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Vokiečių Komunistų 
Bėgimas iš Partijos

Komunistų burmistras ir 14 miesto tary
bos narių pasmerkia Maskvos diktuo
jamą kom-partiją kaip darbininkų 
klasės interesų išdavikę

BERLYNAS, geg. 27. — Pa
starasis skaudus vokiečių ko
munistų partijos pralaimėjimas 
ką tik pasibaigusiuose įmonių 
darbininkų tarybų egzekutyvo 
rinkimuose padarė didžiausio 
sąmišio aktinguose komunis
tuose. Daugelis jų linkę sakyti, 
kad tas pralaimėjimas esąs tik 
tiesioginis vaisius to kenksmin
go darbo, kuri komunistų par
tija dirba darbininkų unijose, 
klausydama Maskvos diktatorių 
įsakymų.

Rezultate to sąmišio, nusimi
nimo ir protesto ūpo, demon- 
stratingai išstojo iš komunistų 
partijos keturiolika Duesseldor- 
fo miesto tarybos, narių ir par
tijos vadų. Viešame pareiškime.

Smulkmenos apie so
vietų inž. nusižudy

mą Amerikoj
Jis buvo vyriausias sovietų 
.“Grozneft” sindikato inžinie

rius; du jo draugu “čeką” 
sušaudė.

Kaip jau buvo spaudoje pra
nešta (žr. Naujienų praeito 
penktadienio num.), Wichita. 
Kansas, viešbuty andai nusižu
dė vienas sovietų Rusijos inži
nierius, V. A. Hačaturovas, ku
rį Maskva buvo atsiuntus Į 
Jungtines Valstybes’ naftos pra
monės studijuoti, ir kuris pa
liktame laiške sakė nusitaręs 
geriau mirti čia, svetimoj šaly, 

' nekaip grįžti atgal į sovietų 
Rusiją, kol ten bolševikai dik
tatoriau j a.

New Yorko rusų laikraštis 
Russkoje Slovo dabar paskelbė 
straipsnį, iš kurio gauname ži
not, kad nusišovusis Hačaturo
vas buvo vyriausias sovietų 
naftos sindikato “Grozneft” 
statybos inžinierius, kuris prieš 
metus laiko atvyko į Ameriką 
kaip tam tikros sovietų inžinie
rių komisijos galva. Prieš sa
vo mirti Hačaturovas, būdamas 
New Yorke, keletą kartų atsi
lankęs j Russkoje Slovo redak
ciją ir pasipasakojęs savo gy
venimo tragediją, kuri, galų 
gale, privedė jį prie atėmimo 
sau gyvasties.

Pasikalbėjime su Russkoje 
Slovo redaktorium Hačaturovas 
papasakojo, kad jis ir jo kole
gos staiga gavę įsakymą tuo
jau grįžti j Rusiją. Įsakymas

^orrs,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana«
Sauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina’; dau
giausia vidutiniai mainąsi vėjai.-

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 51° ir 71° F.

šiandie saulė teka’ 5:19, lei
džiasi 8:14. Mėnuo teka 5:12 
ryto.

[kuri jie paskelbė laikraščiuose, 
'jie sako, kad “komunistų par
tija’ prarado visokią Įtaką vo
kiečių darbo unijų judėjimui. 
Iš komunistų darbų vien tik 
samdytojai turi naudos. Kai 
dėl darbininkų, tai komunistų 
partija tapo išdavikė dagi ele- 
mentariškiausių darbininkų kla
sės reikalų. Jos politika, jos 
taktika yra kriminališka, ir 
remti ją mes daugiau nebegali
me.”

Komunistas' Trombacho bur
mistras ir dvidešimt kitų ko
munistų partijos darbuotojų 
viešai pareiškė, kad jie pilnai 
sutinka su keturiolikos Duessel- 
dorfo tarybos narių pareiški
mu, ir taip pat išstojo iš parti
jos.

visus juos labai išgąsdinęs, nes 
paprastai tai reiškią negera. 
Bet jis Įsakymo paklausęs. Ke
lionėje tačiau, jau atvykęs į 
Berlyną, jis sužinojęs, kad so
vietų “čeką” sušaudė du jo 
draugu, to pačio naftos sindi
kato inžinierių. Nors pats jis 
nesijautęs, kad butų kuo nors 
nusikaltęs’, bet jau buvęs tik
ras, kad jį laukiąs tas pats li
kimas. Ir kadangi jo pasporto 
viza i Ameriką dar nebuvus iš
sibaigus, tai jis apleidęs Ber
lyną ir slaptai grįžęs atgal Į 
Jungtines Valstybes, kur tikė
jęsis galėsiąs lengviau išsisau
goti nuo sovietų slaptosios žval
gybos agentų.

Bet čia jo viza išsibaigus, ir 
jam tekę dabar saugotis ir so
vietų agentų, ir Amerikos imi
gracijos valdininkų.

Vienų| vienas, svetimas, be 
draugų ir pažįstamų, jis keletą 
mėnesių bastėsi po Ameriką,' 
iki visa tat jį taip pagraužė ir 
pavargino, kad jis nusitarė pa
galiau padaryti savo vargams 
galą.

Nedideliame tolimo Kansaso 
miestely, vargingame viešbuty, 
toli nuo savo draugų ir pažįs
tamų, toli nuo savo tėvynės, 
Hačaturovas paleido sau kulip- 
ką į galvą, palikęs tik raštelį, 
kuriame dėl savo mirties kalti
na sovietų režimą.

MacDonaldas imas 
vadybą kovai su 

nedarbu

LONDONAS, geg. 27.— Pra
neša, kad kabineto komisijos 
kovai su nedarbu pirmininko 
vietą užėmęs' pats premjeras 
MacDonaldas.

Manoma, kad jis kreipsis į 
parlamentą ir prašys nedarbo 
klausymą traktuoti kaip opiau- 
sį ir skubų, krašto reikalą.

Jauna lakūnė žuvo
CILORADO SPRINGS, Colo., 

geg. 27. — Jcs aeroplanui nu
kritus netoli nuo miesto, šian
die užsimušė Miss' Margaret 
Ferguson, 17 metų amžiaus, 
jauniausia aviatorė, turėjusi pi
loto diplomą.

Penki asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

automobilį
CR1TTENDEN, N. Y., geg.

27. — New York Central trau
kiniui užgavus čia automobilį 
buvo užmušti juo važiavę pen
ki asmei ys: Elmer. Christner 
20, ir Samuel Milier, 17. abu 
du iš Corfu, N. Y.; Mamie Mil- 
ler, 21, iš Clarence, N. Y., ir 
2 seserys Kate ir Eleanor Mil- 
ler iš Nappanee, Ind.

Darbininkai laimėjo 
teisme kova su kom- 

panijų “unijomis’'
Augščiausias Jungtinių Valsty

bių teismas išsprendė, kr.nl 
“kompanijų unijos” yra ne
teisėtos.

WASHINGTONAS, geg. 27. 
— Organizuoti darbininkai lai
mėjo Augščiausiame teisme di
delę kovą su kompanijomis.

Augščiausias teismas išspren
dė, būtent, kad vadinamės 
“kompanijų unijos” yra netei
sėtos.

Sprendimas buvo padarytas 
byloje. Texas & Pacific Rail- 
road kompanijos, kuri yra’ su
organizavus kompaninę darbi
ninkų “uniją” tikslu sunaikinti 
tikrąją geležinkeliečių uniją — 
Brotherhood of Railway and 
Steamship Clerks.

Kai Texas & Pacific geležin
kelio kompanija pradėjo orga
nizuoti savą “uniją”, tada; Bro
therhood gavo iš teismo inžonk- 
šeną prieš ją. Indžonkšenu bu
vo kompanijai užginta versti 
savo darbininkus priklausyti 
kompanijos “unijai” ir liepta 
priimti atgal tuos darbininkus, 
kuriuos ji buvo pašalinus dėl 
to, kad jie nenorėjo dėtis į 
kompanijos “uniją”.

Augščiausias teismas vakar 
paskelbė savo sprendimą,, para
šytą vyriausio teisėjo Hughes’o, 
Brotherhood naudai. Indžonkše- 
n'a’s prieš kompaniją, tapo Augš- 
čiausio teismo patvirtintas ir 
padarytas nuolatiniu.

Kova tarp geležinkeliečių uni
jos ir kompanijos traukėsi ke
lis metus ir perėjo per keletą 
žemesnių teismų, kol pasiekė 
Augščiausią teismą.

Trys asmenys žuvo 
lėktuvui nukritus 

ir užsidegus
TULSA, Okla., geg. 27. — 

Pilotui bandant praeitą naktį 
nusileisti į nušviestą Garlando 
aerodromą, jo aeroplanas nukri
to žemėn iš kelių dešimčių pė
dų augštumos ir užsidegė.

Nelaimėje žuvo Miss Ursa 
Bali iš Tulsos. Rob. Hammond 
ir G. S. Busboom, abudu iš 
Carthage, Mo.

Visų kūnai taip baisiai apde
gė, kad sunku pažinti.

Lakūnas užsimušė
IOLA, Kan., geg. 27. — Jų 

lėktuvui susikūlus, Henry Ri
ekei užsimušė, o jo kompanjo
nas Rob. Morris pavojingai už
sigavo.

WASHINGTONAS, geg. 27. 
— Prezidentas Hooveris šian
die pasirašė kongreso priimtą 
bilių, kuriuo prohibicijos įsta
tymo vykdymas perkeliamas iš 
iždo į teisingumo departamen
tą.

[Atlantic and Pacific Photo]

Indija. — Kamalsdevi Chattopadyahya. Gandhi leitenantas, 
kuri už riaušių kėlimą tapo pasiųsta 9 menesiams į kalėjimą

Susikirtimas Lenkų 
Vokiečių sienoje

Vienas lenkų sargybinis nukau
tas; vokiečių sargybinis, mir
tinai pašautas.
BERLYNAS, geg. 27. — Vo

kiečių-Lenkų sienoje įvyko su
sikirtimas, kuriame vienas len
kų sienos sargybinis buvo nu
šautas, o vienas vokiečių sar
gybinis pavojingai pašautas.

Prūsų Marienverdero guber
natoriaus pranešimu, vokiečių 
policijos sargybiniai, grįžę i sa
vo sargyklą ties Neuhofenu. 
radę ją. dviejų lenkų sargybi
nių užimtą. Bandomi suimti, 
lenkai šovę ir vieną vokiečių 
sargybini pašovę. Vokiečiai šo
vę atgal ir pašovę vieną lenką. 
Netrukus kita lenkų grupė ban
džius savo draugus' atimti iš 
vokiečių ir tada prasidėjęs šau
dymas.

Lenkai sako kitaip
VARŠUVA, geg. 27. — Apie 

incidentą sienoj lenkai sako, 
kad lenkų sargybiniai artinęsi 
į Vokiečių sieną, bet, jiems 
esant dar Lenkų pusėj, vokie
čiai staiga šovę, paskui perėję 
į Lenkų pusę, sugavę du lenku, 
nusivilkę juodu atgal per sieną 
ir nugabenę Į Marienverderą. /

Lenkų vyriausybė tuojau in
struktavo savo ministerį Berly
ne padaryt Vokiečių vyriausy
bei protestą.

>
8 užmušti, daug sužalo

tų kalinių maište
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 27. 

— Iš Amoy, Fukieno provinci
joj, praneša, kad ten kalėjime 
Įvyko kalinių maištas, per ku
rį astuoni asmenys buvo nu
kauti ir daug kitų sužaloti. 
Pusantro šimto kalinių pabūgo.

Lakūnė Miss Johnson 
išskrido į Sydney

PORT DARW1N, Australija, 
geg. 27^ — Anglų lakūnė Miss 
Amy Johnson, kuri praeitą šeš
tadienį atlėkė į Australiją, iš 
čia išskrido į Sydney.

42 krito kovoje su 
brazilų partizanais

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
geg. 27. — Praneša, kad Sitioj, 
Parahybos valstijoje, Įvyko aš
trus susikirtimas tarp valdžios 
kareivių ir brazilų partizanų. 
Kautynėse, pasak pranešimo, 
krito nukauti trisdešimt ‘astuo
ni partizanai ir keturi kareiviai. 
Kiti keturi kareiviai buvo su
žaloti.

Komunistų paradai 
baigėsi tarpusavio 

muštynėmis
PARYŽIUS, geg. 27. — Per 

metinį paradą į Pere Lachaise 
kapus 1871 metais sušaudy
tiems Paryžiaus komunarams 
paminėti, vakar Paryžiaus ko
munistai turėjo susikirtimų su 
policija, o taip pat muštynių 
tarpusavy. Apie pusketvirto 
šimto asmenų buvo areštuota.

Susikirtimas su policija. įvy
ko, komunistų maršuotojams 
nepaklausius policijos įsakymo 
palikti savo rudonas vėliavas 
už kapinių vartų. Vienas poli
cininkas ir dvejetas' dešimčių 
komunistų buvo sužeisti.

žygiuotojai, atvykę ties va
dinama “raudonąja siena,” kur 
(buvo Paryžiaus komunarai su
šaudyti, rado čia jau pirmiau 
jųatžygiavusius priešingos f ak
cijos komunistus, ir tarp abie
jų fikcijų prasidėjo muštynės'. 
Policija turėjo darbo, kol juos 
išskyrė.

Anglų lakūnė į Austra- 
' Ii ją gauna $50,000

LONDONAS, geg. 27.—Laik- 
raštis Daily Mail praneša, kad 
jaunai aviatorei Miss Amy 
Johnson, pasižymėjusiai drąsiu 
skridimu iš Anglijos į Austra
liją, tapo paskinta $50,000 do
vana.

WINNIPEG, Manitoba, geg. 
27. — Nedideliame Erno mies
te. Ont., išdegė visas biznio 
centras. Nuostoliai siekia per 
500 tūkstančių dolerių.

Bandė parašiutu nu
šokti iš aeroplano;

užsimušė
■ X ■ -.....

BLOOMINGTON. III., geg. 
27. —- Mrs'. Florence Davis, 19 
,metų amžiaus, vakar bandė čia 
pirmą kautą su parašiutu nu
šokti žemėn iš aeroplano 2,500 
augštumoj. Šokant betgi jos pa
rašiutas užkliuvo už aeroplano 
uodegos ir sudrisko. Mrs. Davis 
nukrito žemėn ir baisiai susi
žalojo. Ji mirė nugabenta i li
goninę.

Keta greit paskelbti 
kiek yra bedarbių 
Jungt. Valstybėse

Vyriausybė tačiau įsako super- 
vizeriams skelbti tik “reikš
mingiausios bedarbių klasės” 
skaitmenis.

WASHTNGTONAS, geg. 27. 
— Visuotinio gyventojų sura
šinėjimo direktorius W. M. 
Steuart autorizavo tuojau pa
skelbti surinktas, gyventojus 
surašinėjant, žinias, kiek yra 
krašte bedarbių.

Direktorius Steuart sako, 
kad esąi gaunama taip daug pa
klausimų, jogei vyriausybė nu
tarus leisti paskelbti nedarbo 
skaitmenis.

Gyventojų surašinėjimo di
rektorius' įsako surašinėjimo 
supervizoriams, kad butų skel
biama tik “reikšmingiausia be
darbių klasė” (“the mosto signi- 
fieant class of the unemploy- 
ed”), būtent, tik tie bedarbiai, 
“kurie yra be darbo, gali dirbti 
ir ieško darbo.”

Porto Rika reikalauja 
nepriklausomybės

Chicago Daily News kores
pondentas San Juane. Porto 
Rikoj, Junius' B. Wood, savo 
kablegramoj sako, kad “Porto- 
rikiečiai, kurie normaliai yra 
vieni meiliausių (most amiable) 
žmonių pasauly, šiandie yra 
pikti ir garsiai reikalauja savo 
nepriklausomybės nuo Jungti
nių Valstybių.”

Pasak korespondento, porto- 
rikiečiai saką, kad geriau jie 
busią alkani, bet laisvi, nekaip 
pasilikti negarbingais Jungtinių 
Valstybių vergais', kad ir aukso 
grandiniais dėvinčiais.

<================^

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

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

naujienos 
I

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

v_ —ei

Francuos ir Italijos 
derybos dėl juros su

tarties baigtos
Derybų nutrūkimas esąs tiesio

ginis rezultatas karingų Mus- 
solini kalbų prieš Franciją

PARYŽIUS, geg. 27. — Tie
sioginės pertraktacijos tarp 
Franci jos ir Italijos dėl laivynų 
sutarties, dėl kurios jiedvi ne
galėjo susikalbėti Londono ju-» 
ros konferencijoje, tapo nu
trauktos. Tolesnių dėl to pasi
kalbėjimų nebenumatoma.

Tai yra konkretus vaisius • 
pastarųjų diktatoriaus Musso- 
lini pasakytų savo juodmarški- 
niams kalbų, į kurias franeuzai 
žiuri kaip į Italijos barškinimą 
kardu Francijai.

Dideli neramumai 
Rangune; 70 užmuš

tų; 800 sužeistų
RANGUNAS, Indija, gėg. 27. 

—< Ryšy su dokų darbininkų 
streiku čia per\ pastaras dvi 
dienas siautė didelės riaušės 
tarp burmiečių kulių (darbinin
kų) ir indus'ų. policijai ir ka
reiviams kovojant su riaušinin
kais.

Oficialiais pranešimais per 
neramumus buvo septyniasde
šimt asmenų užmušta ir apie 
800 ar daugiau sužeista.

Kanados butas patvir
tino Londono juros 

t sutartį
0TTAWA. Ont., Kanada, geg. 

27. — Atstovų butas patvirtino 
Londono konferencijos juros su
tartį. Sutarta dabar eina į se
natą.

Gatvių ir kelių saugu
mo konferencija

WASHINGTONAS, geg. 27. 
— Šiandie Washingtone prasi
dėjo nacionaline gatvių ir vieš
kelių saugumo konferencija, 
kurioj dalyvauja keli šimtai 
delegatų, atstovaujančių Įvai
rių valstijų, miestų ir naciona
linių vieškelių saugumo admi
nistracijoms. Konferencija, ku
ri yra laikoma J. V. prekybos 
departamento auditorijoje, ati
darė prezidentas Hooveris.
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įkorespondencijiIsĮ
So. Omaha, Nebr

Po truputi apie viski}

Nedarbo bangų nešamas, bu
vau sustojęs ir Omahoj. Išvai
kščiojau išilgines ir skersines 
gatves. Buvau įvairiose biznio 
Įstaigose ir daug naujo paty
riau. Pastebėjau taip pat, kad 
“Naujienų” kontestantai trupu
ti apsileidę. Reikėtų jiems su
krusti. 

♦ ♦ ♦
Neseniai čia dvi kūmutės ėmė 

plytomis svaidytis. Gavo juodas 
akis Visas reikalas atsidūrė 
iteisme. Teisėjas kūmutėms pa
sakė pamokslą ir prigrasino, 
kad kitą kartą jas abi uždary
siąs kalėjime.

Girdėjau, kad kūmutės šlykš
čiausiais žodžiais koliojosi. Ap
linkui buvo didelis būrys vaikų. 
Ir jie klausėsi, kaip mamos ma
la liežuviais'.
• Geras pavyzdys vaikams. — 
nėra ko ir sakyti.

« # *

Dvasiškas tėvas kas metą 
pasiima sau vakacijas, o su 
vaikais, kurie patarnauja prie 
mišių, jis nesirūpina. Vaikai 
pasijuto, jog jie yra skriaudžia
mi. Gegužės 4 d. visi vaikai, 
kurie patarnauja prie mišių, 
anksti iš ryto išvyko žuvauti. 
Dvasiškam 
dienj teko 
nauti.

tėveliūi 
pačiam

tų nedel
siau patar-

labai su-

❖ >Jt

kalbėjo (žmonės 
visų pasaulį, bet

♦ ♦ ♦

Musų parapi jonai 
•tingo. Sutingo taip, kad net į 
bažnyčią nebeina. Dažnai ku
nigėlis nebežino nei ką daryti, 
—sakyti pamokslą, ar ne. Sa
kyti pamokslą tik sienoms nė
ra labai smagu. 

* ♦ ♦
Dėdės šešis munšainierius 

kratė. Tris pagavo ir degtinę 
išvežė. Ketvirtas bu^egeris' su 
visu savo bravaru ir šešiolika 
bačkų raugalo Į kalėjimą nu
važiavo.

Komunistas 
juokėsi) apie
Rusijos visiškai nepalietė. Su
sirinkusieji klausytojai prakal
bomis buvo labai nepatenkinti 
ir atsisakė aukų duoti.

Well, Maskvos davatkoms 
Omahoj jau blogas biznis. Ne
begali jie čia aukų prisik-aulyti. 

* $ ♦
Bendrai imant, darbai eina 

neblogai. Darbas galima gauti. 
Tik jau mokesnis tai nepapras
tai menkas. Skerdyklose į va
landą moka 42Vl> centų. O ki
tur ir dar mažiau: gauna žmo
nės nuo 35 
landa, v

iki 40 centų per va-

* ♦ >Įc

Frankfort buvo at-
Sugždinis, “NaUjiė-

kontestantas. Teko patir-

Iš VVest 
vykęs Geo. 
nų

Specialistas rydyma chronHkų ir naują U- x - • •• l.-nn IW.>
mj. Jei kiti negalėjo Jumis ifigydytt, atšilau- tl, JOg JIS SU VIOLOS KOnleStdll- 
kykit pas mane. Mano pilnas lAegzaminavi- . t t v a _ •
n>as atidengs jusą tikrą ligą ir Jei aS apsi- tll P. J. JllZellUnU tUTCjO pasi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino idegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 \V. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

iioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

yra

St.

kalbėjimą kontesto reikalu.
Sugždinas yra rimtas žmogus. 

Jis nuosakiai protauja ir, nieko 
bendra neturi nei su Maska nei 
su Roma.—Svetys.

Ratine, Wis
Nuosakus veikimas kuria 

ramybę
BUDAVOJAME

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

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7671

Pas mus atsiranda laikas nuo 
’ laiko vėjo atnešti veikėjai ir 
i jų veikimas
vietos lietuvių 
baigias tuo,

Tel. Lafayette 7139

Studebaker ir 
Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales
4492 Archer Avė.,

A. KASIULIS, savininkas

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisoin medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalinga prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto 
Body 

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

■•MOVA
THEATRE

351 h and Halsted Streeta

išpradžių gauna 
pritarimo, bet 

kad viskas po 
trumpo laiko vėjais ir nueina.
Nuošaliai tėmydamas paduodi

■ i laikraščius apie klaidingą vei- 
| kimą—negerai; tyli— ir 
ra i.

L. B. S. Dr-tės chofo 
p. Pr. Staponaitis daug

nėge-

pirm, 
laiko

pašvenčia dėl jo palaikymo ir 
aš už tai jį gerbiu Bet visa 
bėda yra ta, kad jis nesupran
ta komunistų kenksthihgurtlo 
lietuvių visuomenei Nerasi vi
sam plačiam pasauly gero lietu
vio, khris pritartų tieihs tau
tos priešams P-as Staponaitis 
jiems mielu noru pildo progra- 
mus ir nieko bolgo tame, ne
mato. Bal. 27 d. prisidėjo prie 
pildymo programo drauge su 
rėksniu Lyros choru iš Keno- 
sha. Kad pats vienas darytų 
tą klaidą,—nieks nekreiptų aty- 
dos, bet kuomet tempia ožio 
užsispyrimu tų būrelį gražaus 
jaunimo, tada nuo pastabos su
silaikyti negalima. Girdi, duo
dąs progos jaunimui linksmin
tis. Yra pakankamai progų ir 
be komunistiškų jomarkų. Va
sario 16 d. viešai prašei, — 
rašykite korespondentai apie 
musų chorą. Ko tylite? Kada 
j “Naujienas” parašiau, duoda
mas suprasti choro daromas 
klaidas tarnavime komunistams, 
tai rimtieji choristai paklausė 
manęs ir nedalyvavo programe. 
Su ta savo žinute sujudinau vi
są širšių lizdą. “Šmeižia mus! 
šmeižia!” įrodykite bent vieną 
žodelį mano 'tilpusiose žinutė
se, kur butų choras šmeižia
mas? Už teisybę pykstat.

Nauji komunistų budini 
klaidinti lietuvius

Parašo i “Vilui” melus apie 
vietos lietuvių veikimą, išnie
kina be pamato rimtus' veikė
jus ir paskui tie patys rašėjai 
susitikę lietuvius jiems skaito, 
kitiems žodžiu praneša kaipo 
naujieną. Susipratęs lietuvis 
numoja ranka, bet kai kuriuos 
laikinai įtikina. Su kai kuriais 
musų choristais tas pat dedasi. 
“Vilnis” parašo, kad “N-nų” 
koresp. šmeižiąs chorą (“N-nų”, 
suprantama, nerodo), bet į 
choro repeticiją atsinęšę kai
šioja po nosių “Vilnį”. Choro 
pereitą vasarą buvo padaryta 
klaida dalyvauti komunistų pik
nike, bet griežtai pasipriešnus 
choristams p. pirmjpinkas pri
verstas buvo atbukti iiutari
mą. Tada prarado keletą, gerų 
choro pritarėjų. Dabar kąi ku
rie mano ir tą pat padaryti, nes 
kitokios išeities nėra. Kaip 
girdai eina, tai buk iš Kenosha 
rėksnių choro mokytoja mokins 
ir musų chorą. Tada tai bent 
bus populiarizavimas dainų — 
dailės ir stiprinimas Lietuvos 
tėvynes pamatų. (Tur būt, 
Maskvos).

Visi negeri palyginus su 
komunistais

SLA. 100 kuopa išreiškė L. 
B. S. chorui už prisidėjimą

sausio tnčh. prie programo di
deli dėkingumų. Buvo sutarta 
su choru, jog butų choristams 
veltui Įžanga ir apniokoti pia
nistei ir mokytojui. Kai sutar
ta, taip atlyginta. Padėka' cho
rui išreikšta per spaudą. Bet 
p. Štaponaitis nei iš šio nei iš 
to, kad pradės girti Lyros cho
rą. Lyra, lyra iš seno jauną 
padaro. SLA. su lyriečiais' nie
ko bendra 
draugiškus 
su Dailės 
remia, m ės
p. St. buvo pastebėta, kad Ly
ros choro čionai programe nė
ra, bet dalyvauja Dailės Rate
lio solistai. Del tos pastabos jis 
buvo nepatenkintas' ir štai savo 
rašte SLA. žemina, buk jų tin
kamai nepriėmė ir nei padėkos 
nedavę. Tas netiesa. Buvot 
draugiškai priimti ir pagerbti. 
Koresp., t. y. mane tuo pačiu 
syk prikergia, buk aš šmeižtus 
rašąs. Kur ir kada?

neturi. 100 kuopa 
ryšius palaiko vien 
Rateliu. Jis mums 
Dailės Rateli. Tada

Išsisukinėdamas prisipažįsta
Gegužės 4 d. laike progra- 

mo buvo pasakyta per jūsų di
denybės lupas apie važiuojan
čius j Lietuvą ir batus'. Tą pa
liudyti gali dalyvavusi publika, 
kuri pasipiktino tokiu netiku
siu išsireiškmiu. Gal p. Stapo
naitis manei pasakyti žodį batų 
valymą, bet išsitarei laižymą. 
Rimtas žmogus pavieniui ar 
grupei keliaujantiems į Lietu
vą vieton šlykščių žodžių Įsa
kymų, ką jis ten turi daryti, 
linki pasekmių ir sveikatos. 
Kalbėjai apie batus. Taip bu
vo parašyta. Kur čia melas”?

savo turtą.Nelaikykite

NAUJIENOS jums patarnaus apdrau
dime namus nuo ugnies.

Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir 
kitokiu nuostolių.

Rakandus ir visokj kitokį turtą.

Taipgi gyvastį.
Norėdami ką nors apdrausti ar seną 

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

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Other Toniorrow”
dylyvaujant

GRANT VVITHERS, LLOYD
BACON
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai
------- .» ------- a

Kur prasimanymas? Ačiū, kad 
prisipažinai prie to savo posa
kio, ką esi' sakęs. Tame ir yra 
visa paslaptis, kad Tamsta ne
žinai kas per vienas yra tas 
Koresp., kuris rašo j “N-nas”. 
Patariu sveikam apie tai nesi
varginti. Dirbk rimtą dailės 
dalbą, būsi gerbiamas ir myli
mas visų lietuvių, o jei tarnau
si komunistams, — busi žino
mas kaipo šelmis. Koresp. turi 
gerą ausį, — visur girdi, kas ką 
kalba; žino, ką mano daryti; 
mato visus, nes turi plačią kon- 
tapliavą telegramą po visą Ra- 
cino miestą. Savo pareigas 
ėjau, einu ir eisiu. Kas nemy
li su, tiesa skaitytis, — tokiam 
negalima Įtikti, bet turiu pasi-

saktyi, kad mano paduotas ži
nias visi skaito. Man gerai gy
venti 
tuvą,

ir čionai, bet myliu Lie- 
lietuvius daugiau už vis- 
Kaipo darbo žmogui ne- 
man jotis darbas, kad tai 
ir valymas batų, apie ką

nieką. Yra 
nių, kurie iš to daro 
nimą. Jie tokie pat 
kaip aš, tu ir visi, 
yra tėvynės gynėjai
krašto palaikytojai. Neturintis 
faktų ir bailys atsisako nuo po
lemikos. Amen. —Koresp.

baisu
butų
Tamstos didenybė kalbi su pa

tuksiančiai žmo- 
pragyve- 
žmonės, 

Kariškiai

Visų Lietuvių Ekskursija j 

LIETUVĄ 
Birželio 11,1930

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
pastebėtinas įpineralinis gydy-Sis 

mas, kuris išima kūno nuodus su' 
pat 
vieta Chicagoje.

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

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.______________________ »______________

šaknimis. Tai yra vienatinė

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

Laivu LEVIATHAN
(Didžiausias pasaulyje laivas) 

Del platesnių žinių kreipkitės prie <
naujienos 

1739 South Halsted Street
> r> a t 'tttt'TS *1* 'J* ZOLPoo?*aBAŽriUtplSSt 4559 So. gulina St.
327 So. Halsted bt.

'įS-įSį:

Neatsisakykit sau

(C 1930, R. J. R»ynoM» Tohtrro 
Co tupiu y, Wuuton-S«lem, N. C*

Geriausias
pamatas

“Neieškokit dovanų ar ku
ponui CAMEL cigaretų ta
bakas uždraudžia dovanų 
ar kuponų naudot,”

TĄ fąmiliarišką pranešimą Camcl ciga
retų pakelio užpakaly vėl perskaitykit. 
. . . Camels, kurie buvo 1913 metais pas
kelbti, kuomet kiti cigaretai siūlė viso
kių dovanų ir panašių pagundų, Camels 
vaduojamais tapo vien tik gerumo 
pamatu.

Tas pranešimas, išsiplatino per pa
saulį kasdien milijonuos pakelių, yra 
jūsų daugiausio rūkymo malonume už-

tikrinimas. Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatini tikslą rūkytojams duot 
cigaretę, kuriame visa galima kaina 
įdėtą i tikrą rūkymo ypatybę.

Malonus,' natūralias kvepėjimas 
“Camels” parinktiniausių tabakų, su
vienyti švelniam, nunokusiam sutarimo 
nepasiekiamoj rūšy padare Camels p>r- 
mu cigaretų ir ji tuo laiko.

CAMELS
gausumo

I



v. p. p.

kalnų viešbučio

šimtai 
pavesite

ZiurCk “Tonio” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blekinCs.

Knygute paduodanti 
receptus geru daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.
r'ardavinOianias visur

<514-16 Roonevelt FUi 
Si Loui* A v. 

UI
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AKLASMATĖ

Lipimas į (jaugi; su gamtos kliūtimis
VELYKINĖ CROSS COUNTRY

(Tęsinys)
—Fi, nenoriu, bijau! 

tėsi šilkinė ponia.
—Negalima įžeisti; už atsa

kymą čia duria su peiliu, — 
nugąsdino vadas.

Kulnevičienė pabalo, stojosi 
ir šilkais šnarėdama pradėjo 
prieš kalnų arą kilnoti kojas, ■ 
iš pradžių nedrąsiai, tolyn 
smarkyn, iki azartas pagavo. 
Pagaliau pradėjo pavargti, bet 
jos partneris vis aukščiau svai
dė kojas ir lyg galvų nukris
tas tetirvinąs mostagavo ran
komis.

Bastas Kulnevičius nerimo. 
Nežinia, ar ir jį pa
gavo šišas. nes sėdėdamas suo
le visas drebėjo, lyg drugio į 
krečiamas. Pagaliau priėjo prie i 
šokėjo ir tarė:

—Aš draudžiu 
yra mano žmona!

—Y, vos, kas žmona; aš tau 
duosiu penkes! atsakė geros 
nuotaikos kalnų aras. -— Loto, 
Grete, Kate, eikit buržujų pa- 
šankinti! — sukamandavo jis 
kalnietes.

Būrys švabių apspito Kulne
vičių.

—Nenoriu, atiduok man žmo- I 
ną! —rėkė 
kantas.
pėsi pagaliau į Alinį Gangą.

—Pavadink jį žydu, jis at
stos,—pamokino jį Gangas.

—žydas esi, du bis e idj 
—surėkė jis kalniečiui stačiai į 
ausį.

—Dos

—k ra -

HUMORESKA

kas butų greit 
pasimovė savo

JaunaVedži

bėręs 
vyrui 

ai ne-

kanapes 
ir greit 
ant rankos, 
buvo dar įpratę eiti moterys
tės junge, dėlto abudu kentėjo, 
besistengdami suderinti lyg 
dieną su nakčia skirtingus 
žingsnių mastus. Jis mėgino 
smulkinti, ji plėšė iš kero ko
jas. Abu dar prieškalnėj išsi
mušė iš takto.

va- 
už

jis

—S to k! — suka ma r daVo 
das. Turistai paskmte tai 
gandą poilsiui ir nušvito.

—Yra du keliui. —tarė
rodydamas į dangų parėmusią, 
visą pasaulį užstojusią Reiter- 
wand’o kalnų pabaisą: — tie- 

Įsiai stačias ir pavojingas; ap- 
' linkui ilgesnis, mažiau status ir 
i nepavojingas. Bet įlipti galima 

. x . |—aplinkui šiandien, o stačiai— tamstai, tai: . .j rytoj.
Narsuoliai pasižiurėjo, pasi

žiūrėję atsivertę.
tai mums 
nusprendė

•ten ir aš, 
sustiprino

Kasta

nors j
Basto

varlakaušių fabri- 
—Kas daryti? —krei-

i a Grund zum trin- 
mos bier!—baubtelūjo 
ir šoka toliau, 

atbogina
kalnietis

Kulnevičius atbogina jam 
pilną mošų, tikėdamas, kad tai 
pagelbės. Kalnų aras, jo žmo
ną apkabinęs, išvertė mošą ir 
vėl šoka...

—Pasakyk jam. kad jis yra 
prūsas, gundė Kulnevičių Ali
nis Gangas.

—Du bis a preus, esi prūso
kas, kaip mane gyvą matai!— 
pakartojo Kulnevičius į uzurpa
torių. Tai pagelbėo.

Bavaras matė Kulnevičiaus 
žmoną, bet tuojau išsitraukė 
peilį ir lipdamas Kulnevičiui 
ant kojų vištakių, raumojo:— 
Himmihergottsakrament!*). . . 
—O peiliu vis vikriau blinkčio- 
jo buržujui pro akis.

—Ką tai reiškia?—nusigan
do Kulnevičius.

Bavaras suvertęs pusę tuzino 
mošų dar arčiau lindo.

—Septintą, devintų, dvyliktą ! 
—komandavo vadas. Buvo per
vedu. Visa karčiama pradėjo 
baubti.

—Trauktis į pozicijas! —pa
skelbė Gangas savo ekspedici
jai. Durys buvo čia pat ir at
mosferos spaudžiami visi keturi 
atsirado gatvėj.

Juos pasivijo šeimininkas 
sieksnine sąskaita.

Žengine, marš! ir kiti 
nusidavimai

su

Rytmetį auštant surankiojęs 
išsklaidytų savo kuopų, vadas 
išrikiavo didelio kalno pašonėj 
ir paleido tokį įsakymų:

—Žengiant žingsniu kelti ko-
Jq.

Nespiaudyti ant grindų.
Einant nestovėti.
Galvai pradėjus suktis 

tis už nosies.
Užėjus norui griūti, 

tai savo atsakomybe.
Kam pavyks užlipti 

nepamiršti apsistoti.
žengte, marš!
Tai taręs pradėjo’ žargstyti 

savo ilgas sieksnines stypynes.
Kompanija pasirodė kalnų 

drausmei nepriaugusi. Primes
tinis risčia pralenkęs vada pir
mas pradėjo ropti į kalno šo
ną. Kulnevičienė sužingsniavo 
savo lakiruotom kurpelėm, lyg

—Na, kas 
Stačiai! — 
Kulnevičia.

—Kur tu, 
pragarų, —

• dvasių jo priesaika ir taip pa- 
| sviro ant jo alkūnės, kad šis 
net pašlitiniavo.

—Kaip norite,
Primestinis

Schrecksottel’io 
nant utėlė per 
garkaulį. Vado 
rodžio pependikuliarai vienodai, 
nepermaldaujamai mušė lėtų 
taktų. Kulnevičienė persižeg
nojo ir vyro velkama' nutinte- 
lavo iš paskui.

—O Juozapai! nebegaliu, 
mirsiu....—sucipo Kulnevičienė 
raita užsėdusį kalno kuprų. Vy
ras atsigulęs ant pilvo ėmė 
triūsti apie žmonų. Alinis Gan
gas priėjęs surišo abudu virve 
ir nuvilko lyg keturkojų porų 
paskui savęs.

Baisųjį balnų išropojus, pra
sidėjo sniegai, pradžioj lomais, 
toliau ištisais laukais. Iš pra
džių smuko po vienų kojų, to
liau pradėjo grimsti visa apa
tine liemens dalis, dar toliau 
keleivių vienos kepurės beliko 
matyti. Ypatingai sklandžiai 
smuko šilkiniai padarai.

—Eikš, dūšele, aš tave panė
šėsiu, —labai švelniai tarė Kul
nevičius savo žmonai ir palai
pino jų sau ant nugaros viršui 
kelionės maišo gaideliais.

—Dviejų žmonių nustojom,— 
tarė Makalionis vadui, apsidai
ręs aplinkui.

—Kur jie? Aš ir manau, ko
dėl taip sunku pasidarė virve 
traukti, — susirūpino vadas, 
bardamasi ant kompanijos ne
drausmingumo. Sekdami įsi
tempusį šniūrų, kuriuo jaunieji 
buvo surišti, greit juos atrado 
sniege nugrimzdusius. Kulne- 
vičiai gulėjo sniego patalais ap
sikloję ir bučiavosi...

—Nagi čia kas per išmo- 
niai!—nejuokais supyko Gan
gas ir virvę ant pečių užsidė
jęs išvilko skendinius.

Vėl prasidėjo Golgota.
Turistai temperatūrą galėjo

—tarė vadas.
jau ropojo 
balnu, nelygi- 

stačio ožio nu-
kojos lyg laik-

laiky-

daryti

kalnų,

♦) Tai proga išsigerti

*) Bavarų ūpo išsireiškimai.

išlaikyti visų laikų vienodų. 
Nuovargio prakaitą, kurs nuo 
pirmagalio lašais srioveno, apa
čioj neitralizavo gaivingas 
drėgno sniego fluidas.

—babar tikrai mirsiu,—rim
tai nusprendė Kulnevičienė.

—Neapsimoka, — flegmatiš
kai prieštaravo Gangas:— Die
vui nereikia, o velnias nebeturi 
tokių kur dėti.

—Grįžkim atgal! —pusbalsiu 
prasižiojo vyras, ir pats išblyš
ko pažvelgęs į apačioj išsižio
jusią bedugnę. Saulę jau buvo 
seniai užsitojusi Dyšliausi Rago 
siena. Gilybėj tirštėjo tamsė
jantis rūkas. Jaunoji pažvelgė į 
apačių, ir apalpo, bet būdama 
iš anksto sniego pakankamai 
nutrinta greit vėl be pagalbos

Keblių padėtį išgelbėjo kur
čias šauksmas. Primestinis 
buvo kur tai nukuilinęs ir da
bar rėkė ne savo balsu. Kelei
viai užmiršo savo būdas. Neto
li ėję pastebėjo Makalionį, nu
klydusi iš kelio. Jis lyg’ kati
nas įsikabinęs vandens nuova
do gerklę, gailestingai kniaukė, 
stovėdamas ant siauro uolos 
posmo prieš užsivožusią akmens 
sienų.

Vadas apačioj sukasė didelę 
sniego krūvą ir Makalionis pa- 
sketarojęs oi c plumptelėjo į ją 
be yptingų susiža’lavojimų.

—Kas ten tokio?— paklausė 
iVIakalionis, kasdamas akis, lyg 
iš peludės išlindęs, rodydamas 
į tolybėj kyšantį mažutį prie 
kalno šono. priaugusį lizdelį.

—Tra'unsteurhutte, kalnų 
viešbutis, kur ieškoma nakvy
nės. Dar keturios valandos 
kelionės, —paaiškino vadas.

Turistų ūpas nusileido į už
kulnius.
Nakvynės beieškant, šeimynos 

laimei pavojus
Maža kalnų būda' buvo pilna 

svečių, tokių pat nušlapusių, 
nuvargusių nenuoramų.

—Gruss Gott! — prabilo at
eiviai peržengę slenkstį. ?

—Gruss Gott, — tai atsakė 
visi ir šeimininkė su dukterim 
ir visa seklyčia, bet niekas ne
pasitraukė ir nepakrutėjo sve
čiams užleisti vietos. Svečiai 
mėgino užsirekomenduoti, bet 
čia jų titulai nepadarė jokio 
įspūdžio.

Visas rupesnis buvo, kaip ga
vus nakvynės, nors kampely su
smukusiems sąnariams padėti.

—Nepatepęs nepavažiuosi, — 
tarė vadas ir pasiūlė Kulnevi- 
čiui išgundyti šeimininkę paža
dais, o jei reiks, tai ir dova
nomis.

—Esu varliūkščių importeris 
iš Ničnieko, — persistatė Kul- 
nevičius storai 
bufetninkei.

—Kuo galiu 
paklausė.

—Tolimuose 
girdėjau apie 
prastai dideles
ir priglaudžiant kalnuose žūs
tančius, todėl neatsakykite pri
imti iš manęs šį mažą atjauti
mo pareiškimų, — pats susi
graudinęs 
bavarietei 
markių.

—Labai
tamstos gera širdim, svetimšali, 
—saulėdama apsakė bufetnin-

tarnauti ? — ši

kraštuose jau 
tamstos nepa- 

cnatas gelbstint

Kulnevičius įspaudė 
gniužulį vokiškų

esu sugraudinta

BILLY’S UNCLE

kė gal priimsite su manim po 
lašiuką pirmai pažinčiai?

—Dar norėjau perstatyti 
tamstai savo bendrus: ten va 
stovi Stinneso primestinis, ma
no žmona...

—žmona?... —pertraukė bu
fetininkė, tai ko iš manęs no
rite ?

—Nakvynės...—maldavo Kul-1 
nevičius.

—Nėra nakvynės; — ir šei
mininkės veidas apsitraukė de
besiu.

— Aš pamėginsiu prie duk
ters,—pasisiūlė Makalionis, vi
suomet savo pergalei tikras.

—Skaisčioji kalnų stirna, — 
tarė jis jai, pastojęs kelią: —• 
tamstą ves pamačiau, kaip su-' 
kėlei visoj mano nervų siste
moj revoliucijų.

—Nieko nesuprantu. — kal
bėkit aiškiau. Tamstai viralo 
ar deršrelių su kopūstais? — 
pernelyg realiai suprato korpu
su į motinų linkusi duktė.

—Aš tamstą myliu, yriimk 
tamsta mane pas save nakvy
nės, gultų...—prisipažino pri
mestinis.

—Aš šiandien užimta, ateik 
tamsta kitų vakarą, pasikalbė
sim,—paskyrė duktė ir nuėjo.

Makalionis grįžo su nosim.
—Bastai tu atrodai sa

vo figūroj, pamėgina i.u su me,i- 
ie,—pasiūlė 
i; a s.

Kulnevieiui Gan-

dėjusieji pasakoja, jiedu šitaip 
kalbėjosi:

—Butum sudraudęs tų žaltį 
prakeiktąjį, nebūtų jis 
pagundęs ir butuvą sau 
tebegyvenę, verkė Jeva.

—Mieliausioji mano

mane 
iBoju.j

'.kių

šviesa, suk bala visų Rojų, — 
atsakęs Adomas, jų glamonėda
mas:--nors dabar ir vargą 
vaigti teks, bet nors tas žaltys 
mano žmonos nebegundys...

Tremtiniui Kulnovmius su 
(Tąsa ant, 5 pu 1)

na
I dinti ?!

Aš neleisiu, —šokosi 
-kaip tai mano vyra

žmo
gun

— Ar n ak vok s..iogc, — pa
siūlė vadas.

—Nors po sniegu, neleisiu!— 
pradėjo ji šaukti: —tą vieną 
teturiu ir tą patį pagundai iš
statyti, ne, ne, ne!

Susiderėti ir mados nebuvo. 
Reikėjo naktį eiti į šaMj, snie
gą ir pavojus...

—-Del visa pikta pasiimkim 
baitojo vyno statinę drauge,— 
visai praktiškai pasiūlė vadas.

Statinė užrieta Makalioniui 
nešti.
Pašnekesiai apie Rcjų, Neuto- 

nų ir kas iš to išėjo
Kada Adomas su Jeva buvo 

iš Rojaus išvaryti, kaip gir-

kalboje

Ni ceannochthar ar 
airgead a sarughadh

“Geriausias ką pinigas gali pirk; 
ti”—-štai ką tas reiškia. Visuo
met pigiau atseina vartoti ge- 
riausį, nes pasekmės būna labiau 
patenkinančios. Budweiser Bar- 
ley-Malt Syrup nežaidžia jūsų 
užsitikėjimu, kadangi jis neturi 
substitutų, fillerių, priemaišų, 
dirbtinės spalvos ar dirbtinio 
skonio. Jis yra garantuotų 100 
nuošimčių tyrumo. Kokybės lau
ke jis neturi sau lygaus.

7i

Sendintas 3 Mėnesius 
Gaminant

Anheuser-Busdb

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

Western Sales Corporation 
Distributori, 1MS Newberry ***

„ Chicago', III.
Phone, Canal 7051

Anheuser-busch st. louiš
Also Makers oJBusch Extra Dry Ginger Ale BM-157 v

VF W J |
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A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

P. Kazwcll & Co
2839 W. 63rd' St.
Tol. Republic 8899

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tol. Hemlock 8099

Perkam, parduodam ir mainom 
inamus, farmas ir lotus. Greitas ir 

teisingas patarnavimas pas
F. G. Lucas and Co.

Tel. Lafayette 5107

4600 So. VVood St.
Tel. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co.
6542 So. VVestern Avė.

Tol. Prospect 2102

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
'■•.•r-

' r-'
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HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

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

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

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

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damen Avenue, Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

liuojama
Deguonis palaiko gyvastį. — 

Dr. Sajous pranešimas. — 
Kraudoni kraujo kūneliai. — 
Liaukos. — Antinkstinės liau
kos ir jų reikšmė. —Licįthi- 
nas, adrenoksinas ir choleste
rolas. — Skydinė liauka. — 
Kūno temperatūros kontro
liavimo mechanizmas.

MOKYKLA IR GYVENIMAS

Amerikoje beveik kiekvienas vaikas gali pabaigti 
bent pradinę mokyklą. Milionai berniukų ir mergaičių 
eina iš pradinių mokyklų dai ir į aukštesniąsias mokyk
las (High schools). Bet kuomet jie šias pabaigia, turė
dami apie 16-17 metų amžiaus, ar jie būna prisirengę 
gyvenimui? Ne.

Mokyklos duoda vaikams ir jaunuoliams įvairių ži
nių, kurios jiems, be abejonės, yra reikalingos gyveni
me, bet jos neišmokina jų jokio praktiško darbo. Kai 
jaunuolis apleidžia mokyklos suolą ir jam tenka ieškoti 
uždarbio, tai jisai nežino nei kur kreiptis, nei ką pra
dėti.

Amerikoje (kaip ir kitose šalyse) • mokyklos yra 
taip tvarkomos, kad, tarytum, jaunimui, kuris jas lan
ko, neteks gyvenime nieko kito veikti, kaip tik skaityt 
knygas ir kalbėtis apie tai, ką perskaito, o duoną jam 
uždirbs kas kitas. Tai yra pasenusi sistema — užsiKL 
kusi iš tų laikų, kada mokyklas galėdavo lankyti tiktai 
turčių ir aristokratų vaikai, kuriems, iš tiesų, nereikė
davo rūpintis apie pragyvenimo šaltinį.

Šiojč gadynėje, kada mokyklas lankančioji jaunuo
menė milžiniškoje daugumoje'susideda iš darbo žmonių 
vaikų, mokykla ir prirengimas darbui turėtų eiti ranka 
už rankos.

POTERIAVIMO FABRIKAI

Kaip Telšių “Žemaitis” rašo, Telšiuose ketinama 
statyti moterų vienuolynas. Tai bus dar vienas poteria- 
vimo fabrikas Lietuvoje.

Vienuolynai yra bereikalingiausi daiktai, kokius 
tiktai galima šiandie įsivaizduoti. Kitąsyk, senovėje, 
vienuolynai buvo tam tikros ekonominės įstaigos, pa
remtos komunizmo pagrindais. Komunizmų, t. y. bend
rą nuosavybę, skelbė pirmieji krikščionys, kurie norė
jo, kad visi žmonės butų lygus, ir neapkentė lobininkų. 
Vienuolynai buvo tos vietos, kuriose ištikimi krikščio
nybės mokslui asmens, atsiskyrę nuo “griešno” pasau
lio, stengdavosi elgtis sulig tais komunizmo principais: 
gyvendavo po bendra pastoge, bendrai dirbdavo ir ben
drai naudodavosi savo darbo vaisiais.

Bet šiandie kuone vienintelis vienuolynų įnamių 
užsiėmimas tai — poteriavimas. Pragyvenimą jiems pa
rūpina kiti žmonės, kurie tiki, kad vienuolių poteriai 
padės jiems “išganyti sielą^. į vienuolynus eina tie vy
rai ir moterys, kurie tingi dirbti arba neturi drąsos 
kovoti UZ 1)U\^1 gyvenime. Tokiose prieglaudose tiktų 
gal būti seneliams ir paliegėliams, bet ne sveikiems su
augusiems žmonėms.

Lietuvai reikia ligoninių, amatų mokyklų ir knygy
nų, o ne vienuolyųų.

MACDONALDAS RŪPINSIS NEDARBU

Ministeris Thomas, kuriam Anglijos darbiečių 
binete pavesta rūpintis nedarbo klausimu, iki šiol 
srityje nesugebėjo bevęik nieko padaryti. “Nedarbo 
nisteris” todėl susilaukdavo spaudoje ir parlamente 
daugiau kritikos už visus kitus valdžius narius.

Neįsigilinus į sąlygas, kuriose tenka Anglijos val
džiai veikti, yra sunku pasakyti, ar čia yra asmeninė 
Thomaso kaltė, ar kokios kitos priežastys. Pats minis
teris aiškinasi, kad nedarbas Anglijoje pareinąs dau
giausia nuo nepalankių Anglijos prekybai tarptautinių 
aplinkybių — pilietinio karo Kinuose^ anglų prekių boi- 
kotavimo Indijoje, ekonominio suirimo Rusijoje, ir t. t.

Bet, nežiūrint, kas yra kaltas, vistiek atsakomybė 
yra dedama pirmiausia Thomasui. Visuomenės nepasi
tenkinimas juo pasiekė tokio laipsnio, kad nedarbo rei
kalą dabar nutarė paimti į savo rankas pats ministeris 
pirmininkas MacDonaldas. Pranešama, kad MacDonal- 
das atsistojo priešakyje specialio valdžios komiteto, ku
ris yra sudarytas ieškoti priemonių kovai su nedarbu.

Iki šiol Anglijos premjeras kreipė daugiausia dė
mesio į užsienių politiką. Dabar' jisai, matyt, yra pasi
ryžęs sukoncentruot visą savo energiją ant to opiausio
jo vidaus politikos klausimo. Jeigu ir jisai nesugebės 
pataisyti dalykų šitam klausime, tai bus aišku, kad val
džios jėgomis jisai yra neišsprendžiamas. Valdžia, mat, 
toli gražu ne viską gali padaryti.

ka- 
toje 
mk

Mes visi gerai žinome, kad 
deguonis (oksigenas) yra būti
nai reikalingas gyvybės palai
kymui. Bet iki šiol mokslinin
kai negalėjo sau tinkamai išsi
aiškinti, kokiu budu deguonis 
prisideda' prie gyvybės palaiky
mo. Kiekvienas žino, kad ore 
esantis deguonis yra įtraukia
mas į plaučius. Ten kraujas 
jį absorbuoja (sugeria) ir iš
nešioja )X) visas kūno dalis. Bet 
koks yra deguonies uždavinys, 
kai jis pasiekia kūno audinius? 
Kitaip sakant, kuriuo budu jis 
prisideda prie, palaikymo tuose 
audiniuose gyvybės? Kodėl, pa
vyzdžiui, nepakanka vien tik 
kontakto su ore esančiu deguo
niu, o reikalinga, kad jis pasi
darytų kraujo dalimi? Kokija 
chemiška reakcija įvyksta tarp 
deguonies ir kraujo kūnelių?

Del tų klausimų daktarai ir 
fiziologai suko sau galvas nuo 
pat to laiko, kai tapo patirta, 
jog žmogaus kūne kraujas cir
kuliuoja. Prieš porą metų ir į 
tuos klausimus pasisekė tiks
liai atsakyti. Prie tų klausimų 
nušvietimo daugiausia prisidė
jo nabašninkas Dr. Charles E. 
de M. Sajous, kuris buvo vienas 
žymiausių Amerikos mokslinin
kų ir Pennsylvanijos universi
tete ėjo profesoriaus pareigas. 
Jis tvirtino, kad žmogaus kūno 
įvairios endokrinės liaukos iki » 

tam tikro laipsnio kontroliuoja 
deguonies veiksmą. Tuo atžvil
giu ypač yra svarbios antinks
tinės (adrenaline) ir skydinė 
(thyroid) liaukos. Tos liaUkos 
leidžia į kraują taųi tikrą che
miškų medžiagą arba skysti
mą, kuris lošia labai svarbią 
rolę.

Dr. Sajous mokslininkų susi
rinkime padarė labai įdomų 
pranešimą apie tai, kaip musų 
kūne maistas yra paverčiamas 
į šilimos energiją, ir kodėl laike 
ligos kūno temperatūra pakyla. 
Tačiau gal įdomiausi jo prane
šimo dalis būva ta, kuri lietė 
musų kūno temperatųros vie
nodumą. Iš tiesų, kodėl musų 
kūno temperatūra, kuomet mes 
esame sveiki yra dąug-maž vie
noda? Kokiu budu ta tempera
tūra yra kontroliuojama'?. Tuos 
ir jiems panašius klausimus 
Dr. Sajous savo pranešime ir 
bandė išaiškinti.

Keikia žinoti, kad Dr. Sajous 
buvo vienas žymiausių endokri- 
nių liaukų veikimo žinovas. Toj 
srity j jis dirbo per tris dešim
tis) metų. Jau 1903 m. jis iš
leido stambų veikalą apie išvi
dinės sekrecijos liaukas. Ir ne
žiūrint į tai, kad praėjo daug 
metų, tas jo veikalas dar ir 
šiandien nenustojo savo vertės.

Kuomet oras tampa įtrauk- 
ta^ į plaučius, tai jame esantį 
deguonį (bent dalį jo) pagauna 
kraujo raudoni rutulėliai. Tie 
raudoni kraujo rutulėliai yra 
neįmanomai maži, — tiek maži, 
jog sudėjus viens prie kito, iš 
trijų tūkstančių jų butų galima 
gauti vieno colio ilgumo liniją. 
Apie jų mažumą galima spręsti 
ir iš to fakto, kąd kaikurių 
žmonių kraujo laše galima jų 
rasti nuo penkių iki šešių mi- 
lionų. Kai kraujas pasiekia 
plaučius, tie rutulėliai sugeria 
šiek tiek deguonies ir išnešio
ja jį po visas kūno dalis.

Dauguma kūno organų (kaip, 
pavyzdžiui, raumenys ir virš
kinimo organai) yra tinkamai

aprūpinti kraujo sudynais, ta
čiau jiė, nėra, taip sakant, krau
jo skystime maudomi. Krau
jas bėga' per tuos organus, 
kaip kžid miestuose tam tikro
mis dubomis bėga vanduo. Rau
doni kraujo rutulėliai, kurie 
neša deguonies krovinius, nesu- 
cina į kontaktą su raumeni
mis ir nervų ląstelėmis. Jie 
praslenka pro šalį. Kraujo su- 
dynų sienos neprileidžia' prie 
kontakto. Dabar ir kyla klau
simas: kokiu budu deguonis 
pasiekia kūno audinius ir ner
vus?

Kita misterija susiveda prie 
to. kaip audiniai gauna mais
tą? Pavyzdžiui, paimkime tokį 
paprastą maistą kaip cukrus, 
kuris yra žinomas kaipo deks- 
trozas. Tai yra paprastas cuk
rus, kurį musų virškinimo or
ganai kaip bematant paverčia 
dekstrozu. Tas cukrus yra tin
kamas maistas. Jeigu mes jį 
deginsime, tai gausime šilimos 
energiją. Bet vien tik nuo 
kontakto su deguoniu cukrus 
neužsidega. Cukrus gali gulėti 
per daugelį metų ore, o vienok 
jis nesioksiduos, t. y. nesi jungs 
su deguoniu. Kodėl tad cukrus 
ir kitoks maistas labai greit 
oksiduojasi kūne, pagaminda
mas energiją ir šilimą? Atro
do keista, kad ore tos medžia
gos nenori jungtis su deguo
niu. o musų kūne su tuo pačiu 
deguoniu jos be jokio vargo 
susijungia.

Mes nuolat turime traukti į 
plačius orą, kadangi mums* yra 
būtinai reikalingas deguonis. 
Priegtam deguonis ne tik turi 
plaučius pasiekti, bet ir visas 
kitas kūno dalis, kur tik jis yra 
reikalingas. Jis ne tik privalo 
pasiekti tas dalis, ale ir būti 
tinkamai sunaudotas. Mieste 
gali būti pakankamai oro, o ne
žiūrint į tai, jo gyventojai gali 
nutrokšti, jei mes uždarysime 
juos į tokius kambarius, kur 
iš lauko neįeina oras. Tas pat 
gali atsitikti ir su musų kūno 
ląstelėmis. Į?aktinai taip ir at
itinka. kuomet žmogus suser
ga tam tikromis ligomis. Štai 
kodėl yra svarbu žinoti, kaip 
deguonis pasiekia žmogaus kū
no ląsteles ir tuo budu palaiko 
gyvybę.

Vienas dalykas yra aiškus: 
deguonis pagamina šilimą, kuri 
yra būtinai reikalinga musų 
kunui. Prieš daugelį metų Dr. 
Sajous priėjo prie tos išvados, 
kad kūno temperatūrą kontro
liuoja antinkstinės liaukos sek
recijos. Paskutiniais keleriais 
metais mums daug kas teko 
girdėti apie, įvairias kūno liau
kas ir jų funkcijas. Kai kurie 
buvo pradėję tvirtinti, jog žmo
gaus būdas, jo asmenybė ir, ant 
galo, jo išmintingumas pilniau
siai priklauso nuo liaukų. Vė
lesnieji tyrimai parodė, kad 
liaukos nėra tokios visagalin
čios. Tačiau kad jos vaidina 
labai svarbią rolę, tai to nega
lima užginčyti. Ir gal vieną 
svarbiausių rolių vaidina ant
inkstinės liaukos.

Antinkstinės liaukos yra ne
dideli organai, kurie randasi 
ant abiejų inkstų. Liauka pa
prastai sveria nuo 11 iki 18 
gramų. Ji yra labai gerai ap
rūpinta kraujo sudynais. Dr. 
Sajous apskaičiavimu, per mi
nutę liaukos perleidžia tiek 
kraujo, kurio svoris yra šešis 
kartus didesnis nei liaukų svo
ris. Sunku pastebėti tų liaukų 
funkcijas. Jos neišleidžia to
kias sekrecijas, kaip jaknos. 
Tačiau visgi nuo seniai buvo 
manoma, kad antinkstinės liau
kos gamina vieną ar daugiau 
chemikalų, kuriuos jos leidžia 
tiesiai į kraują.

Antinkstinės liaukos, Dr. Sa
jous manymu, y<a' savo rųšies 
laboratorijos, kurios pagamina 
tris skirtingus chemikalus. Ir 
tie chemikalai lošia neįmano
mai svarbią rolę palaikyme ku-

ne tam tikros temperatūros ir 
sunaudojime deguonies. Svar
biausias iš tų trijų chemikalų, 
kurio veikme tapo nustatyta, 
yra lecithinas, panašus į alie
jų skystimų. Tarp kitko lecit- 
hine randasi fosforo, be kurio 
seniau nebuvo galima padaryti 
degtukų. Tyras fosforas yra 
nuodai. Dažnai jis yra naudo
jamas nuodijimui žiurkių ir ki
tų nepageidaujam^ gyvūnų.

Bet susijungęs su kitais ele
mentais fosforas ne tik nėra 
nuodingas, bet dar sudaro bū
tinai reikalingų žmogaus kunui 
maistų. Chemiška analizė pa
rodo, kad beveik visuose musų 
kūno audiniuose randasi šiek 
tiek fosforo. Taip pat seniai 
buvo žinoma, kad kūno audi
niuose fosforas visuomet randa
si chemiško junginio pavidale. 
O tas junginys yra žinomas 
kaipo lecithinas, kurio tikroji 
funkcija' tik dabar paaiškėjo.

Viena labiausiai pastabi fos
foro savybė yra ta. kad jis tuoj 
susijungia su deguoniu. Net su 
ore esančiu deguoniu jis susi- 
jngia taip smarkiai, kad daž
nai gali ir užsidegti. Tiek pavo
jinga yra ta savybė, kad che
miškose laboratorijose fosforas 
visuomet yra laikomas vande
nyj. Lecithine esantis fosfo
ras nei kiek nenustoja savo 
ypatybės jungtis su deguoniu. 
Tatai chemikų tapovdaug kar
tų jrodyta. Ir4jU^rfp)Us mano, 
kad lecithinas žymiai priside
da prie kūno temperatūros pa
laikymo.

Bet kunę, temperatūrų, palai
ko ne vien tik lecithinas. Yra 
dar ir kitas chemikalas, kurį 
gamina antinkstinės liaukos ir 
leidžia i kraujų. Tų chemika
lų Dr. Sajous pavadino adre- 
nokshiu (adrenoxin). Kai rau
donieji kraujo rutulėliai atsi
duria antinkstinėse liaukose, 
tai jie pritraukia lecithinų ir 
adrenoksinų.

Raudonieji rutulėliai su tų 
chemikalų kroviniais pasiekia 
plaučius. Čia jie' pritraukia 
deguonį, kuris iš pradžių susi
jungia su adrenoksinų. Ta
čiau ta kombinuoto ilgai netve
ria. Kaip tik raudonieji krau
jo kūneliai tampa išblaškyti 
po kūnų (dažnai ir prieš tai, 
kadangi kraujas irgi šilimos 
yra reikalingas), deguonis pa
tvariau susijungia su lecithi- 
au.

Kai tik deguonis pradeda 
jungtis su lecithinu, — kuria
me, kaip matėme, yra fosforo, 
— tai padarinyj mes gauname 
šilimų. Dr. Sajous ir mano, kad 
tai tokiu budu musų kūne yrar 
palaikoma temperatūra. Ore 
fosforas tuoj susijungia su de
guoniu ir pagamina šilima. Tas 
pat įvyksta ir musų kūne, nors 
tas susijungimas nėra toks 
smarkus.

Dabar gali kilti rimtas klau
simas. Mes žinome, jog fosfo
ras su deguoniu taip smarkiai 
jungiasi, kad net gali užsideg
ti. Visai tad natūralu butų ti
kėtis, kaęl kraujo kūneliai su 
lecithino kroviniu, pasiekę plau
čius, tuoj imtų ir užsidegtų. 
Kodėl gi to neįvyksta?

Tatai bus nesunku suprasti, 
jei mes seksime Dr. Sajous iš
vedžiojimus. Štai jie. Antinks
tinės liaukos gamina ne įtik le- 
cithina ir adrenoksinų, bet dar 
ir trečių chemikalų, kuris yra 
žinomas kaipo cholesterolas. Jis 
priklauso alkoholių rųšiai, nors 
ir yra kur kas labiau kompli
kuotas nei paprastas alkoholis. 
Jo svarbiausias uždavinys yra 
reguliuoti tą žilumų, kurių pa
gamina lecithinas, susijungda
mas su deguoniu.

Kiekvienas žino, kad pečiaus 
degimų galima' reguliuoti tam 
tikromis durikėmis: kuomet 
mes daugiau atidarome tas du- 
rikes, tai pečius labiau, pradeda 
degti, kadangi pasidaro dides
nė trauka, — ir atbulųi. Cho- 
esterolas vaidina panašių rolę. 
Jis yra musų “pečiaus” (kū
no) durikės, kadangi reguliuo
ja kraujo ir iš viso kūno tem
peratūrų. Tapo jrodyta. kad 
kraujo kūneliai turi visus tuos

tris chemikalus, kuriuos paga-1 minti cholesterolo, tai tuoj pa
mina antinkstinės liaukos.

Kiekvienas kraujo kūnelis 
turi adrenoksinų su deguonies 
kroviniu, kurį jis pasiėmė iš 
plaučių. Ten pat randasi ir lė- 
cithinas, kuris stengiasi iš ad- 
renoksino paveržti deguonies 
krovinį. Ant galo, kraujo kū
nelis turi ir cholesterolo, kuris 
eina lyg sargo pareigas ir da
boja, kad lecithinas perdaug 
nepaveržtų iš adrenoksino de
guonies ir tuo budu nepadidin
tų temperatūrų.

Tie trys chemikalai galima 
užtikti ne tik kraujo kūneliuo
se, bet ir kitose kūno lųstelė- 
se. Ir visur pasireiškia tas pat 
dalykas: adrenoksinas turi de
guonies, lecithinas jo nori, c 
cholesterolas yra savo rųšies 
policmonas, kuris žiuri, kad 
lecithinas perdaug nenuskriaus
tų adrenoksino.

Dabar prileiskime, kad cho
lesterolas — tas musų kūno 
policmonas — pradeda perdaug 
varžyti lecithino laisvę ir visai 
neduoda jam iš adrenoksino 
imti deguonies. Kas tada? Ta
da kūnas atšaltų, o padarinyj 
neišvengiamai turėtų įvykti 
mirtis. Nuo tokios galimybės 
musų kūnas yra apsisaugojęs. 
Kada antinkstinės liaukos pa
krinka ir pradeda perdaug ga-

sidaro veiklesnė skydinė liau
ka. Ta liauka pradeda gaminti 
tam tikro chemikalo, kuris aks
tiną lecithinu labiau jungtis su 
deguoniu. Tuo budu cholestero
lo veikmė tampa nugalėta. Juo 
daugiau cholesterolo, tuo ma
žiau šilimos; juo daugiau sky
dinės liaukos chemikalo, tuo 
daugiau šilimos. Tų dviejų che
mikalų veikimas neitralizuoja- 
si ir, ačiū tam, kūno tempera
tūra pasilieka maždaug norma- 
liška.

Pažiūrėkime dabar, kas at
sitinka laike karščio, t. y. tem
peratūros pakilimo. Karštį pa
prastai pagamina ligų perai, 
kurie įsigauna į musų kūnų. 
Karštis nėra blogas dalykas, 
jei jis nėra perdaug didelis ir 
nesudaro gyvybei pavojaus. 
Kaip tik priešingai, — jis yid 
naudingas. Jis paakstina ėnzy- 
mų veikimų, kurie paprastai 
gamina ląstelėms maistų. Kai 
enzymai pasidaro labai veiklus, 
tai jie ne tik suvirškina mais
tų, bet ir ligų perus. Ir kai li
gos perai tampa, sunaikinti, tai 
mes pasveikstame.

Tai tiek apie ta mechanizmų, 
kuris palaiko musų kūne tem
peratūrų. O tų mechanizmų, 
kaip jau matėme, sudaro ant
inkstinės ir dalinai skydinė 
liauka. —-K. A.

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)

Prie išorinių durų Roberto 
Nelkės nelaukė nei automobi
lis, nei vežikas. Pifmą sykį 
atėjo ir grįžo pėsčias. Ėjo taip 
pat išsitiesęs, vienodais, smul
kiais gerai išauklėto žmogaus 
žingsniais. Iš išvaizdos niekas 
negalėjo spręsti, kad jam kas 
nors ypatingas slegia širdį. Bet 
portfelis po pažasčia buvo krei
vai atgal pašlyjęs ir laikėsi tik 
vienu kampeliu. Alkūnėje įka
bintoji lazda betiksliai tabalo- 
jo. Lyg tyrinėdamas, kietai 
pažvelgė į kiekvieną praeivį, 
tikrumoje nematė nei vieno.

Aleksandro gatvės kampe jis 
vos neprasilohkė su Žiemeliu. 
Tas jau išanksto sustojo ir 
laukė jo. Per Sudrabo grupę 
bandęs patekti į “Tarpininko“ 
dalininkus. Be pasekmių. Da
bar bandė prisigerinti antrai, 
stipresniai grupei. Tvirtai su- 
spausdė ir -supurtė ranką, kaip 
savo geriausiam draugui.

“Sveikas, sveikas, redakto
riau Taip anksti atsikėlęs ir 
pėsčias? Argi “Tautos Šir
dies Balsas” net vežikui nebe- 
atmeta ?”

Kiekvienas suprastų, kad tai 
pasakyta juokais. Bet Rober
tas šįryt buvo nepaprastai 
opus. Demokrato įkyrusis, 
apskaičiuotasai šeimyniškumas 
jį aštriai užgavo.

“Atmeta, neatmeta! Kas 
Tamstai darbo?”

Tas iš karto susigriebė.
“Na, na, na... Nepyk Tamsta 

tuoj aus. Aš tiktai juokais.”
“Aš Tamstos juokų nesu pra

šęs.”
Žiemelis pasidarė visai rim

tu — lyg vandeniu apipiltas. 
Paleido ranką.

“Atsiprašau. * Tamsta širyt 
negerame upe. Aš tik norėjau 
pasiteirauti, kuomet galėčiau 
pas Tamstą nuvykti. Tamsta 
žinai —r kokiu reikalu.”

Robertas sutvarkė portfelį 
po pažasčia. Pažiurėjo į Žie
melį taip, kad tas net pasi
traukė.

“Ateiti Tamsta gali kuomet 
tik panorėsi. 'Bet niekas ten 
neišeis. Ir niekas ten negali 
išeiti.”

Net įsimaišyti jam neleido.
“Ko Tamsta lendi pas mus? 

Musų biznis stovi ant tautinių 
pamatų. Sulig Tamstos nuo
mone, mes reakcininkai. Tai 
cik gi pas savo socialistus. 
Draugauk ir broliaukis su jais.

padavęs praslinko pro šalį.
Užėjo savo naujan butan, 

Elzbietos gatvėje priešais šau
lių parką, antrame aukšte. Ko 
jam dar ten reikėjo? Jis ne
žinojo. Jis visai nemanė apie 
tai, bet apie ką kitą. Jauna, 
kudlota kambarinė pravėrė du
ris ant retežio, kokietiškai su
šukdama griebėsi sutraukti ka
potą, norėdama uždengti kruti
nę. Duris atidarydama pati už 
jų pasislėpė, kol ponas praeis į 
koridorių. Robertą šįryt tie 
;posai neintrigavo.

Jis įėjęs savo baltajai), an
tiškojo stiliaus kabinetan. Pa
žiurėjo į laikrodį ant kamino 
karmizo, 'bet nematė, kad jis 
rodo pusiau devintą valandą. 
Išėjo skersai mėlynosios roko
ko salės ir rudojo baroko val
gomąją. Galvojo apie vieną ir 
tą patį dalyką, bet sąmonėje 
rūgo pyktis ant to paties Žie
melio. Lyg tas demokratas 
butų jį kažinkaip baisiai užga
vęs... Antroje pusėje, mažaja
me koridoriuje, pasiklausė prie 
Fridos miegamojo durų. Užu 
jų buvo tyla. Jis atsiduso ir 
pravėrė tarnaitės kambario du
ris.

Tarnaitė buvo nusimetusi 
kapotą. Nuogomis rankomis 
ir pečiais ji sėdėjo prie veidro
džio ir raitėsi plaukus. Šįkart 
ji visai nesusigėdino. Beveik 
viliojančiai atmetė galvą ir at
sižvelgė per petį. Bet Rober
tas net nepastebėjo jos gražių
jų pečių ir erzinančios šypse
nos.

“Ką čia Tamsta tiek smar- 
dini su ta lempa... Ar ponia 
dar neatsikėlė?”

“Dar ne. Bet šokoladą aš 
jai įnešiau visą pusvalandį tam 
atgal.”

“Aha... kuomet ji atsikels... 
.ai pasakyk jai, kad aš jau nu
ėjau ten.. Jei ji klaus... Su
pranti Tamsta — tiktai tuo- 
net, kai ji paklaus.”

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
ialima gauti “Nauj enose”. 
(aina 45 centai.'
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Viso labo!“
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LIPIMAS J DANGŲ SU GAMTOS KLIŪTIMIS

daroma 
gyvuliai

butume kaip Rojuj turė-

buvo pirmasis gero ir 
obuolys, kur j jaunave-

(Pabaiga iš 3 pusi.) 
žmona, atsidūrę už nesvetingų 
durų, kalbėjo šiaip:

—Ji:—Dėkui Dievui, kad ap
leidom tą pagundos vietą; nors 
vargų vargsim, tai nors ta boba 
mano vyro nebegundys.

—Jis:—Nebūtum lindusi, lyg 
pirštas į durų tarpą, nors nak
vynę 
ję-

Tai
pikto
džiai prarijo ligi juostos stovė- 

f darni sniege. Kai kurį laiką po 
• to kiekvienas jų dar tylėdamas 

kramtė.
Po kiek laiko ponia Kulnevi- 

čienė sugalvojo:
—Aš noriu namo. Greičiau 

namo, martia!... pravirko grau
džiomis ašaromis. Suminkštėjo 
vėl vyras ir padaręs rimtą iš
vaizdą, tarė

—Tamsta 
namo, ir tai 
laukiant!

—Kodėl ne. — flegmatiškai 
šis atsakė: — prašom 
mane, - ir buvo beeinąs 
j u keliu.

—Ne, mes šiuo keliu
me. Vesk mus žmonišku ke
liu, o ne į tų pragarą.

—Aš gi tamstai nenukasiu 
pustrečio kilometro aukštumo 
kalno šono.

—Kaip tai?! —nejuokais siu
to šiaurės buržujus
žodyne, padorius piliečius i gy
vybės pavojų statyti, policija! 
Aš nė vienu iš tamstos kelių 
neeisiu! Orientuokis! — smar
kavo pilietis

■ant ke-

NAUJIENOS, Chicago, m.

Vilniečių apyskaita 
iš D-ro D. Alseikos 
vardu pasiųstų aukųVadas nuleido galvą.

Jam prišoko su patarimu pri
mestinis :

—Aš žinau būdą, kaip juos 
išjudinti.

—Nagi sakyk, kaip?
—Nagi, kaip yra 

gaisrui iškilus, kada
nepasiduoda iš tvarto vedami? 
Reikia iš tvarto mesti 
lio mėšlus.

—Deja, šis eksperimentas 
nepritaikomas, čjia tik virvėj 
gali padėti,—pesimistingai at
siliepė Gangas.

Tuo tarpu pusnis ataušino 
užsispyrėlių karštį ir surišus 
virve juos galima buvo vestis. 
Nutarta leistis į Austriją, kur 
buvo spėjama šlaitesnio nulipi
nto. Be to naktį nesimatė žė
ruojančių bedugnių. Nors šis I ivacu*- and Auatme motoj 
kelias turėjo tęstis 3 dienas, Paryžius. — William John 
vienok turistai sutiko. Lock, garsus anglų rašytojas,

Tuo tarpu susirinko aplinkui kuris gegužės 15 d. pasimirė 
dideli žalmargiai debesiai. Jie Francijoj.
buvo tiek jaukus, kad galėjai _______
anka juos liesti. Deja, neilgai , ~~ ~

juos glosčius jie prakiuro lyti | 
stačiai už apykaklių.

—Reikalingas pasiaukavimas, 
—kalbėjo vadas. Vienas musų 
Airi eiti pirmyn kelio ieškoti. 
Kulnevičiai yra pačioj jaunys
tėj ir kaipo žadanti šeimyna 
yra reikalingi valstybei ir žmo
nijai, juos reikia taupyti. Aš 
už juos atsakau, vadinas, kai
po vadas, turiu liktis prie jų. 
Liosai lieka traukti primesti- 
niui. Padaryta vienas liosas, 
kurį Makalionis ir ištraukė.

—Paskutinis prašymas... — 
tarė Makalionis lyg karti pa- 

I smerktas. Tq statinę, kurią. dy- 
I kai ant nugaros velku, pasiu- 

iau lig tuojau išgerti, o tada 
aš pamėginsiu Diogeno susisie
kimo sistemos. Juk Diogenas 

laikyk'savo savo statinėj ne tik visą Grai- 
geriausioj tvarkoj.
Cal.. Aprii 3. — Trinerio Į 

Kartus Vynas yra geras pilvui pa- , 
vasario mėnesiuose. Aš rekomenduo-} 
,iu ji visiems savo draugams. Luigi j 
Marcucci.” —• Visose aptiekose. Ne
mokami sempeiiai iš Jos. Triner Co. 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III.

į vadą:
turi mus parvesti 
tuojau, nieko ne

paskui 
senuo-

neeisi-

žmonių

STAIGIOS PKRMAINOS 
PAVASARIO ORO 

padaro ši puiku sezoną labai pavo 
ijinga. Sukietėję viduriai tada ypač j 
nepageidaujami, todėl imk 

TRINER1O KARTAUS VYNO 
reguliariai po truputi ir I___
vidurius geriausioj tvarkoj. “bos kijų išsiritinėjo, bet ir Pelopo

nese plaukiojo.
Pasiūlymas buvo priimtas su 

ovacijomis. Ištuštinus statinę, 
! Makalionis įsirangaVo j ją ir

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
' savo namą?

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

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

Greitas pristatymas.

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

AŠTUONIOLIKTAS
LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

APVAIKŠĖIOJIMAS
Gegužės 30 d., 1930

Pradžia 10 vai. ryte
PROGRAMAS

1. Keturakio Benas
2. Pirmininkas M. Liubinas — kalba
3. L. K. M. Choras, vadovaujamas A. P.

Kvedaro
4. L. Pruseika — kalba
5. Darbininkų Aido Choras, vadovauja

mas A. P. Kvedaro
6. M. Vaidyla — kalba
7. Jaunos Birutės Choras, vadovaujamas

Sarpaliaus
8. P. Grigaitis — kalba
9. L. K, M. ir D. Aido Chorai po vadovyste

A. P. Kvedaro

Po programui bus piknikas Justice Darže. 
Visus kviečiame dalyvauti ir tuomi parem
ti šią naudingą įstaigą. KOMITETAS.

i akmuonubildėjo į tamsią bedug
nę...

Nubildėjo ir nubildėjo ant 
amžių amžinųjų.

Vargas) padąro išradėjus. Pa
darius likusiųjų posėdį, vadas 
šitaip kalbėjo:

—Anot Neutono, žeme trau
kia į save centrine pajėga. Eiti 
pakalnėn reiškia kad ir netie
sioginį tam traukimui pasingu- 
mą. šitą traukimo įstatymą, 

| kaip ir kiekvieną įstatymų, ga
lima yra apeiti. Pavyzdžiui 
ratų į pakalnę važiavimas.

---- Riedekime? ---- pertraukė 
vadą Kulne vidus ir pats pir- 

mas pradėjo tabaluoti. Atsi
trenkęs į eglės liemenį, apčiu
pinėjo, ar visi šonkauliai tebėra 
ir padarė išvadą, kad riedant 

I sunku orientuotis, ką ir pra
nešė iš naujo sušauktai tary
bai.

—Kvailį, kas gi rieda žie
ma,—garsiai pamanė vadas: — 
sniegu susisiekti vartojamos 
šliaužiamos įmonės.

—Rogės! —įspėjo ekspertai.
Roges iš bėdos galėjo pava

duoti nuosavus dvišakis. Nu
tarta šliaužti sėdint. Ponia Kul- 
nevičienė apsiverkė, atsibučia
vo su vyru, persižegnojo, vyrai 
stipriai pasispaudę rankas. Vi
si sūdo ant savųjų.

Sniego lavinas nešini, akme
nimis raiti, miškus laužydami, 
lyg uraganas naktį per sniegų 
pakalnę, peršokdami uolas ir 
debudnes, tryš turistai švitėjo 
gilion daubom Vienur kitur pa
siliko ant medžių šakų beka
bu: kepurė, pirštinė, kelryšis 
ar šiaip įvairių pridengimo 
reikmenų dalys.

Ant Vokietijos-Austrijos sie
nos stovėjo sargybiniai. Paste
bėję atūžiant laviną, jie iš
lakstė, kur kojos neša ir su- 
pliumpsėjo kur tai j žėrinčią 
bedugnę.

Ekspedicijos likučiai susira
do pirmajame pakalnes Tirolio' 
miestely Lofer. čia jau juos 
išskėstom rankom pasitiko Ma
kalionis. Jis jau buvo surojęs 
surasti visiems nakvynės ir 
pats tinkamai susišildęs. Gat
vės gale šipuliuose gulėjo jo 
statinės liekanos. Čia pat buvo 
Įlenkta karkiamos siena, 
minimas kalnų meteoras atsi
daužė. Padarius trumpą pasi
tarimą, kaip laikytis svetimoj 
valstybėj, vadas, apžiūrėjęs sa
vo kompanijos tualetą, nu
sprendė :

Jei musų išvaizdos nepapuo- 
Šim mažiausia grafų titulais, 
tai ko gera ne tik iš nakvy
nes, bet už valstybės sienų iš
mes. Deja, 

labai artimi

kur

Ši apyskaita neliečia tik tų 
gerb. Amerikos Lietuvių aukų 
kurios buvo,gautos perduot Lai
kinajam Vilniaus Lietuvių Ko
mitetui tebesant jo pirmininku 
d rui 1). Alseikai, iš kurių apy
skaitos jau buvo paskelbtas.

Gauta 1927 m. pabaigoj 
ir 1928 m.:

Iš Brooklyno p. Mikolainienūs 
ved. Komiteto D—ro Basanavi
čiaus prieglaudai arba mokyk
lai ................................. $250.00

Chicagos SLA. Moterų
kp. p. O. Kirienės' siųstų 350.00 
Iš New Britain p. Mikolausko 
siųstų ......... 80.00

Iš New Britain p. Pilipaus- 
ko.....................   57.00

Iš Pittsburhgo p. Petro Pivo- 
iruno siųstų ..................... 25.00

Iš 'Chicagos Vilniaus Vad. 
Kom. siųstų..................... 100.00

Iš nežinomų (laiškas ne- 
autas) ......................... 25.00
Iš New Britain p. K. Ste
ponaičio siųstų..... 10.00
Iš Pittsburhgo p. P. Pivo- 

runo ......................... 140.00
Iš Chicagos d-ro Grai- 

č’.uno ...........................'... 5.00
Iš Chicagos P. Konsulo P.

Žadęikio D—ro Basanavi
čiaus paminklui..... 79.00

1929 metais.
Iš Susi v. Liet. Am.

Seimo............................. 344.00
Iš Ne\varko p. A. S*. Tre

čioko s. D—ro Basanavi
čiaus pamin. vainikui .... 12.50

Iš Hartfordo p. Lalio s. 
Vetuvių mokslo Draugija

ro Bas. Paminklui.. 150.00
Tš Chicagos Vila. Vad Ko

miteto _____ ____ ______________ 100.00

Iš Piiiladclfijos p. J. Gri-
’o s................................ 14.00
Iš New Britain p. V. Vi- 

tukino .............................. 96.00
Iš Pittsburhgo p. P. Pi va

rlino ............................. 100.00
Iš Hartfordo p. V. M. Če

kanausko s..................... 15.00
Iš Now Haven p. V. Alks

ninio s............. ............... 15.00
Iš Grand Rapids p. Berno

tienės ir p. Jurgieliutės 
siųstų ............................. 16.00

Iš Chicagos. Vii. Vad. • 
Komiteto siųstų ............. 250.00

Iš Pitts'burgho p. P. (Pivo- 
runo siųstų ..................... 67.00

1930 metais ligi balandžio 
15 dienos

Iš Brooklyno p. iP. Miko- 
lainio siųstų .................  163.00

Iš įPittsburgho p. B. Ka
peikos siųstų ............... 11.42

Iš 'Philadelfijos p. J. Gri
niaus įsiustu ................. 29.49

Iš Chicagos Vii. Vad. Ko
miteto siųstų................. 200.00

Iš Hartfordo p. V. M. Če
kanausko siųstų ........... 19.00

Iš Ne\v Britain p. M. Ma
žeikos p.,J. Mikalausko ir 
p. S. Malulionytes...... 61.00

Iš viso gauta.......... 2,787.18
Atiduota arba suvartota 
Atiduota Lietuvių Mokslo 

Draugijai D ro Basanavičiaus 
paminklo reikalui Basanavičiaus 
vardo stipendijai ir kitiems rei
kalams.

(p. iP. Žade'kio $7'9, Hartfordo 
lietuvių $150, Susiv. Liet. Am. 
$11, ir p. P. Mikolainio siųs
tų $80,) ......................... 320.00

Žurnalui Vilniaus šviesa pa
šalpa .iš V. V. K—to $100, d ro 
Graičiuno $5. p. Čekanausko 
$5, ................................. 110.00

D ro 1) Alseikos 1928 me
tais suvartoti (iš jo nuožiūrai 
gautų aukų) našlaičiams moks
leiviams šelpti, jaunimo knygi-

elpia 4 tokius moksleivius, be 
j draugija turi ne mažai išlaidų 

spaudiniams, knyginams ir ki
tiems draugijos skyrių reika
lams. Visoms išlaidoms padengti 
reikalinga mažiausiai $200 mė
nesiui. Sudeda aukų ir draugijos 
nariai, už visuomenes darbų 
nieks iš draugijos narių atlygi
nimo neima, 'bet lėšų draugijai 
vis trūksta.

Vilniaus aukotojams, ypač gi 
daug pasidarbavusiems Vilniaus 
krašto Lietuvių reikalams gerb. 
Vii. Vad. Kom., Sus. Liet. Am. 
Tarybai, p. k. Žadeikiui p. Miko- 
lainienei, p. B. Mikolainiui, p. S. 
Vitaičiui, p. P. Jurgeliutei, p. P. 
Pctraitienei, p. V. M. Čekanaus
kui, p. P. Pivarunui, p. O. Ki- 
rienei, d-rui Graičiunui, p. J. 
Griniui, p. J. Mikolauskui, p. 
Pilipauskui, P. Sekini, p. Laliui,' 
p. V. Vitukinui, ir kiliems—Vai
riame širdingiausia padėka.

Vilniaus Lietuvių Kultųros 
švietimo draugijos Centro Val
dyba

D-ras 1). Alseika, Pirminiu.
S. Matjošaitis, Vicc-Pirminin. 
D-ras J. šlapepis, Iždininkas 
A. Valaitis, Narys:

<. Tamulevičiūtė, Sekretorius 
i rmuiinko ad/esas Vilno.ul. 

agielonska 9-3 . x
Iždai nko •. dressas., Vilno ųl. 

Wielka 16.
Vilnius 1930 m. V. 1 d.

' N A U J IENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Pasiuvu Dreses
< lU.sipirkit materijolą, o

gražią d r esi ūke pa
ira) 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 0 vai. vakaro.
K ■■-..■■■ Į
I________________________________

NAUJIENOSE 
GARS1NKITES

titulai ’ ir rūbai 
dalykai ir kon

trastų nemėgsta. Kad išrody- 
tų patikimiau, nutarta pasiva
dinti padoriais driskiais.

Gavę šitų kampą savo sąna-* 
riams padrėbti, Kulnevičiais 
sakėsi pirmų sykį savo gyveni
mą taip patogiai švenčių Vely
kas.

neliams steigti ir spausdi- 
niams ............................. 533.65

1)—ro Basanavičiaus vardo 
mokyklai įsteigti ir ją laikyti 
1928 ......................... m. 415.65

Vilniaus Lietuvių Kultųros 
Švietimo draugijai.... 1,108.92

Iš viso atiduota arba suvar
tota ......................... $2,787.48

Pastaba
“Kultūros” švietimo draugij. 

laiko dvi liaudies mokyklas., 
vieną Vilniuje, kitų sodžiuje, 
suteikia vienkartinės pašalpos 
gabiems neturtingiems mokslei
viams bei našlaičiams, nuolat gi

Ekspresinė Kelionė i Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu
liariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

ST. LOUIS, MIVVAUKEE IR CLEVELAND

Del informacijų kreipkitės į lokalinius agentus musųHamburg.American Line
177 N. Michigan Avcnue L 4* Chicago
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su nipeiiu burnoje, šokina, bo- 
vija, kad kūdikis neverktų. 
Klausiu: “Kur gavai tą vaiką?” 
Jis sako: “Radau verkiantį, tai 
ir nešioju”. (Bus daugiau)

moters bagažo. Susitinku p. 
Wegnerį. Jis jaunas', apie 25 
motų amžiaus vyras, kokių 6 
pėdų 2 colių augščio. Laiko jis 
ant rankų apie 2 metų kūdiki,

sušilome, nes ta dieną buvo ga- nas Blatuti, 
vagonuose na šiltas oras', o tai darė musų
pusės lipa kelionę daug smagesnę. Įsivaiz- valandos ryto, 

vagonus, kad'dar kartą savo! duokite: eaulei kaitinant priei- į
yjc jkiti P. Baltučio, dar kiti Stul-1 pažystamus, gimines apsika-|ni prie paties

I pino. Rodosi, kad tai, jie osan-jbinti ir dar kartą pasakyti su-j kristadniai la
10 valandą'tys kaltininkai Šio susirinki-i d.e. Bet b* gale traukinys j vidale krinta tau ant veido ii

1 Šalie, nu- mo. Susiradę savo palydovus, j suskambino, ir pradėjus jam po I gaivina tavo nuovargi, 
apipyla juos visokiais klausi- į valini šliaužti, minią, mosuoj 

ireikaliu-;čią rankomis, palikome.
Traukiniui sustojus prie 

Kadangi palydovai jau yra gatvės, radome p. J. Zolpą 
le, tai tuo-1 savo

jau nuramina, trukumus pataiso! koks generolas

Ekskursijos Įspūdžiai
Gegužės 22, apie 

vakare pribuvęs į 1 
stebau. Didžiulė La Šalie sto 
tis kimšte užkimšta žmonėmis, j mais, reikalingai
Manau, kad koks sukilimas, ar | gaiš, 
kas panašaus.

Kur tik eini, visur lietuviai, potyrę tuose reikaluose, tai tuo-■ “ 1' 1.. '*1 • 1 —11 ~ 5 O..,.! I .visur lietuviškai kalbasi. Susi
nervavę, vieni verkia; kiti juo
kauja; bet visi, matyt, ko tai 
laukia, ko tai ieško, ar pasi
rengę ką tai padarytį. Laksto 
iš vieno kambario i kitą, iš vir
šutinio aukšto į apatinį. Vieni 
klausinėja, ieško Rypkevičiaus,

Tarp Draugų
— Labtr diena, Stasy!
— Laba.
— Kodėl taip linksmas 

die?
— Juk žinai, ateina Kapinių 

Puošimo Diena, rengiuos pirkti 
automobilių.

— O kokį manai pirkti?
— Tai jau turiu išsirinkęs 

gražų ir gerą Willys Eight.
— O kas juos parduoda?
— Tai S. Rumchaks.
— Kur jis randasi?
— White Sox Motor Sales, 

610 W. 35th St. Jo telefonas 
yra Yards 0699 arba Boulevard 
8642.

— Tai eikime, aš irgi apžiū
rėsiu.

— Jis turi visokių karų — 
Willys Knight Six, Willys Six 
Willys Eight ir VVhippet; taip
gi turi visokių vartotų karų, 
visokių išdirbyščių ir už visokią 
kaina.

— Tai gerai, aš pirksiu 
VVillys Knight, nes turiu va
žiuoti į New Yorką, tai grei
čiau nuvažiuosiu.

Paimk vieną, nepadarysi 
klaidos — tai tikrai geri ka
rai. . (ApgD

šian-

Ir vėl pirmesnė scena pasi 
rtoja. Buvusieji

ir keleiviai, užsitikėdami savo 
palydovais, nurimsta ir laukia 
■traukinio.

Apie 11 valandą praneša, 
kad traukinys yra prirengtas. ' 
Suužė, sujudo žmonės, užgrudo paiko traukinys 
įėjimo vartus, skubindamies įlėkdami p. Zolpą 

minia žmonių 
■traukini.. Rodosi, 
kio netikėtino butų 'atsitikę.

Niagara Falls
Kadangi iš Chieagos išvažia

vo apie 100 su viršum lietuvių, 
tai traukinio nekurtus. vagonus 
užėmė vien lietuviai, ir į kėlės 
valandas laiko j re pasidarė kaip 
viena šeimyna. Eidamas trau
kiniu tik girdi lietuviškus pa
sikalbėjimus', juokus, ir atrodo, 
kad traukinys iš Klaipėdos bė
ga į Kauną.

Apie 2 vai. po pietų, gegužės 
23 d. pribuvome į Buffallo, N. 
Y. čia palikome, visas savo 
valizas vagonuose, o patys, spe
cialiu elektrikiniu traukiniu, 
važiavome apžiūrėti Niagara 
Falls— tas stebėtinai gražias 
Amerikos vietas, kur turistai 
suvažiuoja iš viso pasaulio ir 
moka dideliu pinigus už kelio
nę. Bet šios ekskursijos daly
viai turėjo progą tą viską pa
matyti veltui.

Kaip čia viskas atrodo ir ką 
mes čia matėme — nerašysiu, 
ba jau yra prirašyta daug kny
gų apie ši vandenpuolį ir dau
gelis jau yra' apie jį girdėję. 
Dvi valandas laiko pasivaikš
čioję, visi truputį pavargome ir

vartus, skubindamies 
kuogreičiausia patekti į trauki
nį. Bet pamatę fotografą 'Stalu 
kūną besitrusiant su aparatais, 
vėl visi metėsi arčiau prie ka-1 
meros, kiekvienas užimti geres
nę poziciją. Stankūnas dirba 
sušilęs: tai aparatas virsta, tai 
cksplodavimui įtaisymas par
virsta ir ne laiku užsidega.

Bet galų gale Stankūnas iš
šovė, žmonės suklykė, ir pasi
pylė ekskursantai per vartus 
prie traukinio. Apgulė traukinį 
nuo vieno galo iki kito. Čia 
vėl visokiausių vaizdų. Vieni 
susikabinę verkia, bučiuojasi; 
antri rankovėmis, kiti vėl ske- 
pečiukėmis ašaras ir nosis 
šluostosi; dar kiti juokauja, 
skepečiukėmis ir kepurėmis į 
sėdinčius' vagonuose mosuoja.

12 valanda kondokutorius1 su- ¥
riko: “Ali on board”. Susikibu
sieji pasileidžia, išvažiuojantieji 
lipa į traukinį, buVę traukiny 
svečiai skubina laukan, kad ne
išvežtų nepasirengusius važiuo
ti.

Bet atėjęs Niekei Plate gelž
kelio atstovas, p. Wegner, ku
ris mus lydėjo iki New Yorko, 
suteikė mums daug smagumo, 
pranešdamas, kad dar reikės pa
laukti 10 minučių, ba nesuspėjo 
sudėti viso bagažo.

JI ; 
pa i

su 
keleiviais. Zolpis, kaip 

vidury stovėda
ma komanduoja: “Bėk į pry-
kį, tamsia' ,lipk į miegamą- 

I klausimą atsako trum- 
“Viskas bus gerai, tik 
tik lipk” ir į vieną minutę 

atsitolino, pa
su pusėtina 

bežiūriučių i 
kad kas to-

mano vaikas' pra
puolė!” If 'taip tęsėsi iki 10:30

Kadangi mudviem su Baltu- 
tsi tik imas, 
i. mokė j c- 
n’iJus su

pti eš iš-
įėję i 

linksmins

; vandefipuolio, čia ėju ne pirmas toks : 
išeliai miglos pa-į tai kiekvieną, rodn$ 

me suraminti ir jo : 
tvarkyti j laiką, ir 
plauksiant laivui 
radome 
gius ir laukiančius laivą 
dėsiant.

Reikia paminėti, kad visame 
kame mums pagelbėjo laivų 
kompanijos atstovas p. r'rede- 
rick ir gelžkelio atstovas n. 
Wegner. Paminėsiu vieną juo
kingą atsitikimą, kuris aiškiau 
nušvies tą vaizdą, koks būna 
prieš laivui išplauksiant. Aš 
bėgu laivo baze ieškoti vienos

Sugrįžę į Niagra miestelį iš
siskirstėme — vieni į valgyk
las, kiti ki'tur, ir kiekvienas iš 
musų linksminomės 
ras išmanėme. O 
turėjome kur,

kaip kat- 
linksmintis 

nes speciališki 
Niekei Blate gelžkelio palydovai
mus lydėjo ir davė nurodymus 
kur ką gali gauti. .

5 valandą po pietų vėl visi/ 
susirinkome prie to paties elek- 
trikinio traukiniu ir leidomės 
į Buffalo, kur radome Chica- 
gos traukinį belaukiant mus. 
Patraukėme? i New Yorką.

Iš čia kelionė' buvo dar sma
gesnė po visų tų įspūdžių Nia 
gra Kalis ir prie'to dar užmez
gus artimesnius ryšius su savo 
sunkelei viais. Ir nė nepasijuto
me, kaip 7 vai. ryto pribuvome 
pas Scandinavi jos-Amerikos li
nijos laivą Oscar I [.Traukinys 
privežė mus visai prie laivo, 
taip kad be jokio vargft, su ran
kiniais bagažais, suėjome į lai
vo prieplauka.

v l

Prie laivo

laivą, 
s'ma ;
su j u-1

Puikus pasirinkimas vy
riškų apredalų, naujau
sios mados stylių ir spal
vų skrybėlių ir kepurių,

AUDITORIUM 
MEN’S SHOP

Amgštos Rūšies Vyru Aredalai
3135 S. Halsted St.

h

!»

J i

Kadangi buvo 7 valanda ry
to, tai laive dar niekas nedir
bo, todėl negalėjo nė mus su
leisti vidun. Taigi, susidėję sa
vo rankinius baksus, patys, ly
dimi gelžkelio atstovo Mr. Weg- 
nerio, pasileidome į Iloboken, 
N. J., pusryčiauti. Sugrįžę po 
pusryčių radome jau visus lai
vo viršininkus ir darbininkus 
belaukiančius musų.

Na. ir prasidėjo musų “bizi 
syzon”. Vienas neranda savo 
bagažo, kitas nežino kur jo 
draugas 'dingo, trečias pribėgęs 
traukia mane už skverno, pra
šydamas: “ponas Rypkevičiau, 
susimildamas paieškok mano 
bagažą.” Kitas vėl šaukia: “po- 

--------------- —.......i

Decoration Day Special
NUŽEMINTOS KAINOS ANT

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Extra size augštos vertės Tajeras už žemą kainą, 
turintis visas progas subudavojimo ir išvystymo, kas daro 
galimu dėl Firestone Balloon tajerų laikyti pasaulinį rekor
dą ant paprasto kelio lenktynėse saugumo, ilgiausios ištver
mės ir pigumo. Pirkdami Firestone Oldfield tajerus busite 
pilnai užganėdinti.

FIRESTONE
$5.55

6.30

OLDFIELD
29x5.00
31x5.25
32x6.00
33x6.007.55

........................ 8.15

........................ 9.75

........................ 12.90

......................... 13.10
Uždėjimas dykai.

29x4.40
29x4.50
30x4.50
28x4.75

Visi kiti saizai už lygiai žemą kainą.
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų tajerų 
prieš šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamą ta- 
jerą. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos tajerų.

Krautuvė atvira kas vakarą ilki devynių.

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

NAUJIENŲ NEDELIOJE,

BIRŽE Ifi 
(JUNE)

8,1930
ChernausKo DaržeA __

Justice, Illinois
Kas metas “Naujienų” piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 lietuviš
kos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies tautiniai istorinė 
šventė, į kurios apvaikščiojimą suplaukia tūkstantines minios vienos 
tautos žmonių. Taip, “Naujienų” piknikas, tai yra milžiniška sueiga vienų 
su kitais, kad galėjus bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, 
draugiškai pasišnekučiuoti ir apie praeities ir dabarties laikus - mintimis 
pasidalinti.

Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puiki proga 
senymui suėjus pafilozofuoti. ** /

Chieagos, Lietuvių Šurum-Burm arti -

ČIA BUS RISTYNĖS, KUMŠTYNĖS, ŽAISMĖS, 
JUOKAI, MUZIKA, ŠOKIAI ir UŽKANDŽIAI.

Viskas tas bus

“NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8, 1930 
0 Chernausko Darže.

Lauksime Jūsų
KOMITETAS. I

■ L'' L
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apdegė
AvėTrobesy 1614 Sherman 

savo ofise užtikta John K. 
Crimes, gerokai apdegęs ir be 
sąmonės, kai tame trobesy ki
lo gaisras. Crimes išgelbėta. 
Jis pasveiks. Gaisras padarė 
žalos apie $7,000.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club praneša: 
47 nuošimčių automobilių, 

esamų Suvienytose Valstijose, 
randasi tose apielinkėse, kurių 
gyventojų skaičius nėra dides
nis, kaip 10,000.

Suv. Valstijose yra 4,700,000 
darbininkų, kurių gyvenimas 
priklauso nuo transportacijos 
motorais.

Išmokėta apdrauda 
po 11 metų

Per 11 metų negauta žinios 
apie Ratįih A. Anderson, iš 
Traversa City, Mich. Vakar 
teismas nutarė, kad Anderson 
esąs miręs. Anderson žmonai 
teismas pripažino apdrauda 
sumoj $5,000 ir dar nuošimčių, 
susidėjusius per tuos 11 metų, 
sumoje $2,656.25.

Gaisras vidurmiesty
Kilo gaisras adresu 4 So. 

State Street. Vienas sunkiai 
apdegė. Ugnagesių komandos 
leitenantas apalpo durnuose. 
Nuostolių padaryta keletas šim
tu doleriu, t

Dvi bombos
Dvi bombos išsprogdinta nak

tį iš pirmadienio į antradienį. 
Viena jn sprogo prie ’liamų 
4815 Montana. St., o kita — 
prie aptiekos 2601 VVentworth 
Avė. Sužeista du žmonės, ku
rie nugabenta ligoninėn. ža
los turtui abi bombos padarė 
apie $15,000.

Policininkas nušauta

1940 North Cali- 
susipešė. Pilici- 
McDonald 'mėgino 
perskirti, l’ž tai

Du partneriai, savininkai už
eigos adresu 
fornia Avė., 
ninkas John 
besipešančius 
susilaukė kulkos širdin. Pašo- 

pabėgo, o policininkas 
Policijos komisionierius 

kuris
policininkams užeiti i 
jeigu to nereikalauja 

policininkų, pareigos.

v tįsieji 
mirė.
Russell išelido įsakymą, 
draudžia 
saliuną, 
jų, kaip

Didesni ir aukštesni 
trobesiai Chicagai

Aldermanas John J. Cough- 
lin paskelbė, kad artimoje atei
ty jisai patieksiąs miesto ta
rybai įnešimą, kuris suteiks 
Chicagos kontraktoriams galios 
statyti vidurmiesty didesnius 
ir aukštesnius trobesius, ne 
kad iki šiol. Laukiama, kad 
miesto tarybai priėmus šį pa
tvarkymą, statyba vidurmiesty 
sukrus.

Prasidėjo parodos 
tybos darbas

sta-

Vakar pasaulinės parodos 
Chicagoj komiteto pirmininkas, 
Pufus I latves, išėmė pirmą ga
rinės mašinos lopetą žemės 
Grant Parke, ryšy su pradėji
mu darbo parodos statyboj.

Atsinaujino gaisras po 
savaitės

Gegužės 14 dieną sudegė ja
vų elevatorius, kuris buvo ant 
v..dinamos žąsų salos. Manyta,j 
kad ugnis seniai užgesusi. Bet i
antradienį liepsnos ir vėl iššoko j
iš degėsių ir teko vėl šaukti ug 
negesiai gaisrui gesyti.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. 

F. Rdssell, šios savaitės biule- 
tine įspėja chicagiečius:

Kai jau valkacijų laikas ne
betoli, tai šie patarimai sutei
kiama, idant apsaugoti jūsų sa
vastį :

Bukite tikri, kad visos durys 
ir langai jūsų namų yra tvirtai 
užrakinti ir užsukti gerais, 
tvirtais užraktais. Jeigu lan
gai turi velkės ir jos neveikia 
tinkamai, tai įdėkite naujas. 
Išmėginkite visus langus ir vi
sas duris, pirm negu apleisite 
namus.

Brangmenos neprivalo būti 
paliktos namie, kai išvažiuoja
te. Artimiausias jūsų apielin- 
kėje 'bankas arba sandėlis ge
riau tuos dalykus apsaugos.

Paprašykite kaimynų pažiū
rėti kartas nuo karto į jūsų na
mus. Nepamirškite įspėti po
licininką, kuris vaikšto jūsų 
apielinkėje, kad jus išvažiuoja
te.

Įspėkite paštininką, pienių ir 
kitus, kurie gali palikti siunti
nius prie jūsų namų, nepalikti 
nieko kol jus sugrįšite. Pa
likti laikraščiai ir paketai reiš
kia pakvietimą vagiliui įsibriau- 
ti į jūsų namus.

išmokėti pinigai
Per 

NAUJIENAS
Pinigus gavo

Ligoni-
nei

1 (>5(}.8—Stanislovui Balnioniui 
16496 Onai Stočkuvienei 
24594—Marijonai' Uitošinskie- 

nei
McrkusevL

MADOS

Telefonas
Cicero 8724

(.3135,

Matcušą 
Lietuvoj, 
motinėlę

metai

Naujoviška svečiuosna eiti 
iš juodo 

su baltu kalnierium. Sukirp- 
36, 38,

Amerikoje ir 
tris seseris 

Lietuvoje.
kaip žiauri 
musų tarpo

čion ei
25349—Pranui Tamuliui
16529—Veronikai Kaznauskiu- 

tei
Išmokėti per kilus bankus:

3135 
suknelė. Gražiai išrėdytų 
šilko, 
tos mieros 16, 18, taipgi, 
40 ir 42 colių per krutinę?

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
>aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
urba krasos ženkleliais kartu su už- 
iakvr«u. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., l'ŽSO So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi No -----
Mieros ...............................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

’■—Aldbiiai Kolitui

1143—Dr. D. Alsejko
1114—JKatarzyna Grzymaila 

16 150—Barborai Pocienei 
16470—Petrui Budginui 
16461—Teodorui Jdkūbauskui 
16165—Onai Vapštienėi 
25583—iRartborai TautSrvičienei 
25586—Julijonui Lcbriikui 
25598—Ėmei i j ai Brasausk ienei 
25599—-Onai Šimkienei 
25602—Marijonai Urpšicnei 
25603—Juozapui Vi kortui 
56779 
56782 Pranui Bogučauskui 
16493—Aleksandrui Andruškui 
16498 —įMykolui Rusteikai 
16177 Jonui Vasiliauskui 
16481- Vilhalminai Petkevičie

nei
16489—Franciškui Paugui 
16491—Juozui Žilinskui 
i6492—Vladislovui Žilinskui 
16504—Filiminai Kaubraitei 
16513—St. Strokaitei 
16514 —Uršulei Miliauskienei 
25316—Zosei Vambutitei 
16488—.Antoninai Rubelienei 
16197 Viktorui Godlauskui 
16500 Onai Bernotienei 
16485—Staisei Gudaitiene 
24593— Juozui Auguliui 
16510—L. Lenkauskienie 

16486—Juozui įPuckoriui 
16495—IM. Fabi Jonienei 
16511 —<M. K ra s a u sk i e n ei 
16512—K. Levinckienei 
16501—T. Staponkicnei 
253 13—U. Vaiciekauskienei 
16531—Onai La.uraičiukei 
16535—B. Norvaišienei

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
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.

ENKI U METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

K A ZIMIE R A S S E R EIK A

Persiskyrė su\ šių pasauliu 
28 dienų, gegužės mėn., 1925 
m., sulaukės 46 metų amžiaus, ‘ 
gimęs Lietuvoj, Puoro kaime, 
Naumiesčio parąp. Paliko di
deliame nuliudmė moterį su
trimis vaikais: du sūnų ir vie
na dukterį, tris brolius — My
kolą ir 
Antaną 
ir seną

Penki 
mirtis išplėšė iš 
jį, palikdama žaizdą, kuri nie
kada neužgys.

Dabar sakome. Kazimierai, 
ilsėkis šaltoj žemelėj, lauk mu
sų ateinant pas Tave.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs ir Duktė, 
Broliai ir Giminės.

MARIJONA VVAŠK1EWI(Z 
po tėvais Grimalaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 dieną, 6:3,0 .valandą
vakarę, 1930 m., sulaukus 44 
m. amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Bronislavą ir dukterį .He
leną 14 metų, brolius — Wil- 
liama, Joną ir Pranciškų Gri- 
malius, dvi pusseseres — Ur
šulę Rimkienę ir Magdaleną 
Dirmontierię ir du pusbrolius 
— Juozapą ir, Motiejų Grima- 
lius. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2321 S. Leavitt St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 31 dieną, 10 vai. ry
te is namu bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Waš- 
kicvvicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laįdotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Broliai 
ir Giminės.. I

I aidotuvėse patarnauja gra
borius Lachąvich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

16539—P. Petrulytei 
16540 A. Evehskienei 
24599—-PetTui Zarontii 
25348—M arei Mažefic ien ei 
16524 K. 'MorkeviČienci 
24598 -SI. Jakubauskui 
16523—Vladislovui Praščiui 
16523 Juozui Samoškui 
16533—Onai Vilkienei 
24597—'Anelei Dirdienei

Graborlai

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 •».

iose mięs- 
estelių da- 
[odemiftka

J. Lulevičina
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Pntarnau.iu laidotu
vėse 
to ir 

lyse.
koolvčia veltui

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel Victorv 1116

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 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis ’ 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Boulevard 5203

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phofie Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užtai 
kvmui skyrių

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

PIGIAUSIAS lietuvis
GRABORIUS CHICAGOJ

r*. ». .

Ląidptuvėse patar
nauju gėliau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu iŠdir- 
bystės.

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

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinio dėl visokio alkio

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akiniu

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phont» Canal 0523

va-

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------ O

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------ O——

4649

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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 6 iki 9 valandos vakare 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU 
3464 South Halsted Street

< ’fiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

$421 South. jlalsted St.
Valandos: nuo ii) iki 2 po piepi, 

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 aptie- 
koš) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. MONTVTD, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namu telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diatherruia
------- o-------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago III
--------- O---------

0

Ofiao Telefonai Vlrglnla 0030 
Rea. Tel Van Bures 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 11 rjho Iki 1 po pietų, 2 iki 4 

ik) 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 
■4 Mamų ofiaa* Morth Rida

3413 Franklin Blvd. 
Valandna 8'80 iki 0-80 vakaro

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

ir

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

Tel. tafavette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai rvto
nuo 6 iki 9 valanda’ vakaro

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis VaLi
Dentistas

4712 South Ashland
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8
Rezidence Pitone Hemlock

Avė.
vakaro.
7691

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL

Dr. Samuel Kruchevskv persimainęs i
DR. S. KRUSE

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

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau dąugclj pacientų. Atsilanky- 
kit j mano otisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo

> įyaipųsGydytojaj
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

M.

DR. HERZMAN
• -IŠ RUSIJOS- •
Gerai lietuviams žinomas per 25 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valąpdos: nuo 10*-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

kitokius

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. PO pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 1.2 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-9241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergait 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St„ Cicero, III.
X-Ray ir Gar

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

{vairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:8# Ir nuo 7 iki 1B 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 pn pi»i
Telefoną# Canal <1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 oo piet.

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakara, išskyrus ketvergį.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rvtc

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6. iki 9 vai 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
„ ADVOKATAI

U S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsteęl Streei
Tel., Victory 0562

Valandos ^- 7 iki 9 vakare
Olis — Utar.. Ketv. ir Sųbatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pelnyčio* »

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

Room 928
Te!. Franklin 4177 |

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avw 

Tel. Pullman 5959
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. SL A KIS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyje 
. Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel Republic <NWM

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Bufldlng

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

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel? Boulevard 2800

Kės. 6515 So. llockwell St.
Tel. Republic 9723
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Roseland
Žinios

Neseniai Pusžemaitis per ga- 
zietą šmeižė P. Ražamską už 
pasiuntimą “Aušros” pinigų 
Lietuvos socialdemokratams. 
Dabar Pusžemaitis staiga stisi- 
broliavo su juo.

Neseniai Klimas surado kitų 
IVžanskio ‘"klaida”: mat, jis 
surinktas aukas pasiuntęs ne 
“Izviestijoms” prenumeruoti, 
bet “Aidui”, kairiųjų komunis
tų organui, šitokį Ražanskio 
pasielgimų Klimas norėjo iškel
ti aikštėn “Vilnyje”.

Bet Pusžemaitis - kilbasnin- 
kas užsistojo Ražanską, saky
damas, jogei jo draugų per 
“Vilnį” negalima kritikuoti.

Ir “Vilnis” paklausė Pusže- 
maičio. Mat, ką Pusžemaitis 
pasako, taip turi būti, nes ką 
reiškia* tie keli susiorganizavę 
pieškos. Jis kiek nori, tiek ga
li reikalauti, idant komisarai 
talpintų Klimo korespondenci
jas, bet jeigu Pusžemaitis ne
paveji ia, tai jos ir netilps. Reiš-

bo, susirenka Palmer Parke, 
jie diskusuoja visokius 

Jausimus. Parke yra patogi 
dėta besboliui lošti, ir kiekvie- 
ią sekmadienį būna čia Lesbo- 
o loš’mai. Publikos pažiūrėti 
;cs'bxdo losiu susirenka daug. 

Tut būt čia, Amerikoje, žmo
nės nė a prJę žiūrėti nieko 
kito tokiu idomavimu, kokiu 
žiu i i besbolo losią.

Sakoma, kad miestas susi- 
bankrutavęs, neturįs ižde pini
gų. Kitados per vasarų būda
vo maudyne atdara. Maudy
nėje galima buvo gauti šilto 
vandens nusiplauti. O dabar 
ne. Paleido inžinierių iš dar
bo, nes, girdi, miestas neturįs 
š ko inžinieriui mokėti už dar
bų. Reiškia, nebėrai maudynė
je šilto vandens; nebeduoda 
nei abrusų, nei muilo.

Nepatenkinti visi, kurie lan
kydavo maudynę ir naudojosi 
jos patogumais. Kalbėta, kad 
aibrusai ir muilas bus duoda
ma nuo birželio mėnesio. Bet 
kad šilto vandens nebeduos, 
tai niekas nebenorės ir mau
dytis eiti. Reiškia, šią vasarą 
nebeturėsime Palmer Parke 
“šaur bat”. K.

Maloni žinia Lietu
viams

kia, Pusžemaitis turi didesnę 
gailią, negu komisarų lapo re- 
d' kc’ia. Dabar visiems aišku 

' kieno reika’us “Vilnis” atsto
vauja.

Jau sulaukėme vasaros. Me
džiai ir žemė pasipuošė' žalu
ma. Bet oras dar ne visai šil
tas. Pasitaiko visokių dienų. 
Darbininkai, kurie neturi dar-

šiuomi turinle už garbę pra
nešti, kad visiems gerai žino
mas garsus lietuvių tenoras, p. 
Juozas Babrąvičius, dainuos 
per radio iš WCFL Stoties, 
ketvergo vakare, gegužės 29 d., 
nuo 8:15 iki 8:45 P. M. Tu
rėtumėt užsistatyti savo radios,

DEKORACIJOS 
DIENA AR

TINAS

kad išgirsti daug linksmų ir 
gražių dainų, ačiū pasitarna- 
vimui

Universal State Bankos,
3252 S. Halsted St.I

Laivakorčių skyrius
Turime laivų kompanijos pra-

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

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

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

Tuomi mekaniku yra

Jonas Minzoras
WHITE SOX MOTOR

SALES
po numeriu

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

Boulevard 8642
Atdara dienų ir naktį.

nešimą, kad Stanislovas Grebe- 
Rašo apie žemučius, bet 

pas Amerikos konsulą Kaune 
10 dieną gegužės. Konsulas 
peržiūrėjęs dokumentus, priė
mė aplikaciją pasportui ir apie 
už 2 mėnesių laiko Grebelis ga
lės išvažiuoti Amerikon. Apie 
jo išvažiavimą iš Lietuvos jr 
pribuvimą Chicagon pranešime 
vėliau. Naujienos.

Vortli Side

Atminimo diena
Kasmet nuo pat civilio karo. 

Grand Army of Republic atlieka 
tam tikras ceremonijas atminčiai 
tų, kurie žuvo tarnaudami savo ša
liai. Eilės jų gyvųjų draugų su 
laiku ėmė sparčiai mažėti. Bet kiti 
karai pasiėmė savo aukas ir tie, 
kurie jose žuvo, irgi yra ten pat 
palaidoti. Jų gyvieji draugai pri
sideda prie šių ceremonijų, kad jas 
butų galima tęsti iki paskutinis 
Grand Army kareivis nebus nuėjęs 
amžinastin.

šis minėjimas žuvusiųjų vertė ir 
prezidentus išleidinėti pareiškimui: 
už palaikymų taikos. Negali būti 
didesnės pagarbos Žuvusiems, kaip 
sustoti prie jų kapo ir atnaujinti 
prižadų rūpintis, kad tokių pasiau
kojimų nebebūtų daugiau reikalau
jama.

Tečiaus dabar, kaip niekad pir
miau taikos metu, nuolatos suran
dami nauji žudimo įnagiai, nauji 
karo vedinio budai, neskaitant tų, 
kurie dar visai nesenai teikė mirti 
ir teriojo visų Europą. Nežiūrint 
šių baisių pamokų, kiekviena val
džia vis dar nuolatos didina ir to
bulina ginklavimąsi. Ir kada karo 
mokslas Suolais kyla augštyn, kyla 
klausimas: ar mes darome tolygų 
progresų ieškojime būdu >>viomo-
niu pašalinti Šias baisias pasekmes 
valstybių nesutikimo, krauju lais
čiusio visus pasaulinės istorijos la
pus ?

Yra ir kibirkštėlė vilties, kadangi 
metai atgal Amerika iškilmingai pa
siūlė pasauliui nekariavimo sutarti, 
kurių jau pasirašė keturios dešimt 
valstybių.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. piknikas

Sekmadieny, gegužės 25 d., 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos turėjo 
surengus pikniką Justice Park 
darže, prie Tautiškų kapinių. 
Nors diena pasitaikė šalta, bet 
publikos buvo vidutiniškai — o 
visgi dėl tokios didelės draugi
jos permažai. Atsilankiusieji 
linksmai praleido laiką tyrame 
ore tarpe lapuotų medžių. Tar
pe gražios publikos buvo maty
tis ir keletas inteligentų — Df. 
St. Biežis, Dr. Gussen ir grabo- 
rius Liulevičius. Visi jie yra 
draugijos nariai. Dar turiu pri
minti, kad Margeris, kaipo bu
vęs Northsidietis, atsilanko į 
Northsidiečių parengimus. Iš 
šio pikniko draugijai pelno tur
būt nebus, nes visiems draugi
jos nariams įžangos tikietai 
buvo suteikti veltui.

Pirmyn choro išvažiavimas
Ateinantį nedėldienį, tai yra 

birželio 1 dieną, Pirmyn Mišrus 
Choras rengia išvažiavimą į

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

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

I Atminiu and rauinu i notoj

Sheboygan, Wis. — Gubernatorius Walter J. Kohler, kurį teis
mas rado nekaltu dėl korupcijos laike rinkimų.

Jefferson girias. Apie vietą 
išvažiavimui nėra ko daug kal
bėti, nes visiems gerai žinoma, 
kad Jefferson girios yra gra
žiausia k patogiausia vieta iš
važiavimui. Visi kviečiami at
silankyti ir smagiai praleisti 
laiką tyrame ore.
Pasirėdys naujais marškiniais

Gegužės 26 d., tai yra pane- 
dėlio nakčia, kokie tai “džen- 
tclmanai” plyta išdaužė vienos 
krautuvės langą ant Mihvaukee 
Avė., prie Damen Avė., ir iš
ėmė iš lango geriausius marš
kinius.

Naujas išradimas
Dabar matai visokių išradi

mų laikai. štai ir Nortsidės 
vienas pilietis demonstruoja sa
vo- naują išradimą ir esą jam 
gerai sekasi - tai yra, kaip be 
laikrodininko pataisyti page
dęs laikrodis. Ir ve labai grei
tas ir pigus dalykas. Jai laik
rodis pagenda, tai reikia išvi
rini sugedęs laikrodis per ke
lius verdančius vandenis, ir lai
krodis eis kaip pasiutęs. Bet 
kažin ar tai išradimas nebus 
toks, kaip to kareivio, kuris iš 
kirvio kruopas virė? • X.

Iš Joniškiečių 
kliubo

žemaičio su žemaičiu trumpas 
pasikalbėjimas per laišką

Šiomis dienomis Joniškiečių 
kliubo sekretorius aplaikė to- 

i kio turinio laiškutį:
“Mr. Pronskūs,

Chicago, III?
Miels Brolau:—
Rašo apie žemačius, bet 

varto aukštačių rašybą. Ar 
tik nenori musų tafitą ištau- 
tinti?

Aš pats jau nebežinau žema- 
tiška laba daug, bet kaip tata 
yra šnekama, d a vis tebatsme- 
no bent beškotį. Kitas dalyks: 
nuo kada Joniškiečiai yra že- 
mačia? Aš ves juos laikiau ož 
puslatvius. Mislinau, kad tik
mes tel'šeške ir rietaviške, ir
varneške esam tekre žemačia. 
Bet tu gal daugiau žena, tad lai 
būna tep.

žematis būdamas, aš žema
čius er meiliu, todėl ir pamoks
lą pasakeso, jei suskobso į Chi- 
cagą prebute. Mat, aš tūrio sa
va pameleję užvežti ir palėk te 
Pitsburge.

Parašek man kor ir kada že
mučių skodas atsibos, ir je bos 
kap nori ntais įjalema, tai jau 
atdardeiso. /v

Lai mefa žemaičiai. ‘
Tavo

F. J. Bagočius.”
P. S. Nuorašą siunčiu broliui

šniukui”.
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Came the Dange
On Saturday evening, May 

31, a gala event will be staged 
by the Universal Club, Chapter 
344 of the SLA. What is ex- 
pected to be, their most suc- 
cessful / dance will be held at 
the Eriglewood Masonic Temple 
at 67th and Yale Avenue. This 
event is commonly known as 
the May Frolic.

For only seventy five, cents 
you will be served with a mil- 

I lion trained notes' that will 
I make you wiggle, wobble and 
i \

glide in eestasy. These notes 
will be prepared by Bre.wsiters 
and Peters Broadcasting Or
chestra' and will be served from 
8:30 P. M. to 12 midnight or 
perhaps 1 A. M.

In the past members of the

ŠEIMININIS
DAKTARAS PASI

DARĖ MILIONUS 
DRAUGŲ

Už penkiolikos metų po už
baigimo mokslų, Dr. Caldwell 
pagarsėjo vienu receptu, kuris 
dabar, po keturios dešimt me
tų, vis dar susiranda naujų 
draugų.

šiandie Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin yra pasaulio populiariš- 
kiausias liuosuotojas (laksaty-
vas). Milionai žmonių nė ne-
mąsto apie ko kito vartojimą, 
kada jie turi užkietėjimą, gal
vos skaudėjimą, aitrumą, karš
čiavimą, ar silpnumą; kada kva
pas dvokia, liežuvis padengtas, 
ar kada jie kenčia nuo verti
mo vemti, gasų, ar stokos ape
tito ar energijoj.

Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin 
yra daromas šiandie sulig ori- 
ginalės formulos, iŠ žolių ir ki
tu ^įrynit priemaišų. Jis yra 
malonaus skonio; veikmingas 

net atkaktliausiuose atsitiki- 
muose; švelniai veikiantis dėl 
moterų ir vaikų. Virš visko, 
jis yra daktaro sprendimas kas 
yra saugu viduriams.

Universal Club have attended 
uf įnirs given by similar s'ocial 
clubs. Now a little similar co- 
operation will be greatly ap- 
preciated.

We cordially invite all of our 
Criends and our friend’s friends 
to make their appearance at 
our May Frolic and spend a 
jolly good evening.

Don’t forget.
May 31—Engiewood Masonic 

Temple 8:30 P. M. at 67th 
and Yale Avenue.

Bids may be purchased at 
the door.

Th Ole Bean 
Harold Teen.

/

PRANEŠIMAI

Pirmyn Mišrus Choras rengia 
draugišką išvažiavimą nedėlioj, bir
želio' 1 d., j Jefferson girias. Visus 
kviečiame atsilankyti i ši choro pa
rengimą ir smagiai su draugas pra
leisti laiką tyrame ore.

Kviečia Komitetas.

“Birutes” choro pamokos įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai., Gage 
larko Salėj. Visi choro dalyviai 
būtinai ir nevėluodami atsilankykite 
i minėtas choro pamokas.

Valdyba. •

CLASSIFIEOADS. v ------- ,
Educational

Mokyklos 

R UITAI IR PIU.IM 
SMUKINAME ANGŲ1 K'LBOS 

gramatikos, sintaksės aritmetikos 
knvgvedystės stenografiios. ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslar i devynis mėnesius 
mirštesni mokslą i vienus metus Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si gvtb a beina mokslą. Savo būvi žy
miai paderinsite, kai busit abelnai ir 
•isose mokslo šakose apsišvietę

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

• P OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. PI. į

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA^’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite Mokykla dienomis ir vaka
rais. ’ Atsilankykit arba Reikalaukit 
aplikacijos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Wnshinerton Blvd

Baby Chicks
Vištukei

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ PERIN
TO J Al. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtą. 25 svarai lesald dy
kai su kiekvienu šimtu vištų- 
kų. ,

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.. \
ELGIN

'telefonai Elgin 1537-5140

V H • 
Rirn»«>

BRlDGEPOKf 
PAINTNG 00.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

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

Namą Remodeliavimas
Gražiai, porčiai. pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai , bungalovv viš- 
kose. stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.x

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

Zoleznik Const. Co.
B2O1 W. Ort*ncl y\.vo. 
Tel. Berkshire 1321.

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

FcLASSiriED ADS.
I į—— T  |   JJ ——JI ~L—————r —L 1 ■ m ri_ I I _ ĮJI1

Business Service
Biznio^ Patarnavimas

.įtvaru 6520 Res Yardb 4401 
.\ORKl S & CO.

i erKiaustom rakundub, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

.0% PIGIAU U2 VISA DARBA 
< ONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
-ikaitliavimas. Mes atliekame ge- 
’-iauRi 'arba mieste Kedzie K468

Financial
H nanssi- Paskolos_____

Paskolos suteikiama 
į vien° diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATJONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tolinant Jums Pinijru> 
iki $2.000

ių.- atmokate mažomis m*nemn* 
m s rnokestimi*

vieš taipjau perkame m<> rgiži u* tr 
• Estate kontraktus.

Petrzilek Bros J 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusim^ant 
pašaukimo. ' y

MA JESTIC INVESTMENT į
CORPORATION \

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

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

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-ItaiBai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes' nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia .

60% cash pamatu
Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbue 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.

“3 ŠMOTŲ skurinis seklyčios se
tas, 1 misinginė lova ir springsai. 1 
vaiko vežimėlis. Labai pigiai. 5727 
S. Morgan St., tel. Englewood 0839.

Vhisical lnstrumeni>
Muzikos Instj^menta<

PARDUODU pigiai “Piano Accor- 
diną”, arba kas turite Concertiną 
mainysiu, 4819 So. Hamlin Avė.

Miscellaneoiift
_______ lyairuB_________

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victorv 8486

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerj, turiu 6 
metų patyrimą. Kalbu angliškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Dirbsiu už 
mažą atlyginimą.

Tel. Pullman 1069

Heln Wanted—Male-Female
 Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. Taipgi patyru- 
šio l>ixilorio nri<> elektri kinio
preso. 2306 So. Ua Šalie Sts.

Fcr Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

tas, šiltu vandeniu apšildomus, ren- 
dos $55 j mėnesi. 6611 So. Rockwell 
Street,

Automobiles
KURDAI—DIDŽIAUSIOS CHI- 

CAGOJ VERTĖS 
IEISINGA1 GARSINAMOS

$20 ĮMOKĖTI
1930 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 ......................................... $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY, 4445 W. Madison

GERI vartoti automobiliai 
nuo 575.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

KALZEKAS MOTOR SALES 
1030 Archer Avė 

Lafavette 2082

Businesb Chancv>
Pardavimui Bizniai

SAVININKAS turi parduoti be- 
kemę su išdirbtu bizniu. Puikus 
plytų pečius. Taiped galiu parduoti 
3 augštų namą su 2 augštų namu 
užpakaly. Savininkas turi kitą 
bizni. $9,000 iki $10,000 paims ji. 
6913 S. Racine Avė., telefonas 
Enfrlewood 4678.

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

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

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. bįpra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas vra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgąge lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. l>afayette 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, furnasų apšildomas, 2 ka
rų garadžius, randasi netoli 63 ir 
Crawford. Kaina $4,500.

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

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

Kreipkitės
J. A. JONIKAS, .

6628 So. Maplewood Avė.
Tel. Hemlock 3699

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

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

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

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

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

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

Tel. Willmette 364

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

PARDAVIMUI 7 kambarių 2 
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, mokyklų ir transportacijos. 
$2,500 imokėti.

3406 W. 66th Place

Turiu Farmą ir Roadhouse; 20 
akerių farma; vieni} iš jų turiu 
parduot. Puiki vieta, biznis išdirb
tas per 6 metus. Didžiausia vieta • 
piknikams, šviežias pienas ir lie
tuviški sūriai. Ant Road 4 A, 2 
mylios South nuo Leinont. Liberty 
Park Barbecue. Tel. Lemont 87 J 2

' A TI M I biznio nranort<». 
storas su flutu ir 2 flatvj užpakalyj. 
Rendos neša $85.00. K^ina $9,500 
Rarp-en^s iei kas nusimano. 2501 
W. 43rd St.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage 
ant ’a akro žemės arba mainysiu- 
11160 Sacramento Avė,


