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Diktatoriaus Stalino 
kalba kompartijos 
kongrese Maskvoje

Del caro skolų užsieniams. — 
Bolševikų propaganda. — Nu
sistatymas autonominėms so
vietų respublikoms

Rusų revoliucininke 
Spiridonova miršta 

sovietų kalėjime
Žymios vokiečių moterys ape

liuoja į pasaulį, kad gelbėtų 
garsios revoliucininkčs gy
vastį

[Atlantic and Pacific Photo]

TraVerse City, Mich. — Signe Holmer, kuri tapo išrinkta

MASKVA, birž. 30. — So
vietų spauda paskelbė ilgiausią 
diktatoriaus Stalino kalbą, ku
rią jis pasakė visos sovietų są
jungos komunistų partijos kon
grese.

Savo septynių valandų kal
boj, kaip ją bolševikų spau
da paduoda, Stalinas be kita 
palietė tris svarbius, turinčius 
tarptautinės reikšmės klausi
mus, būtent, caro valdžios sko
lų mokėjimą, bolševikų propa
gandą užsieniuose ir sovietų po
litiką su ne rusų autonominė
mis respublikomis sovietų są- 
jungoje.

Del caro valdžios skolų už
sieniams Stalinas pasakė, kad 
sovietų valdžia esanti pasiren
gus tų skolų dali atmokėti sve
timoms valstybėms, jei atitin
kamos valstybės sutiksiančios 
duoti kreditų 'bolševikų vald
žiai.

Del bolševikų propagandos 
užsieniuose Stalinas pasakė, 
kad, girdi, kapitalistines val
stybės be reikalo rėkiančios dėl 
bolševikų propagandos. Jei, gir
di, jose nebūtų palankios dir
vos Iiolševikų idėjoms plisti, tai 
bolševizmas jose ir neplistų. 
Bolševizmas kapitalistinėse val
stybėse augąs ne iš oro pusės, 
bet iš vidaus.

Kalbėdamas tautinių autono
minių respublikų sovietų są
jungoje klausimu Stalinas pir
mą kartą iškėlė i aikštę fak
tą, kad rusų komunistų parti
joje esama grupių, kurios no
rėtų panaikinti visas tautines 
airtonomines sovietų respubli
kas ir iš visų jų sudaryti vie; 
halytę nedalomą Rusijos valsty
bę, — panašiai kaip buvo carų 
laikais, — su viešpataujančia 
bendra rusų kalba.

Stalinas pareiškė, kad visi to
ki palinkimai turį būt patremp
ti, nes tai esąs pavojingas “di
džiarusių šovinizmo“ pasireiš
kimas. Jis’ pabrėžė, kad kiek
viena mažumos tauta sovietų 
sąjungoje (turinti turėti privi
legiją vartoti nuosavią kalbą, 
auklėti nuosavių kultūrą, tu
rėti savo teismus, mokyklas, pa- 

„ pročius ir gyventi individualų 
gyvenimo būdą.

Suėmė netikrų $20 
banknotų padirbėjus

NEW YORKAS, birž. 30.— 
Slaptoji federalinė žvalgyba 
suėmė New Yorke penkis as
menis, jų tarpe vieną moterį š- 
kę, kaip netikrų $20 banknotų 
padirbėjus.

Sako, kad jie atspausdinę ir 
paskleidę rytuose apie $300,- 
000 netikrų $20 banknotų.

R H S,!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Bendrai gražu ir truputį'vė
siau; vidutiniai vakarų ir pie
tų vakarų vėjai.

Vakar temperaturo įvairavo 
tarp 67° ir 76° F.

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29. Mėjiuo leidžiasi 
12:37 ryto.

BERLYNAS, birž. 30. — Ry
šy su pranešimais, kad garsi 
rusų laisvės kovotoja ir socia
liste 'Marija Spiridonova esanti 
arti mirties bolševikų nelais
vėje, Vokietijoje susikūrė tam 
tikras žymių moterų komitetas, 
kurio uždavinys yra gelbėti tos 
kankinės gyvastį.

Komitetai! įeina žinomos vo
kiečių rašytojos, menininkės, 
reichstago atstovės, advokatės 
etc. Komitetas dabar paskelbė 
atsišaukimą į visuomenes opi
niją, ir tame atsišaukime be 
kita sako:

“•Kankinė Marija Spiridono
va caro valdžios laikais ir da
bar, bolševikams viešpataujant, 
daugiau kaip dvidešimt savo 
jaunų gyvenimo metų praleido 
kalėjimuose, Sibire ir katorgo
je. Vieną kantą jau pavyko iš
gelbėti Spiridonova iš caro bu
delių nagų [kai ji buvo pa-

Michigan valstijos “vyšnių karalaite”smerkta nužudyti už šovimą 
vieno caro gubernatoriaus], o 
dabar jai vėl gresia mirtisl bol
ševikų kazematuose... Žmonijos 
priedermė, todėl, yra stengtis 
gelbėti drąsią kovotoją, gelbė
ti ją nuo žuvimo be laiko, gel
bėti nuo mirties.”

Savo aitsišaukimą komitetas 
baigia graudenimu organizuoti 
visur “Marijos Spiridonovos ko
mitetus?’ ir bendromis pajėgo
mis kovoti “už išgelbėjimą vie
nos kilniausių moterų laisvės 
kovotojų pasauly.“

Čang ragina daryt 
paliaubas pilieti
niame Kinų kare

ŠANCHAJUS, Kinija, birž. 
30. — Japonų pranešimais iš 
Nankino, maršalas Čang Hsue- 
liang, Mandžurijos valdovas, ra
gina centralinę Kinų valdžią ir 
sukilusius šiaurės Kinų gene
rolus daryti paliaubas. Telegra
ma prezidentui Čiang Kaišekui 
jis siūlo, kati abidvi šalys pa
liautų kautynes lt nusirinktų 
Mukdene taikos konferencijai.
Nankino kariuomenės pasiseki

mai Honane
Centralines vyriausybės pra

nešimai iš Sučavo sako, kad jos 
kariuomenė turėjus pasisekimų 
mūšiuose j vakarus nuo Lan- 
fengo, Honano provincijoje. Du 
tūkstančiai šiauriečių sukilėlių 
buvę paimta j nelaisvę, taip
jau suimta daug priešų amu
nicijos. ,

Hondūras paskelbė 
karo stovį prieš 

komunistus

TEGUGIGALiPA, Hondūras, 
birž. 30. •— Del komunistų pro
jektuojamo streiko liepos 4 die
ną, vyriausybė paskelbė karo 
stovį keturiose paatlančio pro
vincijose — Corteze, Atlanti
doj, Colonė ir Voro.

Vyriausybės pranešimais, ko
munistai paskleidę daugybę 
kurstomų 'atsišaukimų visame 
Hondurase. Keturiasdešimt sve
timšalių, tariamai komunistų 
agitatorių, buvo suimti ir de
portuoti. Kiti suimti, jų tarpe 
Robio Tejerino, nikaragiėtis, 
laikomi kalėjimuose.

22 asmenys užmušti 
bolševikijos trauki

niui susikūlus
LENINGRADAS, Sovietų Ru

sija-, birž. 30. iNetoli nuo 
Leningirado šiandie įvyko dide
lė ekspresinio Irkutsk-Lenin- 
grad traukinio katastrofa. Dvi
dešimt du asmenys buvo už
mušti, o dvidešimt aštuoni ki
ti rimtai sužaloti.

Socialistai laimėjo 
rinkimus Pennsylva- 

nijos miestely
LAUIRELDALE, Pa., birž. 30 

— Praeitą šeštadienį čia įvy
ko miesto administracijos rin
kimai ir, pirmą kartą šio Ber- 
kes kaitintos miestelio istorijo
je, rinkimus laimėjo socialis
tai. Iš 17 visų miestelio valdi
ninkų socialistai išrinko 9.

Miestelio burmistru tapo iš
rinktas . socialistų kandidatas 
Charles Yerger. Iš septynių 
miestelio tarybos narių išrink
ti trys socialistai, Charles Litz, 
Edwin Dryer ir Warren Mar- 
win. Mart Enoch, socialistas, 
išrinktas policijos viršininku 
(High constable).

Kitų miestelio valdininkų so
cialistų tikietu išrinkti: Mi- 
chael Teleha — konstabeliu; 
Roy Bankes — taksų aseso
rium; Daniel Hageman — au
ditorium, ,ir Auna IBankes — 
rinkimų inspektorium.

[Laureldale yra netoli nuo 
Readingo, kuris yra taipjau so
cialistų valdomas.]

1

Amerikos žydų sionistų 
suvažiavimas

•

CLEVELAND, Ohio, birž. 
30. __ čia prasidėjo metinis 
Amerikos žydų sionistų suva
žiavimas.

Kadangi Amerikos sionistuo
se nėra vienybės, suvažiavime 
laukiama didelės kovos, vyriau
siai tarp dabartinės jų admi
nistracijos ir Brandeiso, Augš- 
čiausio Jungtinių Valstybių 
teismo teisiejo, šalininkų.

i
=......

20 krito kautynėse 
tarp komunistų ir 
policijos Meksikoj
TOBRSON, Meksika, birž. 30 

— La Prensa praneša, kad aš
triame susikirtime tarp polici
jos ir komunistų, įvykusiame 
Matamoras mieste, Coahilos 
provincijoj, dvidešimt asmenų 
buvo užmušti' ir daug kitų su
žaloti.

Pasak pranešimo, komunistai 
norėjo gauti leidimą protesto 
demonstracijai prieš komunis
tų areštus įvairiose Meksikos 
dalyse, tačiau policija tris kar
tus atsisakė leidimą duoti. Tad 
komunistai nutarė vis tiek de
monstruoti.

Kai policija pastojo demon
strantams kelią, tūli komunis
tų šovė. Policijos viršininkas, 
Artūro Peną, buvo pašautas. 
Tuomet prasidėjo kautynės.

Tvarkia buvo atsteigta tik 
kareiviams atvykus į pagalbą 
policijai.

Nušovė kunigą bažny
čioj; pašovė savo pa

čią ir kitą asmenį
NIAGARA FALLS, N. Y., 

birž. 30. — Per pamaldas vie
nos protestonų sektos bažny
čioj čia buvo nušautas tos sek
tos kunigas Edgar R. Woods, 
o du kiti asmenys pašauti, šo- 
vikas buvo vienas Frank Ross, 
37 metų amžiaus vyras, kuris 
vėliau tapo suimtas. Ross pa
sisakė nušovęs kunigą dėl to, 
kad jis paviliojęs savo sekton 
jo žmoną ir kitus giminaičius. 
Bažnyčioj jis šovęs* ir savo 
žmoną, ir jos seserį Leoną.

Rosso žmona buvo pašauta, 
bet vietoj jos sesers kulipka 
kliudė kitą žmogų, Leonardą 
Towe.

Perkūnas užmušė vai
ką; 4 kitus apsvaigino
MINMEAPCMjIS, Minn., birž. 

30. — Per stiprią perkūnijų 
aiufrą trenkęs perkūnas užmu
šė Minikahda Country klubo 
golfo lauke 14 metų vaiką, Mil- 
toną Liarsoną. Keturi 'kiti gol- 
fininkai buvo apsvaiginti.

Prancūzų okupantai 
galutinai apleido 

Reino krašta <z
..................* ■" ■'» ■'—» I

MAINCAiS, Vokietija, birž. 
30. — šiandie, birželio 30 die
ną, pasKUtiniai okupacinės fran- 
euzų kariuomenės likučiai ap
leidžia Reino kraštą ir visa ta 
vokiečių žemė, kurią franeuzai 
laikė užėmę per daugelį metų, 
ipagaliau grąžinama atgal vo
kiečiams.

Iki vidurnakčio Reino kraš
te nebeliks nė vieno franeuzų 
kareivio.

Bolivijos žmonės re
mia revoliucininkus
Ginkluoti piliečiai daboja nu

verstą prezidentą Silesą, kad 
jis nepabėgtų

LA PAZ, Bolivija, birž. 30. 
— Bolivijos revoliucininkai, su
kilimu nuvertę buvusio prezi
dento Hernando Sileso valdžią, 
kaip piasirodo^, turi visišką žmo
nių paramą.

iS'ilesui ir vokiečių generolui 
Hansui Kundtui, buvusiam Bo
livijos armijos generalinio šta
bo viršininkui, pasislėpus Bra
zilijos ir Vokietijos legacijose, 
ginkluoti piliečiai patroliuoja 
gatves tų legacijų apielinkėje, 
dabodami, kad pasislėpėliai ne
pabėgtų. . _

Vakar La Paže įvyko iškil
mingos laidotuvės revoliucinin- 
kų, daugiausia karo mokyklos 
kadetų, kritusių kovoje su se
nosios valdžios kareiviais. Lai
dotuvėse dalyvavo minių mi
nios žmonių ir revoliucininkų 
kapai 'buvo apiberti gėlėmis.

Čekoslovakų ūkinin
kai sukėlė mieste 

maisto riaušes
KOENJGGRiAETS, Čekoslova- 

dja, birž. 30. — įtūžę, kad 
Koeniggraetzo miestas gabena
si sau maisto produktus iš sve
tur, o nepatronizuoja “savos 
pramones,“ apielinkės ūkinin
kai sukėlė miestiečių riaušes.

Ūkininkai, būtent, atgabeno 
miestan aštuoniasdešimt veži
mų grudų, lašiniukų ir įvairių 
daržovių ir visą tą gerybę iš
vertė purvinose gatvėse. Mie
stiečiams tie geri maisto pro
duktai pasirodė kaip iš dan
gaus nukritę. Jie kaip amaras 
molė juos, ir besigrusdami vie
ni per kitus pradėjo tarp sa
vęs muštynes.

Policija turėjo kelias valan
das darbo, kol atsteigė tvarką.

Milijonierius paliko 10 
milijonų dol. mokslo 

tyrinėjimams
YONKERS, N. Y. birž. 30. 

— Miręs čia praeitą penkta
dienį vario magnatas pulk. 
William Boyce Thompson pali
jo jo paties įsteigtam Boyce 
Thompson Institutui 10 mili
jonų dolerių fondą augalams 
tyrinėti.

Pulk. Thompson buvo žino
mas filantropas. Griuvus caro 
valdžiai Rusijoje, jis buvo 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
misijos Rusijoje galva.

BATTLE GRĖBK, Mich., 
birž. 30. — Per klaidą priėmus 
nuodų, vietoj miltelių nuo gal
vok skaudėjimo, mirė čia Miss 
Angeline Stone, 17 metų mer
gaitė.

5 asmenys žuvo avi
acijos nelaimėse

GARDEN CITY, N. Y., birž. 
30. — Vakar netoli nuo čia 
užsimušė du armijos rezervo 
lakūnai, jų aeroplanui nukritus 
iš 2,000 pėdų aukštumos. Žuvu
sieji yra kap. Albertas Flood 
ir Įeit. Benjamin Berkovvitz.

NEW BEDFORD, Mass., birž. 
30. — Buzzards įlankoj prigė
rė aviacijos studentas Omer 
Durnas, 23, jo aeroplanui nu
kritus į vandenį.

COLLEGE PARK, Md., birž. 
30. — Jų aeroplanui nukritus 
čia žemėn iš 250 pėdų augštu- 
mos, pasažierius Wm. Kerr už
simušė, o pilotas Ed Yeatman 
skaudžiai susižalojo.

BUFFALO, N. Y., birž. 30. 
*— Bandydamas parašiutu nu
šokti žemėn iš aeropliano, pa
rašiutui neišsiskėtus, užsimušė 
aviacijos studentas Spenccr 
Broiwn, 27 metų amžiaus.

Kolumbus gimęs Mi
lane, o ne Genujoj

NEW YORiKAS, birž. 30.— 
Dr. A. Rosenbach parsigabeno 
iš Londono rankraštį, daugiau 
kaip 400 metų senumo, taria
mai rašytą Amerikos atradėjo 
Kolumbo draugo, Andrės Ber- 
naldezo. Rašte pasakojama apie 
Kolumbo gyvenimą ir keliones 
ir sakoma, kad garsus atradė
jas buvęs gimęs Milane, o ne 
Genujoj, kaip paprastai istori
ninkai mano.
Rankraštis buvęs surasiąs vie

name sename knygyne Ispa
nijoj.

Papa Pijus XI padarė 
dešimt naujų šventųjų

ROMA, birž. 30. — Su didė
lėmis iškilmėmis vakar papa 
Pijus XI padarė dešimtį naujų 
šventųjų. Aštuoni jų buvo fran- 
euzų kilmes jėzuitų misijonie- 
riai, prieš 300 metų Amerikos 
indėnų nužudyti Didžiųjų Eže
rų apielinkėse, būtent: Isaac 
Jaques, Jean de Brebeiif, An- 
toine Daniel, Gabriel Lalemant, 
Noel Chabanel, Rene Goupil, 
Charles Garnier ir Jean de la 
Landė.

Kiti du šventais padaryti yra 
Korsikos vienuolis Theophile de 
Corte ir neapolietis kardinolas 
Bellarmio.

7 asmenys žuvo per au
drą Filipinuose

MANILA, Filipinai, birž. 30. 
— Į šįaurę nuo Luzono praėjo 
baisi audra ir po to užėjo smar
kiausias lietus, pylęs per dvi 
dienas. Pačiame Man i los mies
te gatvės patvinusios ir susi
siekimas sutrukdytas.

Juroj ties Romblonu per au
drą paskendo Holy Cbild šku- 
neris ir, kaip praneša, septyni 
žmonės prigėrė. Kitiems pen
kiolikai įgulos žmonių pavyko 
išplaukti krantam

Nelaimė geležinkely
TOCKFOIU>, III., birž. 30.— 

Chicago, ‘Milwaukeė, St. Paul 
and Pacific traukiniui užgavus 
netoli nuo čia automobilį, bu
vo užmuštas Leroy Lcwandow- 
ski. Kartu su Lovvandmvskiu 
važiavusi Cecelia Pakula buvo 
pavojingai sužeista.

VINELAND, N. J., birž. 30. 
— Bandydama išgelbėti skę
stančius savo jaunesnę seserį 
ir mažą .giminiai! j, kartu su jais 
prigėrė Miss Gussic Brown, 19 
metų mergaitė.

Prasidėjo Europos 
muitų vienybes kon

gresas Paryžiuje
PARYŽIUS, birž. 30.—-šian

die čia prasidėjo tarptautinis 
Europos muitų vienybės kon
gresas, kuriame yra atstovau
jamos keturiolika Europos kra
štų.

Delegatai kongrese atstovau
ja privatinėms organizacijoms, 
ne atitinkamų kraštų vyriau
sybėms.

Pilsudskio valdžios 
priešų suvažiavimas
1,500 delegatų Krakove reika

lauja, kad Pilsudskis ir jo 
įnagis Moscickis eitų laukan

KRAKOVAS, Lenkija, birž. 
30. — Vakar čia prasidėjo še
šių kairesniųjų lenkų politinių, 
priešingų dabartiniam Pilsud
skio režimui, partijų suvažia
vimas. Dalyvauja daugiau kaip 
1,500 (klegatų, jų tarpe daug 
seniaitorių ir seimo atstovų.

Pirmoj sesijoj buvo priim
ta rezoliucija prieš valdžią. Po 
to suvažiavimo vadai sakė kal
bas 10,000 ūkininkų ir darbi
ninkų, atvykusių i Krakovą iš 
visų Lenkijos dalių, nežiūrint, 
kad jx) Ii ei j a ir dėjo pastangų 
neįsileisti jų į miestą.

Masiniame mitinge buvo pri
imta rezoliucija su reikalavi
mais, kad Pilsudskis ir jo pa
statytas res publikos preziden
tas Moscickis rezignuotų, Jr 
kad Lenkijoje butų atsteigta 
parlamentinė valdžia.

Socialistų apsaugos organiza
cija žiurėjo tvarkos, ir ta tvar
ka buvo gražiiaiusiai išlaikyta.

Derybos dėl naujos an
gliakasių algų sutar

ties prasidėjo
NiEW YORKAS, birž. 30.— 

Šiiandie čia tarp kietosios ang
lies (antracito) kasyklų savi
ninkų ir angliakasių atstovų 
prasidėjo derybos dėl naujos al
gų sutarties. Dabartinė sutar
tis baigsis rugpiučio 31 dieną.

3 piktadariai nubausti 
mirties bausme

BELLEFON'IB, Pa., birž. 30 
— Baudžiamajame Rookvięw 
kalėjime šiandie buvo elektros 
kėdėj nužudyti trys asmenys^ 
visi pasmerkti mirti už galva- 
žudybes: Martin Avery ir Wil- 
liam Šlcd, negrai, ir Frank 
Tauza iš Bridgeport, Conn., 
baltas.

Nukovė tris degtinės
' šmugeliuotojus

LAREDO, Tex., birž. 30. — 
Vakar Meksikos pasieny įvyko 
susikirtimas tarp Jungtinių Val
stybių sienos sargybos ir deg
tinės šmugeliuotojų, meksikie
čių. Trys pastarųjų buvo nu
kauti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus

> Paštu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai,
Pigiai ir Saugiai - - -NAUJIENOS

1739 SOUTH HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
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Sveikatos tykai
Dr. L. Epšteinas

Kova su tuberku 
liozu

tuber- 
dviem

priešingai, 
gali apsikrėsti 
kvėpuodami ir 
skyriuje pami- 
Kiekvienas at
kuriam brangi

Sėkmingai kovai su 
kuliozu reikia veikti 
kryptim: kova su priežastimis, 
padedančiomis ligai atsirasti, 
t. y. su bacilomis, ir kova su 
tomis musų kasdieninio gyve
nimo sąlygomis, kurios padeda 
ligai platintis. Todėl kiekviena 
proga* mes turime panaudoti 
visas musų kultūrines bei švie
timo pajėgas ir lėšas išalkinti, 
kad tuberkuliozo bacilos nepri
valo patekti išorėn pirma, ne
gu bus jos padarytos bekenks- 
mingomis ir kad, 
sveiki žmonės 
tuberkuliozu, 
kitais pirmame 
nėtais budais, 
skiras žmogus,
gyvastis, privalo dalyvauti ši
tame svarbiame ir atsakomi il
game darbe, šiame fronte ne
privalo būti dezertyrų, Čiamjs 
privalome dirbti visomis pajė
gomis, čia privalo kiekvienas 
stoti už visus ir visi už vieną, 
nes kiekvienas sergąs atvira 
tuberkuliozo forma ligonis yra 
apsikrėtimo šaltinis kiekvie
nam sveikam žmogui, ir niekas 
iš musų nuo tuberkuliozo nėra 
apsaugotas. Pasitikėti, kad 
kaip nors povajaus išvengsiu 
arba kad kas nors manim pa- 
sirupins, niekas? neprivalo. Kur 
tik aš pirmutinis pamatau pa
vojų, ten turiu neatidėliodamas 
veikti, nes svarbu 
to susekti ligos 
dangi skaičius 
dauginasi tiesiog 
susirgimo laikui
žmonių, kurie esti ligonio ar
timybėje. Kaip yra didelis šis 
apsikrėtimo pavojus, rodo vo* 
kiečių statistika. 1000-čiui 
darbininkų 
gurno 
tenka 
dai, o

virto visuomeniniu gyvuliu. Iš
imtinai savo nuosavomis jėgo
mis jis maža ko ..tegali pasiek
ti. Priešingai, nieko neveik
damas jis tuojau pražūva. Mu
sų gyvenimo prasmė gludi ta
me, kad visi turime darbuotis 
už vieną, o vienas už visus. 
Jeigu šitas bendradarbiavimas 
yra taip aiškus ekonominiame 
žmogaus gyvenime, tai jis taip 
pat svarbus ir jo sveikatos sri
tyje. Pirm visko saugog sa
vo sveikatą, nes “savi marški
niai arčiau kūno”. Daryk vis
ką, kad tik palaikytum harmo
ninėje lygsvaroje visas savo 
organizmo jėgas, — prašalink 
viską, kas jas sekina, kas silp
nina tavo energiją, kas didina 
tavyje palinkimą Į ligas, kas 
tavo sveikatai kenkia apskri
tai dėl nešvaros ir neatsargu
mo. Tai ir sudaro tavo asme

ninę profilaktiką, t. y. tavo 
asmens 
Kuomet 
kuomet 
pročių,
be ateis tau į pagalbą, praša
lindama visus tuos pavojus, su 
kuriais tu vienas nepajėgi ko
voti. šiame darbe tau turi pa
dėti visuomenė ir valstybė, ge
rindama bendras gyvenimo 
sąlygas, su kuriomis tu vienas 
neįstengi apsidirbti. Šiame dar
be tu turi padėti visuomenei ir 
valstybei, atkreipdamas dėme
sio Į jos darbus ir pildydamas 
visus sanitarijos 
Taigi privatinė ir 
profilaktika turi 
Klausiama dabar,
veikti asmeninė ir visuomenine 
profilaktika kovoje su tuberku- 
liozu? Šiam klausimui galima 
surasti šitoks atsakymas: nė
ra to, ko jie negalėtų sėkmin
gai nuveikti, čia visi keliai 
•atdari, nes visoks darbas tei
kia didelės naudos, nė vienas 
žuvis veltui nedings. Ligos 
antkritis mums žinomas, taip 
pat žinomi mums jo atsiradi
mo bei platinimosi keliai. 
Mums tik lieka atmušti, atlai
kyti jo poziciją fronto ilgume. 
Jeigu norėsime, tai jėgų ir lė
šų atsiras pas mus pakanka
mai. Pergalė turi būti musų. 
Pažvelkit į mirtingumo tuber
kuliozu statistiką, pavyzd., Vo
kietijoje. Jus pamatysite, kad 
kova su tuberkuliozu davė pui
kių rezultatų. Iš kiekvienų 
10,000 gyventojų mirė plaučių 
tuberkuliozu:

metais 
1890 
1901 
1904 
1906 
1907 
1908 
1909 
Ar tai ne

apsaugos priemones’, 
tu tai viską padarei, 

tu Įgavai higienos pa- 
visuomenė ir valsty-

įsakymus, 
visuomenine 

eiti drauge, 
ką gali nu-

yra iš anks- 
šaltinis. ka
upsi krėtimų 
proporcingai 

ir skaičiui

Popiežius Pius XI, kuris, kaip laikraščiai praneša, serga. Jis 
yra 73 metų amžiaus

rūbai turi būti atskirai laiko
mi maiše ar kokioj nors užda
roj dėžėj ar inde su 3% lizo- 
lio tirpinio. Priešingu atsiti
kimu, turintieji reikalo su šiais 
nešvariais drabužiais ir neži
nantieji apie tai, gali greit ap- 
sikrėstį (skalbėjos).

Ligonio kambarys turi būti 
šviesus ir saulėtas. Saulės 
spinduliai yra didžiausi tuber- 
kuliozo priešininkai. Jeigu 
galima, tai ligoniui turi būt 
duotas atskiras kambarys.' Bet 
neleistina, kad drauge su ligo
niu vienoj lovoj miegotų ir 
sveikieji, ypatingai vaikai, nes 
ankštai gyvenant greičiau ga
lima

gyvy- 
tautos
ir pa-
priešu,

apsikrėsti.
ligonio kambario privalo 

išnešti nereikalingi daik- 
kurie padeda dulkėms

Giminės, slaugytojai ir kiti 
asmenys, buvusieji arti ligo
nio ilgesnį laiką arba turėję 
su juo artimų santykių, pri
valo iš anksto kreiptis pas gy
dytoją jų sveikatai patikrinti. 
Tiktai laiku pastebėtas ir laiku 
pradėtas gydyti tuberkuliozas 
gali būti tikrai išgydytas. Iš 
šio seka, kad ypatingo dėmesio 
reikia kreipti i darbininkų ir 
tarnautojų sveikatą, 
visada 
kiuose 
visada 
krėsti.

lėšas, kad galėtų atlikti ŠĮ di
deli darbą. Juk tai kalbama 
apie tūkstančių žmonių 
bes išgelbėjimą, apie 
sveikatos apsaugojimą 
gerinimą, apie kovą su
kuris neturi sau lygaus, nai
kindamas žmonių gyvybes ir 
kultūrines brangenybes. Ir jei
gu galima dešimtys milionų 
išleisti armijos išlaikymui, kad 
apsaugotų sienas ir ekonomi
nius valstybės reikalus', tai 
kodėl gi negalima išleisti nors 
vieną dešimtąją dalį tos sumos 
tautos sveikatai apsaugoti? 
Nesant prityrusio dezinfekto- 
riaus, kiekvienas gali savaran
kiškai padaryti tokią dezim 
fekciją, kuri suteiks jam ir 
kitiems žmonėms nemaža nau
dos. Reikia daryti šitaip: ge
rai išvalyti ligonio kambarį, o 
grindis' išmazgoti sodos muilo 
skiediniu (i kibirą karšto van
dens dėti 650 gr. sodos ir 400 
gr. papa'rasto 
iki 1% metro 
kia' išbaltinti 
mis kalkėmis.
numazgoti su muilu ir 3% kai- 
boliaus ar lizoformo; vartotus 
daiktus reikalinga numazgoti 
sodos ir muilo skiediniu. Li
gonio lova ir skalbiniai privalo 
būti išplikinti, išvirinti ir iš
mazgoti. ir tik po to juos' gali 
vartoti kiti žmonės.

Jie juk 
esti artimuose santy- 
su sergančiais ir jiems 
gręsia pavojus apsi- 

Yrpač reikia atsižvelg
ti į tai, kad asmenys, užsi
ima ntiej i pardavinėjimu tu- 
/berkuliozininkų išdirbinių, ne
užsiimtų valgomųjų produktų 
gaminimu ir pardavinėjimu.

(Bus daugiau)būti 
tai, 
daugintis. Ligonio lova nepri
valo stovėti arti kitų lovų ar
ba sienos, nes tai trukdo orui 
laisvai iš visų pusių prieiti. 
Kambarys ir tai pat drabužiai 
su skalbiniais turi jbuti dažnai 
vėdinami. Grindys turi būti 
švarios ir drėkinamos, kad ne
dulkėtų, kambarys turi būti 
atsargiai valomas, kad nesusi- 
keltų dulkes. Aišku, kad ne
dideli vaikai netaip tinkamai 
išpildo higienos’ reikalavimus 
ir daugiau palankus apsikrėsti, 
todėl jie neprivalo būti ligonio 
kambaryje. Viskas, kas buvo 
paminėta atskirų butų švaru
mui palaikyti, taip pat liečia 
ir visuomenės namus: mokyk
las, stotis, teismus, kalėjimus, 
paštus, klubus, traukinius, 
garlaivius tramvajus’ ir t.t. Vi
si šie namai ir prėkybos įstai
gos turi visuomet tubėrku 
zu sergančius žmones, ku 
yra pavojingi aplinkiniai 
Turi būti pastatytos atatin 
moj vietoj spiaudyklės Įr p 
tinėlės popieriams, 
ri būti valomos ir 
o butai išvėdinti.

Kaip ligos metu, 
teberkuliozu 
turi būti d
Jeigu tai negalima 

daryti savomis lėšomis, tai j 
kia prašyti pagalbos iš vals 
bes ar sveikatos apsaugos 
staigų. Šios gi turi padidi 
savo personalą ir dezinfekci

muilo), sienas 
aukštumoje rci- 
švicžiai gesinto-

Visus baldus

SKIHITCHING EHDS
when soothing lemo is usedl

Right from the first touch. antiseptic, 
healing Žemo takes tne itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afllictions. 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. ,Alway8 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Garsinkites ‘N-nose’
daromi indai), kur visada turi 
būti kokio nors dezinfekcijos 
skystimo (3% lysol, 5% car- 
bol). Šie indai turi būti pa
daryti iš stiprios, mažai aky
tos masės, ir padengti dang- 
čiukais, kad. musės, katės ir 
šunys, neišnešiotų limpamos 
ligos. Paskiau tai turi būti 
sudeginta arba išmesta į už
daras gilias vietas, kur nei 
vištos, nei katės, nei šunys, 
nei kiti -naminiai paukščiai ne
prieina. Ištuštinus spaudyk- 
les ay kitus’ vartotus indus, 
reikia juos gerai išplauti karš
tu vandeniu arba soda su mui
lu ir karštu vandeniu. Ne
švarus ligonio rūbai, o ypatin
gai nosinės, gdlima plauti su 
kitų sveikų žmonių rūbais 
drauge tik tuomet, jei ligonio 
rūbai buvo gerai prieš skalb
siant išvirinti. Todėl ligonio

negalime patalpinti tokį dide
lį ligonių skaičių į panašias 
specialiuos ligonines, nes ne
pakanka šiam reikalui lėšų ir 
jėgų, o antra vertus pas mus 
yra labai didelis skaičius ser
gančių. Todėl mes turime di
džiąją sergančių dali palikti 
namie, bet privalome rūpintis, 
kad sergantieji butų išskirti 
(izoliuoti) iš sveikųjų tarpo, 
kad jie butų aprūpinti reika
lingomis gydymo ir profilak
tikos priemonėmis. Ši naftinė 
kova turi būti vedama šitaip: 
apkrėstieji ligonio daiktai turi 
būti prašalinti arba sunaikinti, 
o medžiaga su skrepliais sude
ginta. šlapimas ir truša ser
gančių inkstų, šlapimo pūslės 
ar žarnų neturi ‘ patekti ant 
grindų, bet į tam tikrą prie
taisą arba indą turi būti su
rinkti (spiaudyklės, aklinai už-

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGS JUMS PATARNAUTI

B. R. Pietkiewicz

statistika.
netekusių darbi n- 

nuo 20—24 m. amžiaus, 
548 tuberkuliozo invali- 
nuo 25—29 m. amžiaus 

tuber. invalidas. Kas ant
ras darbininkas apserga t’i- 
bcrkuliozu! Dešinėn ir kairėn 
nuo kiekvieno darbininko ima 
tuberkuliozas savo aukas! 
Dauguma šių susirgimų paei
na, kaip yra įrodyta, del'to, kad 
tuberkuliozu sergantieji dar
bininkai kosėdami ir skrepliais 
platina aplink save daug baci
lų, kurias sveikieji darbininkai 
kvėpuoja. Taip pat milžinišką 
tuberkuliozo platinimą mes 
matom ir visose kitose vietose, 
kur yra daug žmonių (kalėji
muose, mokyklose, kontorose, 
kanceliarijose) ir kur jokių 
profilaktikos priemonių 
tojama. Dabr kyla 
kaip kovoti su 
nelaime.

Musų žinioje 
ir visuomeninės 
meninė ir 
profilaktika, 
daugelį priemonių, kurias gali 
pavartoti kovai su tuberkulio
zu 
ra i, 
tos 
yra 
panaudotos tik visuomenės jė
gomis bei lėšomis. Asmeninė 
ir visuomeninė profilaktika an
kštai tarp savęs surištos. Nė 
viena jų negali sėkmingai 
veikti be kitos lygiai, kaip ne-| 
gali gyvuoti vienos musų or- kietijoj mobilizuojamos 
ganizmo dalys, atskirtos nuo 
galvos ir nugaros smegenų. 
Atskiras žmogus sudaro savą- 
jį pasaulį, kurio gyvenimas ir tetas kovai su tuberkuliozu ir 
veikimas yra surištas su kito sveikatos apsaugos skyrius. Jie 
žmogaus pasauliuku. Mes jau 
toli ir nebegrįžtamai pažengė
me nuo tų istorinių laikų, kuo
met laukinis žmogus gyveno 
vienui vienas, atskiltas nuo 
apsupančio jį pasaulio. Jis tuo
met daro, kas jam buvo tin
kama, nejausdamas nuo to jo
kio betarpio blogumo ir atsa
komybės. Bet gi dabar taip 
gyventi negalima. žmogus

šia

yra

grindys
plaunai

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

mirus 
butas 
mas.

ser, A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St. 6542 So. Western Avė

Tel. Victory 4898 Prospect 21Q2

nevar- 
klausimas: 
milžiniška

asmeninės 
priemonės, as- 

visuomeninė 
Pirmoji apima

kiekvienas žmogus atski- 
o antroji profilaktika, tai 
priemonės, kurios vienam 
nepajėgiamos, ir gali būti

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

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 6894

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

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

Tel. Prospect 8759

žmonių
28,11
19,54
19,21
17,26
17,16
16,46

pergale, 
traukta iš mirties’ 
žmonių gyvybių 
10,000 gyventojų? 
kiečiams pasisekė 
ryti ?

kad iš- 
nagų 13 

kiekvienam 
Kaip gi vo- 
taip pada-

Ar jie burtininkai, ar 
Nieko panašaus. Jie to

ki pat žmonės, kaip ir mes, tik 
dar kultūringesni. Jie brangi
na savo ir kitų sveikatą ir da
ro viską, kas reikalinga jai pa
laikyti. Bet jus norite žinoti 
smulkiai strateginį jų kovos 
plapą? Čia, musų laįmęi. pa
slapties nėra, ir aš išdėstysiu 

į tos kovos’ eigą.
Kovai su tuberkuliozu Vo- 

visos 
valstybės pajėgos ir lėšos. Šiai 
kovai vadovauja: valdžia n 
savivaldybės, centralinis komi-

padeda atidaryti atskiras’ vie
tines organizacijas, kurios pri
valo užimti savo pozicijas ir 
vesti kovą vietoje. Jie taip 
pat priima laisvanoriais priva
tinius veikėjus ir Įstaigas dir
bančias šia kryptimi. Sunkiai 
tuberkuliozu sergantiems gy- 
dyiti steigia ligonines, aprūpin
tas geriausiais gydymo techni
kos instrumentais. Mes kol kas

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles

. Programas 
Tikietus

4600 So. Wood St
Tel. Virginia 0117

Kapitonas
Specialistas iš

4559 So. Paulina St.
Yards 0145

N I A M S
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
•Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, III

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 pūsles, 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 12d. 
4200 West 26 St., kampas Kecler Avė., Tel. Crawford 5573

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

Ar Norite Daryti Kokius Nors

LrLį LUhrTr. • tį.?. ,.»•'»••

Pataisymus Savo Namuose?
Mes gulime 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, 
i Pristatome greitai ir akuratiškai.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
, 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Iš Zoščvnko

Turtuolio Gyvenimas

is banko pinigus, 
ten visų krūvą 
ir prapuolė jis,

Mikelis nusikabino mano skran
dą ir išėjo.

Su giminėmis' visai, brolau, 
susipykau. Be jų dabar apsei- 
nu.

Nusipirkau, žinotum, malkų. 
Puodus pirkau, miltų du mai
šus. Pradėjau paskui galvoti, 
kur pinigus reikėtų dar leisti. 
Žiuriu—žmona vis dirba, nepa
silsi.
.“Negerai, —manau. — Nors 

ji ir moteris, bet lygiateisė mo
teris- Palauk, manau. Nus'am- 
dysiu, manau, jai pagelbininkę, 
mergička. Tegu mergička padir
bės, žmona pasilsės”.

Nusamdžiau. Mergička visa 
dirba’, žmona palaida, ištisas 
dienas ant skrynios sėdi ir ver
kia. Prieš tai dirbo ir links
ma buvo, dabar sėdi ir verkia. 
Jai dabar visokios nelaimės 
lenda galvon: ir kaip jos tė
velis mirė, ir kaip ji už ma
nęs tekėjo... Bendrai pradėjo 
lįsti jai galvon visokis mišinys, 
ir vis dėlto bedarbės.

Daviau aš žmonai pinigų ir 
sakau:

—Nueik, sakau, kluban ar te
atrai). Ir 
tik, žinai, 
boti.

Paverkė
ban. Dieną verkia —bedarbe, 
vakarais kluban vaikščioja. Aš 
vis malkų daboju. Mergička 
dirba.

Tik ligonių kontrolerius už
eina.

—Tu,—sako jis’, jauną sutvė
rimą išnaudoji! Kodėl, sako, 
jos j kasą neužrašei? Aš tave, 
tu girdi, teismui įskųsiu... Ar 
tu taip sau pinigus laimėjai?

Čia Jonas vėl renka tik pa
mojo, pataisė kaklaraištį 
tilo.

—Negerai,—sakau aš.
—Kur čia negerai... 

bloga... štai ir dabar: aš
vim sėdžiu, bet širdis mano ne
rami, 
mano 
mano 
mano
dėti su tavim negerai ir namo 
eiti nesinori.

—r-Kas manęs namie laukia? 
žmona greičiausia verkia. Mer
gička

i bijo... 
aplink 
giasi... 
nigų bučiau neišlošęs!

Jonas užmokėjo aludei už alų 
ir nusiminęs paspaudė man ran
ką. Aš norėjau nors atsisvei
kindamas jį nuraminti, bet jis 
netikėtai paklatisė:

—Norėčiau pasiteirauti... Ar 
greitai bus nauja loterija? Tū
kstantukas dar vienas neblogai 
butų išlošti... skaičių išlyginti...

Jonas sutvarkė savo raudoną 
kaklaraištį ir, linkterėjęs man 
galva, skubiai nudūlino namo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai ir lietuvai 
tės. baigusieji aukš

tesniąją mokyklą
Žemiiau talpinama sąrašas 

vaikinų ir merginų, 'baigusių 
šią vasarą aukštesniąją moky
klą, kurių pavardės atrodo lie
tuviškos.

Austin High School
Edvvard Bielinski, Emil iDa- 

novsky, Vivian Šimonis.
Bowen High School

Genevieve Dalkus, Helen Ta- 
naneviez, Vilgelmina Uzunaris, 
Elza Zirbes, Alvina IBomikis, 
Mary Bu'bnovich, Violct Mara- 
vich, Bronislaus Plilipowski, 
Martha (Maciukevich.

Calumet High School

Lindblom High School
Jeian Greicus, Bernice Intas,- 

Felix Jakavvicb, John Kaspa
raitis, Alphonse Perliukas, Jo
seph Azukas, iMichael Bukov- 
sky, 'Helen Butkis, Mario Do- 
meikis, Amelia Lukas, Michael 
Lukas, Felieia1 Pechukas, Ai
bei! Peldzus, Bernice Shapkau- 
ski, Edw<ard Siurna, Harriet 
Shimkus, Anna Shrickus, Char
les Jonaitis, Helen Treigis, John 
Zivatkauskas, Bernice Griggas, 
Stefa n y Jočius, Helen Jovish, 
Anna Sakalauski, Emily Stako- 
vic, Pauline Sukis, Helen 'La
lantis, Bernice Yudis, Begina 
Romianowski.

Marshall High School
Balph Baskas.
Morgan Park High School
John Rankaitis, George Sa- 

vidis.

aš su tavim eičiau, 
malkų reikia pada

žmona— nuėjo klu-

deniop parduoti.
P-niiai Yurk paaukavo $5 Lie 

tuvos progresyviams mokslei
viams. Rep.
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Wis.; paskui

Knygryšys Jonas nusipirko 
loterijos bilietą ir penkis tūks
tančius rublių išlošė.

Iš karto Jonas visai apkvai
šo. rankomis mostagavo, galvą 
kratė ir murmėjo:

—Nu-nu-nu! Tai tau ir juo
kai... Kaip gi taip atsitiko?..

Vėliau apsiprato. Apsipratęs 
pradėjo skaičiuoti, kiek ir ką 
jis galįs nusipirkti už tuos pi
nigus. Bet išeidavo tiek daug 
visa, kad Jonas mesdavo skai
čiavęs, kratydavo galvą ir ran
komis mostaguodavo.

Pas mane Jonas, kaipo se
nas draugas, po du kartus į 
dieną užeidavo ir visuomet labai 
smulkiai ir išsemiamai pasako
davo, kaip jis sužinojo apie sa
vo laimikj ir kaip jautėsi lai
mingas tą laimingą dieną.

—Tai ką gi dabar veiksi?— 
klausdavau aš.—Ką pirkti ma
nai?

-Ką nors jau nusipirksiu,— 
atsakydavo jis.— štai malkų, 
žinoma, nusipirksiu. Puodai, ži
noma, ūkyje labai reikalingi... 
Kelinėm taipogi labai ir labai 
reikalingos.

Gavo Jonas 
Atskaitė jam 
naujų pinigų,
kaip akmuo vandeny. Jau gal 
du mėnesius jis pas mane ne
silankė.

Bet kartą pasitikau aš jį gat
vėje.

Nauji šviesiai rausvi drabu
žiai, kaip maišas kabojo ant 
jo. Raudonas kaklaraištis vis 
lindo jam į veidą ir kuteno jo 
smakrą. Jonas kas minutėlė 
spiaudė ir taisė kaklaraištį. Ma
tomai, ir drabužiai, ir siaura 
liemenė, ir raudonas kaklaraiš- 
ties drumstė žmogaus ramybę.

Pats Jonas labai suliesėjo. 
Veidas buvo pageltęs ir nesvei
kas, atsirado prie akių daug 
raukšlelių.

—Kas gera?—paklausiau.
—Ai,—nuliūdęs tarė Jonas.— 

Gyvenu. Malkų, žinotum, nusi
pirkau... Bet taip, žinotum, ne
smagu...

—Kodėl ?
Jonas tik pamojo ranka ir pa

kvietė mane aludėn.
Ten, sutvarkęs raudoną kak

laraištį, pasakė:
—štai dabar visi rėkia: bur

žujus, buržujus... buržujams 
dabar, girdi, gyvenimas. Bet aš, 
pasakysiu tau, buržujaus gy
venimo paragavęs... Kas tame 
gera yra?

—Kodėl ?
—O todėl,—atsakė Jonas. — 

Pats pamėgink suskaityti. Gi-1 
minės ir artimieji, kurie yra ir 
mano ir žmonos, —visi manęs 
neapkenčia. • Susipykome. Tai 
viena. Jau į teismą, mane pa
kvietė, ar žinai? Tai jau ant
ra... žmona ištisas dienas ant 
skrynios sėdi ir verkia... Tai 
jau trečia... Vagys jau kartą 
mano buto duris laužė, ar gir
dėjai? Nors ir neįsiveržė, bet 
mane labai išgąsdino. Dabar 
jau aš iš namų negaliu išeiti. 
Kai namus daboju, vėl negerai; 
—malkas kieme vagia. Daboti 
reikia-

—Tai ką gi tu dabar darysi? 
—paklausiau.

Jonas tik ranka pamojo.
—Ir pats nežinau. Nors pasi

kark... Kai pirmą dieną gavau 
pinigus, tai ir prasidėjo visos 
nelaimės. Gyvenau aš ramiai 
ramiausiai, dabar prasivėrė ne
laimių kiaurynė. Vos pinigus 
persinešiau, jau giminės apsto
jo. Prieš tai niekas durų ne
pravėrė, dabar durys neužsida
ro. Vis sveikina. Aš daviau 
kiekvienam pasidžiaugti po du 
rublius. Bet Mikelis, žmonos 
brolelis, visai nepasitenkino-

—Gana jau tu!—kirto jis 
man.—Sarmata tik po du rub
lius atkišti, kai pas tave, šako, 
toks kapitalas.

Taip žodis po žodžio, ranko
mis j stalą—susipešėme. Kas 
kurį muša—nesusigaudysi. Tik

ir nu-

Visai 
su ta-

O gal kaip tik dabar 
malkas’ vag*ia. O gal į 
butą veržiasi... Ir puodai 
dabar visi nauji. Ir sė-

taipogi verkia— teismo 
Mikelis, žmonos brolelis, 
butą zuja—įsiveržti ren- 
Geriau jau butų, jei pi-

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

Del smulkmenų rašykit 
Herb Medicine Co. 

1031 So. 17 Avė. Maywood, III.

Bernice Lazauskas, Frances 
Elevicz, Violiai Globis.
Crane Technical High School

Fancis Janas, Charles Pave
ža.

Englewood High Schbol
James Melauckas, Anthony 

Staniulis, Caitherine Stokus, Ju
lius Andrulis, /Mario Aniszow- 
ski, Patricia Brazaitis, Wanda 
Klikun, Joseph Ponzevich, Es- 
telle Zaikauskas, Bernice Jascl- 
skis, Joseph Bakunas, Elma 
Brizius, Anuo Krasauckas.

Fenger High School
Stella Bartauskas, Helen Bu- 

ohinski, \Vilma Buteikis, Ber
nice Pivorunas, Mariau Schuh, 
Harry Tananevicz, Anthony 
Alesankas, Sophie Bertus, Aga- 
tha Kupelis, Louis Mikutis, 
Stanley Rimkus, Irene Tanane- 
wicz, Nellie Krischunas, Lillian 
Mikolaitis, Eleanor Sabalauskas, 
Bernice Venckus.
Harrison Technical High School

Frank Andrulis, Helen Krau
kis, George Kvedėra, Vičtor 
Milevv.sk i, Helen Pilkis, Jose-

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVE

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
PEČIAI
KAURAI IR
KADIOS

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

Meksikos Miestas. — Pulki
ninkas (Roberto Fierro, kuris 
iš New Yorko be, sustojimo at
skrido į Meksikos Miestą, pa
darydamas 2,200 mylių per 16 
valandų ir 35 min. Fierro yra 
tikras Meksikos “Lindy”.

Atlankė “Naujienas”
Pirmadienį, birželio 30 d., 

“Naujienas” atlankė p. Frank 
G. Yurk su šeimyna — žmona, 
sunumi ir dukteria.

P-nas Yurk yra detroitietis

biznierius, turįs real estate ofi
są adresu 9563 Sussex avenue, 
užsiimąs statyba ir operuojąs 
investmentais. Dabar, aprimus 
kiek vasaros įtaiku bizniui, pp. 
Yurkai pasiėmė atostogų porą 
savaičių, palikę sėlsmanus ofi
sui ir bizniui prižiūrėti.

Sekmadienį jie atvyko į Cbi- 
cagą, pernakvojo Lakeland 
viešbutyje, vakar atlankė įdo- 
mesnes#vietas Chicagoje ir šian
die išvyksta toliau — į Mil- 
vvaukee, o iš ten į Sbeboygan, 

mano atlankyti
Manitovvoc, Mackinac Straights 
ir grįžti į Detroitą.

'Ve žiu o ja automobiliu. Mano 
padaryti kokių 2,000 mylių ke
lionę.

Teko kalbėtis su p. Yurku. 
Darbai šiuo laiku Detroite ne 
kaip gerai eina. Bet rudeniop, 
tikimasi, jie sukrus. Automo
bilių dirbtuves rengiasi naujus 
modelius išleisti ir mano dirb
ti pilną laiką ir pilna pajėga. 
Vadinamieji tulmeikeriai ir 
modelių prirengėjai jau dabar 
turi pakankamai darbo.

Pats p. Yurk ketina statyti 
artimoje ateityje keletą namų 
— dvifliačių, kuriuos tikisi ru-

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Cl Dezaininimas ir siuvimas 

r dresių moka didele algų, 
-lūs galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 
mimo i trumpą laikų. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTERCOLLEGE
7 / Jos. F. Kasnicka,

Principalas
190 N. State k. Lake St. 10 fl.

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irvinu Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moteni 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios ska
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

pbine Jakonis, Bernice Kamin- 
ski, Anthony Rudnicki, John 
Sarkiauskas, Mary Shamis, An- 
na Baltakis, Johanna Daniu- 
nas, Anthony Didzoirokis, Paul 
Didzorokis, Bernice Kazlaus
kas, Ircne Petras, Irene Ba- 
czynski, Joseph Zenkus.

Hyde Park High School
Margiaret Willis, Wilhelmina 

Dimas, Frank Pūkis, Anna Ra
kauskas.

Lake View High School
Phyllis BrandĮis.

Lane Technical High School
John Chokauskas, Boleslavv 

Lipski, Jeromc Jurewicz, Bein- 
lold Justis, Joc Kotovvski, Wil- 
iam Kudalis,

Apdrauda
Ligoj ir su 
sižeidime

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
{čirškimo budu šios negražios 

gyslos išnyksta, kad daugiau ne-* 
besugryšti. .Yra smagu matyti 
kaip dar kartą kojos palieka šva
rios ir lygios. Jos išrodo taip, 
kaip išrodė jums vaiku esant.

Skausmai ir atdaros žaizdos iš
nyksta gysloms pasveikus.

šis būdas yra visiškai saugus, 
be skausmo, jokių blogų pasekmių 
nebūna ir yra visiškai nekenks
mingas kūno sistemai.

Aš suradau ši gydymo būdą 
dvyliką metų atgal ir nuo to laiko 
jj nuolatos ir sėkmingai vartoju.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35
Ąš taipgi išgydau rupturų be 

peilio, 
darbo.
gydyti 
sveiki, 
nėję.

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą pa
ti mokesnį.

Mažas mėnesinis
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota
Kompanija

skausmo, ar išlikimo iš 
Dvidešimt metų atgal iš- 
atsitikimai tebėra ir dabar 

Šimtai liudijimų rašti-

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

I 
kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 

pietų. Panedėly ir Ketverge 
iki 8:00 vąl. vak.

PO

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

GARSINKITfiS NAUJIENOSE

THEM DAYS ARE GONE FOREVER

SMCO04OME JUST Vt?\ves Me
OXtO— MU5T taat «=eca>Q 

PVKV?

'*"'W

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros.
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus). 
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos). 
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingų ir greitų patarnavimą. Taiogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. ir kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of Undenvriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell and Co
INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tel. Republic 8899

Šaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyrų 
Siutai, 
Topkautai

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

Į šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

(A New Tune Each Day By Vincent Lopez)

U? WTK TMAT 6UY THEM DAYS ARE 
GONE FOREVER!

834347

Milevv.sk
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Subscription Ratas i
$8.0* per year in Canada
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KRIMINALIŠKUMAS ANGLIJOJ IR AMERIKOJ

Prieš kiek laiko Anglijos parlamente vidaus reika
lų ministeris pareiškė, kad valdžia planuojanti parduo
ti kelis kalėjimus, kurie esą daugiau nebereikalingi. 
Kalėjimai, pasakė jis, vis mažiau ir mažiau bėra rei
kalingi, kadangi Anglijoj mažėja nusikaltėlių skaičius.

Per paskutinius kelis metus Jungtinėse Valstijose 
kalinių skaičius žymiai padidėjo. Ačiū tam, teko pasta
tyti daugiau kalėjimų, ir jų vis dar trūksta. Tuo pačiu 
laiku Anglijoj atsitiko kaip tik priešingai, — ten pa
sireiškė kalėjimų perviršis ir valdžia rengiasi juos par
duoti. Anglijos ir Valijos kalėjimų komisionieriai da
bartiniu laiku turi aštuonioliką tuščių kalėjimų. Nenu
matoma, kad jie kada nors bus reikalingi, todėl ir pla
nuojama juos parduoti arba nugriauti. Visoj Anglijoj 
ir Valijoj dabar randasi apie 11,000 kalinių. Jų patal
poms reikalinga vienu ketvirtadaliu mažiau kalėjimų 
nei 1914 m.

Per paskutinį desėtką metų Anglijoj ir Valijoj ta
po uždaryte 26 kalėjimai. Aštuoni iš jų jau liko par
duoti arba panaudoti kitokiems tikslams. Su likusiais 
irgi bus panašiai pasielgta.

Iš to, žinoma, turi būti aišku kiekvienam, jog ka
linių skaičius Anglijoj ir Valijoj nuolat mažėja. Faktai 
rodo, jog taip iš tiesų ir yra. 1878 m. kalinių skaičius 
siekė 20,000, o prieš pat karą — maždaug 17,900. Karo 
pabaigoj (1918-1919 m.) kalinių skaičius sumažėjo iki 
9,199; po to jis vėl šiek tiek pakilo, bet neprašoko vie
nuolikos tūkstančių. Nežiūrint į tai, kad per paskuti
nius penkis dešimtis metų Anglijos ir Valijos gyvento
jų skaičius padidėjo 53 nuošimčiais, bet tų šalių kali
nių skaičius sumažėjo 45 nuošimčiais. Prieš penkias 
dešimtis metų iš 1,300 gyventojų vienas buvo uždary
tas kalėjime; dabar kalėjime randasi vienas iš 3,636.

Daugumoj kitų šalių pasireiškė nusikaltimų padi
dėjimas. Kaikurie buvo tos nuomonės, kad nusikaltimų 
padidėjimas yra tiesioginė karo pasėka. Esą gyvenimo 
aplinkybės pablogėjo, o tai ir pagimdė nusikaltimus. 
Tame, žinoma, yra daug tiesos. Tačiau atrodo, jog 
Anglija sudaro lyg ir išimtį. Per paskutinius aštuonis 
metus ten siaučia ekonominis krizis ir nedarbas. Dau
gelis žmonių neįmanomai skursta. Ir visgi nežiūrint į 
tai, nusikaltimai nedidėja!

Anglijoj buvo industrinių susikirtimų, bet jie pa
sibaigė be kraujo praliejimo. Net laike generališko 
streiko nebuvo ekscesų. Ekonomišku atžvilgiu Anglija 
dar neatsigriebė iki tokio laipsnio, kaip Francija arba 
Vokietija, nekalbant jau apie Ameriką. Ir visgi Ang

lijoj kalinių skaičius siekia tik du trečdaliu to, kas bu
vo prieš karą, kada niekas apie “blogus laikus” nekal- 
bėjo.

Kai padaroma palyginimas tarp Anglijos ir Ame
rikos, tai pasireiškia didelis skirtumas. Nuo 1923 iki 
1927 m. kalinių skaičius 31 valstijoj padidėjo nuo 
47,578 iki 63,828. Tuo tarpu Anglijoj ir Valijoj per tą 
patį laikotarpį kalinių skaičius sumažėjo nuo 11,766 
iki 11,179. Imant kalinių santykį su gyventojų skai
čium, irgi pasireiškia didelis skirtumas. Trys dešimtys 
vienoj Amerikos valstijų kiekvienam šimtui tūkstan
čių gyventojų teko 66.1 kaliniai, o jau 1927 m. — 84.1 
kaliniai. Anglijoj ir Valijoj šimtui tūkstančių gyven
tojų 1923 m. teko 30.9 kaliniai, o 1927 m. — 27.5.

Nors kalinių skaičius tam tikruose atsitikimuose 
ir - rodo šalies kriminališkumą, bet toli gražu ne visuo
met. Tai kartais gali reikšti valdžios nesugebėjimą 
kovoti su kriminalistais. Kitaip sakant, papildoma 
daug nusikaltimų, bet policija yra apsileidusi, nesuma- 
ni arba tiesiog korupcinga ir nepajėgia suimti nusikal
tėlių. Ir tuo atžvilgiu Anglija toli pralenkia Ameriką. 
Anglijoj labai didelis nuošimtis nusikaltėlių pakliūna 
į policijos rankas, o iš žmogžudžių tik labai retas ku
ris tepasprunka. Amerikoj esti kaip tik priešingai, — 
čia policija retą kurį žmogžudį tęsuima, ypač tame at- 
vėjyj, jei žmogžudystę atlieka gengsteriai.

Po karo žmogžudysčių skaičius padidėjo beveik vi
sose šalyse, o ypač Amerikoj. Prieš metus laiko prezi
dentas Hoover pareiškė, kad žmogaus nuosavybė ir 
gyvastis Amerikoj yra mažiau apsaugota, negu bile 
kurioj kitoj civilizuotoj / šalyj; kad, proporcionaliai 
imant, Amerikoj papildoma 20 kartų daugiau žmogžu
dysčių ir 50 kartų daugiau apiplėšimų, negu Anglijoj.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .... ......... -........... $8.0C
Pusei metu ..................—< 4.®(
Trims mėnesiams-----------_ 2.0(
Dviem mėnesiam ~........—... 1.5(
Vienam mėnesiui ___________  .75

Chicagoj per iineiiotojuii
Viena kopija 8c 
Savaitei_____ ;—m—— 18c
Mėnesiui----------- - t- r t 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams  —•-------------- . $7.00
Pusei metu .......... »-—< 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams ...........  1.25
Vienam mėnesiui.75

• Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .________ ——. $8.00
Pusei metu ___________ ___ 4.01
Trims mėnesiams -—   2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

Amerikoj kas metai papildoma nuo 9,000 iki 10,000 
žmogžudysčių, o Anglijoj ir Valijoj mažiau nei 300. 
Faktinai Anglijoj ir Valijoj žmogžudysčių per metus 
papildoma mažiau, negu Chicagoj arba New Yorke. 
Per paskutini dešimtmetį, vidutiniškai apskaičius, Chi
cago j kas metą buvo nužudyta 402 žmogų, o New 
Yorke — 372.

Yra daug priežasčių, kode! Amerikoj žmogžudys
čių skaičius neįmanomai padidėjo, bet svarbiausi iš 
visų — tai prohibicijos įvedimas. Atsirado šimtai ir 
tūkstančiai žmonių, kurie pradėjo varyti nelegalų, bet 
pelningų biznį. Stambesnieji butlegeriai sukurė savo 
genges, su kurių pagalba jie pasiryžo paveržti '“rinką” 
iš kitų butlegerių. Pastarieji irgi nesnaudė, — jie su
organizavo savo genges, kad apsiginti nuo užpuolikų. 
Tarp tų atskirų gengių prasidėjo tikras karas. Pada- 
rinyj tapo nužudyta tūkstančiai žmonių. Bet tai dar 
ne viskas. Butlegeriai turėjo, taip sakant, “susiuosty- 
ti” su policija. Na, o tai pagimdė tiesiog pasibaisėtiną
korupciją.

Iš korupcingos gi policijos daug ko negalima tikė
tis. Ir visai tad nenuostabu, kad Amerikoj, kaip prezi
dentas Hoover pareiškė, pakliūva į policijos rankas tik 
apie pusę žmogžudžių. Tuo tarpu Anglijoj ir Valijoj 
taip vadinamų “misteriškų žmogžudysčių” skaičius 
nuolat mažėja ir prisiartina prie nulio. Pavyzdžiui, 
1927 m. Anglijoj ir Valijoj buvo papildyta 99 žmogžu
dystės. Na, pažiūrėkime kas atsitiko su žmogžudžiais? 
Keturios dešimtys ir vienas jų papildė saužudystę, vie
nas liko paliuosuotas, penki išteisinti, aštuoniolika pa
siųsta į beprotnamį, dvidešimts keturi nuteisti mirti ir 
devyniolikai jų tapo mirties bausmė įvykdyta, žmog
žudžiui Anglijoj gana sunku yra išsisukti.

Panašiai yra ir su kitais nusikaltimais. Policija 
yra veikli ir sumani ir nusikaltėliui sunku iš jos rankų 
pasprukti. Su teismais ten irgi nelabai tegalima šposų 
krėsti. Visa tai, suprantama, žymiai prisideda prie to, 
kad Anglijoj kriminališkumas yra nepalyginamai ma
žesnis, negu Amerikoj.

Iš LIETUVOS POLITINIO 
ŠIUKŠLYNO

Kaip dalykai stovi su 
Voldemaro teismu?

Smetona vyliu nuvertęs savo 
ilgų metų bičiulį Voldemarą, 
pradeda juo toliau, juo painiau 
jaustis. Voldemarą jau geras 
pusmetis kaip krapšto iš bran
gaus buto Valstybės’ banke, 
prašo jo išvažiuoti, gaudo Vol
demaro “vilkus”, per oficiozą 
net “tautiškąją jaunuomenę”, 
kuri garbina Voldemarą o ne 
Smetoną, vadina “morališkos 
gangrenos mikrobais” ir kvie
čia žvalgybą kad tokie “turė
tų būti susekti ir iš sveiko (?) 
visuomenes \tarpo išskirti”. 
Kurs laikas kaip gaminama 
Voldemarui byla, kaltinant jį 
už “valstybės išdavimą”., Tik 
viena paslaptis, vis dar nenu- 
s įtaria. koks' teismas turi Vol- 

demarą teisti. Karo lauko 
teismui atiduoti pavojinga, nes' 
leitenantai, kurie dar neseniai 
smerkė mirti Voldemaro ir 
Smetonos atiduodamus jaunuo
lius, yra nepatikimi ir gali 
Voldemarą teisti tik bendra 
teismo procedūra, tai yra at
viromis durimis su liudinin
kais, gynėjais ir publika, o to 
Smetona nenori ar bijo. Liko 
dar viena kombinacija, tai pa
čios Smetonos partinės' klikos 
“garbės” teismas. Bet tokio 
teismo pats Voldemaras nepri
pažįsta, gerai žinodamas kad 
ta klika pati nėra garbės ver
ta. Tai taip Voldemaras ir 
tebestovi, gi tuo tarpu Lietu
vos žinios praneša, kad birže
lio 13 dieną prokuratūra ištar
džius kelis žurnalistus dėl jų 
pasikalbėjimų su Voldemaru. 
Kaip savotiška ta Voldemaro 
Smetonos varžytinių komedi
ja, taip savotiška jų teismo 
procedūra. Niekur dar nėra 
buvę girdėti, kad tardytų žur
nalistus už darymą interviu. 
Galbūt bus bandoma nubausti 
“jėšmininkus”, žurnalistus už 
pasikalbėjimo su Voldemaru 
parašymą, ir tokiu budu su 
Voldemaru “bylą” likviduoti.
Šarlatano himnas prezidentui

Alfonsas Kernauskas jau se
niau buvo Lietuvoj žinomas 

kaip kęistas individumas su 
lakiruotais čeverykais ir su
glostyta barzdaite (panašus į jo 
ekscelenciją Čarneckį). šio' 
birželio pradžioje praėjo skan
dalinga byla, kurioj Kernaus
kas su sėbrais nuteistas po ke- 
lioliką mėnesių sunkių darbų 
kalėjimo ir po kėlės dešimtis 
tūkstančių litų sugrąžinti žmo
nėms. Kernauskas su kokiu 
ten Jagučanskiu buvo įsteigę 
šarlatanų bendrovę “Alfa” 
žmonoms į Braziliją gabenti — 
tuos žmones vagiškai apiplėš- 
davo, padarydavo ubagais ir iš
siuntę į Brazilijos tyrus pa
leisdavo juos ten pražūčiai ar
ba vergijai. Teisme dalyvavo 
319 nukentėjusių kaimiečių, 
kurie patys arba jų giminės 
buvo tų apgavikų paversti pa
vargėliais.

Tas pats Kernauskas, jaus
damas, kad nelaimingi žmones 
rengiasi jį skusti ir vėliau jau 
būdamas patrauktas apygar
dos teismo atsakomybėn, pa
virto nepaprastai dideliu “tau
tininku”, nors nemažu “tauti
ninku” jis jau garsinos! ir pir
miau I Jis skubiai pradėjo 
rinkti adresus ir parašus reiš
kiančius prezidentui Smetonai 
“ištikimybę” ir “prašančius” 
Smetoną pasilikti amžinu “tau
tos vadu”. Visur giedojo tau
tos’ himną ir kas nedrįso ar ne
norėjo pasirašyti po jo “petici
jomis”, tam grasė represijo
mis. Pagaliau parašė ir išlei
do paskirtą prezidento pagar
bai knygą pavadintą “Gruo
džio 17 diena”, kurioj yra su
dėti visi to šarlatano surinkti 
parašai. Knyga išėjo prieš pat 
Kernausko nuteisimą, ir dabar 
Smetona turi dar vieno “žy
maus ' tautiečio” jam parašytą 
panegiriką...

Kam gera Lietuvoj, o kam 
ir ne

Amerikiečiai turėjo’ progos 
1926 metais skaityti perspaus
dintą iš “Lietuvos žinių” gar
sią biografiją, pavadintą “Po- 
vorotniko Išpažintis”. Tai bu- 1 
vo apsukrus vaikėzas iš Rokiš1- 
kio kilmės, kurs 1924 metais 
buvd krikščionių demokratų 
viešpatavimo,; laikais pasamdy
tas šnipu provokatorių ir pri
darė daug šlykščių provokaci
jų, ardydamas socialdemokratų 
ir liaudininkų susirinkimus, 
fabrikuodamas škundus ir ki
tokias žvalgybines provokaci
jas. 1926 metais stbjtiš de

mokratinei valdžiai, krikščio
nys' nebegalėjo Povorotninko 
apmokėti ir tas supykęs para
šė “Lietuvos Žinioms” visa ką 
tik žinojo ir ką tik buvo pur- 
viniausio padaręs krikščionių 
laikais. Tačiau tada ta jo “iš
pažintis” jam pačiam jokios 
karjeros nebesuteike.

Dabar po gruodžio 17 per
versmo Povorotnikas vėl atsi
gavo: tuojau tapo Smetonos 
valdžios pakviestas žvalgybon 
ir visą laiką “dirba” savo pro- 
vokacijos darbą, kol vėl pasi
žymėjo Kaune šių metų gegu
žės 23 dieną laike protesto mi
tingo prieš lenkus, kurstyda
mas ir vesdamas vaikėzų gau
jas mušti lenkuojančių piliečių 
langus ir draskyti jų knygy
ną ir redakciją. Dabar apie 60 
vaikėzų, tame tarpe net valdi
ninkų traukiami teisman už 
chuliganeriją. Bet Povorotni- 
ko tame tarpe nesimato. Taip 
pat nesimato kitų stambių žu
vų, kurios tuos vaikezus su
kurstė prie chuliganerijos. Pa
sirodo, jau Povorotnikas skai
tomas tarpe stambiųjų žuvų ir 
net nebesugaunamas!

Kupina taurė liejasi pro 
kraštus

Kaune įvyko teismas prieš 
pulkininką Povilą Plechavičių, 
kurį apskundė kokios ten lan
dynės savininkas už sumuši
mą. Plechavičių pažįstate iš jo 
banditizmo gadynės Sedoj ir 
Mažeikiuose 1919 metais, kur 
jis su savo ginkluotomis gau
jomis buvo daugelį kaimiečių 
sušaudęs, paskui buvo vienas 
stambiausių žygdarbių 17 
gruodžio perversme.

Taip jau pasibaigė kariškas 
teismas kitiems trims gruodžio 
perversmo “didvyriams”, inžin. 
Dobkevičiui, kapitonui Lozo
raičiui ir karo valdininkui Gab- 
rilavičiui. Viši pašalinti iš tar
nybų ir gavo po kelis ar kelio
lika mėnesių kalėjimo ir ke
lias dešimts tūkstančių litų 
nuostolių atlyginimo atmokėti. 
Kas tokia ta Jų Jjyla. nors 
laikraščiai pradžioj ir skelbė, 
kad busianti “įdomi”, tačiau 
cenzūra praleido tik trumpą ži
nutę apie bylos pabaigą..

Kaip provincija pūdoma
Šėta. Pastaraisiais metais 

Šėtoje buvo keliems asmenims 
iškeltos bylos, kaip priešval
stybiniams. Kaip kalbama, by
lų pradžia anoniminiai rašte
liai, iš kurių vėliau užsimegz
davo didžiulė byla. Autoriai 
anoniminių raštelių palikdavo 
už širmų niekam nežinomi. 
1930 metų pradžioje buvo iš
kelta byla Šėtos grietinės nu
griebimo p-to vedėjui p. Ei vai, 
jis buvo įtariamas, kaipo bol- 
ševikų agentas ir Kėdainių 
apskr. karo komendanto priva
lomą įsakymą draskęs nuo 
skelbimų lentos ir nuo šven
toriaus muro. Praėjus kvotai, 
bylą valstybes gynėjas numa
rino.

Kaip teko sužinoti p. Eiva 
provokatorius traukia tieson. 
Paslaptingų bylų autoriai jau 
žinomi.
Smetona rengia kelią Urachui

Nesenai citavome Smetonos 
žodžius pasakytus Tauragėje, 
kur jis pasisakė esąs tik “ma
žas tautos vadas” ir jo tikslas 
esąs paruošti kelią “dideliam 
vadui”. Dabar aiškėja kai kas. 
Smetona paskelbė naują tauti
nę šventę rugsėjo 8 d., kurią 
Vytautas' norėjęs apsikaruna- 
voti Lietuvos karalium. Sku
biai ir patylomis išvažiavo į 
Romą trys “tautos vadai”:, 
dvarininkas Jonavičius, Lape
nas ir kuriigas Tamošaitis, —■ 
visi trj>s Smetonos diktatūros 
šulai. Jų kelionės tiksįas esąs 
“pasimokinti idėjų” iš fašistų 
ir pasimatyti su popiežių. Tuo 
tarpu kaip tik Mussolini ir po
piežius yra labai užimti Hap- 
sburgų įsodinimu į Vengrijos 
karaliaus sostą. Kaip tik į lai
ką Lietuvos “mažojo vado” de
legacija išvyko pas “didelius 
vadus“, variagų prašyti!

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieks

(Tąsa)
Obrascovo vasarnamio jam 

netaip buvo gaila. Tolokai nuo 
juros ir gelžkelio, per tylioje 
vietoje. Stogą sniegas ’ įlaužęs, 
grindys išpuvę, parkas išmin
džiotas. Bet graužė abejonė dė
lei jo reputacijos, stoka pagar
bos prieš jo asmenį ir visuo
meninę padėtį.

“Aš prievarta nesiveržiu. 
Prašytis man nereikia. Bet te
gu nepaduoda vilties ir tene- 
apgaudinėja. Aš šį pavasarį ga
lėjau gauti fon Fitinghofo vilą 
antrame Edinburge už šešis 
šimtus tūkstančių rugpiučio 
mėnesį parduoti už milijoną. 
Ar komitetas man tuos nuosto
lius atlygins?”

Sprukstinis vėl buvo pasken
dęs savo mintyse.

“Matai, pone Nelke, taip ei
nasi pasauly. įsivaizdink, du su- 
nu turiu, bet pagaliaus nebe
bus nei vieno.”

“Kaip tai—nebebus? Juk 
Tamsta juos turi.”

“Tai kurgi jie yra? Vienas 
daužosi po tuos sportus — kas 
tai, pagaliaus, per amatas? 
Butų užbaigęs studijas, galėtų 
pats sau duoną užsidirbti. Da
bar pas mus ministerijoje vy
riausio bugalterio vieta liuosa. 
Kaip man su savo alga visus iš
maitinti?... O dabar vėl tas 
antras. Pataisos, į šeštą klasę 
nebepereina. Pasikalbėjau su 
ponu Blukiu — sako, negalima. 
Treji metai iš eilės — vien pa
taisos. 'Matematikoje dviejukė 
ir vokiečių kalboje. Bet visą 
vasarą knygos nėr į rankas pa
ėmęs. Areli ukščiuose jam, 
krikščioniškuose jaunuoliuose... 
Tai tau ir bus krikščioniškieji 
jaunuoliai. Vidurinės mokyklos 
nebaigs...”

Vienu gurkšniu jis ištuštino 
alaus stiklinę. Robertas gar
bingai rūkė savo cigarą.

“Aleisk, bet Tamsta juokin
gas. Sportas auklėja sveiką ir 
tvirtą tautą. Be bugalterių mes 
galime apseiti, bet be fiziniai 
tvirtų kareivių ne. Ir paskui— 
aš Tamstos nebesuprantu: juk 
Tamsta pats norėjai.”

Sprukstinis numojo ranka.
“Argi aš žinojau, kada tuoj 

užeis toks pasiutimas... Ir ką 
gi aš — mama, toji jau stoja 
už juos lyg visai be galvos... 
Kareiviai! Gerai, tegu pastoja 
kariuomenėn, aš gi nesiprieši
nu. Bet jiems tik tas futbolas, 
trainingai, boksas ir kitos šu
nybės. O dabar tai vėl toji ya- 
ehta! Pamanyk, Tamsta, pone 
Neikei Ar Tamsta gali tai su
prasti, pone Nelke! Nuo pereito 
penktadiėnio neturime jokių ži
nių. Kaip tik rengiamės praneš
ti policijai — ar nėra kur galą 
gavęs. Kartais plepėjo ką tai 
apie laivus ir Ameriką. Kas ten 
gali žinoti, jie dabar tokie pa
šėlę. Bet šiandien gavau atvi
rutę. Čia ji ir yra — toji atvi
rutė.”

Jis ilgokai ieškojo, kol paga
liaus surado.

“Čia ji ir yra, toji atvirutė... 
šiandien — tai yra vakar — 
priplaukėm Limbašus duonos 
nusipirkti. zšešias dienas pragy
venome ant juros. Meškeriavo- 
me, arba prie kranto išmetę 
inkarą maudėmės, gulėjome 
priesaulėje, virėm arbatą ir 
valgėm žuvytes su keptomis 
bulvėmis. Gyvenome lyg pira
tai ant Archipelago... Ar girdi, 
pone Nelke! Piratai! Aš tau 
parodyčiau gerą piratą! Vokie
čių kalboje tau dviejukė...”

Robertas, besikeldamas šir
dingai nusijuokė.

“Tai Tamsta nevažiuosi, 
ne?”

Sprukstinis numojo ranka.
“Kurgi aš! Man reikia va

žiuoti į Agenskalnį. Turiu ten 
darželyje kiek žirnių. Vakarais 
vaikai lenda per tvorą ir bai
gia išraškyti. Bet ką aš Tam
stos prašysiu: nuvežk tą atvi
rutę mamai. Ji delei to vaiko 

net miršta. Buk Tamsta toks 
geras. Bet šį vakar atiduok. 
Gerai ?”

Robertas prižadėjo. Penkios 
minutės, kol traukinys dar 
stovėjo, jis vaikščiojo peronu, 
žiūrinėdamas į keleivius. Visa, 
laiką prieš akis ir ęmenyje sto
vėjo ponia Sluoka įsu Emanu
eliu. Staiga jį parėmė toks 
įtūžimas, lyg jis kraustytus) iš 
proto. Jis jau norėjo skubėti 
atgal, laiptais žemyn. Bet gar
vežys sušvilpė, ir jis, nieko ne
galvodamas, automatiškai įšoko 
vagonan.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas“, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose“.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija*

— pagarsėjęs visame pasaulyje
Pinaud’s

Shampoo
Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 

.. no perdaug sausus. Pas 
1 jūsų pardavėja. arba 

prisiųskite 60c už pilno 
didumo bonkų.—Pliioud. 
Dept. M., 220 E. 21 St..
New York. (Scmpelio 
boukutč dykai).

Jos niekas 
nekviečia

Ar jus žinote kodėl ji 
buvo nepageidaujama? 
Ne ji pati nežinojo. Hali
tosis (dvokiantis kvapas) 
yra tokia draugijine, ku
rios niekas neatleidžia, 
ir tai buvo priežastis. 
Betgi nėra reikalo turėti 
halitosis. Plovimas su 
Listcrinc pašalina blogą 
kvapą. Vartokite kan
die. Lambert Pharmacal 
Co., St. Louis, Mo.

(.ISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

Feen&mint
' Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —1SC|2$C

GARS1NKITĖS
NAUJIENOSE



CHICAGOS 
ŽINIOS

Kai kas apie Chicagą

Viešųjų darbų komisionie- 
rius, iRichard W. VVolfe, su
teikia tokių žinių apie Gliica-

Chieagos gyventojų skaičius 
bėgiu paskutiniųjų 10 metų pa
didėjo 11 kartų daugiau, nei 
Detroito.

Chieagos gyventojų skaičius 
padidėjo 15 kartų daugiau, nei 
San Francisco; penkiolika kai?

kioliką kartų tiek, kiek ’Pitts- 
burgho, septyniolika kartų 
tiek, kiek Seattle; dvidešimt aš- 
tuonius kartus tiek, kiek Ne\v 
Orleans; kuone vienuolikę kar
tų tiek, kiek Ne\v Yorko (pro- 
porcionoliai gyventojų skaičiui).

Chieagos vandens sistema 
parūpina kasdien 1,000,000,000

Chieagos vandens sistema 
pripumpuoja kas metai dau
giau, kaip 334,623,292,500 ga
lionų vandens.

Chicaga suvartoja daugiau 
vandens — jei skaityti kiek 
galionų tenka kiekvienam as
meniui — nei kuris kitas mies
tas pasaulyje. Vienam asmeniui 
kasdien tenka Chicagoje 307 
galionų vandens.

Ghicagoj vanduo yra piges
nis, nei kuriam kitam mieste 
pasaulyje. Jis kaštuoja 6,8 cen
tų už tūkstantį galionų.

Chicagoje lvan<|ens 
esanti du kartu pigesnė, 
New Yorke, kur tūkstantis ga-

kaina 
nei

Norimas įvesti filtravimas 
vandens Chicagoje padarytų ji 
brangesni tik dviem centais už 
tūkstantį galionų.

C.hicaga dabar turi dvyliką 
operuojamų vandeniui pumpuo
ti stočių, kurios parūpina kas
dien rezidencijoms ir pramo
nei 1,800,000,000 galionų.

C.hk*agos sistema turi 6 1 my
lias vandeniui tunelių.

('Ji ieajros sistema ti 

mylių vandeniui dūdų.
Viešųjų darbų departamen

tas duos šią savaitę tokius 
nešimus per radio, 6:30 
vakaro, iš stoties VVCFL:

Trečiadienį, liepos 2. — 
Ilistory of Chicago Maps.

Penktadienį, liepos 4 dieną, 
pranešimas temoje “P.roteetion 
of Chieagos W'ater Supply 
from the Public Health Stand- 
point”.

3,1 l<

pi’d-

Policininkų paroda
Rugpjūčio 16 ir 17 dd. bus 

Chieagos policijos departamen
to Fichl Days. Vieta — Sotdiers 
Field aikštėje. Pelnas eis naš
iems ir našlaičiams tų polici
ninkų, kurie žuvo eidami savo 
pareigas.

West Chicago parkai
Septyniolikai West Chicago 

parkų atidaryta vasaros sezo
nui, ypač jaunuomenei žais
mėms. Žaismaviečių tuose par
kuose yra 51. Jomis galima nau
dotis be užmok esnio. l':rk< 
žaismavietės bus atdaros nuc 
b vai. ryto iki 9:30 vai. va
karo.

Apiplėšė lietuvį
Du negrai padarė holdapą 

Antanui Yukne, savininkui ga- 
:• žo adresu 12226 So. Leavitt 

t. Negrai atėmė iš jo $10.

Meška nutraukė 
gaitei ranka

mer

Country kliu'be, arti Itasca, 
j i'L, 3 metų mergaitė, Barbara 

Cross prisiartino prie garde 
[.kuriame buvo dvi meškos ir 

Mimanė, ranką įkišusi per gro- 
i, tus, paglostyti vieną meškų, 
pleška nutvėrė mergaitę ir nu
traukė jos ranką.

Sudegė mergaitė
kai 
gy- 

gat-

Sudegė Gladys Zeilstra, 
kilo gaisras name, kur ji 
veno (prie Halsted ir 183 
vių). Mergaitės brolis Walter 
taip skaudžiai apdegė, kiad abe
jojama ar jis bepasveiks.

Trečiadieni atvyks or- 
laivininkai Chicagon
Trečiadienį atvyks Chicagon 

orlaivininkai, perlėkusieji At
jauti kų.

Apiplėšė pati valdžios 
sandelį

Išvežė snapso už $200,000

15 gudruolių per 'tris valan
das darbavosi valdžios sandė
ly, adresu 5210 So. Wabash 
avė., kur laikoma šnapsas. Jie 
išsivežė tris trokus pilnus ge
riausių rūšių viskės, brandos ir 
alkoholio. Sakoma, kad jie pa
lengvinę santšėlį ant $200,000.

Gudruoliai atvykę į sandėli, 
pasakę, kad jie esantys prohi- 
bicijos agentai ir norintys pa
dėti konfiskuota alkoholi. Sar
gas atidaręs duris. Bet kada 
“prohibišenai” įsi'briovė vidun, 
tai pasirodė, kad jie buvo sa
votiški “probišenai” — kad ne 
padėti čia aitvyko, bet išvežti. 
Ir išsivežė net už $200,000!

Šiandie balsavimas
Šiandie balsavimo diena. Tie, 

kurie mano, kad gatvėkarių ir 
elevatorių kampanijos ynai 
dariusios su miesto taryba 
dermanais) gerą sutartį, 
suos — yes. Tie gi, kurie 
no, kad kalbamoji sutartis 
netikusi, kaiti ją atmetus 
galima gauti geresnę miestui 
ir važinčtojams elevatoriais ir 
gatvėkariais, — tie balsuos — 
no. 
'tks, 1 
ryta,

pa-

b al
to a-
vra 
bus

Ir butų geriau, jei sutar- 
kokia ji yra dabar pada- 

, taptų atmesta.

Pašovė banditą.

Du banditai įėjo radio kran
tu vėn adresu 1935 West 35 st. 
Jie surišo krautuves savinin

kių Lcroy Pestlin ir rifo savi
ninko tėvą. Tuo tarpu J.croy 
Pestlin pasiliuosavo ir pasiga
vęs revolverį ėmė šaudyti. Vie
nas banditas pašauta j pilvą. 
Banditai visgi pabėgo, nors ir 
nieko nepešę. | Į •

Banditai nuginklavo 
policininkus

Trys banditai padarė hole la
pą dviems policininkams resto- 
ii2.no 5210 North Clark Št. Ban
ditai atėmė policininkų revol
verius ir $125 pinigų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, iogr kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurt ištikro šveičia nedrasky
dama* dantų amale* — ta* sun
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*. f

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loni*, U. S. A.

Tarp Chieagos 
Lietuvių

Linksmos varduvės
Birželio 21 d., pp. Karbau

skų namuose, 6921 Justine 
street, buvo surengta šiaiunus 
bau kietas gimtuvių dienai pa
minėti.

Kadangi pp. Karbauskai yra 
svetingi žmonės ir turi daug 
draugų, tai ir šiam ibankietui 
susirinko didelis būrys draugų 
— virš 100 ypatų.

Svečiai ir viešnios pamylė
ta puikia vakariene.

Nors ir ankštoka tokiam 
skaitlingam kuriui buvo, bet 
ir linksma. Ir svečiai bei vieš
nios šoko ir linksminos iki iš
auštant.

Visi jiaiutčsi patenkinti ir sma
gus. Pp. Karbauskai reiškė dė
kingumo ir yra dėkingi sve
čiams už prielankumą. X.

Cicero

Džiaugiuos ir dėkoju “Naujie
noms” už pranešimus, o skaity
tojams už užuojautą, kurie, pa
sigailėdami manęs varguolio li
goje, per organizacijas ir asme
niškai aplaikydjami, šelpia ma
ne.

Per p. Rakauską iš Džianito- 
rių Kliubo aplaikiau $5. Kliubie- 
či’sii laikytojai, kurie matė ma
no vargingą likimą, paaukavo — 
p. S. Rakauskas $5; p. P. Dau
baras $1.

Už jų mielaširdyseę ir aukas

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čare” 
or <fEyc Ėeauty” Book

HAS 
MADE GOOD uiith 

milliom!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Econotnical 

EfRcient 
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Parmtui asmilk 
itself!

New 
delight in 
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phenir 
triumph! New digestibility,! 
health qualities and delicious1 
new flavor addcd to checse.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are' 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for evtry^ 
onet including the children. »

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

KRAFT

V/elveeta
▼ The Delicious Nevv Cheese Food 

tariu širdingiausią ačiū.
Turiu viltį, kiad daktarų ir 

vanų pagelba galėčiau pasveikti. 
Bet neturtas viską trukdo. Il
gai ligonis būdamas, pavaikš
čioti, nė užsidirbti negaliu, ir 
nėra iš kur pagelbos gauti, 
idant pasigydyti. Yra liūdnas li
kimas.

Todėl šioje nelaimėje atsišau
kiu »į mielaširdingą lietuvių vi
suomenę, nuoširdžiai prašyda
mas pasigailėti manęs vargšo li
gonio —aplankyt mane ar per 
laišką sušelpti kokia aukele. 
Mano adresas:

Joseph Lapinskas,
1337 So. 49 Ct., Cicero, III.

ai
Lietuvės Akušeres

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physieal Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Ghicagoj

16i« W. 46th St

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49ik

Telefonas
Cicero 8724

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-1 
me reikale viauomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų 1 .patarnavi
mas.
J. F. Eųdeikis Komp.

i > PAGRABU :VEDEJAI 
.» Didysis Ofisas;

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards. 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Ayę, Tel. Blvd. 3211

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
CanaI 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
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. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wcst 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.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, joj? 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančiu ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Aki* 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Octuviai 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

Phone CanaI 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—J2 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 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. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS T R CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd, 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnuisvrick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
------- Q-----------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.----- o-----

Ofiso Teisto*** Virgiui* 0030 
Be*. Tel. Vaa Bure*! 6838

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Barnu ofiaa* North Bld* 
3413 Franklin Blvd.

Talandoi 8:80 iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Cenal 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.
Rezidence Phone Hemlock 7691

Office Boulevard 7042
DI£. <?. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NedŽlioi pagal nutarti

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 10 iki 12

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 

Nedelioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
\ Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedSl. nuo 10 iki 12 ▼. diena

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Įvairus
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS]
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki II

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet
Telefonas Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
NedėEomU ir šventad. 10—12 dieną
■" 'T.TT.TTT.!'.. 'g*B

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ RooA 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę.
> Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phono Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

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
Ob’s — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle ----- Pa.n.. Ser. ir I’Stnyčio. ▼.

jTr waitchus
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Su batai

52 E? 107th St.
Kampas Michigan Ar*. 

Tel. Puliman 595P
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SL A KIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hydo Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960(1

V? W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai, 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talir.au Ar.

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildiug

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

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 6 iki 8; ser, ir pėtn. b iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. CanaI 2562

JOŠEPH 77 GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
. Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

IMPERFECT IN ORIGINAL

Talir.au
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Tarp Chicagos
Business Service
Biznio Patarnavimas

For Rent

Iš “Birutes” v*

ir“Birutės” choro metinis 
visuotinas susirinkimas įvyksta 
liepos (July) 1 d., 7:30 vai. va
kare, Vniversal State Bank na
me ant antrų lubų, kampas 
So. Halsted ir 33rd Sts. Visi 
choro nariai ir narės būtina 
ir laiku malonėkite pribūti. 
Svarbu.

Bus skaityta raportai įvairių 
komisijų iš praėjusiojo sezono 
nuveiktų darbų. Valdyba duos 
pranešimą apie bendrą “Biru
tės” padėtį ir tolesnį darba
vimosi lietuvių meno srityje. 
Pagaliaus bus rinkimas naujos 
valdybas sekančiam sezonui.

“Birutės“ rėmėjai irgi kvie
čiami atsilankyti į šj susirinki
mą. Valdyba.

IAtlantic and Pacific motoj

Indianapolis, Ind. — Billy Arnold, iš Chicagos, kuris laimėjo automobilių lenktynes'. Vidutiniškai imant jis padare 100 mylių 
suviršum per valandą t

North Side
Gražus vakarėlis

Praėjusi šeštadieni dr-go Juo
zo Virio namuose, 2135 No>rth 
Spaulding avenue, buvo paruo
štas puikus vakarėlis. Pavadin
siu ji šeimininiu vakarėliu, nes 
jeigu ir ne vien giminės turėjo 
smagumo dalyvauti jame, tai 
visi svečiai buvo taip artimi 
Vilių draugai, kad juos galima 
buvo skaityti kaip vienų šei
myną. Dr. Montvidas, naujie- 
niečiai — Baronai, Žymantai, 
šmoteliai, (Rypkeviciai ir Mic
kevičiai; pp. Čepukai, Juozo Vi- 
lio brolis Antanas su žmona

Seimologija

Iš jaunuomenės

ir dar pora ar trejetas šeimy
nų sudarė ne taip skaitlingą, 
bet linksmą, žodžio kišenėj ne
ieškantį būrelį, kuris pasinau
dojo šeimininkų malonumu ir 
jautėsi “kaip namie”; jautėsi 
taip smagiai, kaip retai gialima 
jaustis bet kuriame bau kieto.

svečių ir
viešnių buvo p-le če.pukiutč, 
p-lė Baroniutė ir p. Lygikc- 
vičius.

Šios sueigėles “kaltininkė” 
buvo dr-gų Vilių duktė Suza- 
na. Ji, mat, šiomis dienomis bai
gė aukštesniąją mokyklą. Dar 
vienas varstas pažengta j gyve
nimą ir jis buvo atžymėtas šeš
tadienį. Reikia pasakyti, kad 
p-lė Suzana rimtai rūpinosi mo
kykloje savo pareigomis ir kad 
šeštadienio atžymoj imas buvo 
pilnai ir su kaupu užtarnau
tas, nes mokykloje ji skaitėsi 
viena geriausių mokinių.

Toliau — musų gabioji ir en
ergingoji lietuvaitė, laiko ne
gaišuodama, yra nusitarusi siek
ti dar aukštesnio mokslo, ir at-

Dėdės atvažiavo 
su patrolkom savo — 
Stokim, broliai, stosiu aš, 
kartu h’liaukit, kaip ir aš.

(2 kartu)* * *
Staugė visą dieną 
ir antrai užteko —
Kurie dėdžių nepaklausė, 
patrolkom pateko. (2 k.) 

* * *
Dėdė komisarą 
vede lauk už sprando — 
O tavoi'škos smailus <(antys 
dėdei ‘ ranką kando. (2 k. j 

♦ * *
Ant rytojaus teisman 
prieš 'buržujus stojo — 
Komisarai 
kad jiems

Antanina Gicdilaiitis, 
Kazimieras Staškunas, 
Marijona Juodvalkienė, 
.Jane Juodvalkis, 
Gedeminas Juodvalkis, 
Hubert Juodvalkis, 
Loraine Juodvalkis, 
John Juodlviailkis, 
Joseph Chesna, 
Joseph Paisius, 
Olga Smalkais, 
Florcnce Smalkais, 
Izidor Anusevičia, 
Baltramiejus Gcrčas. 
Šie visi keleiviai apleis

cagą liepos 5 dieną, iš Dear- 
born stoties, 11 valandą ryte. 
Į New Yorką jie pribus 3:15 
vai. po pietų rytojaus dieną.

Kadangi, laivas išplaukia lie
pos 6 dieną, 12 vai. naktį, tai 
važiuodami šiuo taukiniu eks
kursantai kelionę į ’New Yor
ką padlarys į 28 valandas lai-

ko ir sutaupys visas viešbučių 
išlaidas New Yorke. Bilietų kai
na — $30.70.

Bagažus paimsime Ii opos 4 
diena. c

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

sideda su Liepos Ima diena.
pra- 
Da- 

bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Chi-

dėkavojo, 
dovanojo. (2 k.)

* * ♦

sumanė

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

RENDON 3 kambariai, gazas, 
elektra, toiletas, 913 W. 20 St. 2 lu
bos.

PASIRENDUOJA cottage, 115 
mylių nuo Chicagos, arti Michigan 
ežero. Pigiai. Rašykite M. Kazan, 
Cobert, Mieli., Route 2.

10% PIGIAU UI VISĄ DARBĄ 
CONSUMĘRS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavirrtas. Mes atliekame ge
riausi darna mieste. Kedzie 8468.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su valgiu ar be valgio. 
Prieinamu kaina. 4449. S. Halsted St.

—O-----

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI
KAMBARYS rendan, vyrams, be 

valgio, pats gali pasitaisyti. 3618 S. 
Union Avė.

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius 
Real "Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

b

PASIRENDUOJA šviesus ir ne
brangus kambarys dėl vaikino, su 
valgiu . Gerbs patarnavimas. 4359 
S. Maplewood Avė., 2 lubos.

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, kokiu? tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082 
------ 0---- --

Specialistu rydyme chronltkų ir naują li
rą. Jei kiti neralSjo Jumis iigydytl, atailan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas l&egzamlnari- 
mas atidenrs Jusą tikrą lirą ir Jei apal- 
imsiu Jus rydytl, sveikata Jums surryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jusą 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutiuo iterzamiuavimo—kas Jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

ankyti universitetą. Geros klo
ties! Kreditas ir draugams Vi- 
i iams.

Tegul juo daugiau lietuvių 
aunuomenės gauna progos kaip 

galima tinkamiau prisiruošti 
gyvenimui, nes toks prisiruo
šimas ypatingai reikalingas 
Amerikoje, kur visi skubi, 
ga, stengdamiesi pralenkti 
nas kitą; šitose lenktynėse
ra mokykla yra tinkamiausia 
lageiba.

Ačiū draugams Viliantis už 
vaišes ir laimingos kloties p-lei 
Suzanai! Rep.

yra
Le

vio-

Dabar jie 
j teismą patraukti — 
Ir iš Gugio milioną 
dolerių sau gauti. (2 k.) 

* * *
O jų ta valdyba 
pikta, susiraukus —
Nes kasierįąus tuščia. mašna 
visai susitraukus. (2 k.) 

* * T
Aukas kolektuoja, 
kad teisme laimėti 
O j mašną ano cento 
nėr’ progos 'įdėti. (2 k.) 

* * *
O jei pralaimėsim, 
gręsia mums pavojus — 
Miliono nė pauostyt, 
mašna prisiplojus (2 k.)

Turim pirmininkų 
gerai pamokyta —

1 po

Roseland
ir silkę rūkytą (2 k.)

Pustapėdis.

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Street*

Dr-stės D. L. K. Gedimino 
piknikas buvo gražus

Laivakorčių Skyrius
Gana didelė ekskursija 

vių išvažiuoja liepos 6 d.
lietu- 
laivu

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas jvyks liepos 
1 d., 8 vai. vakare,’ Mark White 
Sfluare Parko svetainėj, ant 29 St. 
ir S. Halsted St. Malonėkite atsi
lankyti visi laiku, nes turim išrinkti 
darbininkus dėl pikniko.

Valdyba.

kp. laikys savo susirin
kimą utarninke, liepos 1 d., Shoen- 
hoffen svet., Milwaukee & Ashland 
Avės. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Delegatai išduos savo rapor
tą. Pradžia 7:30 v. v.

— Valdyba.

SLA., 226

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant • automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 
tel.

2139 
tel.

W. Monroe St., 
Randolph 4364 
S. Cicero Avė. 
Rockwell 2000

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

1930
1930
1029102919291929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAI8NIS DYKAI 

Sport Roadster vėl i ausi s ---------
Standard Coupe vėliausio---------
Town Sodan iSvaž. 2100 mylių Standard Coupe nepaprasta verte Tudor, nauji tairai. iftv. 2700 m. 

Roadster, tilt Windehicld, spotliirht 
Visi karai turi 90 dienų rafitiAką 

garantiją. $20 iki U Įmokėti. 
M. J. KELLY. 

4445 West Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$495 
$495 
$405 $205 $375 
$375

/H

-

Susivienijimas Liet. Namų Savinin
kų ant Bridffeporto laikys pusmetini 
susirinkimą • trečiadieny, liepos 2 d., 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijos di
džiojoj svetainėj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai ir norintys Įstoti malo
nėkite laiku pribūti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kuriuos turim ap
tarti. *Raršt. S. Kuneviče.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335, kp. pusmetinis susirinkimas 
Įvyks seredoje, liepos 2 d., 7:30 vai. 
vak., Zigmo Mickevičiaus ofise, 
2505 W. 63rd St. Visi nariai susi
rinkit paskirtu laiku, nes S. L. A. 
Seiltio delegatai išduos raportą ir 
dar daug kitų reikalų turim.

Valdyba.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

Paskolas suteikiam j 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

24
PARSIDUODA grosemė geroj vie

toj, lietuvių apgyventa, pigi renda. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4436 S. 
Fairfield Avė. 

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

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO..
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

GROSERNĖ ir bučemė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai jrengta vieta, daranti gerą biz
ni, 2953 W. 38th St.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialia. Že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockvvell 2000

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir Imos rūšies fixtures, biznis ge
ras, renda pigi. Priimsiu j mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place,

Exchange—Mainai
6 FLATŲ namas, randasi prie 42 

ir Wells gatvių. Savo $2500 
eųuity mainysiu ant bile ko, su 
biskiu pinigais. Suteiksiu Warran- 
ty Deed. Tel. Stevvart 6889.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI trys mūriniai na
mai, kurie randasi prie 900 W. 19 
Place, taipgi 901-3 W. 19 St. Pelnin
gos nuosavybės. Del platesnių ži
nių šaukite Mr. Harrington, tel. 
Mansfield 2053.

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

Magna Screen

“Redemption”
dalyvaujant

JOHN GILBERT
TAIPGI SHARKEY-SCHMELING

KUMŠTYNĖS
Taipgi

< Vitaphone Vodevilio Aktai
1 ■

ant

Žmonos ir Motinos
Reikalingos
tikslios 
higienos! 
VA-JELyra 

saugus, 
galingas, 
moksliška s, 
tįkslus ir pil
niausia užti
ki mas. Ra- L - - vi 
minantis, gydantis; 
neerzinantis—jus pa- _ 
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi ji $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji 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, išdirbejų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką I ,

be kvaps- 
riebumų. w

VA-JEL. Jūsų aptie-

Pilnos

29 d., Dr-stė D. L. K. Gedimino 
(turėjo pikniką (lauting) Wild- 
vvood miške, prie 127 ir State 
St. Piknikas nusisekė visais at
žvilgiais. Publikos buvo daug, 
diena ibuvo graži. Nors saulei 
leidžiantis buvo pradedą lyti, 
bet lietus tik nugązdino biskį 
ir toj sustojo. Paskui pas vi
sus atsirado daugiiau ūpo, dau
giau energijos. Būriais sustoję 
susirinkusieji pradėjo dainuoti, 
kad net miškelis skambėjo. Tik
inai priminė Lietuvos geguži
nes, kai jas surengdavo jauni
mas.

Beto, draugija leido laimėti 
2 dovanas — 1-ma dovana $10 
auksu, kurią laimėjo J. Stulga 
(10129 Michigan avė.), o an
tra — muzikalis instrumentas, 
kurį laimėjo Bill Hamerma 
(304 tV. 109 St.),

Wildwood miškelis labai pa
rankus roseland iečiams išva
žiuoti. Miškelis gražus, jaukus, 
ir gatvekariais lengvai priva- 
žiuojamias:

Naujienų patarnavimu 
žiuoja:

Charles Brazevičia,
sha, Wis.,

Juozas Rupšys, iš
III.,

Stanley Mažrimas,
Joseph Kuzmickas

tveris),
John Giedraitis,

išva-

iš Keno-

Chicago,

(ne Uk-

3362

3362

smagiai 
Galima siūdinti 

Suprantama ele- 
jeigu materija

TARP DRAUGŲ

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

------------- —-----— —~ — — — — — — — — — — ~ — — — — — * — —- — ■ a----

PIRKITE ANGLIS DABAR—Su
taupykite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radium Mine 
$6 su pristatymu. Švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

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, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

XXX
Liepos 4 d. (Fourth of July) 

Golden Star kliubas turės savo 
pikniką Crete, III. — tėn kur 
pereitą vasarą turėjo.

— N.

— Kur tu, drauguti, pėsčias 
eini ir išrodai taip piktas.

— Aš esu piktas dėlto, kad 
mano mašina su vienu sykiu 
sugedo ir sustojo ėjus. Gal ži
nai kifr gerą ir sąžiningą me
chaniką, kuris gerai supranta 
mašinas?

— Žinau tikrai gerą žmogų, 
kuris jau per daug metų tame 
biznyje yra. Jis gerai pataiso 
karus, kokie tik jam ateina. O 
kad neateina, tai jis pats atve
da už ausų paėmęs, arba' par
velka. Tas gerasis
kas yra John Menzor iš White 
Sox Motor Sales, 610 W. 35th 
St., Chicago, telefonas Boule
vard 8642.

Originališka ir 
atrodanti suknelė, 
iš bile materijos, 
gantiškiau atrodys, 
bus, šviesesnė už aksomo, kaspinus. 
Prie suknelės turėtų būt pritaikyta 
ir skrybėlės spalva. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
»duotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerj, 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: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicaįo, III.

CLASSIFIED ADS.
» . —..... ■■ <

Business Service
_______ Biznio PatamaTininii_______

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai. pamatai, sankrovą prie

kiai, kambariai bungralow viSkoso, stogą 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti bu $5 ĮmokC- 

Jiniu. Likusius mažais mėnesiniais ifiniokfiji- 
mais.

5201

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

mechani-

Ateikite, rašykite ar telefonuokite 
ZELEZNIK CONST. CO.

W. Grand Avė. Tol. Berkshire 1321

PARDAVIMUI grosernės fixturiai: 
aisbaksis, kaunteris, svarstyklės, ka
vos ir mėsos malėjas. Atsišaukite 
2507 W. 47 St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. lafayette 0455

Personai

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

MALONEČIAU apsivesti su seny
vu, apšviestu vyrų," kuris mylėtų va
žiuoti j Californija, nes aš turiu du 
namus Californijoj. Atsišaukite tik 
iš Chicągos. Mrs. Mary, 3613 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nė bungalow, 22x57, 5 kambariai, viš- 
kos su grindimis, karštu vandeniu 
šildoma, ąžuolu trimuotas, naujas 
garažas; arti gatvekarių. Kaina 
$6,600, lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas

5808 S. Marshfield Avė.

siųsti man pavyzd} No
Mieros .................-....... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

MES pastatome garažius, porčiųs, 
remodeliųojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bairtunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdąra nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ,
W. Chicago Avė, Brunswick 71872300

PAIEŠKAU nesunkaus darbo, dė
lei sveikatos, už sargą, prie namu 
arba kur ant ūkės (karvių melžti 
nemoku). Suprantu biskj ūkio, kar- 
penterio gi ir malevojima darbus 
gerai. Esu teisingas žmogus, ne 
girtuoklis, nerūkau, 47 m. amžiaus, 
ne tinginis, pavienis. Dirbsiu už 
mažą atlyginimą. Kam bučiau rei
kalingas, galite atsiliepti ir iš to- 
lihu laišku: Naujienos, Box 1209, 
1739 So. Halsted St., Chicago, arba 
telefonu Victory, 3451, J. Graitis,

PARDAVIMUI
ŠIUOMI PRANEŠAME, kad že

miau pasirašęs, prie priekinių durų 
žemiau aprašytos nuosavybes, pasiū
lys tą nuosavybę, susidedančią iš 
Lotų Vieno (1), Dviejų (2) ir Triių 
(3). Ketvirtame (4) Bloke. Woodbo- 
ro miestelyje, ir ant tos žemės pabu- 
davotą hotelj. ir visą ten esanti 
įrengimą, pardavimui už augšČiausj 
pasiūlymą už cash, 5 dieną Liepos, 
1930, dešimtą valandą ryte minėtos 
dienos.

Perkantiems prieš Liepos 5 d. ne
reikės mokėti taksų.

JOSEPH STEFANKIEVVICZ, 
Executor Estate of 

Joseph Parnarauski.
Datuota Birželio 6, 1930.


