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Romos papa rėmė 
caro valdžią kraujo 
byloj prieš Beilisą

Atbalsiai garsaus proceso dėl 
ritualines žmogžudybės, kur 
lietuvių kunigas Pranaitis 
negarbingai pasižymėjo.

1

MASKVA, geg. 26. — Caro 
laikų Rusijos diplomatiniuose 
archyvuose surasta dokumentų, 
parodančių, kad garsioje Hen
delio Beiliso byloje Kijeve, 1912 
metais, Romos katalikų kardi
nolas' rėmė caro justicijos de
partamentą kaltinime, busią žy
dai raitoją krikščionių kraują 
ritualiniams tikslams.

Visi tie dokumentai bus tuo
jau paskelbti sovietų valdžios 
laikrašty Izviestija.

Vienas surastų dokumentų, 
datuotas 1911 metų lapkričio 
18 dieną, vadinas, netrukus 
prieš Beiliso procesą, yra origi
nalas pranešimo, kuri Busijos 
atstovas Vatikane, Nelidovas. 
atsiuntė caro užsienių reikalų 
ministeriui Sazonovui.

Tame pranešime sakoma, kad 
anglų lordas Rotšildas atsiun
tęs Romos papai laišką, prašy
damas, kad katalikų bažnyčios 
galva nuneigtų kunigo Pranai
čio liudymų teisingumą, busią 
katalikų bažnyčia kada nors ti
kėjus pasakomis', kad žydai var
toju krikščionių kraują tikybi
niams tikslams.

[Garsioj Beiliso byloj lietu
vių kunigas Pranaitis figūravo 
kaip žydų (hebrajų) kalbos ži
novas, kuris turėjo iš talmudo 
įrodyti. jogei žydai vartoja 
krikščionių kraują. Byloj tačiau 
pasirodė, kad dagi žydiškai pa
skaityt jis dorai nemokėjo.]

Rotšildas taip pat atsiuntęs 
papai du senus bažnyčios doku
mentus, parodančius, kad dau
gelis augštų Romos katalikų 
dvasininkų kategoringai nunei
gia paskleistas pasakas, busią 
žydai vartoj ą krikščionių krau
ją savo ritualiniams tikslams.

Savo atsakyme Rotšildui bu
vęs tuomet papos valstybės sek
retorius, kardinolas Merry dėl 
Vai, tik patvirtina, kad atsiųs
ti du seni bažnyčios dokumen
tai esą tikri.

Tuomet Nelidovas. savo vy
riausybės vardu, kreipėsi i pa
pą su paklausimu dėl Rotšildo 
laiško ir dokumentų. Iš Vatika
no jam atsakyta, kad tas fak
tas, kad dokumentai yra tikri, 
dar nereiškia, kad žydai nežu
dą arba nekankiną krikščionių. 
“Musų bažnyčia niekados nega
lėjo to nuneigti,” sakoma Va
tikano atsakyme Nelidovui.

Nelidovas matėsi taipjau su 
kardinolu Ferratta, kuris tuo
met buvo vienas kandidatų j 
papas. Ferratta pareiškė, kad 
jis esąs tikras, jogei žydai pa
pildą žmogžudybes ritualiniams 
tikslams, ir sakėsi esąs moks
liškai tą dalyką tyrinėjęs ir nu
statęs.

Tada Nelidovas sutaisė pilną 
pranešimą užsienių reikalų mi
nisteriui Sazonovui, pabrėžda
mas, kad Vatikano pareiškimai 
esą didelės svarbos rusų proku
ratūrai byloje prieš Menkei į 
Beilisa.

Kunigai statys dar vie
ną vienuolyną

Telšių “žemaitis” praneša 
girdėjęs, kad Telšiuose busiąs 
statomas moterų vienuolynas.

Kaina 3c

Muštynės tarp komuni
stų ir sijonistų Var

šuvoj
VARŠUVA, geg. 26. — žydų 

komunistai puolė čia sijonistų 
surengtą mitingą protestuoti 
prieš britų vyriausybės suvar
žymą imigracijos Į Palestiną. 
Kilo muštynės, per kurias še
šiolika asmenų abiejose pusėse 
buvo sužeisti. Policija' įsimai
šius suėmė dvyliką muštynių 
dalyvių.

Neramumai Indijoje 
vis aštrėja; daug už
muštų ir sužalotų

Prieš puolančius valdžios drus
kos sandėlius indų naciona
listus policija vartoja Pauja
mus ginklus.

RANGUNAS. Indija, geg. 26. 
— Susikirtimuose tarp strei
kuojančių dokų darbininkų ir 
pargabentų streiklaužių ir po
licijos, kurie čia' šiandie tęsėsi 
visą dieną, astuoni asmenys bu
vo užmušti, o apie 300 sužaloti.

Riaušės buvo kariuomenės 
kiek apmalšintos ir dabar gat
ves patruliuoja raitoji policija. 
Visi bazarai uždaryti.

DELHI, Indija, geg. 26. — 
Ryšy su audėjų streiku ši rytą 
čia įvyko riaušių, per kurias 
penkiasdešimt asmenų buvo su
žeisti.

LONDONAS, geg. 26. —, Pa
sak pranešimų iš Bombėjaus, 
Indijoj, policija šaudė į indų 
nacionalistų voluntierių minią, 
bandžiusią antrą kartą pulti 
valdžios druskos sandėlius Va- 
daloj. Muštynės tęsėsi tris va
landas, ligi puolikai buvo iš
sklaidyti. šešiasdešimt indų bu
vo sužeisti.

LONDONAS, geg. 26. — Iš 
Bombėjaus praneša, kad per 
religines iškilmes Amritsare 
buvo išsprogdinta bomba, ku
rios dvidešimt asmenų, dau
giausia moterų ir vaikų, buvo 
sužaloti.

Rezignavo, nenorėda
mas vartot ašarinių 
bombų prieš filmas
DOVER, Ohio. geg. 26. — 

Vietos policijos' viršininkas 
Byers vakar rezignavo, atsisa
kydamas klausyti burmistro 
Stucky įsakymo pavartoti aša
rines bombas tikslu sustabdyti 
rodymą kintamųjų paveikslų 
sekmadienį. Burmistras pasky
rė jo vieton Franką Javensą, 
kuris tuojau padarė, kaip įsa
kytas, ir suėmė du filmų maši
nos operuoto] us.

Del studentų streiko 
uždarė politechnikumų

SAN JUAN, Porto Rika, geg. 
26. — Del studentų sukilimo 
prieš aštrią dekano Leakerio 
discipliną, San Germali poli
technikos institutas tapo užda
rytas. Mokyklai* daboti pastaty
ta stipri policijos sargyba.

Atlee vietoj Mosley
LONDONAS, geg. 26. —> At

sistatydinusio Oswaldo Mosley 
vietoj, Lankasterio kunigaikšti
jos kancleriu premjeras Mac- 
Donald paskyrė maj. Clementą 
Richardą Aelee, atstovų buto 
narį.
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(Atlantic and Pacific Photo]

Albcmarle sala, kur randasi Įvairių keistų gyvūnų. Kai kurie nori, kad Amerika tą. salą iš 
Ecuador nupirktų

Francijos ūkininkai i 
kuria nuosavią pū

linę partiją
PARYŽIUS, neg. 26— Fran- 

ei joj organizuojama nauja po
litine partija — agrarų (ūki
ninkų) partija. Jos vadu yra 
Laurent Agricola.

Naujos partijos tikslas busiąs 
ginti ūkininkų reikalus ir ko
voti socializmą ir komunizmą.

Ateinančiais parlamento rin
kimais 1932 metais agrarų par
tija ketina pastatyti 320 savų 
kandidatų.

Penki šeimos nariai 
traukinio užmušti
OSHAWA, Ontario, geg. 26. 

— Netoli nuo Coburgo trauki
nys’ ši rytą užgavo automobili 
ir užmušė penkis asmenis, vie
nos šeimos narius. Užmušti bu
vo: II. J. Johnston, jo žmona, 
jų sūnūs, marti ir pastarųjų 
trejų metų vaikas. Johnstonai 
keliavo iš Montrealio namo i 
Hamiltoną.

Prapuolusj teisėją rado 
duobėj negyvą

OAKLAND, Cal., geg. 26. — 
Nebenaudojamoj akmens lau
žykloj, netoli nuo jo namų, 
šiandie rado Augštesnio teismo 
teisėjo Ed. Engso kūną. Teisė
jas' prapuolė prieš devynias die
nas. ir už jo suradimą buvo 
paskelbta' $1,000 dovana.

Nubaudė “už visuome
nės kiršinimų”

KAUNAS. — Už agitaciją ir 
kiršinimą vienos visuomenės 
dalies prieš kitą Grincevičius 
Bernardas Kauno miesto ir ap
skrities komendanto adminis- 
tratyviu budu nubaustas 2000 
litų pinigine bauda arba dviem 
mėnesiais kalėjimo.

Sodina medžius
KAUNAS. — Paskutinėmis 

dienomis Kauno mokyklos da
lyvaujant miškų d-to atstovams 
sodina medelius.

Gegužės men. 4 d. Joniškio 
valsč. Rimšeliu km. sudegė pil. 
Sturgio Jono trobesiai ir juose 
buvę gyvuliai: 4 arkliai, 9 kar
vės, 7 avys ir 9 kiaulės. Trobe
siai buvo neapdrausti.

Komunistų muštynės 
su fašistais Berlyne
BERLYNAS, geg. 26. — Va

kar čia įvyko fręe-for-all muš
tynės tarp komunistų ir fašis
tų. Buvo sužalotų, jų tarpe du 
pašaliečiai. Keturi komunistai 
buvo suimti.

Berlyno vakarinėj daly įvyko 
kitos muštynes tarp komunistų 
ir fašistų, kuriose ir keli poli
cininkai buvo sužaloti. Aštuoni 
komunistai buvo suimti.

Komunistai nominavo 
Fosterį į guberna

torius
SCHENECTADY, N. Y., geg. 

26. — Valstijos komunistų or
ganizacijos konvencija vakar 
nominavo partijom vadą, Willia- 
mą Z. Fosterį, kandidatu i New 
York o gubernatorius, o Luisą 
Engdahlį — į vicegubernato- 
rius. Negras Richard Moore bu
vo nominuotas kandidatu į ge
neralinius prokurorus.

Fosteris konvencijoje daly- 
vaut negalėjo. Jis sėdi New 
Yorko kauntės , kalėjime, nu
teistas už riaušes per komunis
tų demonstraciją kovo 6 dieną.

Stalino “piatilietka” bu
sianti įvykinta per 

penkerius metus
MASKVA, geg. 26. — Kom

partijos organas Pravda paskel
bė naujos medžiagos busimam 
komunistų partijos kongresui. 
Ta medžiaga yra pavidale “te
zių”, kuriuos yra pateikęs ko
misaras Kubyševas, augščiau- 
sios ekonominės tarybos galva'.

Kubyševas savo pranešime 
arba “teziuose” sako, kad Sta
lino “piatilietka” (penkerių me
tų industrijalizacijos projektas) 
turjs nepaprasto pasisekimo ir, 
jo nuomone, svarbiausiose pra
monėse, kaip anglies, naftos, 
mašinų statybos etc., jis busiąs 
įvykinta^ ne per penkerius, bet 
per trejus metus.

Kubyševas tačiau čia pat nu
siskundžia, kad nors gamyba 
didėjanti, bet pagaminamų 
daiktų kokybė nė kiek nege
rojanti, o kainos gaminiams vis 
einančios augštyn.

DUESSELDORFE. Vokieti
joj, policija suėmė galvažudį 
Petrą Kuerteną, 47 metų am
žiaus, kurs, sako, esąs nužudęs 
20 asmenų.

Studentų muštynės 
su socialistais; 40 

sužeistų
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 

geg. 26. — Susikirtime čia tarp 
studentų ir socialistų buvo su
žeisti keturiasdešimt asmenų, 
kai kurie pavojingai. Muštynės 
įvyko ties darbininkų partijos 
centro įstaiga. Keletas mušty
nių dalyvių buvo .suimti.

Fašistų - komunistų 
kautynėse 1 užmuš

tas, 13 sužeistų
PIRMASENS, Vokietija, geg. 

26. — Kruvinose fašistų ir ko
munistų kautynėse vakar vaka
rą čia vienas asmuo buvo už
muštas, o trylika kitų sužaloti.

Komunistai grižo namo iš sa
vo mitingo ir buvo laukusios jų 
dideles fašistų gaujos užpulti. 
Kautynėse buvo vartojami re
volveriai ir peiliai.

Lenkų lakūnas nukrito, 
užmušė du vaiku

VARŠUVA, geg. 26. — Ka- 
tovicuose lenkai buvo surengę 
aviacijos demonstraciją specia
liai lenkų Silezijos mokyklų 
vaikams. Buvo sugabenta apie 
13 tūkstančių vaikų. Demons
tracijos metu vienas karo avia
torių. kap. Bialy, nukrito su sa
vo aeroplanu tiesiai į vaikų mi
nią ir du jų užmušė, o keletą 
kitų skaudžiai sužalojo.

Paskandino * degantį 
uoste krovinių laivą

HONOLULU, Havaijai, geg. 
26. — Garlaivy City of Hono- 
lulu čia kilo gaisras. Gaisrinin
kų pastangos ugnį likviduoti 
nedavė vaisių, ir kadangi grė
sė baisaus sprogimo pavojus, 
nes laivas’ gabeno aliejaus ir 
potašo krovinius, tai City of 
Honolulu buvo uoste paskan
dintas.

ROMA, geg. 25. — Romos 
spauda nugina pranešimus, bu
sią Italija pasiuntus i Albani
ją 2,000 savo kareivių padėti 
karaliui Zogui sukilimus kraš
te patremti.

4 asmenys užmušti, 8 
sužeisti butlegerių tar

pusavio kautynėse
LEPANTO, Ark., geg. 26. — 

Vakar čia per karnavalą kilo 
kruvinos kautynės tarp dviejų 
butlegerių “gengių”. Trys but- 
legeriai ir vienas pašalinis as
muo buvo nukauti, o aštuoni 
kiti asmenys pašauti. Vienas 
kautynių dalyvis buvo vėliau 
jo namuose, suimtas.

Pirkti svaigių gėri
mų ne nusikaltimas, 
sako Augšč. teismas
Asmuo, pirkęs sau degtinės iš 

butlegerio, negali būt bau
džiamas.

.WASHINGTONAS, geg. 26. 
— Pirktis svaigiųjų gėrimų iš 
butlegerių nėra’ nusikaltimas 
prohibicijos įstatymui.

Taip šiandie išsprendė Augš- 
šiausias teismas bostoniečio 
James E. Farraro byloj.

Farrar buvo pirkęs degtinės 
sau pačiam vartoti. Jis buvo 
suimtas, kaltinamas dėl Vol- 
steado Įstatymo laužymo. Val
džia norėjo nubausti jį. rem
damos Volsteado aktu, kuriuo 
pirkimas svaigių gėrimų be, lei
dimo yra užgintas. Farraro gy
nėjas tačiau Įrodinėjo, kad Įs
tatymu leidimo reikalaujama 
tik iš tų, kurie yra autorizuoti 
vartoti likerius, kaip antai vais
tininkų, fabrikininkų, etc.

Bylą galutinai išspręsti val
džia perdavė Augščiausiam teis
mui, kuris dabar ir išsprendė, 
kad einant Volsteado aktu as
muo nenusikalsta ir negali būt 
baudžiamas, jei jis perkasi sau 
užgintų gėrimų.

Nuskelia algas 3,000 
kasyklų darbininkų
NEW YORKAS, geg. 25. — 

Consulidation Coal kompanija, 
kurios John D. Rockefeller Jr. 
yra stambiausias dalininkas, 
paskelbė, kad savo kasyklų 
Fairmont, VV. Va., rajone dar
bininkams nuskelianti algas nuo 
12 iki 15 nuoš. Algų nuskėli- 
mas paliečia apie 3,000 anglia
kasių.

WATERTOWN, Wis., geg. 
26. — Traukinys, užgavęs ne
toli čia’ automobilį, užmušė J. 
Schleffą ir E. Rowlandsą.

Lietuvon
įgalima 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.
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1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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LIETUVOS ŽINIOS
Panevėžio valsčiui ras

tas kario kapas iš
Vytauto laikų

KAUNAS. — Sužinoję, jog 
ž. u. parodos metu bus įreng
tais specialiai Vytauto parodos 
paviljonas, Panevėžio muziejus 
rąstu praneša, jog Panevėžio 
valsč., Lepšių sodžiaus apylin
kėje rastas kario kapas (dalis 
kaulų ir visas apsišarvavimas), 
kuriame atkasta maišiukas su 
pinigais — Gumorskio katalo
gų nurodymais tai es’ą iš Vy
tauto D. laikotarpio.

Panevėžio muziejus sutinka 
tą eksponatą pristatyt Vytauto 
parodos paviljonan, su sąlyga, 
kad bus atsiųstas kompetetin- 
gas asmuo eksponatui įvertinti. 
Teko patirti, jog Vytauto D. 
K. parodos komisija tuo radiniu 
labai susidomėjusi sprendžia 
kaip jį butų galima atgabenti 
Kaunan.

Lietuvos pienininkystė 
skaičiuose

KAUNAS. — Pernai visos 
koperatyvinės pieninės drauge 
su nugriebimo punktais perdir
bo i sviestą apie 75,000,000 kg. 
pieno, pagamino daugiau kaip 
3 mil. kg. sviesto. Vežė pieną 
į koperatyvines pienines kiek 
daugiau kai 30,000 ūkininkų, 
vadinas šiek tiek daugiau kaip 
10%4 kitaip sakant, iš 100 ūki
ninkų vežė pieną į pienines tik 
10 ūkininkų. Lietuvoje karvių 
y,ra apie 600,000, o į pieninei 
pristatomas pienas tik iš 97,000 
karvių, t. y. vos iš septintos 
dalies Lietuvoj esančių karvių.

Atnaujinamos derybos 
su Vokietija

KAUNAS. — šiomis dieno
mis atnaujinamos derybos, ku
rios be rezultatų prieš Vely
kas buvo nutrauktos, tarp Vo
kietijos ir Lietuvos. Vokiečių 
delegacijai vadovausiąs Vokic^ 
tijos pasiuntinys Lietuvai p. 
Morąth.

Inž. Dobkevičiaus ir ke
lių karininkų byla

---------- .

KAUNAS. — Gegužės mėn. 
kariuom. teismas spręs inž. Dob
kevičiaus ir kelių karininkų by
lą, kurie kaltinami už įvairius 
neteisėtumus ir išeikvojimus 
Šančių kariuomenės dirbtu
vėse.
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada

Sątntrgiečiai darbuojasi

tuvoje. Tata visi sukruskime 
j darbą. Lai gyvuoja Lietuvos 
liaudis ir jų teisūs.

šalin pavergėjai, šalin viso
kios prisikėlimų bažnyčios ir 
jų vadai.—Jaunutis.Balandžio mėn. 27 d. čia į- 

vyko K. L. J. S-gos susirinki
mas. Susirinkimas ojo sklan
džiai. Išrinkta nauja sporto 
sekcija. Linkėtina lavintis, 
kad pasirodytų geriau, negu 
praeitais metais. Visų svar
biausias dienotvarkės paragra
fas. —tai išnešimas protesto 
rezoliucijos prieš Lietuvoj sta
tomą Lietuvos' nepriklausomy
bės paminėjimui Prisikėlimo 
Bažnyčios. Šitą obalsj iškėlė 
drg. Srugitf, nušviesdamas jos 
kenksmingumą kraštui ir visai 
Lietuvos liaudžiai, 
kalbėjo drg. Stukas, apibudin
damas Lietuvos biednuomenės 
praeitų metų . badą ir musų 
jaunosios kartos auklėjimą, ku-' 
ris prie šių laikų fašistinio su
tvarkymo vargsta sulindęs į 
bile kokias landynes, kad gau- , ,
ti tą kibirkštėlę apšvietos, kuri į Pat*s eksploatuotų

• jam yra skirta, 
liai užsikrečia Įvairiomis 
mis ir vargsta.

Susirinkimas vienbalsiai 
še protesto 
smerkdamas
Lietuvos valdonus, kurie pamy
nė žmonių teises po savo kojo-1 
mis. Taip pat K. L. J. Sąjun
ga griežtai protestuoja prieš 
statymą minėtos bažnyčios. į 
Bažnyčių jau ir taip perdaug 
yra Lietuvoj.

Taip pat pareikšta, kad pini
gai, kurie manoma sunaudoti 
statymui bažnyčios, butų su
naudoti statymui erdvesnių ir 
patogesnių mokyklų Lietuvos 
biednuomenės vaikams, nes tik 
išauklėtas jaunimas yra nau
dingas kraštui ir visuomenei. 
Nutarta atsišaukti ir Į kitas 
Toron'to organizacijas, kad pri- 
sidėtii prie šito kilnaus darbo. 
Taip pat pageidaujama, kad ir 
kitos Kanado. 
reikštų viešai savo 
nes tik 
drjstam 
si sakyt i, 
nekenčia 
persekiojimo, kaip tai esti Lie-

Argentinos Petroleo
(“Naujienų korespondento)

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
piu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^pAI yra piuku jeigu gali taip 
I ■* 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 nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

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

Nafto kaina Argentinoje sto
vi devintoje vietoje: pigiausia 
North Amerikoje (11.4 Argen
tinos centavų litrui), Argenti
noje 20 centavų, o Bolivijoje, 
kur eksplotuojama vien sveti
mi kapitalistai, kaina litrui 
siekia 40.0 Arg. centavų.

1928 metuose visame pasau
lyje tapo pagaminta 210.2 mi
lijonai tonų petroleo, iš kurio 
skaičiaus North Amerikai ten- 
ko 143,4 milijonai tonų, Vene- 
zuoela 16,8, Rusija — 13,3, 
Mexico—8.0, Persia—6,7, Ru- 
munija—4,9, Imlia Holandesa 
—4,5, Colombia—3,2, Peru — 
1,9, Argentina—1,4, ir likusio
se šalyse—5,5 milijonai tonų.

Nors' savo petroleo Argenti
na turi neišsemiamą dagybę, 
bot. dol minėtų priežasčių, im
portuotas pigiau parduodamas, 
negu valdžios vietinis. Vien 
1928 metais tapo importuota 
petroleo ciudo 300,000 tonų ir 
700,000 tonų vadinamo fuel 
oil. Kerosino tais pačiais me
tais tapo importuota 60,000 lit
rų ir 400,000 litrų naftos.

—E. K. A.

Dirbęs porą metų petrėleo 
(naftos) industrijoje prisižiū
rėjau tą kovą, kurią veda pa
saulinis kapitalas iš vienos pu
ses ir Argentinos valdžia su 
Yrigoženu pryšakyje ir sočia-; 
istų partija— iš kitos puses. Į 

, Amerikos ir Oiandi-Į 
jos bei vokiečių kapitalistųĮ 
kompanijos stengiasi juo dau
giausia koncesijų gauti, gi ant
roji pusė nori, kad ta indust- gamino milionų litrų, 
rija butų nuosavybe pačių ar
gentiniečių: Yrigoyenas nori, 
kad Argentinos kapitalistai 

petroleo 
šaltinius, o Socialistų Partija 
pirmu savo programos punktu 
turi užrašiusi: 1------- ------
mis Visos Petroleo Industri- va^’a*’ Bengiama 

valdžios 67 ir 45 
vandens Pata- ■ Studijavimo stovyje 
metuose kolo- 'aidžios 109 ir 87

Jau netinkami naudojimui 269: 
valdžios 107 ir 162 privačiai.

Petroleo atrastas dešimtyje 
Argentinos provincijų: Santa. 
Cruz, Čhubut, R i d Negro. Neu- 
quen, Mendoza', La Rieja, Sal
ta, Chaco, Formosa ir Jujui;

Toliaus; Anglijos>

Tokie jaunuo- 
ligo-

rezoliuciją 
tuos tironiškus i

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Inter Ocean Salų korporacija, kur gegužės 5 d. įvyko gaisras. Nuostolių padare už 
.$250,000

o 1928 Trijose provincijose daugiausia 
privatinės kompa

nijos, bet Chubute (Comodoro 
Rivadavia) daugiau pagamina 
valdžia: 1928 metais valdžia 
pagamino 811,900 tūkstančių 

Viso eksploatuojama i litrų, o privačios’ kompanijos 
Nadonalizavi"!1*05^-’ vaI(ižios 675 ir 384 Po

nauju 112: 
privačiai. 

196: 
privačiai.

m. Argentina pagamino 1442 : pagamina 
milijonų litrų petroleo.

Dabar Argentinoje yra 1,- 
636 petroleo šaltiniai, iš kurių 
valdžiai priklauso 958 ir 678 
privačiai.

išne . » 
pa-1 ’°S-

Beieškodami
i gan i joje 1907
luistai (vokietis ir čekas), be-
Igręždami šulini nustebo nešva
raus skystimo versme. Vokie
tis tuoj užlygino skylę ir at-

I vyko į Buenos Aires pranešti 
valdžiai apie savo atradimą. 
Valdžia ėmėsi eksploatacijos ir 
tą metą pagamino šimtą tuks-, bet eksploatuojama tik Salta, 
tančių litrų petroleo. 1908 pa- Mendoba, Neuquen ir Chubete.

tik 492,100 tukst. lt.
Privatūs kompanijos veda by

las su dabartine Argentinos 
valdžia, kuri sustabdė daugeliui 
kompanijų koncesija ir padare 
milionus nuostolių. Vien Dia
dema Argentina S. A. de Pet
roleo (Dutch Shell skyrius) rei
kalauja iš valdžios keledešimts 
milijonų dolerių. Mat, ši kom
panija buvo gavusi leidimų sta
tyti naują refinerija ir užpir-

džia davė leidimą per savo dar
bo ministerj. bet naują išleido 
įstatymą, kad tokius leidimus 
pasirašo pats prezidentas. Tai
gi dabar cilinderiai darbuojasi 
ir nuo Standard Oil ,ir nuo 
Dutch Shell ir nuo Astra vėlia
vos puses. Senato komisija, 
kurios' pirmininkas yra sena
torius Mario Bravo, socialistų 
partijos vadas, lanke darbus 
vietoje ir, rodos, kad visą in
dustrija taip greit valdžia ne
paims į savo rankas, nes rei
kalinga perdaug pinigo, kad 
mokėt kompanijų nuostolius, 
jų inžinierių ir tarnautojų lai
kymą etc. • Kompanijos pasiū
lė valdžiai 30% viso išimamo

! ko visas mašinas' ir medžiagas ■ petroleo, kad tik duotų leidi- i
1 ir žemės plotus. Buvusi vai- į mus.

Kai isbandėt perd&jimus

Garsinkitės “N-nose” Buy gloves with what 
it suves

NCra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Listerine Toot'i Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c Q
— pagarsėjęs visame pasaulyje

provincijos iš- 
nuomonę, 

mes užjūrio lietuviai 
ir galime atvirai pa- 
kadangi musų darbas 

nuo žvalgybininkų

. ■

"Ju vietoj 
užsirūkyki! Lucky"

Būk blaivus — būk blaivus visiems dalykams, net ir rūky
damas. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. "Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
gų. Jei Įeiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas tšcgzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, l>et pats pasakys 

galutino iAegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

ti o i nuo 10 rvto iki 1 no pietų

po

20

BUDAVOJAME

yra

St.

po

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko
kius jus kada ruket, pagaminti iš puiki
ausių tabakų Derliaus — “JIE SPRA
GINTI’ \ Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plytų, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7G74

Tei. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine

.Palieką jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
just) pardavčją, arba 
prisiųskitu 50c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud, 
Dept. M.. 220 E. 21 St.. 
New York. (Sempclio 
boukutė dykai).

Pinaud’s
Shampoo

Jos niekas 
nekviečia

Milk of Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be' 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis | 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kudi-į

Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin”

atstovauja 
ivnaiaiiu Motor 

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

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

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, 
nes. naujus viršus ir kas 
reikalinga prie mašinos 

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

sėdy- 
tiktai 
viską

LISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų
. - k' i _ .te > 1

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra- į 
Jizavime karvės pieno kūdikio: 
maitinimui ir neprileidžia su- • 
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau-; 
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

UŽSUK
Lucky Strike Šokiu 
Orchestra kas ketvir
tadieni ir šeštadieni 

vakarais. N.B.C. 
tinklą."It’s toasted

Jus j Gerk’ei Apaduga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

*’’Po 30 metu, niirtingutnan tarpe sunkiu žmonių datigejia greitai sulyg amžių ir svariu”. Tcip sako Dr. Brandrcth Siminohs, Rašydamas in 
M.’dikaiilka Rekordą. Me.; nctvirtlncri. Lilcky Strike'dfcarctų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažihs kūną. Mes skelbiam, 
jog kai jau sau perdaug gerumų išbąndėt*, ”jii vietoj—-užširūkykit Lucky”. Ino jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, 
išvengdami pęrdčjimų, isSifaikyrit modernišką, gražią figūra. - '

© The Arcerkati Tobacco Co». Manufacturęp . •’ , V //Į __________________________________

RAMOVA
THEATRE

S5th and Halsted Streets

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Vagaboiid King”
dylyvanjant 

JEANETTE MACDONALD. 
WARNER OLAND

Taipgi 
oVitaphone Vodevilio Aktai

DEL ISTPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

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

įjįJINE^

Nlįht and Morhtng to kecp 
tlvein Clean, Clear and Healthy 

Write for I;ree *‘L>e Čarc” 
or “Eye Bea-uty” Hook

MaiineCo.. Dept. H. B. OhioSt.Gūcafo



-------------------------------------------------------------------------------------------------

Antradienis, eeg. 27, l$80
. ■*"■*<■ ■. ■>. ^ ■* . ■ . • ■—«' MT.^Mrn" -y-” ’——•

AKLASMATF: /

Lipimas j dangų su gamtos kliūtimis
VELYKINĖ C ROSS COUNTRY HUMORESKA

NAUJIENOS, Chicagy, III
----------- ' ■ ■,..................—

—“Kur eini?”—I Velykas!
—Mlš kur grįžti ?”—Iš Ve-ly-kų...
Rastas Kulnevičius vedė ko

vo 19 d. per šventą Juozapą. 
Tai yra vienintele diena, kada 
septynių pasninko savaičių bė
gy kas nors panašaus galima 
daryti. Velykos tokiu budo pa
teko Į tą periodą, kada Jauna
vedžiai ypatingai nerimsta.'sklas
tas Kulnevičius jau iš natūros 
buvo i nerimą linkęs. Bet tik 
proga pasibastyti. Šios Vely
kos teikė retą tokią progą.

Kai kas buvo linkę manyti, 
kad Rastas tik dėlto ir vedė, 
kad galėtų įvairiau Velykas 
praleisti. Jo parvestinė (žmo
na, lygiai kaip papa-mama, pir
miausiais mėnesiais nepriimta 
sakyti) buvo lašas į lašą pa
naši i Basta. » •

Jų sielos harmonija kiekvie- 
namo jungini gyvenimą pažįs
tančiam metėsi i akis. Pavyz
džiui tuojau po vestuvių Rastas 
išsižiodė:

■—Gulčiau ir galvą apsiklo
čiau.

—Kaip tu, taip ir aš,—atsa
kė jam jaunoji žmona.

Paskiau jis dar pridėjo:
—Atsikėlęs eičiau, kur kojos 

neša.
—Kur tu, ten ir aš.—atsake 

jam jaunoji žmona.
Iš šių nesurištų minčių jau

noji pora geriausia viens kitą 
pažino ir įsitikino, kad tokioj 
kombinacijoj namie sėdėti per 
Velykas butų nuobodu. Pada
ryta keletą savitarpių posė
džių, žinoma, uždarytomis du
rimis.

Durimis atsidarius, naujai 
pasamdytoji tarnaitė, o per ją 
ir visas miestas, žinojo, kad 
Kulnevičiai važiuoja Velykoms 
i tolimą kelionę. Rakto sky
lutės žiniomis, pasitarimuose 
taip jau apsireiškęs didelis 
minčių bendrumas. Rastas ta
ręs:

—SubtelniaUsioji mano akių 
šviesa, aš dėl tavęs į pragarą 
nueitam

—Mano apčiuopiamasai sap
ne,—atsakiusi jam jo akių 
šviesa, —kur tu, ten ir aš.

—Aš tave į dangų nuvestau, 
—kalbėjęs toliau apčiuopiama
sai sapnas.

—Kur tu, ten ir aš, — pa
tvirtino akių šviesa.

šis dialogas pagimdė jauno
joj poroj aukštybių ilgesį. Ka
dangi gyvas aukščiau, kaip kal
nų viršūnės nesiekia, tai buvo 
nutarta nuvažiuoti į Alpes.

Švento Motiejaus pivnyčioj*
Jaunoji pora atvažiavo į 

Miuncheną 6 vai. ryto. Porą 
valandų ieškoję, jie surado sa
vo giminaičio Alinio Gango, 
amžino studento ir perėjūno 
butą ir šeimininkės dėl tikrumo 
paklausė:

—Ar čia gyvena Alinis Gan
gas ?

šeimininkė galvą pakračiusi 
atsakė:—neee...

—še tau, kur dabar jis su
rasit! ?■—susirūpino turistai.

.šeimininkė, supratusi, ko 
jiems reikia, papasakojo:

—Eikit stačiai į Šventą Mo-

i progos, atvadavo savo šilkini 
apsiaustą, kurį iš anksto užsi
vilko. Čia jis pastebėjo tarp 
savęs ir ponios Kulnevičienės 
kai kurį bendrumą: ji vilkėjo 
ne tik šilko apsiaustą, bot ir 
šilko kojines ir dar ką. Žuvį 
prie vandens traukia. Maka- 
lionis pasisiūlė ekspedicijoj ei
ti ypatingas pareigas. Vado ir 
jaunosios ponios balsais pasiū
lymas buvo priimta. Kulnevi- 

Įčius turėjo savo išrokavimą: 
jei Makalionis eis drauge, tai 

į iš neišvengiamo šeimynos tri- 
įkampio pasidarys kvadratas, o 
tai iš dviejų piktų bus mažes
nysis. Dėlto ir jis sutiko.

Kitų ekspedicijoj narių ri- 
kiuotė buvo tokia, žmonos vy
ras vilkėjo vizitinę. Kojas ver
žė ilgos flamandiškos paUčekos. 

: kurios baigėsi kurpėmis. Ta
čiau išoriniam tėmytojui tesi
matė IY2 daikto, kadangi aukš
čiau blauzdų visą dengė ilgi 
katinų kailiniai. Re to visą 
tėmytojo domesį sutraukė į sa
ve įtartinos įtalpos maišas, ku
rį šiaurės kraštų buržujus pra
kaituodamas vilko ant nugaros 
dar nuo Eitkūnų muitinės, žmo
na juokėsi, kad ir vagone ne
norėjęs savo kryžiaus padėti.

Apie amžinojo studento kos- 
tumeriją tylėsime. Jis pateisi
no išminčių aforizmą, kad ne 
rūbai žmogų, bet žmogus rū
bus pildo.

Ta diena ir vakaras buvo pa
švęsta ekspedicijos paruošimui, 
būtent pirma įsigyti tiek gero 
ūpo, kad jo visai busimai ke
lionei pakaktų. Ūpo įgavus, 
ten pat karčiamoj padaryta’ kai 
kurie pratimai, k. a. vaikščioti 
keturiomis, šliaužioti pilvu, lai
kytis ant kojų ir t.t.

Pagaliau kvadratas pro Rygą 
ir Augsburgą be persėdimo nu
važiavo i Reichenhall— mies- T 
telį, iš kurio prasideda pasikė
limas į Reitei" Alpes.

Lengvosios aritmetikos 
pratimai

—Kas yra “Alfa’ ir Omega”? 
—paklausė ponia Kulnevičienė. 
rodydama į didelę iškabą su ką 
tik ištartu užrašu.

—Tai yra vieta, iš kur alpi-
--------—------------------------------------ ■ t
Del žmonių, kurių apeti-

tas yra menkas
Jeiiru jūsų apetitas yra menkas, virškini- 

man praHtaH, artoti jeikti jus Mtsirurstato, tu
rite burugusį pilvo, kusuh ar iApuatiiH vidų- 
rilis ar pilvą, jei kankina Kalvos skaudfiji- 

aitrumas, vėmimas, kvaituliai, neveik
lios kepenys, ar panašios ligos paeiaančioa 
nuo konstipacijos ir abelno nusilpnėjimo, jus 
rasite didelę pagelbij, jei jus imsite Nuga-Tono 
pora tik per Kelias dienas, ir Kyvenimas jgya 
naują ir saldesnę prasmę, 

Nugra-Tono yra sveikatos ir spėkos atbuda- 
votojas, kuris pagamina užtektinai raudono, 
sveikaus kraujo. Jis priduoda spėką ir Jėgą 
susilpnėjusiems nervams, muskulams ir or
ganams. palengvina inkstų ar pūslės Įdegimą 
ir sustabdo kelimąsi naktimis, sureguliuoja 
vidurius ir nugali konstipaciją. Nuga-Tone 
pašalins tą jauthnąsi nuvargusiu, sunegalėju- 
siu, nusikamavusiu ir sugrąžins poilsingą, at
gaivinanti miegą. Jus galite pirkti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jū
sų pardavėjas neturi jų stake, paprašykit j| 
užsakyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ1 
fC Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didele algą. 
AULtfy Jus galite išmokti šio ge- 

rai apsimokančio užsiė- 
mHihB mimo i trumpą laika. Di- 

riomos išduodamos. Ra- 
šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Joa, Kasnicka, 

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

(ristai pradeda savo turą ir kur 
sustoja ji baigę, — paaiškino 
vadas Alinis Gangas.

—Mano supratimu, tai kar- 
čiama,— paabejojo Kulnevičie- 
ne.

Ji tiesą ąakė; tai buvo tipin
ga kalnų Bavarijos karčiam. 
Didelis kubas. Tame kube de
besiuose nuskendę riogsojo len
tiniai stalai. Ant stalų daugy
bė mošų,;) Ties kiekvienu mo
šų sėdėjo bavarai, iš užstalės, 
lyg svirpliai iš užpečkės, krai
pydami ilgus pasty rusins asus. 
Kiti ligi skyrbėlės bry
lių įkišę galvą į alaus 
mošą, lyg gaisrininkų gerk
lės švirkštė, • pumpuodami j 
savo baseinus gausingą skysti
mą.

— Gruss Gott!’!!) tarė Gan
gas, įvedęs į karčiamą savo 
kompaniją.

Kiss Kott! —atsakė kalnė
nai choru ir savo įprastu man
dagumu užleido svečiams vietas 
prie stalo.

—Einant vietos papročiais 
reikia pristatyti, — kreipėsi 
vadas į turistus ir, daugiau ne
laukdamas, užrekomendavo:

—Rastas Kulnevičia, va'rla- 
kaušių importeris, stambus 
grosistas, smulkių prekių gaba
lų stumdytojas (šiberis) su 
žmona.

—Fi Teifi*)—reiškė bavarai 
nusistebėjimą.

—Toliau Makalionis, Stinn- 
nes’o primestinis sūnūs i? aš 
pats. Alinis Gangas, be aiškios 
profesijos, turiu Amerikoj la-

*) Mosas,—bavarų indas alui ger
ti.

*) Tegul bus pagarbintas...

*)—Fui, velnias.

bar turtingą ir dar labiau seną 
tetą,—baigė Gangas rekomen
daciją.

—Jo, jo, dos is do net 
s-chlim*, — pritarė bavarai, 
kraipydami plunksnas ir arklio 
uodegos pinzelius ant savo 
skrybėlių.

šinkorius suprato reikalą ir 
nutrynė rankas, kalnėnai taip 
pat žinojo reikalą ir apsilaižė. 
Pasikvietęs žmoną, vaikus ir 
visą šeimą, šinkorius nušilęs 
pradėjo statyti alų. Visiems, 
kas tik kur sėdėjo. Dievas bur
žujų davė. Užuodę progą, be-
matant' privirto pilna smukle 
savanorių gėrėjų.

Prost! | jūsų sveikatą! 
Heil!*),—choru subaubė bava
rai ir drausmingai sukišo po 
pusę galvų į alaus mosus. Už- 
pylę troškulį jie pradėjo de
monstruoti naujausius gėrimo

*) Taip, taip, tai nebloga.

*) Sveiki.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.--------—....... . ■■ /

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS *
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau- 
griausi ir geriau- t 
si žinomi meto- 
dai. Dr. Ross iš- ])r. 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius, 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokia galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy-

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što — Kambarys 506 dėl vyrų, 
Kambarys 508 dėl moterų.

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialis gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.

B. M. Ross
Užsikretėlis

..........
■ ; ‘ ‘ I ’

pažangos budus. Turistams 
ypatingai patiko gėrimas be 
rankų. Tai atliekamas vien 
dantimis. Stinnes’o primestinis 
turėjo silpnybę pamėgdžioti ki
tus ir dantimis paėmė savo 
rrtosą. Molinis daiktas neišlai
kė: aštrus dantys iškando mo- 
so šoną ir alus, sutekėjo poniai 

I Kulnevičienei j šilkini skreitą. 
I Ret žinoma yra, kur kertama 
i miškas, ten ir skiedros lekia. 
Linksmas palaidumas augo. Vie
nas senis pagriebė kažką pana
šaus į smuiką ir brumstelėjęs 
per stygas sušuko:

—Schuhplatte!*)
Atsigavo visi bravarai ir su

sistoję prieš viens kitą baisiai 
svaidė į aukštą kojas, rankomis 
pliauškino saU per užkulnius ir 
vienas kitam per snukius.

—Mosas alaus, kas kojom 
pasieks lubų!—paskelbė vadas

*) Bavaru liaudies šokis; jj šo
kant mėtomos kojos ir rankomis 
daužoma i kai kurias vietas.

PARSIDUODA, kad baigti sutvarkyti palikimą, adresu 3729 South 
Rockvvell Street, arti West 38th Street gatvekarių linijos,

LOTAS 66'/2 x 285
einantis perdėm iki Mapplewood Avė. Ant jo yTa pastatytas dviejų 
aukštų, trylikos kambarių medinis namas su cementuotu beismentu, 
furnaso šiluma. Gali būti vartojamas kaip du flatai. Taipgi vieno 
aukšto su beismantu medinis namas, turintis šešis kambarius. Parkai, 
bažnyčios ir jnokykla yra arti. Visas reikiamas žinias galima gauti 
rašant ar kreipianties asmeniškai prie

E. G. PITON,
143 West 71 st Street,

Telefonas Radcliffe 6578
k , ...................—........        J

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterį ir kalkes dėl 

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

Greitas pristatymas.

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

Apdrauda
Nelaikykite neapdraustą savo turtą.

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir
kitokių nuostolių.

Rakandus ir visokį kitokį turtą.

Taipgi gyvastį,
t

Norėdami ką nors apdrausti ar seną
d

policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt 
8500 arba praneškite Naujienoms. Mu
sų atstovas atsilankys ir suteiks visas 
informacijas.

NAUJIENOS turi geriausių apdrau- 
dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą 
ir teisingą patarnavimą.

■- H ' "" r.- t—r

Jangas. Visa sukruto. Visuo-I 
se kampuose, pradėjo gyvai 
krypčioti svirpliniai ūsai, laks
tė į žemę skrybėliuotos kepu
rės, vyrai iš užpečkio vilkosi 
merginas. Prasidėjo pasiutusi 
žargynė. Iš makalynes išėjo 
vienas lyg tetervinas raudono
mis akimis, nuogais keliais,’

skrybėlę ant ausies, švarku per 
vieną petį ir peiliu už diržo, ir 
atsistojęs priešais Kulnovičiaiv 
žmoną, pradėjo rankomis mo 
taguoti.

Ko jis nori?—nusigavai >
šiL

—Su juo reikia šokli, — pc.-< 
aiškino vadas. (Bus -daugiau)

ŠIE LIETUVIAI REALESTATINMAI 
FASIRENGE JUMS PATARNAUTI 4*

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

A. Grigas & Co
3114 So. Hąlsted St.

Tel. Victory 4898

2839 W. 63rd $t
Republic 8899

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Hemlock 8099

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

I Perkh m, parduodam ir mainomi 
minus, farmas ir lotus. Greitas ir| 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co. (

Tel. Lafayette 5107

4600
Milaszewicz

Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

6542 So. Western Avė
Prospect 21Q2

J. Yushkevvitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

‘ J. N. Zewert & Co.
53Ž9 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui« Avė. 

CHICAGO. ILL.

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO 

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

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NTEIŠGYDISIME

Akli
ligos

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 EGZAMINAC1JA 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.

Jums tai užsimokės.

WISSIG,
■sMto Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

tiejų, ten jį rasite.
Šeimininkė tiesą sakė.
Pas Šv. Motiejų rastas Alinis 

Gangas, padaryta sutartis, kuri 
čia pat ir aplaistyta. Alinis 
Gangas vienbalsiai apšauktas 
ekspedicijos vadu. Beje, be 
Alinio Gango, neginčijamo Bas
to Kulnevičiaus giminaičio, at
sirado dar Makalionis, kurs Ali
niai Gangui padedant trečią 
dieną laistė alum savo naują 
šilkinį apsiaustą, kurį smukli
ninkas dėl visa pikta buvo pa
ėmęs nelyginant į lombardą, iš 
kurio be netikėtos progos ne
bebuvo jokios kitos progos jį 
beat vaduoti. Makalionis, prie

*) Matcusbrau, šv. Motiejaus ali
nė. Bavarijoje mėgstama ir karčia- 
mos vadinti šventųjų vardais.

BILLY'S UNCLZ
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VOLDEMARAS — “VALSTYBĖS IŠDAVIKAS”

Tai smetoninėje diktatūroje vėl krachas.
Augustinas Voldemaras, kuris dar ne taip seniai 

areštavo ir šaudė “valstybės išdavikus”, pats atsidūrė 
už geležinių grotų! Jisai yra kaltinamas, kad praneši
me spaudai jisai pasakęs, jogei “Lietuvos konstitucija 
neturinti autentiško pamato”, ir kaltinęs dabartinės 
Lietuvos vyriausybės sferas “dėl nuolatinių konstituci
jos laužymų”.

Tai nelabai aišku ir nelabai logiška.
Pirmiausia, apie kokių Lietuvos konstitucijų čia ei

na kalba? Jeigu apie naujųjų “konstitucijų”, kurių savo 
dekretu paskelbė p. Smetona, tai vargiai tinka Volde
marui jų peikti, nes jisai yra vienas jos autorių (sako
ma net, kad jisai jų visų parašęs). Antra vertus, jeigu 
Voldemarui ta “konstitucija” yra šiandie negera arba, 
kaip jisai sako, “neturi autentiško pamato”, tai kokio 
čia daikto, kad vyriausybės sferos jų “nuolatos laužo”!

Du dalyku tečiaus galima išvesti iš tos žinios: vie
na, kad buvęs Lietuvos diktatorius bandė viešai atakot 
dabartinę vyriausybę, ir, antra, kad jisai eina ne tik 
prieš vyriausybę, bet ir prieš esamuosius valstybės “pa
matus”.

Už tai Smetonos-Tubelio valdžia iškėlė jam kaltini
mų “dėl valstybės išdavimo”. Tai yra sunkus kaltini
mas, kuris, jeigu teismas pripažins jį- teisingu, gali pa
sibaigti Voldemarui tragiškai. Už valstybes išdavimų 
skiriama karo stovio metu aūkščiausio laipsnio baus
mė, t. y. inirtjs.

Vadinasi, tarp Smetonos ir Voldemaro jau eina ko
va ant žut-but.

Vargiai galima manyt, kad vien tik tie kritikos žo- 
džiai, kuriuos ištarė Voldemaras apie “konstitucijų” ir 
“vyriausybės sferas”, buvo jo suėmimo priežastis. Sme
tona iki šiol visai neturėjo noro sunaikinti savo buvusį 
ministerį pirmininkų. Priešingai, jisai jam davė darbų 
(rašyt apie Vilnių ir apie Klaipėdą,) ir leido gyventi 
valdiškam bute. Jeigu Smetonos policija dabar staigiai 
pagriebė Augustinų už apikaklės, tai, matyt, buvo įvy
kę kas nors rimtesnio, negu nepalankus Voldemaro at
siliepimas apie “naujų erų”.

X *
Kas tikrai atsitiko, dar nėra žinių. Bet galima nu

manyt, kas buvo rengiama, kad atsitiktų. Lietuvos laik
raščiuose neseniai buvo atkartotinai pranešta, kad esąs 
baigiamas “Geležinio Vilko” bylos tardymas ir ji’ netru
kus busianti svarstoma teisme. Apie tų bylų yra šį-tų 
girdėję ir amerikiečiai. Ji, būtent, kilo iš to, kad prieš 
keletu mėnesių tapo mesta bomba į “Geležinio Vilko” 
centro raštinę. Spėjama, kad tų bombų metė kas nors 
iš “geležinių vilkų”, simpatizuojančių Voldemarui.

Mat, nuvertus Augustinų nuo diktatoriaus sosto, 
“Geležinio Vilko” centrų “užkariavo” smetoniniai, tuo 
gi tarpu kad eiliniuose tos teroristinės organizacijos 
nariuose pasiliko daug Voldemaro pritarėjų. Šie tai, 
matyt, ir bandė “pamokint” centrų už jo “parsidavimų” 
Smetonai. Bet kai kurie piktadariai įkliuvo ir jų laukė 
teismas, taip kad Vietoje “pamokos” smetonininkams 
turėjo gauti “pamokų” voldėmarininkai.

Gal būt, kad, drebėdami dėl savo kailio, Augustino 
šalininkai buvo suplanavę iškirsti kokį nors “šposų” 
Smetonai, ir šis buvo priverstas imtis griežtų priemo
nių prieš savo buvusį draugų ir bendradarbį.

Atrodo, kad voldėmarininkai pastaruoju laiku ruo
šėsi prie naujo “pučo”. Neseniai buvo pasklidę gandų, 
jogei armijos karininkai tik laukių progos, kada Au
gustinas duosiąs jiems ženklų, kad jie sukiltų prieš “bo
bų valdžia” ir vėl sugrąžintų jį į diktatoriaus sostų. 
Voldėmarininkai gyrėsi, kad 90% karininkų Lietuvos 
armijoje pritartą jiems, o ne Smetonai.

Už sąmokslo darymų prieš “dabartinės vyriausybės 
sferas” Voldemaras, matyt, ir buvo suimtas. Kas to- 
liaus iš to išeis, pažiūrėsime.

Bet puola į akį vienas dalykas. Lietuvos diktatūros 
vargai yra visai panašus į Rusijos bolševikų. Voldema|-. 
ro prietikiai labai primena Trockio istorijų. Kaip ir 
Maskvos “raudonasis Napoleonas”, jisai tapo išmestas 
iš valdžios; bandė atsigriebt, konspiruodamas prieš sa
vo oponentus, ir — tapo suimtas. Ar jam dabar teks 
taip pat, kaip Trockini, ir pas turkus važiuoti?..

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..............„.........  $8.00
Pusei metu ...........................   4.00
Trims menesiams .... ............   2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui . ........................ 75

Chicagoj per išnešiotojus) •
Viena kopija _____  8c
Savaitei ___________________ 18c
Mėnesiui ___________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .............  $7.0(
Pusei metų _____  8.5(
Trims mėnesiams ..............  1.75
Dviems mėnesiams ................_ 1.25
Vienam mėnesiui __ «_______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _............-..........  $8.0(
Pusei metų ..................    4.00
Trims mėnesiams .................. 2.60
Pinigus reikia siųsti palto M o ne y 

Orderiu kartu su užsakymu.

Visų diktatūrų esmė yra vienoda, nežiūrint, ar jos 
yraF juodos, ar raudonos. Ir, galų gale, visų jų veikliaiuF 
šia bus maždaug vienodas likimas.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
JURGIS GEGUŽIS

“Keleivio” administratorių 
Jurgį Gegužį ištiko nelaime: 
nupuolęs nuo kopėčių, jisai 
slinkiai susižeidė ir dabar guli 
ligoninėje. “Kel.” apie itą ne
laimę praneša taip:

“Pereitą pėtnyčią jis nu
krito nuo kopėčių ir gana 
sunkiai susižeidė koją. Da
bar jis' guli miesto ligoninėje 
ir gal per keliatą mėnesių 
negalės vaikščioti. Kaip ro
dos, jo kelies sąnarys yra 
sutrukęs.

“Nelaimė aitsitiko taisant 
langą krautuvės lubose. Jis 
pasilipo ant kopėčių, tuo tar
pu kopėčios paslydo ir jis 
krito nuo kokių 12 pėdų au
kščio. Dabar administraci
jos reikalus veda redaktorius 
S. Michelsonas.”

SOC. INTERNACIONALAS 
SIUNTĖ DELEGATĄ 

LIETUVON 

Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo biuras, suvažiavęs 
Berlyne gegužės mėn. pirmoje 
pusėj, nutarė, tarp kitų dalykų, 
pasiųsti savo atstovą Lietuvon 
dalyvauti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 10 metų sukaktuvių pa
minėjime. Kaipo Internaciona
lo delegatas šitam tikslui buvo 
paskirtas Vokietijos’ reichstago 
narys Arthur Crispien.

Ar Crispien gavo leidimą į- 
važiuot Lietuvoj ir dalyvauti 
sukaktuvių šventėje, kolkas dar 
nėi’a žinių.

Bet St. Seimo sukaktuvės 
Lietuvoje visgi buvo paminė
tos. Kauno laikraščiuose pra
nešama, kad tokį minėjimą, 

rengė Universiteto salėje stu- 
don tai. •

TERORAS PRIEŠ TERORĄ

“Elta” praneša:
“žiniomis iš Maskvos, už

muštas 10 kavalerijos briga
dos vadas Muravjovas. Už
mušėjai pasislėpė.”
Rusijos sovietų valdžia žudo 

žmones, tai žmonės žudo val
džios atstovus!

VĖL SUKILIMAS GRUZIJOJE

Rusų socialdemokratų laik
raštis “Sočiaiističeskij Vies't- 
nik” (Berlyne) gavo ilgą laišką 
nuo savo korespondento iš 
Maskvos. Jame rašoma apie 
žiaurią Rusijos ūkininkų kovą 
prieš komunistus.

Kovo mėnesyje buvę dagely j 
vietų atviri sukilimai ir mūšiai 
tarpe ūkininkų ir valdžios jėgų. 
Dabar tie, sukilimai sodžiuje pa
siliovė. bet užtai einąs šistema- 
tiškas komunistų naikinimas. 
Kai Stalinas, persigandęs nera
mumų raudonojoj armijoje, at
šaukė “kolchozacijos” politiką, 
tai jisai suvertė kaltę ant glu- 
šų komisarų, kurie, girdi, “ne
suprato” valdžios instrukcijų ir 
visai be reikalo ėmė tempti į 
kolchozus net ir tuos’ ūkininkus, 
kurie nenori savo privatinių 
ūkių atsižadėti.

Po šito Stalino manifesto 
ūkininkų pyktis prieš valdžią 
atsileido, bet juo didesniu įnir
timu jie pradėjo pulti valdžios 
atstovus kaimuose- Ūkininkai 
muša komunistus, kur pasigau- 
Sami, ir dažnai nužudo. “Jei
gu taip tęsis toliaus”, sako ko
respondentas, “tai sodžius vi
siškai apsivalys nuo komunis
tų.”

Bet ūkininkų sukilimai prieš 
sovietų valdžią dar nepasiliovė 
Kaukaze. Korespondentas rašo:

“Sukilimai tečiaus dar, ma
tyt, tebesitęsia ir šioje va
landoje Kaukaze, kur vieto

mis da ir dabar tebeveikia 
apgulos stovis. Kovo mėnesy
je sukilimai Kaukaze buvo 
priėmę tokį rustų pobūdį, kad 
buvo siunčiamos iš Maskvos 
karo jėgos, apginkluotos ar
tilerija ir aeroplanais, mal
šinti. Kaip Maskvoje buvo 
pasakojama, toki miestai, 
kaip šuša ir Armavir, buvo 
per dvi savaites sukilėlių 
rankose. žinoma, visa tai 
yra paskandinta kraujo upė
se.”
Tai šitaip bolševikai “liuo- 
suoja tautas”!

SLA. 57 KP. TYRINĖJIMAS

Del sukelto prieš SLA. cent
ro organizatorių p. A. Žuką 
skandalo 57 kuopos prakalbose 
buvo paduota prieš tą kuopą 
ir keletą jos “žymesnių” narių 
skundai Pildomajai Tarybai.
Pastaroji pavedė dalyką ištirti Sekantis kvotimas 
Skundų ir Apeliacijų komsiijai, vykti gegužes 23 d.

turėjo į-

N., žinomo milionieriaus žmo-Šmugelis r
Grįžtančių iš Europos Ameri

kos milionierių vargai. — 
Muitinės inspektoriai. — Fi
nansų departamento agento 
pranešimas. — Kaip agentas 
gauna informacijas apie 
Amerikos turtuolių pirkinius, 
—Nepatyrę ir patyrę šmugeL 
ninkai.

Prieš porą dienų laikraščiuo
se tilpo žinia, kad New Yorke 
muitinės inspektoriai sulaikė 
milionieriaus Charles A. Car- 
lisle visus daiktus, kuriuos jis 
vežėsi, grįždamas iš Europos 
franenzų laivu. Inspektoriai 

sako, kad milionierius savo de
klaracijoj nepaminėjo visų tų 
daiktų, kuriuos jis pirko Eu
ropoj. Vadinasi, jis tapo nu
žiūrėtas bandymu įšmugeliuoti 
į Ameriką Ibe sumokėjimo mui
to kaikurių užsienyj pirktų 
daiktų.

Ir reikia pasakyti, kad tai ne 
pirmas šiais metais atsitikimas. 
Dar visai neseniai tapo pagau
tos dvi Chicagos milionieiės' ir 
gerokai nubaustos. Jos taip 
pat grįžo iš Europos ir Pary
žiuj buvo prisipirkusios visokių 
brangių drabužių, kuriuos no- 
rėj(f įvežti šmugelio keliu, t. y. 
išsisukti nuo mokėjimo muito. 
Muitinės inspektoriai be jokių 
ceremonijų jas sulaikė ir tie
siog pareiškė, kad jos ne visus 
Paryžiuj pirktus daiktus sura
šė.

Nežinant dalyko, tai atrodo 
gana keistai. Po šimts pyp
kių, nejaugi tie inspektoriai tu
ri tokias nepaprastas uosles! 
štai, sakysime iš Paryžiaus 
grįžta ponia N. Muitines in
spektoriui ji paduoda sąrašą 
daiktų, kuriuos pirko užsienyj. 
Inspektorius peržiūri sąrašą ir 
klausia:

^-Ar tai viskas? Nieko dau
giau Paryžiuj nepirkote?

—Viskas. Iš to sąrašo mato
te. kad daiktų nupirkta už de
šimtį tūkstančių dolerių. —At
sako karštai ir kiek paraudusi 
dama.

Vienoj rankoj inspektorius 
laiko damos padarytą deklaraci
ją, o kitoj pranešimą, gautą iš 
Paryžiaus. Tą pranešimą pri
siuntė Amerikos finansų de
pai tamento agentas, gyvenan
tis Paryžiuj. Pranešime smulk
meniškai suminėti visi tie 
brangus daiktai, kuiruos ponia 
N. pirko Paryžiuj. Pažymėta 
net datos ir krautuvių var
dai, ir kiek už kurį daiktą mo
kėta.

Tas pranešimas tapo prisiųs
tas paštu. Bet pirm to kabe
liu buvo duota žinia, jog ponia 

kurios pirmininkas yra adv. F. 
Bagočius. Dabar Bagočius ve
da tyrinėjimą, apie kurį Wor- 
cesterio “Am. Lietuvis” paduo
da tokių žinių:

“Antras' iš eilės tyrinėji
mas įvyko gegužės 9 dieną, 
L. U. Kliubo svetainėje, va
kare. čia' buvo prisiegdyti 
318 kuopos keturi liudininkai 
prieš 57-tos kuopos jau se
niau minėtus narius, išsišo
kusius SLA. centro organiza
toriaus A. Žuko prakalbose, 
vasario 2-trą š. m. Tyrinėji
mas buvo atliktas viešoj pub
likoj prie penkių advokatų.

“Kitas' tos rųšies tyrinėji
mas buvo atliktas 21 dieną 
gegužės, Lietuvių svetainėje, 
vakare. Čia buvo kvosta kal
tininkai. Adv. Bagočiui, už
imančiam pirmininko vietą, 
paraginus, kad klausinėjime 
advokatai truputį sparčiau 
žengtų, esą dar keletas liu
dininkų laukia pa'siskubini- 
mo, 57 kuopos adv. Hartwell 
pasakė, kad jis turįs' net 42 
liudininku.”

na išplaukė į Ameriką tokiu 
laivu ir tokią dieną. Aišku, 
kad inspektorius yra gerai in
formuotas. Jis ir vėl klausia:

—Argi jus nepirkote rusų 
sabalio apsiaustą? 0

—Ne, nepirkau, — atsako 
ponia N. gana' šiurkščiai. —■ 
šthi sabalio apsiaustas, bet aš 
jį pirkau New Yorke pirm va
žiavimo į Europą. Matote, ir 
firmos vardas uždėtas.

—Nors man ir labai nemalo
nu, bet *ąš priverstas esu jūsų 
daiktus pasiųsti į muitinę nuo
dugniam peržiūrėjimui, — pa
reiškia, ant galo, inspektorius, 
manydamas, 1-cncl poniute nenori 
atsižadėti nuo šmugelio.

Ponia N. baisiai užsigauna ir 
parodo savo temperamentą, 
bet inspektorius laikosi šaltai 
ir yra nepermalduojamas. Ke
lioms savaitėms praslinkus mes 
skaitome laikraščiuose, kad mi- 
lionierė N. turėjo sumokėti 
$100,000 muito ir pabaudos. 
Didelė piniginė bausmė tapo 
paskirta už tai, kad ji šmuge
lio keliu bandė įvežti sabalio 
apsiaustą, deimantus ir kitus 
brangius daiktus.

Nukentėjusi ponia *N. tiesiog 
negali suprasti, kaip muitinės 
inspektorius galėjo žinoti, kad 
ji pirko Paryžiuj tuos daiktus. 
Juk tuo pačiu laivu plaukė keli 
šimtai pasažierių, o vienok jų 
nesulaikė. Jų deklaracijoms 
patikėjo. Kodėl tokia diskrimi
nacija?

Tai labai paprastas dalykas. 
Kai ponia N. pirko sabalio 
apsiaustą ir kitus brangius 
daiktus, tai pardavėjos, kurios 
jai patarnavo, tuoj pasiskubi
no pranešti apie tuos pirkinius 
Paryžiuj esančiam Amerikos 
finansų departamento agentui. 
Vadinasi, krautuvių pardavėjos 
eina' šnipų pareigas. Ir kur jos 
nešnipinės, kuomet yra pros
pektų uždirbti kelis tūkstan
čius dolerių. Mat, joms už 
pranešimą Amerikos valdžia 
moka 25% tų pinigų, kuriuos 
sukolektuoja iš savo piliečių, 
bandančių šmugelio keliu įvež
ti tuos ar kitus brangius daik
tus.

Jeigu krautuvių pardavėjos 
nepraneša apie pirkinius, tai 
tat padaro viešbučių patarnau
tojai. žodžiu, sakant, Paryžiuj 
Amerikos turtuolių kiekvienas 
žingsnis yra sekamas. Ir kuo
met kokio milionierio žmona 
atvyksta į New Yorką, tai mui
tinės valdininkai turi apie ją 
smulkiausias informacijas. Jie 
žino net kiek ji Paryžiuj nu
pirko šilkinių kojinių. Supran
tamas daiktas, kad prie tokių 
sąlygų ji'tiesinį? negali nieko į- 
šmugeliuoti.

Bet nejaugi visų Paryžiaus 
žymiųjų krautuvių pardavėjai 
žino, kad Amerikos? valdžia mo
ka gerus pinigus už suteikimą 
informacijų, kurios pagelbsti 
pagauti šmūgelninkus ? Tokį 
klausimą sau stato naivus ame
rikiečiai. Daugiau to: jie tie
siog negali suprasti, kaip tai 
galima, kad apie kiekvieną jų 
pirkinį butų raportuojama 
Amerikos agentui.

Bet faktas pasilieka faktu. 
Net ir geriausios krautuvės, 
kurios deda visas pastangas, 
kad apie jų klijentų pirkinius 
niekam nebūtų pranešama, ne
gali išvengti šnipavimo. Par
davėjus vilioja perdaug didelė 
pagunda. Jie žino atsitikimų, 
kad už suteikimą informacijų

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieks

(Tąsa)
Iki pusiau ir kaire ranka svo

ri užsitraukė mitriai. Bet tada 
pamiršo, kad reikia pažergti 
kaire koja — ir pažergė tą pa
čią dešinę. Kūno viršutinė da
lis reikia palenkti į kairę — jis 
palenkė į tą pačią dešinę. Iki 
pečių užmetė, bet neišlaikė. 
Svoris nuslinko nelemta kryp
timi, atgal,_ ir sykiu nusvėrė 
visą Dzintarnieko liemenį. No
rėdamas atsilaikyti, pasiutusiai 
kojomis besispardant, grindyse 
ir ore dar norėdamas pagauti 
kokią nors atramą, jis krito 
aukštielninkas. Kėdė su numes
tuoju švarku apvirto. Stalas 
tarškėdamas paslydo. Svoris 
dardėdamas nukrito ant jo, su
triuškino Hermansono plunks
nakotį ir pasiliko begulint Bum- 
biero korespondencijų glėbyje. 
Gimira'stas dar suskubo alkūnė
mis užsikabinti už stalo briau
nos. Vistik skaudžiai sukulė šo- 
nij i kėdės sitloši}. Nuo smūgio 
akiniai pašokėjo ir pakybo kab

ly j už vienos ausies.
Tuo momentu prasivėrė du

rys ir pro jas vidun skubėjo 
atsa'komingasis redaktorius. 
Nustebintas, beveik išsigan
dęs. Už jo pasirodė tarnas su 
šluota rankoje.

“Dzintarniek! Ar Tamsta pa
siutai! Ką Tamsta čia ala- 
suoji?”

Dzintarnieks iš palengvo 
rangėsi aukštyn. Drebančiais 
keliais, šlapia kakta, vis dar 
uždusęs.

“Aš... aš... pone Nelke... da
rau trainingą...”

“Tamsta? Bet tai juk tikras 
bezdžioniavimas”.

“Visai ne, pone redaktoriau. 
Aš rimtai...”

Jis skubėjo tai tvarkingai 
užkabinti akinius, tai nusirai- 
tyti marškinių rankoves.

“Rimtai ar nerimtai. Bet 
Tamsta baldų man čia nedau
žyk. Ko Tamsta keli tiek daug, 
kad neįveiki? Ir bendrai, trai
ningą Tamsta gali daryti na
muose. čia tam ne, tikroji 
vieta.”

“Aš... namuose irgi. Vaka
rais... Ten turiu antrą...”

Dzintarnieks pašalino svorį ir 
nukišo jį po lentyna. Redak
torius tuo daugiau nebesidoma- 
vo. Matyti, šįryt turėjo pats 
savo rupesnį. Nebereikalo tuoj 
po aštuonių atvyko redakci
jom

Su visais kailiniais, kepurę 
ant galvos, atsisėdo Bumbierio 
kėdėj e. Smakrą parėmė delnu 
ir geroką valandėlę sustingu
siai žiurėjo į tautinio jaunimo 
loterijos plakatu prie sienos. 
Penkiose minutėse Tamsta pa
sidarysi laitvių milijonieriumi... 
Taigi—meluok nerausdamas... 
Redaktoriaus kaktoje buvo sta
ti raukšle. Net lyg atsidusi
mą išgirdo Dzintarnieks, pats 
dar sunkiai kvėpuodamas, nuo
vargio ir išgąsčio drebančio
mis rankomis besi k raustyda
mas po savo popierius. Bet j 
tada nurimo ir ėmė klausytis. 

ta ar kita pardavėja iš Ameri
kos valdžios' yra gavusi net 
$25,000. Tokia krūva' pinigų 
kiekvienam gali galvą apsukti.

Amatorius šmugelninkus mui
tinės agentai pagauna be dide
lio vargo. Tačiau visai kitoks 
reikalas yra su profesionalais 
šmugelninkais, kurie šmuge- 
liuoja deimantus ir narkotus. 
Jie gerai žino apie šnipavimą, 
ir todėl perka savo prekes ap
linkiniais' keliais. Apie juos 
šnipams gauti informacijų la
bai retai tepasitaiko. O kadan
gi deimantai ir narkotai labai 
mažai vietos užima, tai juos la
bai lengva paslėpti. Ir kas me
tą tie šmugelninkai įveža' į 
Ameriką už milionus dolerių 
deimantų ir narkotų.

—K. A.

Ar tiktai tas buvo redaktoriaus 
balsas—toks prislėgtas ir dus
lus ?

“Dzintarniek... kaip mums su 
šios dienos numeriu?”

“Viskas tvarkoje, pone re-* 
daktoriau. Įvairenybes aš dar 
išversiu. Man čia jau pažymė
ta. Lytinių liaukų atnaujini
mas pas beždžiones... Ar ant 
Marso tikrai gyvena' žmonės su 
plaukiojimo plėvelėmis... Paolo 
Mantegacos meilės filosofijos 
iliustruotas jubilejinis leidi
nys.!.” ' j į

Redaktorius nekantriai nu
mojo ranka.

“Na, Tamsta... su savo Man- 
tegaca... O kaip kitaip? Kas 
mums šiandien dar eina?”

“Gaujiečio jubiliejus ir svei
kinimai. Dzirnieklio tęsinys 
apie suomių kultųringumą ir 
musų nekutlturingumą. Ma- 
lienos sritys raudonųjų bandi
tu] galioje. Binkio straipsnis 
apie dabartį nes koalicijos prieš- 

tautinę prekybinę politiką. Bib
lijos Maižiešius kaipo pirotech
nikas... Be to mes dar būtinai 
turime atsakyti į “Dauguvos 
Žinių” insinuacijas dėlei “šei
myniškų reikalų” “Tarpininke”. 
Jau visa savaitė, kaip jie lan
kia. Vakarykščiame numeryje 
jau ima iš musų šaipytis”.

Redaktorius numojo ranka.
“Tcsišaipo... Mes jiems atsa

komą skolingi neliksime, 
šiandien aš negaliu. šiandien 
aš turiu svarbių reikalų... ne 
redakcijoje. Rojaus skelbėjai 
kilpoje — tą šiandien netu
rėsime ?”

“Kaip gi ne! Tą aš jau va
kar vakarą atidaviau spaustu
vei. Bus jau surinktas.”

“Tą mes šiandien atidėsi
me.”

“Bet-------”
“Be jokių ibet Kai aš sa

kau. Ar aš čia esu redakto
rius, ar kas kitas?”

Jis net sutrenkė kumščiu į 
stalą. Nepaprastai nervingas ir 
nekantrus. Jaudinosi be ma
žiausios priežasties. Atsikėlė, 
vis dar kur tai į šalį, į sieną 
žiūrėdamas.

“Aš šiandien neturėsiu laiko. 
Užtat ir atėjau taip anksti. 
Tai jau Tamsta žiūrėk. Jei ką 
nors tokio pasitaiko — atidėk. 
Bytoj busiu dešimtą valandą. 
Kad ten tas Bumbiers neįbru
ktų kokios nesąmonės... Jei nuo 
“žemvaldžio” atneštų reklamini 
straipsnį — ne spauzdinti. Tie 
ponai ima elgtis perdaug mi- 
ze’rnai...”

Jis atsistojo, pastovėjo va
landėlę, bet jau nieko nebesa
kė. Aiškiai matyti, galva pil
na kitokių minčių. Dzintar
nieks nesuprasdamas išlydėjo 
jį akimis.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4.
Galima gauti “Nauytenose”.
Kaina 45 centai.

• » . ■ I • • • • t * •



■ ------------------------------- ' r~'! ■■■---- ’-r” • ---

Antradienis, geg. 27, 1930

CHICA60S
V

Zl»
Moteris pašovė savo 

konkurentę
Town of Lake

šaunios vestuvės.
Mrs. Mary Slomba, 5211 

5211 Kilkpatrick Avė., randasi 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Ją 
pašovė Mrs. Josephine Kujawa, 
5317 So. Menard Avė. Pasak 
p-nios Kujawa. jos vyras pame
tęs ją pirm poros metų dėl 
p-nios Slomba.

Apvaikščios 60 metų 
sukaktuves

šiemet Loyola universietas, 
kurį lanko ir keletas lietuvių 
studentų, apvaikščios 60 metų 
sukaktuves. Loyola kolegija 
buvo įkurta 1870 metais vardu 
šv. Ignaco kolegija.

Policija susipešė su 
teisėju

Teisėjas Fairbank, automobi
listų teisme, išmetė 4,000 bylu, 
iškeltų prieš nusikaltusius tra- 
fiko reguliacijoms automobilis
tus. Policijos komisionierius 
išėjo prieš teisėją. Ginčas tarp 
teisėjo ir policijos viršininko 
darosi aršesnis.

Taksomis nepatenkinti
Cook pavieto ofisai taksoms 

kolektuoti vakar buvo pilni tak
sų mokėtojų. Vieni piliečių at
rodė patenkinti savo taksų bi- 
lomis, o kiti — ne. Šie-pasta
rieji skundėsi, kad jų taksos 
esančios per aukštos, jeigu jos 
palyginti su 1927 metų takso
mis; kai kurie kitų vėl skundė
si, kad jų taksos per aukštos, 
jeigu palyginti su kaimynų tak
somis.

Naujo įkainavimo direkto 
torius, Harry Cutmore, pareiš
kė, jog klaidos busiančios ati
taisytos ir išlygintos, jei pasi
rodys, kad kieno nors taksos 
yra per aukštos arba per že
mos. Ir tai nekaštuosią pilie
čiams nė cento.

Holdapas užeigoje
Pašauta policininkas ir už 

eigos savininkas

Matthew Frankiewicz, gyv. 
4850 So. Paulina St., ir polici
ninkas Joseph Poplaski stovė
jo ir kalbėjosi soft drinks par
teryje, 4757 So. Paulina St. 
anksti pirmadienio rytmetį.

Tuo laiku užeigon įėjo ban
ditas revolveriu rankoje. Jis 
pastebėjo policininką ir nieko 
nelaukęs ėmė šaudyti į j j. Poli
cininkas pašauta trimis kulko
mis, bet jis' sugebėjo dar iš
šauti į banditą.

Policininkui pagelbon pasi
skubino užeigos bartenderiai 
Kropidlowski ir Koscilski. Vie
nas jų puolė prie bandito su 
kuju rankose. Matydamas, kad 
vienas prieš “didžiumą” neatsi- 
k’ikys, banditas iššoko laukan 
per langą ir pasigavęs prava
žiuojantį taksikebą nuvažiavo. 
Ties Grand ir Ashland gatvė
mis banditas dingo. Manoma, 
kad policininkas pašovęs taipgi 
ir banditą.

Ieško paskenduolių
Pakraščių sargyba grėbė 

(žero dugną ties Belmont Avė., 
i< škodama kūnų trijų jaunų vy
ra, kurių jachta “Wagtail” 
paskendo ir kurie patys, mano
ma, paskendę kartu su jachta, 
l’ot paskenduolių nesurasta.

Gal būt šauniausios vestuvės, 
kokias ši apielinkė yra mačiu
si, buvo iškeltos praėjusį penk
tadienį, gegužės 23 dieną.

Kaltininkai tų vestuvių buvo 
•p-le Leokadija Česnaite. žino
mo šios kolonijob lietuvio biz
nieriaus Antaną Česnos duktė, 
ir p. Petras Dargis.

Jaunieji — p. Dargis, 22 me
tų, ir p-lė Česnaitė 19 metų — 
šliubą ėmė šv. Kryžiaus para
pijos basnyčioje. Trys kunigai 
dalyvavo ši i ubo ceremonijoms 
išpildyti. Bažnyčia buvo išpuoš
ta, parėdyta.

Pp. česnų šeimyna yra viena 
plačiausia žinomų lietuvių šei
mynų šioje apielinkėje. Todėl 
ir domėsis p-lės Česnaitės ves
tuvėmis buvo nepaprastai dide
lis. Žmonių pažiūrėti šliubo su
sirinko bažnyčion daugiau, nei 
svarbių atlaidų laiku; sakoma 
_  per septynius šimtus.

Vestuvių puota iškelta jau
nosios tėvų — pp. česnų — na
muose, 1101 So. Paulina street. 
Baliavota net dvi dienas. Ka
dangi taip p. Dargis, kaip p-lė 
šesnaitė buvo žinomi ir mylimi 
iaunuomenės tarpe, tai ir sve
čių pokiliui susirinko daug — 
kupinas p. Česnos erdvus na
mas.

Vakar, gegužės 26 dieną, pp. 
Dargiai išvyko į Floridą — me
daus mėnesio kelionei.

Report.

IŠ Joniškiečių 
kliubo

Joniškiečių L. ir K. Kliubo 
susirinkimas įvyko gegužės 23 
dieną p. Frenčiaus svetainėje, 
4600 So. Wood St.

Susirinkimą atidarė kliubo 
pirmininkas P. Butautis. Jis 
paaiškino, atidarydamas susi
rinkimą, apie kliubo stovį — 
kad kliubas yra tvirtas taip na
riais, kaip finansais.

Reikia pabrėžti, kad praėj ti
ri s kliubo susirinkimas turėjo 
daug nesmagumų savo posėdy
je. Žinoma, kas nieko nevei
kia, tam ir nesmagumų mažai 
tenka susidurti.

Joniškiečių kliubas gyvuoja 
tik penkis metus ir dar jaunas, 
ate savo labdaringais darbais 
yra jau daug nuveikęs, nors jis 
nesiskelbia kokio didvyrio var
du — Vytauto ar Keistučio, ar
ba šių dienų diktatoriaus var
du — Stalino, Voldemaro arba 
Musolinio.

Į Joniškiečių L. ir K. kliubą 
prisirašė arba įstojo visi tokie 
nariai, kurie yra ramus, my
lintys gražų ir dorą gyvenimą ir 
savo tėvus ir brolius pasiliku
sius Lietuvoje. To savo kraš
to jie neužmiršta ir būdami to
li nuo gimtines Lietuvos. Su
sibūrę į vieną kuopelę, jie dir
ba labdaringus darbus, kiek iš
galėdami ir kaip sugebėdami.

Joniškiečiu kliubas kviečia 
tamstas visus lietuvius vi
sus, nešk irdamas pažvalgų ar 
užsiėmimo, kurį turite, prisira- 
rašyti ir veikti sutartinai kaip 
lietuviai.

Reikia pasakyti, kad buvo at
siradęs kliube toks narys, ku
ris vos prisirašė ir tik dar vie
ną dolerį įmokėjęs, o jAn mė
gino tempti kliubą ant savo 
kurpaliaus. Kalbu apie Klau- 
stauską, iš Bridgeporto koloni

jos. Jis davė dolerį kaip įstoji
mo mokestį, jau, rodosi, dau
giau kaip penki mėnesiai tam 
atgal. Bet tuojau “užsireko
mendavo” save tokiu “mokytu” 
ir “gudruoliu”, kad kliubas su- 
sinkimuose turėdavo po porą 
ar daugiau valandų praleisti 
ginčams dėl to žmogaus užsiva- 
rinėjimų.

Ne gana to. Jis dar ėmė 
Šmeižti kliubo narius savo juo- 
dai-raudonų broliukų organe, 
“Vilnyje” — Valonies nuvolio- 
tame. žinoma, kliubas nepa
kęsdamas tų puolimų, turėjo 
padaryti jiems galą. Sugrąžino 
Klastauskui įmokėtą dolerį ir 
dar karferj davė pagrįžti į 
Bridgeportą — 10 centų.

Gerai kliubo nariai ir padarė, 
sugrąžindami jo įstojimo mo
kestį ir bilietą pagrįžti išpirk- 
dami į Bridgeportą. Tegul 
žmogus geriau rūpinas komisa
rų raudondvariu ir diskusuoja 
Valonies išvoliotus klausimus. 
Ten tokiems ir vieta. Ten ga
lės duoti savo “sumanymus”, 
ten galės “kritikuoti” kilus vi
sokiais vardais, galės kibti Va- 
loniui į glėbį. Valio, broleliai, 
tegul sekasi jums, o Joniškie
čių kliubas veiks savo nusista
tymu labdaringą darbą, kaip 
veikė per penkerius metus, be 
vaidų ir užsipuolimų.

Kliubas sutartinai išties ran- 
,ką savo broliams Lietuvoje ir 
esantiems čia, šioje šalyje.

Kliubas kviečia kiekvieną lietu
vį, kurioje apielinkėje jis ne
gyventų, įsirašyti ir veikti svei
ką ir naudingą darbą.

Kazys.

 Graborlsi 
BUTKUS 

Undertaking Co.
P. B. Hadley Uc.

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 8161

Akių Gydytojai
— i i_rtj-Lru-i_-Lr>j~.— —..

DR. VAITUSH, OPT.

Gaisras teatre
Kilo gaisras Harmony teatre, 

2683 West Division St. Gaisras 
l ite naktį, kai jau publika bu- 
\o išsiskirsčiusi. Ugnis padare 
keletą tūkstančių doleriu ža
los.

i t u v A K ug e rn
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

i

Homko Brolių 
Kvietkinyčia

59 St. ir Archer Avė.
SU M M IT, ILL.

Tel. Summiti 526

Užveizda K. Čuras
Sunupit 205M

Kvietkai visokių pavyzdžių dėl 
puošimo kapų, taipgi dėl* darže
lių apie namus.

Teisingai išpildome užsakymus, 
ant įvairių pagražinimų.

Vestuvėms ‘ . Gėlės, Pagrabi- 
nės Kvietkos. Mes pasodiname 
ant kapiniu su garantija ir tt.

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

J. Lulevičius
GR A BORTUS IR 

BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčih veltui

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel Victory 1115

S. D.~LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
y l

Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška 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. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

VI u s ų patarnavimai 
•aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

PRANCIŠKA STONIS 
(po tėvais Chapas),

kuri mirė gegužės 19tų, 1930 
m., o dabar ilsis šv. Kaaimiero 
kapinėse negalėdama atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo ia i ta neišvengiama am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasiŠalinimą iš piusų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus ir mišias draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. Martinkui kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
įos siela; dėkavojame grabo- 
riams A. Masalskiui ir A. Pili
pavičiui ir pagalios dėkavoja
me tiems, kurie sudarė gražų 
skaitlių automobilių; o tau 
musų mylima Pranciška; sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje. Tu 
pas mus jau nebesųgrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolis, Pusbrolis 
ir Giminės.

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur c
4712 South Ashland Avė.

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------ o-------

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

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 46tb St. Chicago. III

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

Tiuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Oflno Telefoną. Virgin!* 0030 
Re.. Tel Van Buren SRS8

DR. T. DUNDI n JS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valančio. 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir
O iki R vakaro Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 

aa Namų ofl.at North 8ld» 
3413 Franklin Blvd.

▼ alandot 8:80 Iki 0:80 vakaro

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«tem Avense

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet

/ Phone Lafayette 0098

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.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VValIace Street

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
\ Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

i __ ■ ■■

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Ros.: 2506 West 691 h St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IĖ CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKŲS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakŠčio aptįe- 
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 vakatė. 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. 235# S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

J vairus Gy d yloji a i
■ | GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Runko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS.
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Medelio j nuo 2:80 iki 4:80 on u ir*’
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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. GUG1S 
advokatas 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet*

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakara. išskyrus ketvertą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Phone Franklin *2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs į
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 daugelį pacientų. Atsilanky- 
kit į mano otisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo

Įvy,^
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DL HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sliore 2238 ar Rando!ph 6800

DRrCHARI.ESSEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASTLIA (TSI< Af’i
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utai., Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio> w

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

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*• ________ _
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avi 
Tel. Pullman 5950

Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street

Cor. Washin>rton and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydė Park 3395

Telefonas Yards 0994

DR. MAUR1CE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-0 

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

Y~W. RUTKAUSKAS
/ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 11 St., Cicero, III.
X-Ray ir Gas 

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

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Bullding

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

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

JOSEPH J. G’HSH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Kės. 6515 So. Rocknell Si.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Garnys aplankė

Andai Northsiden atskrido 
garnys. Paskraidęs. nusileido Į 
K. Razgaičio kaminą, palikda
mas Razgaičiams gražią dukre
lę. —x. ♦ * ♦

Ką kalba rusai
Ketverge, gegužės 22 d., pa

lydėdamas “Naujienų” ekskur
santus, važiuojančius į Lietuvą, 
nuvykau ir aš į La Šalie stotį, 
kurioj ekskursantai turėjo sėsti 
i traukini. Taip skaitlingos lie
tuvių publikos, kuri irgi atva
žiavo palydėti savo gimines ir

Roseland
Nesmagi naujiena

draugus, teko sutikti ir keletą 
rusų, kurie taipgi palydėjo sa
vo draugus. Besikalbant su jais, 
visgi jie pasigerėjo lietuvių eks
kursija. Nors', girdi, Lietuvos 
Smetona su Stalinu ant vieno 
kurpalio tempti, visgi Smetona 
daleidžia lietuviams aplankyti 
gimtinį kraštą. Bet. girdi, 
mums rusams per dvyliką metų 
žadama visokios gerybės ir 
steigiama rojus, ale ir po šiai 
dienai dar neįleidžia musų pa
simatyti su tėvais ir giminė
mis, ir vietoj žadėto rojaus' da
bar yra ruošiama vergija.

Tai taip šneka neseniai bu
vęs aklas komunistas, kaip kad 
yra keletas ir lietuviškų komu
nistų. Čia pat rusas parode 
laišką. Jis rašytas vieno pabė
gusio iš Rusijos kaimiečio ir 
dabar gyvenančio Liepoj uj. 
Laiške nurodoma kokie jų apie- 
linkės kaimiečiai buvo sušau
dyti, o jų buvo apie trisde
šimts. Sušaudyti dėlto, kad 
priešinosi eiti į kolchozus. Ki
ti, kaip gyvuliai, buvę išguiti 
į tolimus kraštus.

Bet lietuviški komunistiški 
humbukieriai negali atsigerėti 
tokiu “rojum”, tik patys ten 
važiuoti bijo, kaip velnias kry
žiaus. —S.

Radios

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

KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tūbų, vertės 
$150, su tūbomis, flO
su viskuo ...............
Atwater Kent, C3C rtftsu viskuo ............... ų)OO.UU

Majestic 8 tūbų, Dynamic, su

£k““______ $49.00
Sonora Kombinacija CQQ Ort 
vertės $350, už .... ^vO.UU
Philco 8 tūbų Dynamic, su

............ $49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver
tės $179, $98.00
Bosh 8 tūbų Super 
viskuo 
už .............................

Dynamic, su

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

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St
TEL BOULEVARD 4705

NAUJIENOS, Chięągo, I1L
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CLASSIFIED APS.J. F. Eudeikis and Co.

Vienatiniai lietuviai graboriai, 
kurie turi ambulance 

patarnavimą

J. F. Eudeikio graborių fir
ma, 4605-4607 S. Hermitage 
Avė., yra viena seniausių tarpe 
Chicagos lietuvių. Jie visuo
met greitai, mandagiai ir atsa

kančiai patarnauja.
Dabar, J. F. Eudeikio grabo- 

rių firma įsitaisė naują, puikų 
ir modernišką ambulance. Jei 
jus turėsite savo namuose ligo
nį, tai tik pašaukite Eudeikio 
įstaigą, jie tuojau atvažiuos 
prie jūsų namų su puikiausiu 
ambulance, paims jūsų ligonį ir

Gegužės 14 d. susižeidė dirb
tuvėje Jurgis Kirkus, narys 
Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo. Kirkus nugabenta į Burn- 
saidės ligoninę. Ten padaryta 
pereitą savaitę operacija.

Pirmininkas pirmas atlankęs, 
ką tik po operacijos, sakė, kad 
ligonis silpnas, menkai galėjęs 
ir susikalbėti. Antrą kartą at
lankęs ligonį pereitą sekmadie
nį. Ligonis' buvo jau geresnis, 
kalbėjęs ilgą laiką. Jau buvo 
du lankytojai nuo susivienijimo 
ir nuo Golden Star Kliubo. Sa
koma. dar ligonis bus ateinan
čią savaitę ligoninėje. Kuriems 
laikas pavelija, draugai, atlan
kykite ligonį. Kaip jau minė
jau, J. Kirkus yra Burnsaidės 
ligoninėje. Jo gyvenama vietą 
10510 Edbroke Avė.

J. Kirkus, dirbtuvėje krisda
mas, trukęs. Buvo sunki ope
racija, bet sėkminga. Manoma, 
kad Kirkus pasveiks ir vėl kar
tu darbuosis draugijose.

Kaip jau žinoma. Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimas rengia 
du išvažiavimu. Vienas išvažia
vimas bus šiaip pasismagini
mui, o antras su dovanomis. 
Nariai, kurie dar negavote do
vanų bilietų, reikalaukite jų iš 
komisijos narių.

Gera proga yra įstoti i su
sivienijimą, kurie apsigyveno
te vietoje. Kurie norite, galite 
prisirašyti susirinkime ar išva
žiavime. Susivienijimo susirin
kimai, kada įvyksta, yra pra
nešama' Naujienose. Tad tėmy- 
kit pranešimus. O apie išvažia
vimus buvo daug rašyta; ir dar 
apie, juos pranešiu, tik nepa
mirškite skaityt laikraštį “Nau
jienas”.

J. Ūselis ir Nainys tebeser
ga'. Draugai, nepamirškite juos 
aplankyt. Juodu yra K. ir D. 
Susivienijimo nariai.

Korespondentas.

Joniškiečių kliubas
Gegužes 23 dieną, penktadie

nio vakare, įvyko Joniškiečių 
L. K. Kliubo susirinkimas. Na
riai buvo šaukti atvirutėmis. O 
ir oras tą dieną pasitaikė geras. 
Bet susirinkiman atsilankė ne 
daugiausia. Iš kur tas neran
gumas ir nepaisymas savo or
ganizacijos reikalų — nekaip 
negaliu suprasti. Reikia pasa
kyti, labai geri yra tie nariai, 
kurie neapleidžia ne vieno su
sirinkimo ir laiku užsimoka na
rines mokestis. Geri ir tie na
riai, kurie taippat užsimoka lai
ku duokles rr apie 3—4 kartus 
atsilanko į savo draugijos susi
rinkimą. Bet prasti tie nariai, 
kurie nerangus yra duoklėms 
užsimokėti -ir lankytis į susirin
kimus. Taigi šiuos nerangiuo
sius narius norėtųsi paraginti, 
idant jie pasirūpintų atliki sa
vo, kaip narių, pareigas — lan
kytų reguliariškai kliubo susi
rinkimus ir taippat pasisteng
tų laiku užsimokėti duokles.

Narių mokesčių šiame susi

rinkime suniokota $16.50. Kon
stituciją darant, per neapsižiū
rėjimą komisijos, viename 
(11-me) paragrafe įvyko klai
da: pažymėta, kad kiekvienas 
narys permoka vieną dolerį me
tinių duoklių, o turėjo būti, 
vietoj dolerio, du doleriai me
tinių duoklių. Ir už tą vieną 
klaidą komisija gavo labai 
daug barti; ypač kaltinta deliai 
deliai to R. šiliukas. Mat, kuo
met nuvežė. į “Naujienas” spau
sdinti Joniškiečių kliubo kon- 

Istituciją, tai šiliukas, palieptas, 
pasirašė, o kitas tos komisijos 
narys nerašęs — kokiais išro- 
kavimais, to nežinia. Bet ta 
pati komisija apsiėmė kalbamą 
paragrafą pataisyti, nors jau 
apie 50 konstitucijos knygelių 
išdalinta nariams.

Aš sakysiu, kuomet susirin
kimas išrenka ir įgalioja komi
siją kokiam nors dhrbui ir kuo
met komisija neatlieka reikia
mai to darbo ir todėl nariai iš
bara ją, tai atrodo natūralūs 
dalykas. Bet kada pati komisi
ja, kada jos nariai pradeda vie
nas kitą kaltinti, vienas kitą 
pulti, tai iš šalies klausantis at
rodo prastai, ir tokiu budu da
lykų nepataiso, bet dar pablo
gina.

Prie pi^ogos priminsiu, kad 
šiame susirinkime komisijos 
vietoj pagirimo susilaukė’ pa
peikimo, sakyti, gavo baršenos. 
Pavyzdžiui, atsibuvusio pavasa
rinio bankieto komisija šį kar
tą vietoj pelno padarė nuostor 
lių, ir už tai gavo vėjo tiek ir 
tiek-. Bet kas daugiausia ba
rė? Nagi tie nariai, kurie ne
buvo atsilankę į savo vakarą; 
tie, kurie skelbė boikotą ir 
troško bankietui nepasisekimo 
Labai vietoje p. Briedis atkirto 
tiems žmonėms, paklausdamas 
kokią teisę turi jie šį komite
tą kaltinti patys rengiamo va
karo visai nerėmę.

Buvo renkami darbininkai 
pinikui, kuris įvyks birželio 15 
dieną p. Svelainio farmoje. Gir
dėjau, kad šiame Joniškiečių 
Kliubo piknike laikysiąs pra
kalbą adv. F. J. Bagočius, iš 
Boston, Mass. Mat, kitą die
ną, tai yra birželio 16, praside
da Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 36-tas seimas Chica- 
goje. Tai p. Bagočius mano 
pribūti sekmadienį, birželio 15, 
ir atvykti į Joniškiečių kliubo 
išvažiavimą. P-nas Bagočius, 
nors pats yra žemaitis, bet ma
to, kad Joniškiečiai eina žemai
čių kraštui į pagelbą, padeda 
apšvietos darbą dirbti, rinkda
mi aukas Žemaitijoj einančiam 
pažangiam laikraščiui “žemai
tis” verstis, įrašydami savo 
vardus ir pavardes į žemaičio 
Amžinąją Aukso Knygą.

Joniškiečių dievulis žadėjo 
labai gražų orą piknikui su
teikti. Tad reikia tikėtis, kad 
labai daug svečių laukia Jo
niškiečių pavasarinio pikniko; 
laukiu jo ir aš.

Joniškiečių kaimynas.

NAUJIENOSE
GARSINKITĖS 

nuveš į ligoninę, kurią nurody- 
sit.

šį Eudeikio ambulance. patar
navimą užgyrė geriausi lietu
viai gydytojai.

Eudeikio graborių firma turi 
sutartis su šv. Kryžiau^ lioni- 
ne ir kitomis ligoninėmis dėl 
atgabenimo pas juos ligonių.

Kensington

Julis yra prielankus tavorš- 
čiams teorijoj ir praktikoj. 
Bastėsi jis kelis metus iš mies
to į miestą. Besi bastydamas 
nusikamavo fiziškai ir protiš
kai. Dabar jis pasakoja savo 
vierniesiems — jei jis butų tu
rėjęs pirmiau tokį supratimą, 
kokį turįs' dabar, tai butų su
taupęs sveikatą ir pinigų.

Sveikata kaip sveikata — 
nieko negaliu pasakyti, gal ne
būtų nusi kankinęs, jeigu butų 
vadavęsis sveiku protu, o ne 
jausmais. O kai dėl proto, tai 
ir šiandie abejoju ar jis jo 
turi.

Neseniai, atsimenu, Julis, sė
dėdamas su kumute kartojo: tu 
mano laimė, tu mano išgany
mas, be tavęs ir pasaulis butų 
ne mielas. O kunjutė, maty
dama, kad Julis prielankiai kal
ba, tik džiaugėsi. Prasiblaivė- 
jęs, Julis pradėjo graibstyti sa
vo kišenius ir pasigedo šimto 
dolerių. Tuomet jis kitaip už
giedojo: girdi, ot, rup... šimtą 
dolerių išjojo!

Išgirdę apie Julio nelaimę, 
kiti pradėjo juoktis sakydami 
jam, ko jis landžiojus kur ne
reikia. Julis, klausydamas tuos 
juokus, supyko ir pareiškė: jus 
nesate jokie draugai, jeigu juo
kiatės iš mano nelaimės!

Julis giriasi priešams, jogei 
jis esąs gudrus. Jisai sako, 
kad tik niekis tas šimtas dole
rių. Pirm poros metų jisai 
buvo susitaupęs kelis šimtus!

Julio draugai paprašė paaiš
kinti, kaip jis tuos pinigus su- 
taupinęs. Julis išpildė jų pra
šymą: Girdi, buvę šitaip: gy
venęs ant burdo vienoj vietoj, 
šeimininkė pareikalavusi iš jo, 
kad nupirktų jai karą. Karo 
jis nepirkęs. Taigi teko išeiti 
iš burdo. Ir išeidamas iš bur
do sutaupinęs mažiausią tūk
stantį dolerių! Bet kas galėjo 
tikėtis, kad jam atsitiksianti ir 
kita, nors mažesnė, nelaimė? 
Atsitiko nelaimė, ir prisipažįs- 
tąs jis prie jos.

Ant galo Julis pareiškė: mes, 
girdi, visi tavorščiai prisipažįs
tame prie klaidų, mes net savo 
gazietoje esame įvedę savęs 
kritikos skyrių, kuriame patys 
save kritikuojame. Kurie ne
prisipažįsta prie klaidų ir bijo 
savęs kritikos, tai tokie yra 
“menševikai”. D

Taigi matote, kad ir su Julio 
protu ne kažin kaip gerai yra.

ž.

Joniškiečių Kliubo 
Valdybos ir Komi

sijos domei
Joniškiečių L. ir K. Kliubo 

Komisija ir Valdyba yra kvie
čiama susirinkti “Naujienose” 
gegužės 31 dieną, 8 valandą 
vakare. Turime baigti darbą, 
kuris liečia konstituciją. Visi 
Komisijos nariai nepamirškite 
būti tą dieną, 8 valandą vaka
re, “Naujienose”, 1739 South 
Halsted Street.

Konstitucijos Komisija.

SPORTAS
Bokso rungtynės

Seredoj, gegužės 28 d., Chi
cagos Stadiume įvyks bokso 
rungtynės tarp Otto von Porat 
ir Jack Gagnon. Von Porat 
turi gal smarkiausią ranką. 
Prieš jo smūgius niekas negali 
atsilaikyti. Tik labai patyręs 
boksininkas, kuris moka gerai 
saugotai, tegali prieš jį atsilai
kyti. Gagnon irgi pasižymi 
rankos smarkumu. Tad susi
kirtimas tarp tų dviejų boksi
ninkų bus nepaprastai įdomus.

Priegtam dar boksuosis ir ki
tos keturios poros gerų kumšti
ninkų. Pradžia 8 vai. vakaro.

— N.

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuviškų Draugi

jų ir Kliubų Bridgeporte turės savo 
mėnesini susirinkimų utarninke 27 
d. gegužės, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėjo, 3133 S. 
Halsted St. Visi atstovai ir virši
ninkai malonėkite pribut, turime 
daug dalykų apsvarstyti, taipgi iš
girsite raportų apie Vytauto 500 
metų jubiliejaus apvaikščiojimų.

M. Z. Kadziauskas, sekr.

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

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 vistu- 
kų.

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.,, 

ĘLGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

----- O-----

-----n-----
• i(>% PIGIAU UZ VISA DARBA 

ONSŲMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
šile kada ir bile kur. Dykai ap- 
<kaitliavimas. Mes atliekame ge- 
•iausi darbų miestą. Kedzie 8468

■ ■■o ■■■■■■-
Sveikatos komisionierius pataria 

užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
8989 W. 65th PI. Tel. Republic 4189

MES pastatome garažius, porčius, 
remodelhiojame, 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.

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbų galima padaryti su $5 
{mokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoicite

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.

Perfcraustom 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. Brun8wick 7187

Financial 
linųniai-PiMikoloB

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktusINTERNATIONAL 
INVESTMENT CORPORATION

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

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomia mėnesinf- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame raorgičius b 
H p ai Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava

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

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

J. NAMON & CO. 
6755 S. Westem Avenue 

_______ Tel. Grovehill 1038_______  
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienai, ypačiai jaunos veduaioB poroe, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už sutaupima mažiausia

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
katnb. apartinento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežimo jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukto Columbus 0467. 
M R. 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.

MisceDaneous 
Ivairua

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipri ir vilnones pan- 
Čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus.

F. Selemonąvičius
604 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victorv 8486

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerį, turiu 6 
metų patyrimą. Kalbu angliškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Dirbsiu už 
mažų atlyginimų.

Tel. Pullman 1069

Help VVanted—Malė 
PąrbĮnfakg reikU

REIKALINGAS 
antrarankis duonkepis 

1208 E. 93rd St.

Help \Vanted—Female
D^bĮninkii^Reikja

REIKALINGA mergina abelnam 
namų darbui — kad pasiliktų nak
timis. šaukite Columbus 5880.

Automobiles
FORDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 

CAGOJ VERTĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS

$20 ĮMOKĖTI
1980 Roadster; vėliausia ........... $495
1930 Tudor; vėliausia ............... $550
1929 Sport Coupe; važiuota tik

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

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

klas ..................................   $885
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

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

1633 Milwaukee Avė.

Automobiles
PRANEŠIMAS 

\utomobilių pirkėjams n 
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 ųž tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

tfusine&t Chanccb 
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi parduoti be- 
keme 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 jj. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Englewood 4678.

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

... o

------ O--------
PARSIDUODA pigiai grosesnė ir 

delicatessen, geras biznis — kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patir
site vietoj. 908 W. 35th Place.

- -- -o -■■■ - -
............ ----------------- ----- ------- f-----f---————•
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DELICATESSEN, groserių, kepy

klų dalykai, saldainiai, aiskrymas, 
mokyklų reikmenys ir tt. Vienatinė 
šios rūšies sankrova per keletu blo
kų toj bulvaro pusėj. Nauja labai 
tirštai apgyventa apielinkė, arti mo
kyklų, žaismavieČių,' viešosios aikš
tės, dirbtuvių ir tt. atsideda vien tik 
ant Šios sankrovos. Lengviausia 
vieta kiekvienam pasidaryti tikrų pi
nigų. Modemiški fixturiai ir ata
kas. Renda, su kambariais pagy- 
Ivenimui, beismantu, garu šildoma, 
tiktai $60. Kad užbaigti tvarkyti 
palikimų, priimsime $1500 už viską 
Verta daug daugiau. Jeigu jus no
rite tikrai geros sankrovos ir galite 
veikti greitai, atvažiuokite ir pama
tykite patys adresu

4515 Diversey Blvd.

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 parūpinant) 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimai-
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

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

EXTRA BARGENAS
6 kambarių cottage,, geras base- 

mentas, fumasų 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, ųž labai prieinamų kainų.

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, 

6628 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 3699

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

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

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

5 kambarių bungalovv, 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., Willmette, III.

Tel. Willmette 364

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų me
dinis namas, cementinis pamatas, 
visai naujas. Greitam pardavimui, 
išvažiuoju Lietuvon.

1339 Šo. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA namų, lotų, fermų 
arba biznių, mainyti ant pirmų arba 
antrų užtikrintų mortgačių. Apmo
kant užsilikusias skolas ir taksus.

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

Yards 6751 
arba Boulevard 0127

MAINYSIU lotų ant automobilio 
S. W. kampas Maplewood ir 72 St., 
arba parduosiu už pusę kainos, 
šauk Hemlock 9252, 6109 So. Alba- 
ny Avė., Leęn R. Jarusz.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
augštų mūrinė rezidencija; 3 dideli 
miegamieji kambariai 2 augšte, 2 
maudynės; Vapor šiluma; 50 pėdų 
lotas; 2 karų medinis garažas; gat
vė ir elė ištaisytos; arti Marųuette 
parko, mokvklų ir transportarijos. 
$2,500 įmokėti.

3406 W. GGth Place


