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Buvusi Lietuvos diktatorių 
Kaltina valstybės išdavimu

Associated Press kableg- 
rama iš Kauno, datuota ge
gužės 24 dieną, praneša 
apie suėmimą Augustino 
Voldemaro, kuris esąs ap
kaltintas dėl valstybės iš
davimo. Kablegrama skel
bia:

KAUNAS, geg. 24. — 
Augustinas Voldemaras, bu
vęs Lietuvos diktatorius,

Prezidentas Hoover 
ragina senatą ratifi- 
kuot juros sutartį

Jei reguliari sesija to nepada
rysianti, sušauksiąs nepapras
tą senato sesiją atostogų me
tu.

VVASHINGTONAS, geg. 25. 
— Prezidentas Hooveris reika
lauja, kad senatas dar šioje se
sijoje ratifikuotų Londono ju
ros sutartį, kitaip jis ketina 
sušaukti nepaprastą, jo sesiją 
tuojau, kai senatas išsiskirsty- 
siąs atostogų.

Republ ikonų senatoriai turės 
pirmadieni (šiandie) konferen
ciją, kurioj nutars, ar imti su
tarties ratifikavimą svarstyti 
dabar, ar atidėti nepaprastai 
sesijai. . .

Vilniaus sijonistai 
norį Lenkijos glo

bos Palestinai
PAT — lenkų telegrafo agen

tūra — praneša, kad šijonistų 
jaunuomenė Vilniuje surengus 
gatvėse demonstraciją protestui 
prieš britų' įvestą žydų imigra
cijos į Palestiną suvaržymą.

Masiniame mitinge, kuris po 
demonstracijos įvykęs, Vilniaus 
sijonistų jaunuomenė priėmus 
rezoliuciją, kuria esą reikalau
jama, kad mandatą Palestinai 
Tautų Sąjunga atiduotų Lenki
jai.

60 žmonių prigėrė Ru- 
nianijos potvyniuose
BUCHARESTAS, Rumanija, 

geg. 25. — Praneša, kad kilu
siuose Molnesti apskrity dide
liuose potvyniuose prigėrė 60 
žmonių. Apie penkiasdešimt 
kaimų vandens atkirsti nuo su
sisiekimo su pasauliu.

jįQ. R H s.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didėjąs debesiuotumas ir šil
čiau; vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 51° F. •

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:13. Mėnuo teka 4:13 
ryto.

buvo šiandie inkriminuotas, 
kaltinamas dėl valstybės iš
davimo.

Pranešime spaudai Vol
demaras buvo pasakęs, kad 
Lietuvos konstitucija netu
rinti autentiško (tikro) pa
grindo, ir kaltino dabarti
nės Lietuvos vyriausybės 
sferas dėl nuolotinių kon
stitucijos laužymų.

Vengrų aristokratas 
reikalauja laisvų de
mokratinių rinkimų
Dabartinė rinkimų sistema 

Vengrijoje esanti visų Euro
pos demokratinių valstybių 
pajuoka, s

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge
gužės 25. — Grafas Albertas 
Apponyi, vengrų magnatas iki 
kaulų smegenų, padarė didžiau
sio subruzdimo parlamente, kai 
jis vakar staiga ėmė 'aitriai 
atakuoti Vengrijos rinkimų si
stemą.

Jis pasakė, kad dabartinė 
rinkimų sistema' Vengrijoje 
esanti pajuoka visų Europos 
valstybių, kurios pripažįsta de
mokratijos idealus. Dabartinė 
sistema Vengrijoje esanti be 
galo nedora. Ne gana to, sakė 
jis, kad balsavimai atliekami 
atvirai, bet prieš rinkimus pi
liečiams užgintą agitacijos lais
vė ir politinių susirinkimų lais
vė. O kol Vengrijoje nebusią 
laisvų rinkimų, tol jokia dora 
opozicija busiąs negalimas daik
tas.

Grafas Apponyi reikalavo, 
kad butų įvestas slaptas balsa
vimas, kaip jau yra visose pa

žangiose demokratinėse valsty- 
I bėse.

Prancūzų kareivis pa
bėgo iš armijos vog

tu aeroplanu
PARYŽIUS, geg. 25. — Ka- 

reivis Cornelius Bouis, ėjęs ka
riuomenės tarnybą Le Bourget 
aviacijos lauke, nutarė bėgti iš 
kariuomenės. Jis įsilaužė į ar
mijos hangarą, pasiėmė vieną 
aeroplaną ir laimingai išskrido. 
Bet kai jis nusileido žemėn ties 
Chateau Chinon, jis tuojau bu
vo karo policijos suimtas. Jam 
gresia karo teismas.

56 asmenys mirė nuo le
dų grietinės Vokietijoj

DETMOLDAS, Vokietija,' ge
gužės 25. — čia mirė penkias
dešimt šeši asmenys.-kaip spė
ja, nuo nešvarios ledų grieti
nės. Sveikatos departamentas 
pradėjo tyrinėjimus.

LOS ANGELES, Cal., geg. 
25. — Mirė Henry Walla'ce Phi
llips, žinomas menininkas ir 
apysakų rašytojai, 60 metų 
amžiaus.

Los Angeles, Cal. — Joan’ Gregory, kuri laimėjo vaikų sveika- I ' .
tos kontestą. Kūdikį laiko jo motina

Illinois moterys pa
sisakė už Tarptau

tinį teismą
ROCK ISLAND, III., geg. 25. 

Illinois valstijos moterų klubų 
konvencija vakar 56 balsais 
prieš 42/ pasisakė už Tarptauti
nį teisingumo teismą. 

_____ _ _ ‘ Iš
Del ko Lenkų seimo 

sesija atidėta
VARŠUVA, geg. 25.— Prem

jeras Slavek pasakė spaudos 
atstovams, kad prezidentas 
Moscickis atidėjęs nepaprastą 
seimo sesiją dėl to, kad seimas 
norėjęs susirinkti ne darbo 
dirbti, bet tik kovoti su esama 
vyriausybe.

Opozicijos protestas
VARŠUVA, geg. 25.» — Opo

zicijos (vidurio ir kairės) par
tijos paskelbė rezoliuciją, ku
ria griežtai protestuoja prieš 
Lenkų seimo sesijos atidėjimą.

Užneptunio planetai 
skiria Plutono vardą
FLAGSTAFF, Ariz., geg. 25. 

— Vietos Lowellio Observato
rija paskelbė, kad naujai su
rastai vadinamai užneptunio 
planetai tapęs paskirtas Pluto 
(Plutono, vieno senovės graikų 
dievų) vardas.

Užneptunio planeta buvo as
tronomų surasta praeito sausio 
21 dieną.

Portugalų aeroplanų 
gabentuvas sudegė

LISABONAS. geg. 25. — Ne
toli nuo Cape dės Trois Four- 
ches, Morokoj, gaisras visai su
naikino Portugalijos aeroplanų 
gabenamą laivą. Keli įgulos 
žmones apdegė.

KAUNAS. — Šiaulių karo 
komendantas nedavė leidimo 
soc. dem. rengiamos gegužės 
mėn. 1 d. inž. V. Bielskiui pa
skaitos skaityti.

33,000 asmenų žuvo 
per metus trafiko 

nelaimes J. V.
WASHINGTONAS, geg. 25. 

— Nacionalinės gatvių ir vieš
kelių saugumo konferencijos 
paskelbtomis statistikos, žinio
mis, gatvių ir vieškelių trafiko 
nelaimėse Jungtinėse Valstybė
se 1929 metais buvo 33,000 as
menų užmušti ir 1,200,000 su
žaloti.

Didžiausias aukų skaičius 
parėjo iš nelaimingų atsitikimų 
su automobiliais. kuriuose 
31,000 asmenų buvo užmušti ir 
vienas milijonas sužaloti.

Anti-Saloon lyga neno
ri, kad prohibicijos 
agentai butų ‘sausi”
WASH1NGTONAS, geg. 25. 

— Senato komisijos kvočiamas, 
F. S. McBride, prohibicininkų 
Anti-Saloon League superinten
dentas, pasakė, kad jo organi
zacija nereikalaujanti, kad fe- 
deraliniai prohibicijos agentai 
patys negertų svaigiųjų gėri
mų, kaip kad to reikalaująs iš 
jų generalinis prokuroras Mit- 
chell.

Prohibicininkų lygos galva 
pasakė, kad, girdi, federalinė 
vyriausybė per toli einanti, rei
kalaudama iš kandidatų į pro
hibicijos agentus prižadėjimo, 
kad jie niekados negersiu.

Sužeistas banginis val
kiojo laivą 9 valandas

KADIAK, Alaska, geg. 25.— 
Banginių medžiojamas Tangi- 
nak laivas turėjo nepaprastu 
atsitikimą su dideliu banginiu.

Rytmečiu laivas, pastebėjęs 
netoliese banginį, šovė žeberk
lą, kuris įstrigo jam į šoną. Ju
ros milžinas, bandydamas pa
bėgti, ėmė valkioti laivą po ju
rą greitumu šešių mazgų per 
valandą. Valkiojo ištisas devy
nias valandas, ir tik temstant 
pavyko banginis pribaigti. Jis 
buvo 85 pėdų ilgumo.

Britanija siunčia į 
Indiją kreiserius

«

LONDONAS, geg. 25. — Bri
tų vyriausybė įsakė kreise
riams Berwick ir Enterprise 
tuojau plaukti į Indiją. Ber- 
wick jau išplaukė iš Suezo.

Praneša, kad į Indijos van
denis siunčiami dar kiti laivy
no vienetai komunikacijai rytų 
pakraščiuose ginti.

Tarptautinis Mote
rų kongresas Aus

trų sostinėj
VIENA, Austrija, geg. 25.— 

Rytoj [šiandie] čia prasidės 
aštuntas penkiametis Tarptau
tinės Moterų Tarybos kongre
sas, dalyvaujant apie 1,000 de
legatų, jų tarpe apie 250 iš 
Jungtinių Valstybių.

Tarp daugelio rezoliucijų, ku
rios bus kongresui pasiūlytos 
priimti, minėtinos yra': už pa
saulio taiką; už Tautų Sąjun
gą; už arbitražą ir Kelloggo- 
Briando paktą,; už ginkluotės 
sumažinimą; už vaikų auklėji
mą gražiam tarptautiniam su
gyvenimui; už skyrimą daugiau 
moterų policijos tarnybai visa
me pasauly; už panaikinimą 
dvejojjos .doros normų, etc.

Musulmonai dedasi prie 
Indų nepriklausomy- 

z bes judėjimo
KARACHI, Indija, geg. 25.— 

Musulmonų yadai išleido atsi
šaukimą į visus musulmonus, 
ragindami juos dėtis prie Indų 
nepriklausomybės judėjimo, ku
rio vyriausiais vadais ligšiol 
buvo tik indusai.

Britų lakūnė atskri
do į Australiją

PORT DARWIN, žiemių Au
stralija, geg. 25. — Miss Amy 
Johnson, 23 metų amžiaus ang
lų aviatorė, vakar su savo ma
žučiu Moth monoplanu atskri
do į Port Darwiną, tuo pabai
gus savo pavojingą kelionę iš 
Anglijos j Australiją. Visą 
9,900 mylių kelionę ji skrido 
19 dienų.

Jauna lakūnė buvo australie
čių pasitikta su triukšmingiau
siomis ovacijomis.

Kautynės tarp musul
monų ir indusų Indijoj

DAKKA, Indija’, geg. 25. — 
Vakar čia įvyko dideles muš
tynės tarp musulmonų ir indu
sų, per kurias buvo daug as
menų rimtai sužaloti.

Muštynėms priežasties davė 
suradimas ga/tvėj vien negyvo 
musulmono. Musulmonai įtarė, 
kad jį nužudę indusai, ir ėmė 
indusus pulti. 'Per' riaušes bu
vo sudeginta viena indusų šven
tykla ir vieni namai.

Riaušės buvo policijos ir šar
vuotų automobilių likviduotos.

Vizituoja Vilnių
KAUNAS. — Iš Kauno į Vil

nių išvažiavo Sof. Čiurlionienė 
ir Aug. Janulaitis; anksčiau 

yra išvažiavę Vilniun Pakštas 
ir Balys Sruoga.

Republikonų valstijos 
konvencija pasisakė 

prieš prohibiciją
BELLINGHAM, Wash„ geg. 

25. — Laikoma čia Washing- 
tono valstijos republikonų kon
vencija po ilgų ginčų priėmė — 
456 balsais prie 448 — rezoliu
ciją, kuria reikalaujama pa
keisti Volsteado prohibicijos įs
tatymą.

Konvencija taipjau pasisakė 
prieš Amerikos įstojimą į Pa
saulio teisingumo teismą.

Du žuvo automobiliui 
nusiritus pakalnėų

PEORIA, III., geg. 25. — Ne
toli nuo čia, automobiliui ištru
kus iš vieškelio ir nusiritus į 
pakalnę, buvo užmušti Ch. 
Cain, Jungt. Valstybių pensijų 
komisionierius, ir Mrš. James 
Stubblefield. Kitos dvi mote
rys, Mrs. R. Lyle ir Mrs? E. 
Becker, rimtai sužalotos.

Sprogimas garlaivi 1 
užmušė, 3 sužalojo

BELFASTAS, žiemių Airija, 
geg. 25. — Airių juroj vakar 
įvyko sprogimas naujame pasa- 
žieriniame garlaivy City of 
Sydney. Sprogimo vienas žmo
gus buvo užmuštas, trys kiti 
sužaloti. Pagalbos š^uksman, 
atvyko Anchor linijos garlaivis 
Cameronia, kuris paėmė eks- 
pliozijos aukas ir pargabeno į 
Belfastą. 

-

Eldorado kasyklos pra
deda vėl dirbti

HARRISBURG. III., geg. 25. 
—O’Gara Coal kompanijos ka
syklos No. 10, Eldorade, vakar 
vėl atsidarė ir pradeda dirbti. 
Darbo gaus apie 450 angliaka
sių.

Vokietijoj yra arti 2 
milionų bedarbių

BERLYNAS, geg. 25. — Gę- 
gūžės 15 dieną Vokietijoje bu
vo 1,953,000 bedarbių, gaunan
čių iš valdžios pašalpą, o tai 
yra 826,000 daugiau nei buvo 
praeitų metų gegužės mėnesį.

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

daugiau.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Kauniečiams nebereiks 

nešti vandenį
KAUNAS. — Kauno miesto 

valdyba apie gegužės pabaigą 
gaus iš Anglijos didelę partiją 
špižinių vandentiekiui vamz
džių ir nuo tada prasidės Kau
ne dideli vandentiekio darbai.

šiemet numatoma baigti van
dentiekio darbai visame žemu
tiniame Kaune (be priemiesčių 
ir Žaliakalnio).

Be to, birželio mėn. bus pra
dėtas kasti Vytauto prospekte 
pagrindinis didžiausias kanalas.

Dar vienas literatų su
sibūrimas

KAUNAS. — Lietuvių lite
ratūros gyvenime lig šiol žino
jome tris įžymesnes literatų 
grupes '— romantikos, futu
ristus ir neseniai atsiradusius 
trečiai rontininkus. Dabar, pa
sirodo, įvyko dar vienas nau
jas literatų susibūrimas, kurie 
šiomis dienomis išleidžia žur
nalą “Granitas”. šioje grupėje 
daugiausia dalyvauja jaunes
niosios literatų 'kartos atsto
vai, linkę prie konstruktyviz
mo ir stilizacijos.

Kauno parodoje daly
vaus 50 Latvijos firmų

KAUNAS. — Iki šiol daly
vauti Kauno ūkio iir pramonės 
parodoj rengiasi 50 firmų. Ka
dangi Latvijos pa vili jone visos 
nesutilps, jos turės pasiieškoti 
vietų kituose pavilijonuose.

Už įėjimą parodon nustatyta 
3 litai nuo žmogaus. Tokia kai
na Lietuvos piliečiams perauk- 
šta.

“Geležinio Vilko” štabo 
byla

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad, svarb. byl. tardytojas p. 
Žemaifis jau (baigia tardymą 
“Gelež. vilko” štabo / (Mickev. 
g.) sprogimo bylą ir byla ne
trukus busianti perduota teis
mui.

“Geležinis vilkas” tai Volde
maro sutverta juodašimčių gru
pė), kuri pati save išbombar- 
davo.



New Haven, Conn
Atsakymas p. M. Vokietaičiai

Netaip jau senai “Tėvynėj” 
buvau parašęs korespondenciją 
iš SLA. 142 kp. Nors rašiau 
visai bešališkai, be jokios ten
dencijos, neįžeidžiau nieko, bet 
valdyba, ypač pirmininkas M. 
Vokietaitis, tuomi užsigavo ir 
“Tėvynėj” išpyškino ilginusį 
man “atsakymą”. Matai, šitie 
ponai eina fašistų pėdomis ir 
norėtų, kad juos visi aklai gir
tų.

Į jo šlamštą aš parašiau ir 
pasiunčiau “Tėvynei” atsaky
mą, bet... bet ponas Vitaitis 
kažin kokiais sumetimais jį 
grąžino man atgal. Labai gai
la, kad savo organe negali at
remti užsipuolimų ir priseina 
prašytis vietos pašalinėj spau
doj. Tikiuosi, kad “Naujie
nos” suteiks kampelį vietos ši
tam mano atsakymui.

“Say”: ponas Vokietaiti. Ke
rei kalo Tamsta pyksti už mano 
korespondenciją “Tėvynėj” ir 
visai bereikalo svaidai tuščiais 
žodžiais norėdamas Įgilti man. 
Juk Tamstai, kaipo “neatsiliku- 
siam nuo gražaus titulo” visai 
tas nepritinka.

Rašytoj mano korespondenci
joj aš nieko neužgavau, o pa
rašiau laikraštininko akimis 
žiūrint kaip yra. Negi ga
lėjau parašyti taip, kaip Tams
ta sakai, kad “susirinkimai ve
dami pagal naujausią metodą 
ir... susirinkimai yra pavyzdingi 
kitoms kuopoms”, šitas Jūsų 
pasakymas man suteikė gar
daus juoko, o Tamstos garbę 
jis net dviem coliais pažemino. 
Negi galima “neatsilikusiam” 
inteligentui girtis, kad tik aš 
štai gerai moku susirinkimus 
vesti ir jus, kitos kuopos* im
kit iš manęs pavyzdi, t. y. at
eikit pasimokyti pas mane. Jei 
Tamsta taip manai, tai aišku, 
kad pavyzdingai vedamų susi
rinkimų nesi matęs.

Sakote, kad mano korespon
dencija sukėlė tarpe narių, ypa
tingai valdyboj, nesmagumų. Ir 
taip ir ne. Kalbant apie narius 
Tamsta perdedi. Man gerai ži
noma, kad užsigavo tik bolše-

CIass Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

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

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJ1MAS.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTR AKTORIUS 

4556 So. Rockwell St„ 
CHICAGO, ILL.

✓

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

muro, 
darbus, 
dedam
medi-

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine
atstovauja

Midland Motor
Sales

4492 Archer Avė.,
A. KASIULIS, savininkas

NAUJIENOS, Chicago, H Pirmadienis, geg. 26,-1030
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Kartagenas, Tunisija. — Senovės Kartagenas buvo vienas didžiausių pasaulio miestų. 'Šiandien 
jis yra visai nežymus. Paveiksle parodoma amfiteatro griuvėsiai. Prieš kiek laiko Kartagene 

atsidarė eucharistinis kongresas
■* '»***■

SpeclallBtaR gydyme chroniškų Ir naujų U- 
grų. Jei kiti nevaloj o jumia išgydyti, atailan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAeirzamltiavi- 
niae atidengs jūsų tikrų liga ir jei aft 
iniaiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrą gpeciallBta, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimO'—kas jums yrapo galutino iSegzaminavlmO'—kaa juma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
IR MOTERŲ

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

Kas k i- 
vyrai, kad 
ką? Nugi,

pas jus ir išaugo 
ambicija. Be to 
niekas apart jus 

nerašinėja, su-

ševikai iš savo puses fašistu. 
Bet šį kartą' Tamstai Vokie
ti, tas nepavyks ir niekas nepa
tikės, kad ir kaip šauksi. Aš 
netuščiais žodžiais kaip Tams
ta, bet darbais įrodžiau kuo aš 
esu. Kalbant ‘apie draugus tu
riu pasakyti, kad jūsų tarPe aš 
jų neturėjau (išimti dariau tik 
Alksniniui) gi bolševikų tarpe 
aš radau labai gerų širdžių, ku
rie man padėjo sunkiose va
landose ir aš jų už tai 
negaliu.

Kas dėl titulų, tai 
palieku Tamstai. Aš
kai jokio titulo neturiu ir jų 
visai nepripažįstu. Dalinai aš 
ir jus asmens nemėgau vien už 
tai, kad mylite didžioutis, “pir
mininko” titulu.,

Toliau. Taip, a& mokinau Lię- 
iš-

Mano mokinių pilnos 
. Ar aš atsi

likęs ar ne—negi Tamstai apie 
fai spręsti? Tamsta esi geras 
mašinistas, bet nesi buvęs pe
dagogas ir apie tai negali kal-

Vienais metais Valparai-

pamiršti

aš juos 
asmeniš-

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .................... .......... ..................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ ..................................... 50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. t •

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............. .......................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brooklyn, N. N,

sčdy- 
tiktai 
viską

RAMOVfi
THEATRE

35th and Halated Street®

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Vagabond King”
dylyvaujant 

JEANETTE MACDONALD, 
WARNER OLAND

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

/

±=

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

padarom.

Drillings Auto 
Body 

834 W. 35th St, 
Phone Yards 1806 
CHICAGO. ILL,

kuomaloniausių įspūdžių, o sve
timi lietuvių tautai duotų pa
garbą.

Matydami, kokius milžiniškus 
nuostolius Klaipėdos uostui da
ro tie keleiviai, kurie vyksta 
per svetimus uostus, atsišau- 
kiam į visus Amerikos lietu
vius ir prašome, kad kiekvie
nas, ypač važiuoją savųjų ir 
savosios tėvynės atlankyti, ne
prisidėtų prie tų nevidonų, ku
rie trokšta musų jauną valsty
bę nusmaugti ir išnaudoti. 
Brangių musų sukilėlių krauju 
atvaduotą Klaipėdos uostą, ke
lią į Baltijos Jurą ir platųjį 
pasaulį, trokšta jie aplenkti ii 
boikotuoti. Važiuokite broliai, 
ir seselės tiktai tais laivais, ku
rie plaukia tiesiai į Klaipėdą ir 
moka ir nori pagerbti musų 
tautos vėliavą, o ir musų bran
gios Klaipėdos vardą.

Rūpinkimės savo uostu!

Protestuojame prieš visus 
tuos, kurie važiuoja arba ragi
na važiuoti per svetimų vals
tybių uostus, tikslu, aplenkti 
savo tėvynės uostą, Klaipėdą.

Mus, Amerikos lietuviu yra 
šventa pareiga, šiais, musų 
tautos galiūno Vytauto Didžio
jo metais, kuoskaitlingiausiai 
vykti tik per savo tėviškės že
mę ir raginti senus ir jaunus 
aplankyti savb tėvų uostą, 
Klaipėdą.

Gerbdami musų tautos didįjį

vikai, kam aš juos 'taip mizer- 
nai atestavau (sakiau tik pus
antro bolševiko buvo) kiti visi 
neturėjo už ką pykti, 
ta valdyba, žinau, 
jus užpykot, bet už 
kad neišgyriau jus.

žinau puikiausiai, 
kp. rimčiausi yra: Vokietaitis. 
Alksninis, KvaratiejUs ir Pilve
lis. Jus visi amžini valdybos 
nariai, todėl 
tokia didele 
Nevv Havėne 
laikraščiuose
prantama todėl ir jūsų užsiga
vimai. Kaip taL atsirado koks 
tai ir parašė štai nepagirda- 
mas. Tiesą jsakant, pagyrimus 
mylit.

Su Amerikos žmonių (reikėtų
sakyti lietuvių) psichologija aš tuvoje kaimo vaikučius ir 
jau spėjau susipažinti. Greit pa- mokinau, 
tyriau jūsų “demokratišku-1 Lietuvos įstaigos, 
mą”. Jis toli atsilikęs nuo Lie- ' 
tuvos demokratų, todėl Tams
tos, Vokietaiti, vaidentuvėj ir 
vaizduojasi “didi ponai” ir “pa
prasti mužikėliai”. Aš skaitau bėti. 
visus mužikėlius esant ir nepa- so dar nesuteikė Tamstai tiek 

įsivaizduoja autoriteto, kad galėtum spręsti 
'kitų tinkamumą ar ne tinkamu
mą. c 

Įdomiausia man tai pono Vo
kietaičio šūkis: “aš 'tamstą 
šaukiu; eikš prie mus. Bet vi
su pirmą lietuviu”. Pamany
kit! Kaip majestotiška!.. Kaip 
galingai skamba!.. Lygiai kaip 
šv. Jonas tyruose. Aš, šį galin
gą Šukį išgirdęs, kaip toji pa- j ginkime visus naudotis tik, mu- 
klyduši avele atsakau 
Majeetro!... Aš einu... 
prie jųsų. Apkrikštyl 
lietuviu, nes buvau 
kaip Nevv Haveno 
veikėjai”. Pametu 
gimties” papročius 
to amžiaus Inteligentas kaip tu, 
pranaše, tyruose.”

—J. Krukonis.

kenčiu tų. kurie 
“dideliais veikėjais esą”.

Del Vytauto jubiliejaus 
Tamsta nesimuliuok visuomenei 
akių. Sakąi Vytauto draugys
te jau senai rengėsi sukaktuves 
minėti. Duok dieve, tuomet aš 
liksiu melagis. Šiuo kartu man 
žinoma ką ji nutarė, kuomet 
Pilvelis šį klausimą įnešė. Kal
bėjai ir Tamsta, bet bolševikų 
yra dauguma ir jus Blažaičio 
lupomis buvot sukirsti ir pa
sodinti. Niekus kalbi sakyda
mas, kad jau du metai atgal 
buvo draugijos sukliktu ves kur 
prisiminta ir Vytauto istorija. 
Nu ką tas bendro turi su šių 
metų jubiliejum?

Tamstos 
atsakymas 
Vokietaitis 
kuomet aš 
Nuo to laiko dar nepraėjo dvie
jų metų, bet Vokietaitis jau 
duoda man net 3 metus. Su 
“rimtais” New Haveno veikė-1 
jais aš susipažinau senai. Juk ' 
Tamsta rimčiausis, ir susipaži
nom į antrą dieną po mano at
vykimui. Gaila, kad aš ne vi
suose klausimuose su “rimtais” 
veikėjais sutinku ir veikti ga
liu. “Nebylių suole” ne tik aš 
sėdžiu, bet ir visi nariai; mat, 
viską pasako “rimti veikėjai”, 
o mumi eiliniam, kaipo nevei- 
kejairts, nelieka kas kalbėti.

Aiškiausia Tamstos blogos 
valios pažymys štai kur. Sakai: ibių pranešimų, patyrėme^ kad 
“kuomet kuopa turi ±>avo pa-i musų broliai/Lietuvoje, visomis 
rengimą, tai Krukonio MYLIMI jėgomis 
draugai rengia busus ir vežasi riausiai

ourEyES
Night and Moming to keep 
thera Clean, Clcar and Hcalthy 

Write įor Frce “Eyc Care.” 
or “Eye Beauty" Book

Murinę Co„ Dept. II. S., 9 B. Ohio S t., Chicago

laip, sų brangiosios tėvynės uostu, 
iš einu Klaipėda.

mane Vardu musų mitinge dalyva- 
n u tau tėjęs vusiųjų, pasirašo:

“rimtieji
senus “pri- Ant.

ir busiu 20- Jurgis' Pa'ulonis, Juozas Rugys,

Brooklyniškiai: M. Baltrūnas,
Mockevičius, advokatas

tendencingas man 
matosi kad ir iš to.

puikiausiai žino, j 
atvykau j Ameriką.

Brooklyn, N. Y
Rezoliucija važiavimo į 

Lietuvą reikalu

Važiuokime per Klaipėdą

ir
Long Island 

Kings, Queens 
susirinkę

Mes, Mastepho. Brooklyno 
apylinkės, trijų 
salos apskričių, 
ir Nassau lietuviai,
gegužės 18 dieną, Maspetho pa
rapijos sode, išklausę atvyku
sių iš Lietuvos Patriarcho Mar
tyno Jankaus ir šaulių spaudos 
atstovo p. J. Adomaičių svar-

M. Rodnytč, K. Gelažiene. Pr. 
Razickienė, A. Kazickas, S. 
Stumbris. Maspetiečiai: Mikas 
Mereškevičius, Kazys Brusokas, 
M. Lincą, I. Balakauckas, Jonas 
Malskis. Julius Laurinavičius, 
Košt. Milius, M. Jakubėnas, 
Jon. Miškinis, V, Gasparavičia 
J. Vilčiukas, Ignas Vilutis, J. 
Karpavičius, K. Budrevičius. V. 
Višniauskas, M. Jasinskaitė, ii U 
Ncdzinskicnė, Alena Brusokie- 
nė, kun. ,A. Milukas. Iš Long 
Island City: S. Cerebiejus, J. 
čupas, J. Kaminskas. J. Zavis- 
tanavičius, Al. Grebliunas, O. 
Juodžabalienė, J. Gužiene, M. 
Pažusienū. Taip pat Ant. Ra
polą iš Astoria, L. L. O. Dar
giene Woodside; O. Petkevi
čienė, Wayside, L. 1.

stengias 
įtaisyti 

į ‘Laisvės’ pikniką. Brooklyne”. j dos iiouta. tani 
Reiškia aš, 1 
mis, myliu “draugus” laisvie 
čius, t. y. bolševikus. Dabai'ti 
niais laikais madoj, ir tai leng- Klaipėdos uostą įtaisyti 
viausias būdas apšmeižti žmogų 
apšaukiant jį bolševiku, o bol- jį musų uostą tautiečiai.’iurėtų

kuoge- 
Klaipe- 

svarbiain 
Vokietaičio lupo-į darbui paskirdami net 30 mi

lijonų litų, šį savo brolių tėvy
nėje darbą bei pasišventimą, į 

Pagi
riamo, kad tėvynėn grįžtą per

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

£onik
DEL ISIPIOVIMU IR 

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

Decoration Day SpeciaI*

NUŽEMINTOS KAINOS ANT

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Extra size augštos vertės Ta j eras už žemą kainą, 
turintis visas progas subudavojimo ir išvystymo, kas daro 
galimu dėl Firestone Balloon tajerų laikyti .pasaulinį 
dą ant paprasto kelio lenktynėse saugumo, ilgiausios

• n\ės ir pigumo. Pirkdami Firestone Oldfield tajerus 
pilnai užganėdinti.

FIRESTONE OLDFIELD
29x4.40 .... ..................   .$5.55 29x5.00

' 29x4.50 .... ........... *......... 6.30 31x5.25
30x4.50 .... ...1................... 6.35 32x6.00
28x4.75 7.55 33x6.00

Visi kiti saizai už lygiai žemą kainą.

.......................... 12.90
... : 13.10 

Uždėjimas dykai.
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų ta j erų 
prieš Šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamą ta- 
jerą. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos tajerų. 

Krautuvė atvira kas vakarą ilki devynių.

8.15

rekor- 
ištver- 
busite

URBAN TIRE SALES&SERVICE
4071 Archer Avenue, Tel. Virginia 0915
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NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Iš kur atsirado nami
niai gyvuliai

Nėra abejojimo, kad dabar
tiniai naminiai gyvuliai yra ki
lę iš laukinių, kurie kadaise 
buvo žmonių prijaukinti. Ta
čiau, kad laukinis gyvulys virs
tų naminiu, nepakanka jį tik 
prijaukinti. Naminiai gyvuliai 
yra tie, kurie yra prijaukinti 
ir veisiasi, žmogaus prižiūrimi. 
Dabar dar yra gyvulių, prie 
žmogaus pripratusių, liet kurie 
vis dėlto nėra naminiais gyvu
liais. Taip antai. Indijoj yra 
prijaukintų dramblių, kurie at
lieka įvairiausius sunkius dar
bus ir žmogaus klauso, bet jų 
negalima pavadinti naminiais, 
kadangi jie, gyvendami prie 
žmogaus nesiveisia. Visi toki 
drambliai yra pagauti, kaipo 
laukiniai, ir tik prijaukinti.

žinomi dabar naminiai gyvu
liai virto naminiais, palyginti, 
labai nesenai. Prieš 4—5 •tū
kstančius metų, kai Egipte jau 
buvo aukšta kultiną, Europoj 
žmonės jokių naminių gyvulių 
neturėjo, išskyrus šunį. Ta
čiau nežiūrint tokio trumpo lai
ko, naminių gyvulių protėviai 
suskubo išminti. Nėra jau nie
kur gyvų šunų, arklių, karvių 
protėvių. Greičiausiai, juos 
bus išnaikinęs žmogus, panašiai 
kaip kad liko išnaikintas Ame
rikoj bizonas, o Europoj- zub- 
ras. Bet tose vietose, kur 
žmonės rečiau gyveno, yra iš
likę laukiniai protėviai šių na
minių gyvulų: kačių, ožkų, asi-» 
lų ir kt. 0 tuo tarpu, visų 
naminių paukščių protėviai yra 
išsilikę sveiki sveikutėliai, nes 
paukščius, pasirodo, yra sun
kiau išnaikinti.

Pirmuoju naminių gyvuliu, 
kuri pavyko žmogui prijaukin
ti. yra šuo. šunų kaulai yra 
randami beveik visose pirmykš
čio žmogaus gyvenamose vie
tose. Kadangi pirmykštis žmo
gus vertėsi medžiokle, tai šuo, 
be abejo, jam buvo labai nau
dingas padėjėjas. Klausimas, 
iš ko yra kilęs naminis šuo, lig 
šiol nėra galutinai išspręstas. 
Pirmiau buvo manoma, kad vi
sos šunų rųšys yra kilę^ iš vie
nos rūšies, kurią švedų gamti
ninkas Linėjas pavadino canis 
familiari# (šeimyninis šuo). 
Bet dabar manoma, kad šunes 
yra kilę iš kelių laukinių- pro- 

tėvių rųšių, kurių vienos yra 
išnykusios, o kitos —išlikusios. 
Seniausia naminių šunų rųšis 
yra vadinami durpiniai šanes, 
kadangi jų kaulai dažnai ran
dami durpių sluoksniuose. Tai 
buvo nedidelis šuo. Jo kilmė 
yra nežinoma. Kiek vėliau po 
durpinių šunų, žalvario gady
nėj, Europoj atsiranda vadina
mas žalvarinis šu°, kurs grei
čiausiai buvo atgabentas Euro
pon kažkur iš rytų. Kai kurios 
šunų rūšys, sakysim, špicai, 
yra kilę iš laukinių šakalų. Tuo 
tarpu paprastas vilkas, kad ir 
labai panašus į šunį, jokios 
įtakos į šunų kilmę neturėjo. 
Tibeto kalnuose gyvena didelis, 
ilgos vilnos uodeguotas vilkas, 
iš kurio kįlo dogai, žinomi 
niufaundlendiniai šunes yra ki- 
lę iš minėtų Tibeto dogų, kurie 
Europoj pirmą kartą pasirodė 
Graikijoj, karų su persais me
tu. Iš dogų, toliau, kilo buldo
gai, o iš buldogų—mopsai. Kur
tų protėvis yra labai aukštų

buvo atgabenta iš Egipto: IV 
a. po Kristaus gimimo ji pasi
rodo Italijoj, X a. katė dar bu
vo retenybė Anglijoj. Į kai 
kurias Sibiro vietas katė nu
vežta tik pereitam šimtmety.

Neaiški ir arklio kilmė. In
dijoj ir Kinijoj arklys buvo) ži
nomas jau 2000 metų prieš 
Kr. gim., o Egipte pasirodė 
vėliau. Tai rodo, kad arklio 
tėvynė yra Azija, tuo tarpu kai 
Afrikoj nei pirmiau nei dabar 
nėra''- žinoma gyvulių, iš kurių 
butų galėjęs kilti arklys. Pa
našus į arklį Afrikos gyvuliai 
—zebrą ir kvaga-—yra. dryžuoti. 
Azijoj dar ir dabar yra lauki
nių gyvulių, labai artimų ark
liui. Ypač yra žinomas besi-, 
veisiąs Mongolijos ' dykumose 
laukinis Pševalskio arklys, pa
vadintas jį radusio tyrinėtojo 
Pševalskio vardu. Senovės asi- 
riečių paminkluose yra atvaiz
duoti arkliai labai panašus į 
minėtąjį Pševalskio arklį, i 
kurį, be to, yra panašus ir da
bartinių mongolų arkliai. Iš 
to sprendžiama, kad viena šių 
laikų Europos arklių rųšis, bū
tent, nedidelio ūgio mažagal- 
viai, yra kilusi iš Mongolijos. 
Bet, stambus, didžiagalviai ark- 
liai/ kaip manoma, yra kilę iš 
gyvenusių kadaise Europoj 
laukinių arklių, pažįstamų ir 
priešistoriškam žmogui, nes jo 
urvuose randami laukinių ark
lių atvaizdai. Laukiniai ark
liai Europoj išnyko visai nese
nai. Taip antai Prusnose dar 
XVI a. klaidžiojo laukinių ark
lių būriai, kurie galutinai buvo 
išnaikinti tik Napoleono karų 
laikais. Ta proga pastebėtina, 
kad arkliai labai greitai iš na
minių gali vėl virsti laukiniais. 
Taip atsirado Amerikoj lauki
niai arkliai, vadinamieji mus
tangai.

Naminių asilų protėviai dar 
ir dabar yra laukiniai. Jie yra 
dviejų rųšių. Rytų Afrikoj 
gyvena viena laukinių asilų rų
šis, vadinama asinus taeniopus, 
o Azijoj — antroji, vadinama 
e<iuus onager. Kai dėl mulų 
—jie atsirado sukergus asilą 
su arkliu.

Karvė buvo antras gyvulys, 
)o šuns, kurį prijaukino žmo
gus. Europoj didelių raguočių 
liekanų randama iš seniausių 
pirmykščio žmogaus laikų. Dar 
anksčiau, kaip Europoj, galvijai 
buvo žinomi Egipte. Raguočių 
gimtinė tenka laikyti pietų Azi-

ją, būtent, Zondo arkipelaga, 
kur ir lig šiol gyveni’ laukinis 
gyvulys,x vadinamas bos son- 
č.iicus, iš kurio ir yra galutinai 
kilę daug galvijų rųšių. Visai 
atskirą rųšį sudaro raguočiai 
Vengrijoj ir Ukrainoj su il
gais, beveik tusiais ragais. Jie 
negalėjo kilti iš bos sondaicus. 
Manoma, kad šios raguočių rū
šies protėvių yra buvęs, jau 
galvijas, vadinamas bos pri- 
migenius, arba tauras, kurį dar 
medžiojo Lietuvos miškuose 
musų didieji- kunigaikščiai.

Kiaulių yra dvi'rųšys: trum
pas nu k ės ir ilgasnukės. Truin* 
pasnuke kiaulė atėjo Europon 
iš Indijos. Igasnukės yra kilę 
iš šernų, dar išlikusių kai kur 
laukiniu, kiaulių. Visos kitos

V v

kiaulių rųšys kilo iš šių dvie
jų rųšių sukergimo. Kadangi 
trumpasnukės kiaulės (dabar 
jorkšyrai) greičiau nusipeni, 
tai jos pamažu išstumia ilga- 
snukes.

Avis taip pat buvo žinoma 
žiloj senovėj. Yra' skiriamos 
trys pagrindinės avių rūsys, iš 
kurių, sukergiant, kilo visos ki
tos. Senovės Egipte avys tu
rėjo karčius. Jos buvo kilu
sios iš laukinių karčiuotų avių, 
kurių lig šiol užtinkama šiau
rės Afrikos kalnuose. Vėliau

karčiuotą, avį išstūmė patogesnė 
Azijos avis, kurioš laukiniai 
protėviai ir šiandien tebegyvena 
Turkestano dykumose. Tik ke 
lios avių rųšys, kaip antai šve
dų, vokiečių ir francuzų, yra 
kilę, kaip manomo, iš Europoj 
gyvenusių laukinių avių, kurių 
dar randama Sardinijos ir Kri
to salose.

Naminės ožkos kilo iš lauki
nių gyvenančių Kaukaze ir va
karų Azijos kalnuose, o garsios 
Kašmizo ožkos—iš Himalajuose 
gyvenančių vintaragių ožių.

Laukinė antis ir žąsis yra 
kilę iš laukinių: antis iš anas 
boselius veislės; o žąsis —iš an- 
ser cinereus. Vi šitų protėvis 
yra bankoko gaidys — galius 
bankua—pietų Azijoj, o kala
kuto giminės gyvena šiaurės 
Amerikoj. [“T.”].

From Youlh to Age
’ Yra trys sunkus periodai mo

teries gyvenime: kada morgai t6 
subręsta L moterį, kada moterig 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E. Pinkham’a 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normalę sveikatą ir 
gyvumą.-

LYDI A E. PINKHAM’S 
VEGETADLE COMPOUND 
I.YDIA E. PlNftllAMr.MED. CO.. LYNN, MĄSS.

Geriausi persikai neišauga pripuolamai...
Negi nepasidaro pripuolamai 

geriausias pienas

PERSIKAI (pyčės) iš 
niękurių sodnų yra 

pagarsėję savo skanu- 
mu? Kiekvienas jų, ro
dosi, yra tokis, kad ge
resnio nebegali būti. Bet 
tas gerumas neatsitinka 
pripuolamai. Tai yra tie
sioginė pasekmė extra

rūpestingumo, kuris prasideda kaip tik me
dis pajaučia pirmuosius šiltesnius pavasa
rio dvelkimus ir. pasibaigia tik tada, kai 
pilnai prinokę vaisiai pasiekia jūsų apylin
kės sankrovą.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĖ JUMS PATARNAUTI

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

A. Grigas & Co
3114 So. Hafsted St.

♦ • ,

Tel. Victory 4898

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

4600
Td.

Milaszewicz
So. Wood St.
Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Te). lafayette 1083

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė

Tol. Prospect 21Q2

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

W. H. Kelps
2419 West 69th St

H / y
Tel, Ilemlock 8099

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

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lueas and Co.

Tel. Lafayette 5107

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO \

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rektumo 
ligos išgydomos musų gydančių švelniu metodu.

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

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS
S-M-S HEALTH INSTITUTE

1869 North Damen Avenue, Chicago, III.

PROfcAK

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Nauja Energiją!
Kiek smagumo jus praran

date jei pasiduodate nuovar
giui ir stokai ūpo! Ir kaip 
paika tai yra, kuomet Esorka 
suteiks jums naują energiją, 
sugrąžins j normalumą jusu vir
škinimą. Greitai pafialina Kon- 
Htipaciją, pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk savo 
aptiekininko. 15

F Severą'^ 
ktSORKAJ

/' ' " ————— R
Pasiuvu Dreses 

Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.
Mrs. E. Drillings

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2288 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batpma iki 9 vaL vakaro.

kojų Abisinijos vilkas, pramin
tas canis simenis. Kitos šunų 
rųšys. jų 'tarpe1 ir medžiojamų
jų, kilo sukergiant tarpusavy 
minėtas šunų rųšis.

Naminė katė yra irgi tolimo- 
mojo kilimo. Europos kai ku
riuose miškuose dar yra lauki
nių kačių, bet jų negalima lai
kyti naminių kačių protėviais. 
Katės buvo žinomos jau seno
vės Egipte ir <ten buvo laiko
mos šventais gyvuliais: net bu
vo daromos kačių mumijos. Se
novės graikai ir romėnai katės 
nežinojo. Nėra minima kate ir 
Biblijoje. Naminės katės pro
tėviu yra laukine kate, kuri gy
vena Afrikoj, Nubijoft dyku
mose. Europoj naminė kate

_______________________ ___  - -

f

Tas pats yra ir su Bowman Pienu. Paim
tas tik iš parinktinių melžiamų karvių, jis 
jau pačioj pradžioj yra extra geras. Ir tas 
jo extra gerumas niekad nebūna pražudo- 
mas! Pasteurizacija, refrigeracija ir grei
tas pristatymas patiekia jūsų stalui 
pat riebų Smetona, tiek pat šviežią 
pat tyrą, kaip tuoj pamelžus karvę. 
Tai ir yra ta rūpestirųęa ant Iciekvic- 
no žingsnio priežiūra, kuri išlaiko 
Bowman Pieną taip saldų ir taip ge
rą — taip nepalyginamai geresnio 
skonio. Užsisakykite banką šiandie. 
Pamatykite patys kaip daug geres
nis jis yra.

Bowman
D Ainy COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

JI tiek 
ir tiek

h

Telefonas 
Superior 6800

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

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

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

Greitas pristatymas.

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

cementą dėl beismento 
plasterį ir kalkes dėl 
visą darbą.

Peoples Furniture Co. į
KRAUTUVĖS g

ŠIANDIE VAKARE I
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai jjj 
Duos Lietuvišką Programą jči 
per

m

:Y:

Radio Stotį — 1420 Kilocycles

Programas bus labai Įdomus ir tvarkin- 
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos $ 

įcį Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl Š 
A nepraleiskite neišgirdę!!

MW YMK

DVIEJŲ AŠMENŲ
BLE1DA1

Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
lu*ų pardavikae ne

šąli jne aprūpinti, rąžykite 
tiesiai muttig.
50c už 5 — $1 už 10 

Sempello bloldan — 10c

PROBAK CORPORATION
AM n«»T AVINUI

SKIS IKHilIO INOS 
»vhen sootfhhfo Žemo is usedl 

Right from the.first touch, antiseptic, 
healing Žemo takos tne itening 
misery out of mošų uito bites, rashes, 
and many other skin afllictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
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. Alvays 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

delight in *
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
hcalth qualitics and delicious 
new flavor added to checse.

In Vclvccta all thc valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calciutn 
and mincrals. Good for evay- 
one, mcluding thc childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.KRAFT 
\/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

Jos niekas 
nekviečia

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

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunliikina 200,000,000 perų
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EKONOMISTAI PRIEŠINGI MUITŲ KĖLIMUI

Daugiau kaip tūkstantis Amerikos ekonomistų įtei
kė prezidentui Hooveriui peticiją, kurioje jie reikalau
ja, kad prezidentas vetuotų naująjį muitų bilių. Savo 
peticijoje jie nurodo visą eilę priežasčių, dėl kurių tas 
bilius turįs būt atmestas, būtent:

Naujoji muitų sistema pabrangins gyvenimą Ame
rikos žmonėms, pakenks Amerikos eksportui, sukels 
nedraugingumo jausmą Amerikai kitose šalyse, sutruk
dys tarptautinės taikos vystymąsi. Peticijos autoriai 
pažymi, be to, kad muitų bilius nepašalins tų blogumų, 
dėl kurių šiandie kenčia Amerikos ekonominis gyveni
mas; nepadės farmeriams, nepakels algų darbininkų 
masėms, nepanaikins nedarbo.

Nauda iš padidintų muitų bus tiktai tiems pramo
nininkams, kurie jau ir be to gauna riebius pelnus.

Bet kažin ar prezidentas šito ekonomistų balso pa
klausys. “Praktiška politika” jam turbuį yra svarbiau, 
negu bešališkų mokslo vyrų nuomonė. Mokslininkai ga
li išmintingai pakalbėti, bet kai ateina rinkimai,’ tai nu
sveria tas, kas turi daugiau pinigo.

Italijos' fašistai pereitą šeštadienį iškilmingai minė
jo penkioliktas metines didžiojo karo sukaktuves. Mat, 
gegužės 24 dieną prieš penkioliką metų Italija stojo į 
pasaulio karą, kuris buvo prasidėjęs tarp Vokietijos ir 
Austro-Vengrijos vienoje pusėje ir Francuos, Rusijos, 
Anglijos, Belgijos antroje.

Italija ilgoką laiką, svyravo, nes ji buvo sąjungoje 
su Vokietija ir kartu Santarvės valstybės jai siūlė vi
sokių atlyginimų, jeigu ji atsimes nuo savo sąjunginin
kės ir prisidės prie jų. Dauguma Italijos žmonių norė
jo, kad jų šalis laikytųsi neitraliteto.

Karo šalininkai galų gale paėmė viršų, pakreipda
mi Italiją Santarvės pusėn. Vienas karščiausiųjų karo 
kurstytojų buvo Benito Mussolini.* Jis vedė agitaciją už 
dalyvavimą pasaulio skerdynėje per laikraštį “Popolo 
d’Italia”, įsteigtą Francijos valdžios pinigais.

Dabar Mussolini su džiaugsmu mini tą laiką, kada 
jo “idejav pergalėjo..

Jo laimė buvo, kad Dėdė Šamas išgelbėjo Santarvę 
nuo sumušimo. Kitaip, tai . Italija butų buvusi kare 
sutriuškinta. Ji ir taip išėjo iš tos baisios pirties eko
nominiai ir finansiniai subankrotavusi.

; Apie Įvairius Dalykus
iAAAAAAAAAAAAAAAAAAiMkAAAAAJMMkAA&MAAAAAAAAAAAAAAAAAA]
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Keista prezidento 
Hardingo mirtis

Gaston B. Means, kuris ėjo dvi
veidžio šnipo pareigas.—Kny
ga apie keistą prezidento Har
dingo mirtį.—Graftas ir ko
rupcija Washingtone.—har
dingo meiliški santykiai su 
Nan Briton.—Ohio gengė.— 
Butlegerių duoklės.—žudy
mui.—Hardingienės pareiški
mas.

BROLIAI

Vokietijos reichstage (viso krašto parlamente) so
cialdemokratų atstovai iškėlė aikštėn tą faktą, kad Vo
kietijos karo ministerija ir kariuomenės vyriausybė 
dar ir šiandie palaiko slaptus santykius su Rusijos so
vietais. Vienas atstovas, būtent, Franz Kuenstler, Ber
lyno socialdemokratų organizacijos vadas, viešai davė 
šitokį klausimą krašto apsaugos ministeriui, gen. Gro- 
eneriui: ar ne tiesa, kad reichswehro (Vokietijos ar
mijos) generolas Hammerstein važinėjo i Maskvą, kur 
jam buvo iškeltas pokylis, dalyvaujant sovietų raudo
nosios armijos vadams ir pačiam karo komisarui Vo-- 
rošilovui? I šitą viešą paklausimą gen. Groener nedrįso 
nieko atsakyti.

įdomus faktai, ar ne?
Vokietijos armijos vadai palaiko slaptus santykius 

su sovietų armijos vadais, vieni antriems daro vizitas 
ir rengia pokylius. O tuo tarpu bolševikų spauda ir jų 
penimos komunistų partijos užsieniuose šaukia apie 
“žiaurius Vokietijos militaristus” ir kaltina socialistus 
Vokietijoje, kad jie “išduoda proletariatą”, tų milita- 
ristu nesunaikindami! v

Kuenstierio ir kitų reichstago atstovų išeklti aikš
tėn faktai primena da ir kitus dalykus. Jau bus kele* 
tas metų, kai Vokietijoje kilo didelius triukšmas, kuo
met socialdemokratai susekė ir paskelbė spaudoje, kad 
Vokietijos krašto apsaugos ministerija, susitarus su 
sovietų valdžia, laiko slaptas amunicijos dirbtuves Ru
sijoje, kuriose gaminama bombos, šoviniai ir nuodin
gieji gazai Vokietijos armijai. Pasirodė, kad tuo pačiu 
laiku, kai bolševikai per savo pasamdytus agentus reng
davo ginkluotus sukilimus Vokietijoje, kuriuose buvo 
nemaža kraujo praliejimo, tai kartu sovietų valdžia 
gamindavo Vokietijos kariuomenei ginklus, kuriais tie 
sukilimai buvo malšinami! -•

Tos sensacingos reveliacijos privertė Vokietijos ka
ro ministeriją likviduot neteisėtą ginklų darymą Rusi- 
jos teritorijoje, bet ryšiai tarpe Vokietijos ir Rusijos 
militaristų, kaip matome, dar nėra nutraukti iki šiol. 
Nuo to laiko, kai Vokietijos valdžia persiorganizavo ir 
pateko į atžagareivių kontrolę, tai vokiečių ir rusų ge
nerolai vėl pradėjo vieni su antrais daryti kokius tai 
slaptus “skymus”. Iš šitos jų bičiulystės nieko gero, ži
noma, pasaulis negali tikėtis. ,

. Taigi, nežiūrint to, kad bolševikai dedasi esą “pro
letariato vaduotojai” ir “pasaulio revoliucijos vadai”, 
jie draugauja Vokietijoje su pačiais reakcingiausiais 
elementais. Vokietijos darbininkų organizacijas jie ar
do, prieš respubliką sukilimus ruošia, o militaristams 
teikia pagelbą. Kada nors bešališka istorija parodys, 
kokią šlykščią atžagarcivišką rolę vaidino bolševizmas 
pokarinėje Europoje, kuomet darbo žmonėms teko iš
laikyti sunkiausias kovas už savo laisvę ir tarptautinę 
taika!

Apžvalga
KIEK IR KAIP BALSAVO 

SLA. RINKIMUOSE

“Tėvynė“ rašo:
“SLA. narių susidomėji

mas Pildomosios Tarybos rin
kimais gražų šuolį padarė 
pirmyn pastarųjų dviejų me
tų laikotarpiu. 1928 m. Pil
domosios Tarybos rinkimuose^. 
dalyvavo 8.516 narių iš apie 
19,000 turėjusių teisę bal
suoti. Kuopų balsavo iš viso 
301. Šiais rinkimais apie iš 
21,000 turinčių teisę balsuoti 
narių rinkimuose dalyvavo 
10,779 nariai. Pridėjus ne- 
priskaitytus SLA. 239 kuo
pos balsus, kuri davė po 9 
balsus dabartinės Pildomo
sios Tarybos, sąrašo kandida
tams, tai viso narių balsavo 
10,788. Vadinasi, gulinčių 
balsuoti narių skaičius padi
dėjo apie pora tūkstančių, o 
balsuotojai padidėjo 2,272. 
Aiškiau sakant, šiuose rin
kimuose dalyvavo didesnė 
pusė visų SLA. narių, ko 
niekuomet Susiviėnijimo is- , 
torijoj nebuvo. Taip pat šiuo
se rinkimuose dalyvavo 327 
kuopos iš 371 kuopų, galė
jusių laike rinkimų balsuoti. 
Sulyginus net 
nominacijomis, 
ga padaryta, 
nedalyvavo 90 
metu 
kuomet 
vavo tik 44 kuopos.“ 
Toliaus, SLA. organas kalba 

apie narių nusistatymą, kuris 
pasireiškė šituose balsavimuo
se. Sako:

“Prie šios progos pravartu 
padaryti palyginimus naujų 
balsuotojų nusistatyme. Ne
žiūrint visiems žinomo fakto, 
kad šių rinkimų metu Ko
munistų Partija dėjo visas 
pastangas jos remiamų kan
didatų praVedimui į S.L.A. 
Pildomąją Tarybą ir tam 
tikslui naudojo visokias prie
mones, vis tik taip save pa
sivadinusių ‘progresyvių’ są
rašas mažiau nei vieną treč
dalį naujai prisidėjusių bal
suotojų savo pusėn laimėjo. 
Kaipo pagrindą paimkime 
Prezidento urėdą, į kurį 1928 
metais ir šiais rinkimais 
kandidatavo po tris kandi
datus. 1928 metais dabarti
nis S. L. A. Prezidentas p. 
Gegužis gavo 4,358, o šiais 
rinkimais gavo 6,030, arba 
p. Gegužio balsai paaugo 
1,672. Tuo tarpu 1928 m. 
Prezidento urėdui p. Salavei- 
čikas gavo 3,609 balsus, o 
šiais rinkimais p. Bacevičius 
gavo 4,864 balsus, arba ‘pro
gresyvių’ sąrašo balsai pa
augo tik 755. Tai įdomus ir 
reikšmingas faktas, kuris 
aiškiai parodo milžiniškos 
SLA. narių didžiumos nusi
statymą > prieš Komunistų 
Partijos pasimojimą užka
riaut Susivienijimą.“

su praeitomis 
didelė pažan- 
Nominacijose 
kuopų iš tuo

buvusių 369 kuopų, 
rinkimuose nedaly-

PIRMA GEGUŽĖS
LIETUVOJE

pa'stebi,

dieną 
vienas 

kam ir

“Socialdemokratas”
kad

“Gegužės pirmą
Kaune neišėjo nė 
dienraštis, nors -kai
labai norėjosi išleisti. Visų 
spaustuvių darbininkai ne
dirbo.

“Apskritai mieste jautėsi 
šventes nuotaika'. Visų di
desnių įmonių darbininkai 
neatėjo į darbą.”
Pasirodo, kad Lietuvoje tau

tininkai visgi znegali išnaikinti 
“kramolos” dvasią, nors jau 
pusketvirtų metų “stengiasi“.

“VERČIA”, BET NENU- 
VERČIA

Telegramose iš Londono daž
nai pranešama, kad MacDonal- 
do kabinetas Anglijoje jau 
baigiąs savo dienas', nes tai 
kairieji darbiečiai. tai liberalai, 
tai konservatoriai rengiąsi jį 
nuversti. Bet paskui ateina ki
tos žinios, kurios sako, kad 
kabineto “vertimas” dar esąs 
atidėtas.

Ir taip Darbo Partijos vai-
V

džia, kad ir neturėdama daugu
mos parlamente, gyvuoja sau 
ir gana.

AMERIKIEČIŲ DOLERIAI 
SUDILO

“Garsas“ rašo:
“Š. m. balandžio 30 dieną 

Kaune įvyko visuotinas ‘Ga
lybės’ bendrovės/ akcininkų 
susirinkimas. Iš valdybos na
rių pranešimų matosi, khd 
1923 m. bendrovės įgalioti
niai pral. Olšauskas ir inž. 
Pauliukonis Amerikoj iš lie
tuvių surinkę $92,000.00 už 
sūrus. Iš viso bendrovės ak
cijų yra pirkę 875 asmenys 
(Lietuvoj ir Amerikoj). Iš 
pranešimų matyt, kad bend
rovė, kaip ir visos kitos ak
cinės bendrovės Lietuvoj. 
yra pergyvenus sunkius mo
mentus, ypač pereinant iš 
markių valiutos į litą.” 
Susirinkime bendrovės likvi

davimo klausimas buvo! nutarta 
nekelti, nes dar esą vilties, kad 
ji galėsianti gyvuoti. “Susidėjus 
patogesnėms aplinkybėms turto 
verte galinti pakilti (! “N.” 
Red.) iki 100,000 litų.”

“Galybės” prospektai, matyt, 
visai negalingi, jeigu taip kal
bama apie jos turto stovį. Po 
to, kai vienoje t)ik Amerikoje 
buvo sukelta 920,000 litų (° 
Lietuvoje juk irgi turėjo būt 
parduota akcijų bent už keletą 
šimtų tūkstančių), tai dabar 
laukiama, kad bendrovės turto 
vertė “galinti pakilti iki 100,- 
000 litų!”

Bet ‘^Garsas” visai be reika
lo kaltina nelaimingąsias mar
kes už tokį praloto Olšausko 
gabumą “pakelti” bendrovės 
turtą. Markės Lietuvoje jau 
buvo pakeistos litais, kuomet 
Olšauskas su Pauliukoniu kalė
dojo Amerikoje.

Gaston B. Means, buvęs pre
zidentienės Hardingienės asme
ninis šnipas, išleido nepapras
tai įdomią knygą vardu “The 
Strange Death of Presiiįent 
Harding“. Knyga parašyta ne
paprastai įtikinamai, paremta 
gausybėmis dokumentų ir tų 
laikų laikraščių ištraukomis, 
skaitoma ne tik autoritetinga, 
bet beveik kaip ir oficialė.

Kad prez. Hardingas buvo 
įsivėlęs į nepadorias aferas su 
Nan Britton, kad jo preziden
tavimo laikas buvo skandališ- 
kas ir pilnas korupcijos, — tai 
ir be tos knygos paviršutiniai 
žinojo kas norėjo. Bet Means 
papildo visa tai nuodugniai, 
nuosekliai, atidengdamas pačius 
slapčiausius užkulisius, — tra
gedijas ir komedijas, ir pačių 
Hardingo artimųjų veidus.

Hardingo prezidentavimo epo
cha buvo tarpe 1921 ir 1923 
metų. Tada Harding netikėtai 
ir paslaptingai mirė. Bet laike 
to taip trumpo laiko įvyko da
lykų, kokių tik galutinai supu
vusiose -šalyse tepasitaiko.

Prez. Harding dar būdamas 
jaunas turėjo savo favoritę, 
kurią ne tiek jis, kiek ji pati 
jį sekiojo. Tai Nan Britton. 
Dabar jam tapus prezidentu, 
Miss Nan Britton visai jį už- 
atakavo. Paskui jos, žinoma, 
sekė gengfi interesantų, taip 
vadinama “Ohio gang“, savo 
tikslais ir elgesiais galėjusi bū
ti didelė mokytoja Chicagos ck- 
stofeionierių gengėnis. Tos gen
ges šulai buvo Harry Daugherty 
ir Jess SmiŲi, kurie savo tam
sius milioninius gralius vari 
stačiai pačiame White House 
ir net Departmcnle of Justine. 
Hardingas buvo bevalis pasira
šinėtojas po tų grafterių kri- 
minališkų dokumentų, žinoma, 
ūži riebias jam primetamas por
cijas. Hardingienė, pavydulin
ga, nervingai ir desperatiška 
moteris, viena, norėdama savo 
vyrą atitraukti iš “Ohio gen
ges“, kita, pavydluliuodama 
Hardingo santykiams su Nan 
Britton, pasisamdė, gabų šnipą 
Means, kurs formaliai buvo 
skaitomas kaip ir koks aukšLs 
valdininkas prie justicijos de
pai’tmen to.

Jos vienas svarbiausių rupes
nių buvo, kaip alvylioti vyrą 
nuo meilužės. Tą darbą Means 
atliko tikru Pinkertono gabu
mu. Per aplinkines pažinčių — 
pažintis jam pavyko surasti Nan 
Britton ne tik laiškus iš Har
dingo, bet ir kitų svarbių įro
dymų. Hardingienė privertė sa- 

Vo šnipą, kad atimtų iš Nan 
Britton ir jos kudikib, Hardi il
go duotas visas dovanas, kaip 
tai karolius, žiedus, špilkas, ba
tukus ir net vaiko vežimėlį. 
Už tokią tarnybą ponia prezi
dentienė užlaikė savo tarną, 
taip kad jis gyveno bute, už 
kurį mokėjo po $1,000 į mė
nesį, ir laikė savo žinioj dieną 
ir ,nąktį po kelis automobilius 
su šoferiais, turėjo visur di
džiausio valdininko privilegijas 
ir Wlute House ir justicijos 
deparlmente jautėsi kaip na
mie. Ir sykiu varė labai abe
jotiną biznį: tarnaudamas savo 
poniai jis sykiu tarnavo ir pa
čiam Hardi ngui ir visai tai 
“Ohio gang“, kurios aliejaus 
šulerystes ir neapsakomus gral
ius Hardingas savo • parašais

rinkdavo smulkias žinias apie 
kokią nors butlegerių arna 
šiaip lamsių darbų gengę bet 
kuriame mieste, surinkdavo ži
nias apie jų turtą ir pelną, ir 
tada nuvykęs su visu štabu pa
skirdavo kokiame brangiame 
viešbuty vietą ir paliepdavo vi
siems tiems patamsių vald(ovtis 
ateiti su tam tikra stambia pi
nigų suma ir .pinigus mpne 
gini padėti į tam tikrą baksą. 
Palšlavęs vieno miesto padug
nes, jis rengdavo ablavą kita
me mieste. Kiekviena tokia me
džioklė atnešdavusi apie $55,000 
ir 65,000 dol. šitokiu budu 
Means “sukolektavo” apie $7,- 
000,000!

Pinigams laikyti Means tu
rėjo tam tikrą tvirtovę, savo 
namų kieme įrengtą iš plieno 
ir 20 pėdų gilumoj, taip pat 
stipriai aptvertą paslaptingą 
kiemą, kur visa ita “super-graf- 
terių” banda rinkdavosi tartis 
ir plėšimais pasidalinti. Namas 
buvo apsaugotas moderniškiau- 
siais apsigynimo ir apsaugos į- 
rengimais, kaip didžiausias 
valstybes bankas. Ir visa tai 
pačioj White House ir Justici
jos departamente akivaizdoj. 
Negana to, pats tamsiausias 
Ohio genges galva, vadinamas 
“geležinių nervų” Daugherty 
turėjo pačiame justicijos de
partamente savo ofisą. Tai visa

pakankamų 
Gengū pa- 
sekretorius 

vieną naktį

Amerikos teismo valdžia buvo 
jo kontroliuojama. Taip vargu 
dažnai atsitinka, kad šalies 
grafteriai susimeta i pačias au
kščiausias valstybės įstaigas...

Genges sekretorių buvo koks 
tai Jesšie Smith. kurs viską ži
nojo, bet neturėjo 
“geležinių nervų“, 
mate pavojų, kad 
gali ją išduoti, ir
Smith tapo rastas nušautas sa
vo kambaryj. Bet įdomiau yra 
tai, kad’ jo nušovimas buvo pa
darytas kokių tai labai aukštai 
stovinčių asmenų, kurie Means 
telefonu įsake nueiti ir atimti 
iš jo dokumentus. Means rado 
nužudytojo Smith kišenėj vi
sus dokumentus, kompromituo
jančius visas viršūnes, ir kaip 
ištikimas tarnas, tuos doku
mentus įteikė kam reikia', kad 
neišeitų aikštėn.

Pavojuj dar labiau pradėjus 
reikštis, ėmė kaip lapai kristi 
daugelis genges narių arba kuo 
nors buvę su ja surišti. Vienas 
rastas nunuodytas, kitas kitaip 
nugalabytas. Galų gale priėjo 
ir paties Hardingo pabaiga: jis 
rastas nunuodytas. Taip ma
no Means, kuris sako, kad tuo
jau po to Hardingienė jam pa
reiškusi: “Warren Harding mi
rė garbingai. Jei butų dar pa
gyvenęs 24 vai., butų buvęs į- 
veltas. Niekas, niekas nebūtų 
galėjęs besulaikyti tos audros, 
kuri butų pakilus prieš mus.“

Ko velnias pats nebegali pa
daryti, ten jis moterį pasiun
čia. sako seniai...—P.

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emile Skujenieke

(Tąsa)
Centralinis apšildymas redak

cijos bute buvo ką. tik prasidė
jęs. Tarną su šluota ir sąšla
vų krūva Dzintarnieks susiti
ko dar ten pati redakcijos kam
bario duryse. Oras dvoke dul
kėmis ir spaustuves dažais. Pa
laukęs kol šlavėjas pasitraukė 
į koridorių, Dzintarnieks nusi
vilko paltą ir pakabino jį ant 
lentynos krašte įvarytosios vi
nies. Pasiutusiai šalta, 
barškėjo ir marškiniai 
niai lipo prie nugaros, 
reikėjo nusimesti ir

rastų atsvarą, liemens centralčs 
stačioje linijoje. O tada tik su
gniaužti ąsą kaip galima tvir
čiau, įtraukti kvapą, o tada 
tik ranką aštriu kampu pirmyn 
ir mesti aukštyn, pečių aukštu
moje. Pavyko! Kojos nors tru
putį nutabalavo ir nugaroje su
girgždėjo, bet išsilaikė. Ketu
ri!... Tai jau lengviau. Vienu 
stumėjimu augštyn. Kojos 
tampriai suglaustos, visą lie
menį tiesų, kaip žvakę. Nuga
lėtojo gestas, triumfuojanti po
ra. Penki!..

trisdešimčia 
užbaigė. Jau 
kaip su ketu-

Kelius pirmyn, 
dar labiau. Krutinę tru- 
atitraukc atgal, smakrą 
galint labiau parėmė že,- 

Jis buvo nusižiūrėjęs, 
Piktomis a'ki-

Dantys 
nemalo- 

Vistik 
švarką.

Jau taip posiauriai. ant bajinių 
marškinių pažastyse veržu.

Švarką numetęs ten pat ant 
llermansono kėdės. Dzintar
nieks pasilenkė ir iš po lenty
nos, iš užu laikraščių glėbio iš
sitraukė svorį su didoka ąsa. 
Dvidešimčia ir 
svarais jis jau 
ketvirta diena', 
riosdešimt.

Pastatė svorį ant grindų tarp 
llermansono kėdės ir lentynos, 
atraukęs kelnes, išskėtė kojas, 
taip kad svoris atsidūrė pačia
me viduryje, 
pilvą 
puti 
kaip 
myn.
kaip tai daroma.
mis jis geroką laiką žvelgė į 
svori, lyg tai butų jo pikčiausis 
priešas. Tai jau nebebus po
etas ir redakcijos sekretorius 
Uldįs Dzintarnieks. Suerzintas, 
įsiutintas žvėris, kuris rengėsi 
šuoliui, kad sudraskyti j šmo
telius savo priešą.

Paspiovė pirma vienan, pas
kui kitan delnan. Viens!.. Nu
silenkė ir nusitvėrė už svorio 
ąsos. Svorio kilnojimo pirmu- 
čiausis reikalavimas —ritmin
gai, taktu, taip, kad nebūtų nei 
vieno bereikalingo judesio. Kad 
nei lašelis jūgų nebūtų sunau
dojamas bergždžiai. Du!.. Už 
traukti iki pusiau, čia svar
biausi užduotis blauzdų raume
nims ir stuburio apatinei da
liai. Trys!.. Tai sunkiausis. 
visos procedūros centralinis 
punktas. Dešinę koją truputį 
pirmyn, kad nugara galėtų kiek

per nusitverti atgal, kūno viršųti-

Bet tai jau buvo sunkiau. 
Truputį perilgai Dzintarnieks 
laike svorį pakeltą. Rankos 
raumenys staiga nuvargo, ke
liai ėmė drebėti. Tais pačiais 
etapais svoris turėjo keliauti 
atgal, bet nepavyko. Išslydo, 
barškėdamas nukrito ir nurie
dėjo grindimis. Gerai dar, kad 
Dzintarnieks laiku suskubo pa
šokti į sali, kitaip butų patai
kęs į koją.

Giliai atgavo kvapą. Nugara 
šlapia. Akinių stiklai užgara- 
vę. šluostydamas juos paste
bėja, kad šviesiųjų * bajinių 
marškinių rankove nutepta su- 
rudyjusio špyžiaus. Atsiraitė 
aukščiau alkūnių. Plonosios, 
plaukuotosios rankoą pamėlyna
vusios nuo šalčio. Tiktai aš
triosios alkūnes turėjo raudono 
pieštuko spalvą.

Valandėlę pailsėjo, per tą lai
ką išminklindamas rankas ir 
kojas ir įvairiai išlankstyda 
mąs visą kūną. Tada pradėjo 
iširau jo—visai kaip pirma. At- 
sistojo išskėtęs kojas. Paspjo
vė vienan, kitan delnan. Dabar 
tai stvėrėsi kaire ranka. Tik 
tuomet trainingas pasieka savo 
tikslą, jau kai jis lygiai užima .

kūno puses. Deja, mes sa-abi
vo kai iriąją iš mažens palieka
me 
nis
klaidingai pastatytas...
Dzintarnieks tai kaip tik da
bar turėjo pergyventi.

(Bus daugiau)

be ypatingo dėmesio. Fizi- 
auklėjimas pas mus visai 

Uldis

Means pasakoja ir kaip ta 
grafterių gauja, pinigus gauda
vo. Tam darbui irgi jis pats 
buvo komanduojamas. Ji 
savo pavaldinius žvalgus susi- nė dalis kairėn, kad svarumo

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose’\ 
Kaina 45 centai.



Pirmadienis, geg. 26, 1930

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Cicero

Nelaime pp. Beveikiu šei
mynoje

i

Praėjusį šeštadienį, gegužės 
24tą, buvo sužeista K. P. De- 
veikio dukraitė Onelė, 5 metų 
mergaitė.
•. Mergaitė išėjo iš kiemo ale- 
jon ties tėvo namais. Tuo 
tarpu pro šalį dviračiu važia
vo vaikas, parmušė mergaiti, 
ir pasėkoje buvo perlaužta mer
gaitės koja.

Nelaimė atsitiko 6:30 valan
dą vakare. Skubiai pagauta Dr. 
Aistrom, kuris suteikė pirmą 
pirmą, pagelbą. Sekančią dieną 
mergaitė išgabenta ligoninėn. 
Teks vargšei palaikyti koją gip
se kokias šešias savaites.

P-nas Ketvirtis, 1336 S. 48 
Avenue, sveiksta. Į keletą sa
vaičių jau galės vaikščioti.

P-nui J. Kuzmickui rezigna
vus iš vadovavimo vaikų drau
gijėlei Aušrelei, dabar jai vado
vauja p. Matulis. Pp. Skirkai, 
kaip darbavosi draugijėlei, taip 
tebesidarbuoja. Mokytoja pa
silieka p-lė Bigeliutė. Rep.

Padėka
Aš, Kaz. Andrėjunas, sirgęs 

ligoninėje per du mėnesiu ,ta
riu širdingą ačiū tiems kliubo 
nariams, kurie mane nelaimin
gą lankė — kiti net po kelis 
kartus. žinoma, visus sumi
nėti užimtų daug vietos laikra
štyje, ba lankė mane apie 17 
asmenų.

• Koks tai (Vienas iš Joniš- 
kės) narys 19 dieną gegužės 
rašė “Naujienose”. Jis tur būt 
nežinojo nė pats, ba buvo pa
sakyta, kad vos keturi nariai 
teatlankę manę. O tuo tarpu 
vien iš Cicero 6 kliubo na
riai aplankė, gi kiti iš Ghicagos 
ir apielinkės.

Dar kartą ačiū visiems. 
Kazimieras Andrejunas, 1337 
S. 50th Court, Cicero, III.

Bridgeportas
Lietuvių scenos darbuotojų 

vakarėlis

šeštadienį, gegužės 24 dieną, 
p-nia Dundulienė buvo suren
gusi vakerėli tiems lietuvių 
scenos darbuotojams ir darbuo- 
joms, kurie nenuilstančiai dir
ba scenoje -kartu su ja.

šiemet sukanka 30 metų nuo 
to laiko, kad p-nia Dundulienė 
pradėjo darbuotis scenoje. Kai 
kurie .kiti asmens, dirbantys 
kartu su p. Dunduliene, jau 
taipgi seniai veikia šioje sry- 
tyje, o kiti gal kiek trumpiau, 
kiti jaunesni ir jaunesnės.

Trys dešimtys metų scenos 
darbo — ne juokas. Ypač, 
kad ir sąlygos dirbti, bent pra
džioje, buvo ne lengvos.

Bet taip p. Dundulienė, kaip 
jos pagelbininkai ir pagclbinin- 
i ės arba draugai ir draugės 
darbe, dirbo ii- yra pasiryžę 
dirbti ateityje.

šiam vakarėliui buvo paimta 
rbi Mildos svetainės salės. Vie
noje muzika grojo ir svečiai šo
ko, o kitoje buvo paruošta pui
ki vakarienė.

svečių susirinko apie šimtas. 
Visi smagiai linksminosi. Vaka
rienės lai'ku pasakyta keletas 
1 albų . Kalbėjo pati p. Dundu- 
l:enė» p. Kuzmickas-Uktveris 
ir kiti. P-nia Dundulienė papa
sakojo kai kuriuos atsiminimus 
iš praeities darbuotės. Svečiai 
šreiškė linkėjimus jai ir toliau 

darbuotis.
Tenka pasakyti, kad tai buvę 

gražus atžymėjimas musų sce
nos mylėtojų darbuotės. Lietu
vių scenos darbuotojai Ameri
koje. ir i ii tarpe visų pirma 
p. Dunduliene atliko per pa

staruosius 30 metų daug dides
nį darbą, nei kai kuriems tas 
darbas atrodo. Jie buvo pirmo
se eilėse t<i, kurie padėjo atvy
kusioms (didžiumoje iš Lietu
vos kaimų) kultūrintis, siekti 
gražesnio, įvairesnio ir kiltes- 
nio gyvenimo. O tai juk, gali
ma sakyti, yra progreso esmė.

Baigdamas, norėčiau palin
kėti p. Dundulienei ir jos ben
dradarbiams ir bendradarbėms 
darbuotis taipjau ateityje, nes 
jų darbas yra dar labai ir labai 
reikalingas lietuvių gyvenimui 
Amerikoje. Report.

Marąuette Park
Naktį iš penktadienio į šeš

tadienį, tiksliau pasakius 1:15 
valandą šeštadienio ryte, spro
go bomba tarpturyje namų Ar- 
tesian gatvėje, prie 61-mos. Iš
neštos durys, išbarstyti lankai. 
Trenksmą girdėjo ir kai kurie 
lietuviai, gyvenantys prie 69 ir 
VVestern Avė. Sakoma, kad 
bomba mesta ryšyje su savi
tarpine kova, einančia ledų iš
vežiotųjų unijoj. Rep.

Brighton Park
Brighton Park S. L. A. 238 

kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 31 dieną, 8 vai. vakare, 
Kaz. Gramonto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St., Chicago. Visi 
nariai ir narės būtinai privalo 
atvykti, nes bus S. L. A. Sei
man atstovai renkami. 238 
kuopos raštininkas . visus na
rius kviečia atvirutėmis, bet 
ii- per gerbiamas “Naujienas” 
visiems primename šį susirinki
mą nepraleisti.

Kazimieras Gramontas, pirm.

NAUJIENOSE
GARS1NKITĖS

----------------m------------------- r

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSII 

l'hysical 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.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
T AI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės <— tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co- Saint 
Lofti., U. S. A.

RAS MADE GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces £or *5/ 
Pure—Economical 

Efftcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT
— 2--------g ■■■■ »-■

CHICAGO* 
ŽINIOS

Svarbus klausimas dėl 
malto pardavimo

Teismas turės išspręsti ginčą 
tarp Yellowey, federalio prohi- 
cijos administratoriaus Chica- 
goje, ir Joe Grein, malt-hops 
krautuvės savininko.

Matote, dalykas toks, kad 
Malto storus probišenai galį 
kratyti ir medegą konfiskuoti 
tiktai tuomet, kuomet tie tavo- 
rai pardavinėjama nelegaliam 
vartojuimui — sakysime, alui 
daryti. O kuomet pardavėjas 
parduoda maltą ir kitokį ta vo
rą ne alui daryti, tai tas tavo
ms galima parduoti ir probiše- 
nai neprivalo 'kliudyti.

Taigi šitame atsitikime krau
tuvės savininkas Grein tvirti
na, kad jis nepardavinėjęs mal
to alui daryti, o probišenai tvir
tina, kad Grein pardavinėjęs ži
nodamas, jogei iš malto ketina
ma alus daryti. Ginčą, kaip 
minėta, turės teismas išspręsti.

Chicagoj 3,500,000 gy
ventojų

Laukiama,) kąd galutinos cen
zo skaitlinėsZparodys, jogei Chi- 
cagoje esama ne mažiau, kaip 
3,500,000 gyventojų.

Moterys kviečiamos mi
tingui

šiandie, 2 vai. po pietų, S tė
velis viešbuty (Wcst Ballroom) 
Illinois VVomen’s Moderation 
Union turės mitingą. Į tą mi
tingą kviečiamos visos mote
rys, kuri yra priešingos prohi- 
bicijos įstatymui. Įžanga vel
tui. Bus kalbos ir'įvairus pro
gramas; taipjau bus priimta 
rezoliucija, kuris užgirių kandi
datus kongresui pasižadėjusius 
kovoti prieš prohibiciją.

Paskendo laivas; trys 
prigėrė

Yachta VVaktail paskendo 
Michigan ežere, poros mylių to
lumoj nuo Waverland. Jos sa
vininkas ir du jo draugai, ma
noma, taipjau žuvę.

Holdapas bankininkui
Padaryta holdapas Charles 

Fernąld, Continental Illinois 
Bank & Trust Company antra
jam vice-prezidentui. Su ban
kininku kartu buvo Mrs. Shea 
M. Smith. Piktadariai atėmė 
deimantinį žiedą kainuojantį 
$2,400, ir apie $100 pinigų. 

-------- k... ... ...
Suėmė 81 asmenų

Policininkai padarė kratą Bo- 
hemian-American salėje, 1438- 
40 West 18 St. Užtiko 81 vy
rų, kurie kortavo. Visi buvo 
suimti ir nugabenti į stotį.

LUCIJA DUDOR 
po tėvais Burokaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 23 d., 4:50 vai. po 
piet, 1930 m., sulaukus 33 me
tų amžiaus; gimus Švenčionių 
aoskr., Aluciškės par. ir mies
te. Amerikoj išgyveno 7 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me vyra Boleslovų, broli Kazi
mierų Burokų, pusbrolį Ray- 
mond Burokų ir gimines, o Lie
tuvoj — pamotę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 1605 
S. Hennitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gegužės 27 dienų, 8 vai. ryte 
iš Eudcikio koplyčios i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Lucijos Dudor gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai' paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame •
Vyras, Brolis. Pus
brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1711.

HT1L.
Gr abortai 

~B U T K U S 
Undertaking Co.

p. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canai 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiginu

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS;
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49ih Ct,

Telefonas 
Cicero 3724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavime* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrosc 
Park 797

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis irera skir
tu valandų. Room 8, ~

Phnn4 Ganai 1)5211

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregvstę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos všikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashlabd Avė.

Phone Boulevard 7589
-------0-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietiiviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

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

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—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street r

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 15 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nadėlini nairal *nt».rti

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: I iki 3 po pietį). 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939 
i

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

Ofiso Telefonas Virglnla 003* 
Bes. Tel Van Bure* #858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
8 Iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 dle- 

M- Namų ofisas Nortb Sids
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canai 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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard - 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East lll-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spindu1iai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientu. Atsilanky- 
kit i mano ofisą dėl nemokamos egza- 
minųcijos ir mandagaus patarnavimo.

Jl?ĮEHsjGydrMai^
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DEHERZMAN
— 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 Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES ŠEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
.SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvray 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenve 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaz* 3202

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET 

Tek Cąnal 1713-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergah

8 iki 8 vak vak. Utarninkais ir 
Pėtnvčiomis 1 iki 6 v. v

■ i" —-■  ................. . - ■ ■      - ■ i
Tek Cicero 2962

DR. S. ASHER !
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, UI.
X-Rjv ir Ga:

Valandos.: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9 
vak vak. Seredomis ir N e <1. susitarus

5^

j vairus Gydyto j» > 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS I

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pini

Telefonas Canai 0464

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų lipni 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310 
Vak: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin *2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vak
Phone Boulevard 3697

33^15 So. Halsted Street

a. aTolis
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak

3241 S. Halsted Street
' Tek Victory 05G2

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Kuba tos vah 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio* *

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatat

52 E. 107th St.
Kampas Michigan A ve.

Tel. Pullman 5959
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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

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

Namų Tek Hyde 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 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

V?vOiWl<AtJŠKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v

Tel. Prospect 3525

Tek Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildiug 

88 So. Dearborn Street
Vak: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street 
Vak: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6; 
Subatoj 1 iki 6. Tek Canai 2552

JOSE””
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Ros. 6515 So. Rockw<4l Si.
Tol Paimhlif
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš laivakorčių sky
riaus

Gegužės 21 dieną sėdo į lai
vą “America”, U. S. Lines, 
Juozapas Paškevičius ir Elzbie
ta Seibutienė. Pribus į New 
Yorką gegužės 31mą dieną. 
Juozapas Paškevičius važiuoja 
pas Stanislovą Chapulį, Rock- 
ford, Illinois, o Seibutienė pas 
savo vyrą, Chicago, III.

Atvažiavimui minėtą asmenų 
patarnauja Naujieną Laivakor- 
uią Skyrius.

Oscar II Ekskursija
Telegrama gavome praneši

mą iš New York o, jog šeštadie
nį gegužės 24 d., 5:30 ryte ek
skursija atvyko New Yorkan. 
Visi sveiki ir linksmi, T. Byp- 
kevičius lydi Naujieną ekskur
siją — kiti palydovai p. P. Bal
tutis ir p. Zolp.

—* - - ■ ■ - . - -

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Pora valandą prie dangaus 
vartų ir danguj

Tamsią, bet giedrią naktį pa
žvelkime dangun. 'Pūkštančiai 
žvaigždžių žyba jame. Prise- 
giotos tamsioj mėlynėje jos

toli yra Fi.eldo muzejus gamtos 
istorijos, kur baigiama įrengti 
akvariumas, kur atokiau — ant 
salos — stūkso keistas trobė- 
sis, paniurus ir atsiskyręs nuo 
kitą, panašus dideliam katilui 
arba bubnui, padėtam ant plokš
čiosios pusės.

Tai planetariumas — ten var
tai į dangų, vartai planetą ir 
žvaigždžių karalijon.

(eikim vidun. Įeiti ne sun
ku. Nes vietos danguj užteks 
visiems, nes dangus yra platus. 
O kai dėl kaštą, tai šeštadie
niais visi leidžiama veltui — 
jei neklystą, nuo 12 valandos 
iki vakarui; sekmadieniais — 
taippat. Kitas dienas, regis, ten
ka mokėti 25 centai ypatai ir 
atlankyti planetariumą paran
kiausia yra apie 7 valandą va
kare, kadangi aštuntą atidaro
ma vartai į dangą, į žvaigž
džių karaliją.

Štai jau esam viduje. Plato
kas koridorius apie visą tro
besį —• ratu. Pasieniais paveik
slai iškabinti ir instrumentai 
išdėstyti; o ant grindžiu vienoj 
kitoj vietoj — didelės dūdos: 
kiti jas teleskojyais vadina; jie 
reikalingi dangaus kūnams ir 
keliams mieruoti.

Ve paveikslas. Lig dalis ap
valaus akmens, kurio matomą 
pusę išėdė oras, vėtros, amžiai. 
Matome spaugus, matome duo
butes. Tai mėnulio atvaizdas. 
O tie spaugai ir duobutės, tai, 
sakoma, mėnulio ugniaikalniai, 
dabar jau užgesę, dabar nebe
veikiantys. Ją dydis paveiksle 
— pusdolerio apėmio, gi tik
renybėje daugiau, kaip šimtą 
mylių platumo. Tie spaugai ir 
duobutės tikrenybėj siekiantys

tai vėžiui, nė tai vorui — su 
daugeliu akių ir akučių. O vir
šuj lubos — lig. užvožtas ant 
musų galvų katilas^

Prof. Fox — dangaus kelių 
žinovas - atsisėda prie stale
lio. Kalbu jis, kad pasaulyje — 
universe — esanti tvarka, kad 
ir šičia, prie vartą Į dangą, 
tvarka turėtų irgi būti.

Tuo gi tarpu nejaučiamai 
šviesa bokšte ima blankti, tem
sta susirinkusią veidai, profe
soriaus (balsas pasiekia; klausy
tojus iš tolumos... Naktis...

% M . # . i -

Ir staiga tamsoje, bokšto pa
lubiu, žvaigždės sužyba — kaip 
tamsią, bet giedrią naktį. Tik
tai jos ne taip taukštai, tiktai 
jos čia, bokšto pdubėje.

Antai paukščiu kelias (milky 
\vay). O ve, į dešinę nuo tos 
vietos, kur sėdžiu, šiaurinė (ar
ba polarė) žvaigždė. Ten gry- 
žalo ratai. Kairėje pusėje, prie 
pat horizonto, pasirodo Venus 
(lietuviai vadina ją, regis, auš
rine). Ji, mat, yra kaip koks 
saulės pranašas pasirodo ji; 
o netrukus ir saulė. Senovės 
žmonės vadino ją grožės dei
vės vardu. Tas vardas — Ve
nus — pasiliko ir iki šią die
nų.

šį kartą prof. Fox nekalba 
daug apie žvaigždes. Jis mė
gina duoti mums supratimą, 
ką veikia musą saulė su savo 
šeimyna — planetomis ir pla
netų ‘"burdingieriais” satelitais.

Mercury, senovės dievų pa
siuntinys — arčiausia prie sau
lės. Smarkus jis. Sukasi apie 
saulę greičiau, nei kuri kita pla
neta, bėgioja kaip jaunas gon- 
čas apie medžiotojo kojas. Ne

toli nuo jo deive Venus, kurią 
daktarai kaltina suteikus žmo
nėms tam tikras ligas, vadina
mas Veneros ligomis.

Tai, palyginti, nedidelės pla
netos. O štai Jupiteris tai kas 
kita. Arba Saturnas. Jie—stam
biausios planetos. Bet ir tin
ginės, matyti. Keliauja povai, 
lėtai. Aiškina prof. Fox, kad 
juo planeta toliau, tuo (Jau
giau laiko ima jai apibėgti sau- 
lę. ’ .

Pasakoja kaip toli planetos 
yra viena nuo kitos ir kaip 
toli nuo saulės. Parodo vieną 
didžiausių pasaulyje — uni
verse — žvaigždžių, Betelgeuse.

Susirinkusieji, tartum pri
kandę liežuvius, tyli. Net ne- 
nusičiaudo. Kiek laiko, ar il
gai mes čia esam — kas žino? 
Nes danguj laikas tur būt inie- 
ruojama kitokiu mąstu, ne kad 
žemėje. Bet štai aiškintojo bal
sas nutruko. Nematomai, bet 
greitai tamsa išsisklaido ir mes 
pasijuntam besėdi iltys lame pa
čiame bokšte, kuriu suėjom. 
Žiuriu į laikrodį — pusantros 
valandos prabėgo nė nepaste
bėjus. *

Išėjom per dangaus vartus. 
Dvilkterėjom Chicagos pusėn. 
Net nustėbom. Iš jokios kitos 
vietos, tur būt, Chicagą neat
rodo taip daili, kaip iš čia, nuo 
salos. Mylios žyburių spindi 
ežere. Aukštai dausose šviečia 
milžinai trobesiai. Tai Chica- 
ga, tai jos Lake Front...

O toliau... Iš tikrųjų kiek
vienas chicagiėtis turėtų atlan
kyti planetariumą. Įžanga ir 
demonstravimas veltui subatoj

ir, jei neklystu, sekmadieny. 
Subatoj dvi demonstracijos. Vie
na jų 2 valandą po pietų, o 
kita vakare, 8 valandą. Taip 
pat, rodosi, ir sekmadieny. Gi 
paprastomis dienomis demon
stracijos 8 valandą vakare, o 
už įžangą tereikia mokėti vos 
kvoteris.
Atlankykite planetariumą. Ne

sigailėsite. Reporteris.

DEKORACIJOS 
DIENA AR

TINAS

Kiekvienas rengiasi aplanky
ti kapines arba kitas vietas. 
Pirma išvažiavimo turit apžiū
rėt savo automobilių, kad butų 
viskas tvarkoj, nes nėra blo
gesnio dalyko, kad ikas atsitin
ka su karu ant kelio.

Todėl apžiūrėt karą reikia 
tam tikro, gero ir sąžiningo 
mekaniko.

Štai vienas lietuvis, patyręs 
per 10 metų prie visokios pu
šies karų, apžiūrės Jūsų auto- 
mobli, kad neturėtumėt vargo 
kelionėje.

Tuomi mekaniku yra

Jonas Minzoras
WH1TE SOX MOTOR 

SALES 

po ntnneriu

610 W. 35th St., 
Tel. Yards 0699 arba 

Boulevard 8642
Atdara dieną ir naktį.

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

-----o-----

Namų Remodeliavimas
GraŽJai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visų darbų galima padaryti su $5 
imokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS 
antrarankis duonkepis 

1208 E. 93rd St.

Automobiles
PRANEŠIMAS 

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 
--- o------

mirksi žiūrinčiam ir tartum vy- 
liote vylioja pas save.

Bet kaip pasiekti jas? Ties 
ta vieta, kur mes stovim ir 
žiūrim, jos prisaikstytos neįma
nomai aukštai.

Palipkim teČiau ant namo sto
go ir pasklairykim: gal sura
sim žemesnę vietelę.

Nagi antai dangus nusileid
žia iki pat žemės!

Žiūrėdami iŠ Bridgeporto, iš 
Town of Lake, iš Brighton 
Parko, iš Marąuette Manor ir 
iš kitų Chicagos dalių pama
tysim, kad dangus pasineria eže
re, ypač ties ta vieta, kur ne-

Radios

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

KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tūbų, vertės 

00 
00

»

$150, su tūbomis, 
su viskuo"...............
Atwater Kent, 
su viskuo ...............
Majestic 8 tūbų, 
viskuo 
už .............................
Sonora Kombinacija 
vertės $350, už ....
Philco 8 tūbų 
viskuo, 
už ...........................

$36
D: c

$98
amic,

00
su

00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver-

5 ......... $98.00
Bosh 8 tūbų Super Dynamic. su

ulsk“°........... $75.00
Parduoda ant lengvų išmokėjimų, 
Jus girdite Budriko Programus 
kas nedėldienį iš W. C. F. L., kas 
ketvergas iš W. H. F. C.

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St
TEL. BOULEVARD 4705

kelioliką mylių aukštumos ir 
gilumos. Atrodo paveiksle jie 
menkučiai — taip. Bet reikia 
atminti, kad mėnulis randasi 
238,000 mylią tolumoj nuo že
mės, ir todėl ne stebėtina, jog 
ir per geriausius teleskopus mė
nulis matyti toks menkutis, jo 
krateriai ir čiukuriai tokie ma
žyčiai.

Arba ve kitas paveikslas. 
Taipjau dalis kamuolio. Saky
tumei liepsnos liežuviai laižo 
kamuolio paviršį. Tai saulės 
paveikslas. “Ir saulėje yra dė
mių”, kalba lietuviai norėda
mi pasakyti, kad visko svie
te pasitaiko. Taip, saulėje esa
ma dėmių, nors ji atrodo to
kia skaisti, kad akis negali tie
siai į ją žiūrėti. Ir tos dėmės 
kaip koks saulės atsivėrimas. 
Prasižioja saulė plačiai — taip 
plačiai, kad daugelis tokių ka
muolių, kaip musų žemė, su
tilptų jos žiotyse. Ot, tos juo
dos dėmės saulėje — tai sau
les “žiotys”, kurias ji toj ar 
kitoj vietoj atverianti.

O šičia, kitame paveiksle, 
gražus nobelis, apsijuosęs spal
vota juosta, kokias Lietuvoje 
merginos pina vaikinams. Tai 
planeta Saturnas, pasipuošusi 
žiedais arba juostomis.

Antai “paukščių kelias”, to
liau paveikslai nebulų, iš ku
rių, manoma, gimusios žvaigž
dės, net *į>ati musų saulė su 
savo “šeimyna (planetomis); iš 
kurių dar ir šiandie gimsta nau
ji pasauliai, apimantys milionus 
ir milionus mylių vietos (Ban
gu j.

Čia vėl paveikslai žvaigždžių, 
kaip musų saulė, kurių arti
miausia mums — Centauro 
žvaigždė — esanti 25,000,000 
milionų mylių tolumoj nuo mu
sų.

Ten paveikslai kometų, “dan
gaus rykščių”, visai nekaltų 
klajoklių, kuriuos betgi žmo
nės kai kada nužiūri kaip įspė
jimą. nelaimių — karo, bado, 
maro... x

Well, atsilankykite ir patys 
pamatysite, patys galėsite ap- 
žiurėi paveikslus. O pažiūrėti 
yra ko.

Po stiklais sudėta keistų in
strumentų. Tai pataikos prie
monių, kuriomis praeityje ty
rinėtojai niavigavo (plaukiojo) 
dangaus mėlyne. \

Bet ve jau aštunta valanda. 
Atsidaro durys ir suleidžia mus 
į vidujinį bokštą. Kur kopė
čios dangun? Jų nesimato. Bet 
viduryje, pastatytas iant grin
džių, matyti kažin kokis keis
tas instrumentas, panašus ne

MADOS MADOS MADOS

3135 — Labai praktiška iš juodo atlaso (satin) suknelė. Padabinti ga
lima baltu atlasu, arba kokios kitokios spalvos, jeigu kapi tinka. Sukirp
tos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

3133 — Sporto suknelė. Tinka iš bile materijos, su balta apikakle ir 
manžietais. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

3062 — Jaunai panelei lengva ir prasta, bet praktiška suknelė. Gali
ma siūdinti iš bile kokios materijos, 
tų mergaitėm.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo vaidų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

I 1 • 5
Naujienų: Pattem Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, UI.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, ir 12 Yne-

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

siusti man pavyzdi No........ ..........
Mieros per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir valst.)
. ...... . ,»■... ,,

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

CLASSIFIED ADŠ?
h II .......—>........................-1'

Edučational
_____ _ okyĮcĮoą .

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knvgvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslų i devynis mėnesius: 
aukštesnį mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks
iančiai lietuvių jgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

k SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

Baby Chicks 
_____________Vištukei

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

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

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Servio
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbų mieste, Kadžio 8468.

Financial
________ Fi nansai-Paskolos________

Paskolos suteikiama 
į vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 
CAGOJ VERTĖS 

TEISINGAI GARSINAMOS 
$20 ĮMOKĖTI

1930 Roadster; vėliausis ........... $495
1980 Tudor; vėliausis ............... $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik

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

važiuotų tik 2,100 mylių .... $595 
1929 Sedanai ir Coupes ........... $335
1929 Roadster, nulenkiamas sti

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

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

- o--——-

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

1633 Milwaukee Avė.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA kambarys dėl pa

vienių arba ženotai porai. Joe Au- 
gaitis. 1608 So. 50th Avė., Cicero, 
Illinois.

RENJJON du švarus miegruimiai, 
ženotiems arba pavieniams, galima 
ir valgį pasigaminti. 3303 So. Hals
ted St. 3 lubos frontas.

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesiu* 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiuv b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė '

Business Chance» 
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi parduoti be- 
kemę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taipgi galiu parduoti 
3 augštų namų su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitų 
biznį. $9,000 Iki $10,000 paims jį. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewood 4678.
r....... ........... .i-.- ■ ------ — 1 ■

PARDAVIMUI modemiškas res- 
taurantas, 65 vietų. laibai geroj 
vietoj, geras lysas. Rašykite Box 
1200, 1739 S. Halsted St.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St, 
tel. Randolph 4864 

2189 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

PARSIDUODA biznis, ar pasiren- 
duoja su visais fixturiais, kaip stovi, 
Hotelis ir Restaurantas, ant didelio 
bizniavo streeto ir prie geležinkelio 
Stoties. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

2 Broadway, 
Melrose Park, III. 

Tel. Melrose Park 624 
Klauskite Mrs. Širmulis

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu į automobilių. 
Priežastis pardavimo — du bizniai. 
516 E. 95th St.

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

J. NAMON & CO.
6755 S. Western Avenue

Tel. Grovehill 1038

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. 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
PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 

už 2V6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

. PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas su 2—4 kambarių fintais už
pakaly; maudynės, pilnas beismen- 
tas. — 3139 S Halsted St. — 2 ka
rų garažas; mažas įmokčjimas. 
O’Connor, tel. Franklin 4465.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypaftai jaunos vedusios poros, 

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

B0% cash pamatu
Jokts užsakymas nSra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicaroje. Šaukte Columbus 0467, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

GRAŽIAUSI rakandai ir Wilton 
kaurai dėl 4 kambarių, turi būti 
parduoti prieš birželio 1 d., su di
deliu man nuostoliu. Ateikite tuo- 
jaus adresu. 3052 W. 62nd St.

EXTRA BARGENAS
6 kambarių cottage,, geras base- 

mentas, fumąsų apšildomas, 2 ka
rų garadžius, randasi netoli 63 ir 
Crawford. Kaina $4.500.

6 kambarių medinis, 5 kambariai 
basemente. Visi improvementai iš
mokėti. Randasi arti 63 ir Ashland. 
Kaina $4.500.

Taipgi turi naujų, puikių bunga- 
low 5 ir 6 kambarių netoli Marųuet- 
te Park, už labai prieinamų kainų.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 3699

Miscellaneous
_______ Įvairiu____________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius svetelius — sto
rus ir plonus, taipri ir vilnones pan- 
čiakaų. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus «ve- 
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 88rd St.» prie Normai Avė.

Tel, Victory 8486

PASIŪLYSIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

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

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

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

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

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Wi11mettp, III.

Tel. ’nilinietle 361


