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Sharkey-Schmelingo 
imtynės birž. 12 d.

Artinanties kovai dėl čcnipijo* 
nato, Sharkey popieriai paki
lo iki 2 prieš 1

NIEW YORiKAS, birž. 9. — 
Jack'o S Mark c y (Juozo Žukau
sko) bokso imtynės su vokie
čiu Max’u Sclimclinft’u dk'l pa
saulio čempijono karūnos jau 
čia pat. Jos Įvyks ateinantį 
ketvirtadienį, birž. 12, Yankce

Kaip dabar, tris dienas prieš 
kovą, atrodo, stadijone susi
rinks apie 70 tūkstančių pub
likos. Ir juo labiau artinas im
tynių diena, juo Sharkey ak
cijos bokso entuzijastuose la
biau kyla. Iš pradžių, kai Shar- 
key-Schmclingo imtynės buvo 
paskelbtos, betai buvo lygus. 
Netrukus lietuvių aspiranto Į 
pasaulio čempijonus popieriai 
pakilo 7 prieš 5, paskui 8 prieš 
5, o dabar — 2 prieš 1.

Praneša apie rimtus 
sukilimus Sibire

Sukilę valstiečiai, darbininkai 
paėmę Chabarovską; bolševi
kai pabėgę

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 9. 
— Oficialus komunikatas iš 
Barbino praneša, kad Mandžu- 
rijos pasieny, keletą mylių į 
rytus nuo Pograničnaja, sukilę 
sovietų valstiečiai ir darbi n i n- 
kai išsprogdino prekių trauki
nį, ėjusi iš Vladivostoko į Bar
bina.

Del aštrios sovietų cenzūros 
sienoj, smulkesnių Įvykio žinių 
nėra. Kitas gautas pranešimas 
tačiau4 sako, kad visi sovietų 
valdininkai ir visi komunistų 
partijos valdininkai buvo pri
versti bėgti laukan iš Chaba- 
rovsko, ir kad 
esąs valstiečių 
m i toto rankose.

miestas dabar 
darbininkų ko-

Vietos anglų laikraštis 
North China Daily «News 
jo ilgoką pastarųjų įvykių Si
bire apžvalgą, kur sakoma, kad 
nors Vladivostokas tebesąs so
vietų raudonosios armijos ran
kose', visame rytų Sibire šiau
rią maistai ir sukilimai. Buvę 
dagi trys atsitikimai, kur rau
donosios armijos skyriai per
ėję Į sukilėlių prieš sovietų re
žimą pusę.

The 
idė- »

20 pėdų valčia plaukia 
per vandenyną

birž.
Ma- 

cedai išplaukė 20 pėdų ilgumo 
valčia “Auta” iš čia Į New 
Yorką.

KAZABLANKA, Moroka, 
9. — Portugalas Andrea

KOPENHAGA. Danija,

loj, siautė didelis gaisras, 
daręs daugiau kaip milijoną 
lerių žalos.

birž.
sa-
pa-
do-

gORRSd
Chicagai ir apielinkei federa^ 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Veikiausia bus gražu; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai, daugiausia žiemių ry
tų krypties, vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 55° ir 66° F. >

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:24. Mėnuo leidjžiasi

Suėmė farmerj dėl savo 
kaimyno nužudymo

ASHLAND, Wis., birž. 9.— 
Policija suėmė Wm. Bell’i, kal
tinamą dėl savo kaimyno, nau
jakurio Šamo Trethvvay’o nu
žudymo. Troth'way buvo ras
tas negyvas, su kirviu suskal-

Zinovjevą išsiunčia į 
totorių kraštą

Neišsitikėdamas buvusiu ko
mi ntern o gralva, Stalinas duo
da jam profesūrą Kazanėj

MASKVA, birž. 9. — Grigo- 
ry Zinovjevas, kadaise buvęs 
komunistų internacionalo pir
mininkas, Leningrado sovieto 
prezidentas ir vienas vyriausių 
sovietuos diktatorių, dabar ga
vo iš sovietų valdžios Įsakymą 
išvažiuoti Į Kazanę, totorių so
vietų respublikos sostinę. Zi
novjevas tapo paskirtas Kaza
nės universiteto profesorium ir 
rektorium.

Į šitą sovietų valdžios Įsa
kymą Maskvoj žiūrima kaip į 
politinį manievrą, atseit, kainu- 
flažuotą ištrėmimą, o taipjau 
kaip į Įrodymą, kad nežiūrint 
Zinovjevo prisipažinimo “ere
zijose” ir prižadėjimo daugiau 
“nebcgriešyti”, Stalinas vis dėl
to juo neišsitiki. Zinovjevas iš
tremiamas iš Maskvos į toto
rių respubliką kaip tik tuo me
tu, kai netrukus iM/askvoje pra
sidės visuotinis kompartijos 
kongresas. Antra, Zinovjevas 
siunčiamas į Kazanę, profeso
riauti ir rektoriauti laiku, kai 
universitetas dėl vasaros ato
stogų užsidaro.

100 žmonių žuvo ki 
nų laivui sudužus
ŠANICHAJUS, Kinai, birž. 9. 

— šiandie prigėrė Jangtse upės 
žiotyse šimtas kinų garlaivio 
Litung pasažierių ir įgulos žmo
nių. Nelaimė atsitiko laivui su
dužus i uolas ir tuojau pasken-

Mokslininkas rado 
vaistą nuo slogų

BALTIMORE, Md., birž. 9. 
— Dr. J. A. Pfeiffer, Mary- 
lando , Universiteto medicinos 
-mokyklos profesorius, surado 
slankto (slogų) priežastį ir vai
stą nuo jo.

Dr. Pfeiffer, kurs sakosi ty
rinėjęs slankstą per ištisus sep
tynerius mtgus, suradęs, kad 
tos labai paprastos ir nemalo
nios ligos kaltininkas esąs mi
kroskopiškas organizmas—mi- 
crococcus coryza.

Suradęs ligos priežastį, mok
slininkas surado ir vaistą nuo 
jo. Jis surado ir serumą, ku
ris, įčiepytas, dvejiem trejiem 
metam žmogų visai apsaugoja 
nuo silogų gavimo.

6 asmenys prigėrė jų 
valčiai apvirtus upėj
LONGV1EVV, Wash., birž. 9. 

— Jų valčiai apvirtus Kolum
bijos upėj, prigėrė šeši vyrai: 
Wilbert, Sanford ir Waino Jo
si, broliai; Niek ir Leo Koski 
ir Niek Lami.

BOSTON, Mass., birž. 9. — 
Garlaiviu Scythia grįžo iš Eu
ropos, sirgdamas, pulk. E. M. 
House, politinis prezidento WU- 
sono patarėjas.

Chicago, III. Antradienis, B Tželis-June 10 d., 1930

Lietuvos Naujienos
Praloto Olšausko pra
šymas nebusiąs paten

kintas
KAUNAS. — Esą preziden

tas neturįs teisės neleisti vyk
dyti bausmės. Konstitucija aiš* 
kiai sakanti, kad Respublikos 
prezidentas turi bausmės dova
nojimo teis-, o apie neleidimą 
vykdyti bausmės nieko nesako
ma-

Esą laukiama pral. Olšausko 
ekskomunikavimo. Tą darbą tu
rinti padaryti Kurija. Kurijai 
tik vienas uždavinys belikęs — 
tai nuvilkti pralotui sutaną ir 
atimti žiedą.

Santa Monica, Cal. — Paveiksle parodoma laivu kas, kuris gegužės 30 d. apvirto. Nelaimėj žuvo
- 16 žmonių

Kviečia Lietuvon poetus 
ir mokslininkus

Karolis paskelbtas 10 indV^L?ubausti* KdltjIIllll

Romanų karalium
Armija prisiekė jam ištikimu* 

mą; taikosi su Helena ir abu* 
du busią karūnuoti

BUCHARESTAS, Rumunija, 
birž. 9. — Grįžęs iš trėmimo 
princas Karolis vakar buvo par
lamento beveik vienu balsu pa
skelbtas Rumunijos karalium 
Karoliu Antruoju. Vintila Bra- 
tianu, vadinąmo^ liberalų J re
akcininkų! partijos vadas ir 
buvęs premjeras, buvo vienin
telis asmuo, balsavęs prieš Ka-

BOMBĖJUS, Indija, birž. 9.
Teismas čia nubaudė šešiais 

| mėnesiais kalėjimo dešimti Na
cijonalinio Visos Indijos Kon
greso narių, kurie praeitą penk
tadienį buvo suimti kongreso 
centralinėj Įstaigoj. Tarp nu
baustų yra Mr. Palei, buvusio 
indų seimo pirmininko W. Pa
telio giminaitis.

6 darbininkai užmuš
ti dinamitui sprogus

Susimilo nuteistiems iki 
gyvos galvos

Paleido

RespublikosKAUNAS.
prezidento aktu paleista iš Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo: 
Bronskis, Pekarskis, Brazdas ir 
Dikas.

Jie visi keturi, už .šnipinėji
mą lenkams ir valstybės išda
vimą, buvo pasmerkti kalėti kol 
gyvens.

Kaunan atvyko vokie 
čių firmų atstovai

Vokiečių fir-

Antiklerikalinės de
monstracijos Maltoj

KAUNAS. — Vytauto jubi
liejaus komitetas šiemet kvie
čia Lietuvon atvažiuoti be po
eto Balmonto dar keletą kitų 
poetų ir šiaip mokslininkų.

KAUNAS.
mų, paėmusių Klaipėdos uosto 
darbus, atst. atvyko Kaunan 
vesti su valdžia derybas dej 
technikinių reikalų ir kreditų. 
Dabar tariamasi su susisieki
mo ministerija, o paskui tą 
nutarimą tvirtinsiąs min. ka
lbinėtas.

Minios bandė pulti baziliką, kur 
Arkivyskupas smerkė pasau
linę valdžią

Studentų politinė byla 
kariuomenės teisme

Petrulio byla busianti 
sprendžiama rudenj

prisiekė ištiki- 
o pa* 

išleido manifestą Ru- 
žmonėms, kuriame jis 

grįžęs tarnauti savo 
ir kviečia visas gru* 

valstybes

kalbama, 
vcikiau-

Kariuomenė 
mumą naujam karaliui 
sta rasis 
manijos 
sakosi 
kraštui
peš bendradarbiauti 
labui.

Oficialiose sferose 
kad karalius KaVolis
šia susitaikinsiąs su buvusia sa
vo žmona, princese Helena, ir 
kad ateinantį spalių mėnesį 
abudu busią karūnuoti. Išsisky
rimas,, kurį princesė Helena ga
vo, kai Karolis ją pametė dėl 
gražios žydės, Magdos Lupescu, 
busiąs anuliuotas.

MacDonaldas skrisiąs 
rudenį į Kanadą

LONDONAS, birž. 9.—Daily 
Express sako, kad premjeras 
MacDonald ketinąs ateinantį 
rudenį, jei politinė situacija 
leis, skristi Į Kanadą britų di
rižabliu R-IOO.

Oro akrobatas žuvo
parašiutui neišsiskėtus

WESTFIEOLD, N. J., birž. 9. 
— Jo parašiutui neišsiskėtus, 
vakar Čia užsimušė oro akro
batas F. Crasto, 27, bandęs 
parašiutu nusileisti iš 
plano.

aero-

24 suimti dėl bombos 
sprogdinimo mitinge
LAHORE, Indija, birž. 9. — 

Lyallpure viešame mitinge 
sprogo bomba, bet žmonių nie
kas nenukentėjo. Policija su
ėmė 24 asmenis, Nacijonalinio 
Visos Indijos Kongreso Jaunuo
menės Sąjungos narius.

BiROWNSVILLE, Tex., birž. 
9. — Iškritęs iš bemotorio aero
plano, užsimušė čia E. Snyder, 
Mexican Aviation korporacijos 
skyriaus viršininkas.

Kiti šeši darbininkai sužeisti 
kasamame vandentiekio 
nale, 227 pėdų gilumoj

k'i-

DETROIT, Mich., birž. 9.— 
Dinamitui sprogus vandentiekio 
tunely, 227 pėdas po žeme, čia 
šiandie šeši darbininkai buvo 
užmušti, o kiti šeši sužaloti.

VALETTA, Malta, birž. 9. 
— Ryšy su kilusiais ginčais 
tarp katalikų bažnyčios i.r val
stybės Maltoje, vakar čia įvy
ko antiklerikališkos demonstra
cijos. Tik skubus policijos įsi- 
maišyią^s ^suJųikč ęlemonstran- 
tus mioJįSolimo šv. Jono ba
zilikos;, kur Maltos arkivysku
pas Caruana laikė sekminių su
mą. Paskui, kai po sumos arki
vyskupas, sėdęs savo vežiman, 
važiavo, raitoji ir pėsčioji po
licija turėjo lydėti jį ir ginti 
nuo antiklerikalų puolimo. Ke
letas asmenų buvo suimti.

grąžtui užgavus astuonias laz
das dinamito, palikto skylėj nuo 
vakar dienos.

Sprogimo metu tunely buvo 
36 darbininkai. Aš^onidlika jų, 
dirbusių arčiau sprogimo vie
tos, buvo permušti ant žemės.

7 darbininkai žuvo dėl dujų 
sprogimo

OAKLAND, Cal., birž. 9.— 
Hetch-Hetchy tunely, netoli nuo 
Calvaraso tvankos, praeitą nak
tį Įvyko dujų sprogimas, ku
rio septyni darbininkai' buvo 
užmušti, o vienas skaudžiai su
žalotas. •

Buto komisija tardo 
komunizmą J. V.

WASiH(INiGTONAS, birž. 9. 
---- Tam tikra atstovų liūto ko
misija šiandie pradėjo komu
nistų darbų Jungtinėse Valsty
bėse tyrinėjimą. Pirmas atklati
sinė j amų liudininkų buvo jė
zuitų kunigas Edmundas A. 
Walsb, katalikų Georgetown 
universiteto vice-prezidentas, 
kurs esąs neva Rusijos daly
kų žinovas.

Kun. Walsh pasakė, kad, ne
trukus po bolševikų perversmo 
Rusijoje, Leninas su Trockį u 
paskyrę 2 milijonu rublių pa
saulio revoliucijos reikalams.

Audros Ispanijoj pada
rė didelės žalos

MADRIDAS, Ispanija, birž.
9. — Smarkios audros, kurios 
praeitą savaitę siautė pietinė
se Ispanijos dalyse, padarė apie 
milijoną dolerių nuostolių.

Arkivyskupo pamokslas iššau
kė protesto demonstraciją

Kadangi neseniai arkivysku
pas Caruana savo kalboj ata
kavo Maltos premjerą Strick- 
landą, tai buvo manoma, kad 
sekminių pamoksle jis vėl jį 
atakuos. Bazilika buvę pilna 
prisikimšus, minios žmonių bu
vo susirinkusios gatvėj. Arki
vyskupas tačiau pasakė tik, 
ka<J, girdi, katalikų kraštuose 
civilinė vyriausybė, teisėjai, mi- 
nisteriai ir policija visados 
klausą vyskupų ir kad visur, 
kur tik tarp bažnyčios ir val
stybės kylanti kova, tiesa vi
sados esanti bažnyčios pusėje.

KAUNAS. — Gegužės 28 d. 
Kariuomenes teismas nagrinės 
politinę bylą. Kaltinami studen
tai — Alf. Jakubėnas, Ad. Da
gys, Alf. Gučas ir J. Bigelis, 
buv. meno mokyklos mokinys 
Kipr. Ausiejus ir tarnautojai — 
St. Galinis (Vinco brolis), Kaz. 
Bartuška ir St. Vasiliauskas. 
...-K^lt^i^jeii yra žaizdrinin- 
kai iy sbc. demokratai. Iš kalti
nimo akto matyti, kad jie kal
tinami tuo, kad esą buvę susi
organizavę į slaptą Respublikos 
gynėjų sąjungą ir norėję pa
rengti sukilimui Lietuvos fab
rikų darbininkus, kariuomenę 
bei valdiškų Įmonių tarnauto
jus.^

Kaitinamuosius gins prisie
kusieji advokatai prof. Leonas, 
prof. Stankevičius ir p. Purė- 
nienė.

Prezidentas Smetona 
dovanojo bausmę

Pranešama,KAUNAS.
kad Kauno apyg. teismo ypa
tingai svarb. byloms tardyto
jas Morkeliunas jau baigiąs 
Petrulio bylos tardymą. Tardy
mas esąs vedamas labai stro-

Rudienj Petrulio byla busian
ti Kauno apyg. teismo spren- 
(Ižiąmą. iįkitos puses kalbama, 
kad tos bylos visai nebus.

Šnipų byla
KAUNAS. -Šnipų byla 

galutinai tardyti baigta ir 
duota kariuomenės teismo valst. 
gynėjo pad- kap. Gudavičiui pa
rašyti kaltinamąjį aktą.

Kaltinamas aktas rašomas 
Vit. Kavaliauskui, Vilkickui ir 
Vaitkevičiui. Kiti du — 
kis su žmona — Kauno 
stoties 
pabėgti

tarnautojai yra 
Lenkijon.

Rusų

jau
per-

Savic- 
radijo 
spėję

rašytojas aplan 
kys Lietuvą

Kai lik minios lauke suži
nojo apie tokį arkivyskupo pa
reiškimą, jos atsake nepalan
kia demonstracija.. Su dideliu 
vargu policijai pagaliau pavy
ko demonstrantus atstumti.

A. Bulotai ir J. Barkauskui. 
Jie buvo nužudę O. špakauskie- 
nę ir nuteisti iki gyvos galvos 
kalėti.

Taip pat dovanojo bausmę 
G. Cechanavičiui. Jis buvo pa
dirbęs Virbalio muitinės ant
spaudą ir gabenęs per sieną 
nelegaliai prekes. Už tai buvo 
nubaustas 1i/2 metų kalėti.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Į Lietuvą iš Latvijos at
vyksta žymus rusų rašytojas 
Minclovas, kuris rašo romaną 
iš Lietuvos istorijos. Minclovas 
aplankys Lietuvoj eilę vietų, 
jų tarpe Palangą ir Klaipėdą. 
Minclovas susipažins su Lietu
vos istorijos paminklais ir iš
bus Lietuvoj visą menes j.

Nukovė 12 Nikaragie 
čių banditų

MANAGUA, Nikaragua, birž. 
9. — Praneša, kad tarp nacio- 
nalės Nikaraguos gvardijos ir 
banditų bandų per pastaras ke
lias dienas įvyko keletas susi
kirtimų, per kuriuos dvylika 
banditų buvo nukauti ir devy
ni ar (langiau sužaloti.

NUŠOVĖ BANKO PLĖŠIKĄ

WIiIjBURTON, Okla., birž. 
9. — Keturi banditai, jų tarpe 
vieša moteriškė, bandė apiplė
šti Tuskahoma banką, bet jiems 
nepavyko. Vienas banditų bu
vo nušautas, kiti automobiliu 
pabėgo.

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
1739 So. Halsted St Chicago, Ui
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Sveikatos Dalykai
Įvairus prietarai, su 
kuriais daktaras kas 

dieną susitinka
Baso Dr- A. J. Karalius

Ne be reikalo sakoma, joge i 
kas minutę vienas žioplys už- 
gema— butų galima pasakyti: 
ne vienas, bet du. Už tai tiek 
visokių kvailybių musų tarpe ir 
tebegyvuoja. Kur, kur, bet jau 
ligų gydymo srityje, tur būt, 
rasime daugiausia prietarų. 
Vienas juokdarys kartą išsireiš
kė, kad visi žmonės esą dakta
rai, nes visi pasirengę susirgu- 

»«siam vaistų duoti, kitaip sa- 
*. kant gydyti.
• ‘dysiu suminėti

su kuriais man asmeniškai pri- 
L siejo susidurti bėgyje virš de

šimties metų praktikos. Reiškia. 
;. kalbėsiu apie lietuvių prietarus, 

iš senosios tėvynės atsivežtus 
’, ir Amerikoje pasisavintus.

Aš čionais ban- 
tuos prietarus,

Gana daug prietarų lietuviai' 
įsigijo Amerikoje begyvendami. ■ 
Labai daug. Visokį gydymai per, 
laiškus, garsinimai Įvairių kli-1 
nikų ir vaistų, kaip visi žino, j 
tūkstančius musų brolių suvi-' 
liojo, išviliojo jų pinigus ir! 
sveikatą sunaikino arba ligas 
užsendino. Paskui visoki dakta- i 
rais pasivądinę kaulų bei strė- į 
nu braukytojai su savo garsini-Į 
mais ir mikliais liežuviais pa
traukė daug musų brolių ir 
juos apgavo. Atsimenate, jie 
visi garsinasi, kad '“gydau be 
peilio, be gyduolių” ir dar kvai
liau. Dabar, ačiū dievams, ši
tų brąųkytojų įtaka žymiai su
mažėjo ir 'tūkstančiai juos jau 
lietuviškai keikia- Kiekvienas 
daktaras gidėtų didelę knygą! 
parašyti apie nelaimes tų ligo-' 
nių, kuriuos visoki chiroprak-

tai, osteopatai^ ir kįtoki apgavi
kai begėdiškai prigavo. Ąš apie 
juos keletą kartų esu rašęs — 
čia nepakartosiu.

Beveik visuose namuose gali
ma rasti įvairių įvairiausių bon- 
kų, pirktų vien dėl 'to, kad kai
mynas patarė arba agentas pri
kalbėjo pirkti. Mažesnėse lietu
vių kolonijose dar ir dabar val
kiojasi agentai iš Čikagos (apie 
vieną tokį agentą “Naujienose” 
neseniai korespondencija tilpo) 
ir pardavinėja visokių “liekars
tų” ir, matomai, randa “kup- 
cių .

Didesniuose miestuose, kur 
t daugiau lietuvių gyvena, atsi
randa žydelių agentų, kurie 
pataria kas daryti, pasiunčia 
pas savo daktarą už komišeną, 

i kortas nukelia, ir paskui jau 
! patys pardavinėja įvairias žo
les, šaknis ir šiaip “liekarstas”. 
Reikia stebėtis, kad jie gerus 
pinigus moka paimti. Daktaras 
tiek nė paprašyt nedrįstų... Či
kagoje pažįstu vieną tokį agen- 

I tą, kuris pralobo musų moterė- 
i les begydydamas. Už mažą 
i rausvo skystimo bonkutę jisai 
I gauna po penkinę, kartais ir 
I šimtą dolerių, žiūrint ant kiek 
i žiopla moterėlė ir kiek pinigų 
I jinai turi. Laikraščiuose jisai 
' turėjo įdėjęs savo “pikčerį” ir 
lietuvių geriausiu prieteliu 
skelbėsi. Dabar mačiau jau va
žinėja brangiu automobiliu.

Paskui turime visokių bobe
lių. kurios ir-gi “moterims ir 
merginoms duoda patarimų vi
sokiuose reikaluose”, ypatingai 
moteriškose ligose... Butų sun
ku surašyti kiek jos savo pata
rimais blėdies moterims ir mer
ginoms padarė ir dar tebedaro.

Gydymu užsiiminėja ir musų 
kunigai. Čikagoje vienas kimi- 

| gas savo laiku buvo pagarsėjęs 
i kaip “moterų specialistas”. Apie 
jo darbuotę turiu daug žingei
džių faktų, kuriuos laikraštyje 
skelbti negalima. Kiti gydo

maldomįs, agnosčliais ir pataria 
važiuoti j visokias šventas vie
tas. Treti savose bažnyčiose 
pasigamina šventų relikvijų ir 
patyš biznį iš savo parapijonų 
daro.

Reumatizmu serganti tur būt 
daugiausia prietaringi. Kiek to
kių žmonių važiuoja kur nors į 
mažą miestuką, kur koks nors 
daktarėlis juos pusėtinai aplu- 
pa ir j Čikagą su didesniu reu
matizmu parsiunčia. Keli motai 
atgal lietuviai važiuodavo į vie
ną farmą, kur indijonas jiems 
plesterius ant kupros dėdavo ir 
rausvo skystimo po didelį bu
telį duodavo, ir lupdavo kiek 
galėdamas. Vienas mano ligo
nių jam šimtus sukišo ir pas
kui vos gyvas į mano ofisą at
ėjo.

Arba vėl “pTOriesoriai” kiek 
musų brolių nulupa. “Propeso- 
rius” toks ir toks paima $50 
už atvažiavimą, pakraipo galva, 
pasako, kad jisai dar atvažiuos 
ir tiek. Pastebėtina, kad tie 
“propesoriai” turi savo agentų, 
kurie juos garsina už komiše
ną. Tie “propesoriai” kunigams 
ant bažnyčios duoda, kad tiktai 
išgarsintų. Vis, reiškia, kon
spiracija ant sprando musų 
biedno brolio.

vairių feikerių garsinimų ir 
dažnai įpuola į jų žabangus.

Stebuklingiems “daktarams” 
lietuviai mažai tiki, bet lengvai 
pasiduoda tokiems apgavikams, 
kurie dideles bonkas “liekarstų” 
duoda.

Apie vaikų susirgimus musų 
močiutės mažai tenusimano. 
Čionais prietarų daugybė dar 
viešpatauja. Dažnai vaikus 
smilkina šuns arba katės plau
kais, tepa 
jiems gert 
imbiero ir

Visokios 
pasisekimą,
atsiranda tokių daktarėlių, ku
rie ir “specializuojasi” mosčių 
pardavinėjime. Labai dažnai 
tos mostys padarytos iš tokių 
daiktų, kurie arba veikmės ne
turi arba nešvarus ir dėlto

žastaukiais, duoda 
visokių arbatėlių, 
šiaip visokių niekų, 
mostys turi didelį

Ne be, reikalo ir

atiduoti musų senosios tėvynės 
moterims už nevartojimų “pau- 
derių” ir visokių kremų, kurie 
tikrai veido odą, gadina, ypatin
gai pigieji. Jaunesnes moterys 
arba čiagimę jau prisirašė 
prie Amerikos moterų kosmeti
nės armijos', kuri kas metai iš
leidžia bilionus dolerių viso
kiems pauderrams ir kremams 
bei ružėms.

Senesnieji musų broliai dar 
perka visokius meilės lašus ir 
šiaip visokias' “liekarstas”, kad 
merginą paviliojus, o moterys 
dar ir-gi ieško tokių lašų, ku
riais vyro ištikimybė ir meilė 
palaikoma. Dažnai ap'tiekorius 
už tokias “liekarstas” brangiai 
nulupa ir paskui pasijuokia- Bet 
šios rųšies kupčių skaičius jau 
nyksta.

Aplamai imant reikia pasa-

kenks’mingi. Kreditas reikia 
kyti, kad iš senosios tėvynės 
atsivežti prietarai nyksta, užlei
džia vietų amerikiečiams hum- 
bugams. Pasidekavojant strai-

psnjams sveikatos’ klausimais 
jau žmones pradeda kiek svei
kiau orientuotis' sveikatos rei
kaluose.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKA1 
PASIRENGę JUMS PATARNAUTI

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

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. 'Victory 4898

Iš Lietuvos atsivežti prietarai

jėga jokios reikšmės 
Dažnai žoles ir šaknis 
maišo su namine- čia, 
viską atlieka

—moderniška

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

^608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

naminė.
Palangos 

ar-gi 
Ką jau

žmonės geria 
nuo trejenkos”

NAUJA
MAYTAG
skalbimo mašina, 

dėl modernišku namu

NAUJA Maytag teikia jums skalbimo 
mašiną, kuri viršija visus pirmes- 
nius Maytag atsiekimus. Ji turi vieno 

šmoto lieto aliumino rėčką. . . nauja 
rolių vandens gręžėją su uždarytu, už
tikime veikimo, automatišku nusausin- 
toju ... naują, tykia, amžiną, aliejuje 
varomą šaftą, su patogia automobilių 
rūšies rankiena pradėjimui ir sustab
dymui vandens veikimo, šie ir daugelis 
kitų parankumų buvo galimi įkūnyti 
delei patyrimo, didelių išteklių ir įren
gimo didžiausios pasaulyje skalbimo 
mašinų dirbtuvės.

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

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

6542 So. Western Avė.
Tel. Prospect 21Q2

J. Yushkewitz

Apdrauda e-l nn Vyry biu- 
1,UV tai ir Top- 

kautai
IŠVALOMI IR 

SUPROSINAMI

Ligoj ir su 
sižeidime

$1:22
Kautaiir augs.

Į šią kainą įeina pasi
ėmimas ir pristatymas 

Tel. Yards 1770

Jie ir-gi stipriai laikosi. Pir
miausia šaknys ir žolės. Patys 
žinote, kad beveik visos lietu
viškos aptiekus pardavinėja žo
les nuo vairių Jigų — nuo pa
trūkimo, nuo gumbo ir panašių 
išsvajotų “ligų”. Daug* musų 
tautiečiai žolėms pinigų išlei
džia, o tuo tarpu tų žolių, ypa
tingai tokiame stovyje, . kokia
me jos lietuviškose aptiekose 
pardavinėjamos, vertybė ir gy
domoji 
neturi, 
žmonės 
žinoma,

Paskui trejenka iš 
ir šnapsas su gyvate 
no juokingi ‘ vaistai”? 
čia ir sakyt... 
“nuo šaknų” ir
arba “trejų devynerių” tiktai 
ieškodami progų išsigerti. Vis
gi šioks toks' pasiteisinimas: aš. 
matai, geriu dėl sveikatos... Aš 
pastebėjau, kad visokios papras
tai vartojamos šaknys dar su
gadina ir be to jau sugadintų 
snapsą, Gydžiau kelis ligonius, 
kuriems šaknys vidurius suga
dino.

Iš senosios tėvynės atsivežtas 
įprotis lankyti akušeres ir šiaip 
bobeles dabar jau nyksta. Jau
nuomenė iš jų tiktai juokus 
krečia- Bet jauni čiagimę lietu
viai prisiskaito magazinuose i-

Ligoj moka pašelpos i 
savaitę nuo ?15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbut], 
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą pa
tį mokesnį.

KENW00D
CLEANERS

740 W. 47th St.

Mažas mėnesinis
mokestis

Apsidrausti^tgali vyrai 
ir moterys.

Garantuota
Kompanija

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei-

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau-* 
jo užnuodijimą, f 
žaizdas ir odos Š 
ligas. Jo gyvas-Į 
ti gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo tisus 

i nuodus ir nepri
leidžia paraly- 

, žiaus ir smegenų 
■ pakrikimo. Sau- 
) ginusi ir geriau- 
) si žinomi meto
dai. Dr. 
bandyti 
išgydė 
gal būti 
cientai
Žemiausia kaina, kokia galima su-' 
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy- 
Ich i

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METU PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

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

Virš trisdešimt metų praktiško 
Į patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūsles, 
uiinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumu. Specialis gy
dymas dcl vyrų, kurie kenčia mio 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, pcdčliomis 11) 
iki t; pa nedaliai

subatomis nuo 10 iki M v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE

Ross iš- Dr. u. M. Ross 
gydymai 
tūkstančius. Užsikrėtėlis 
tkras, kad pasveiks. Pa- Į 
pradeda gerėti tuojaus. j

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- j 
žl a 1 i n g a s, 
moksliš k a s, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. 
minantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedąžailtis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ’ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPT1C, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

aptie

Ra-
gydantis,

V A-J E L. 
be kvaps-

riebumų.
V A-J E L. Jūsų

2433 W. 69th St.
Tel. Hemlock 8099 Tel. Prospect 3140

M. J. Kiras
3335 So. Halstcd St.

Tel. Yards 6894

20-8

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0145

v. p. p.

Šimtai 
pavesite

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

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

Perkam, parduodam ir mainom’ 
namus, larmas ir lotus. Greitas iri 

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

Tol. Lafayette 5107

THE MAYTAG COMPANY, 
Newton, lowa
Foundcd 1893

Del iiuihu be elek- 
MiiytiiK Kiilinia 

Kauti su RasolUko 
motum.

r.
Bet tik pirma kartą įsigijom tikrai kultūriška 

leidžiama dvisavaitini spalvuotą jumoro

luminum
Wafhe,r

JF IT DOESN‘1 SĘLL ITSELF, DON • T K ET P IT

7 ;QO Mt.T.,6:aO P.T.— 
Standard Time i. op. Uour 
earlier. WJZ. New York; 
KUKA, PIttsburgh; 
KY\V, Chicago; KStP. 
St.Vaul; WSM. Naabvlllc; 
WRKM, Kanaa. City; 
KOA.Denveri KSL.Salt 
bake City : WKY, OŲh- 
honia Cit y:\VE A A, Dalias; 
K?KC. Houston; KfiCA, 
Los Angeles; KGW, Port- 
Uudand Ano<ial«J5l4tiop4

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite: y

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

TUNE I N 
onMaytagRadipVrogranii 
over N. B.C.Coast tovoast 
Nctvvorfc Moflday Hvr(i-

TELEFON GOKITE 
dėl bandomojo skal
bimo jūsų pačių 
namuose su NAU
JA Maytag. Jeigu 
ii pati neparsiduos 
davės, nelaikykite 
jos. išdalinti išmo 
kėlimai, kuriu nie 
kad nepasigesite.^

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO 

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

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

WISSI8,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

MAYTAG CHICAGO CO
CHARI.ES

160 East Illinois Street
CHICAGO, ILLINOIS

KRATSCH—Distributor
, Superior 1776

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

SrEŽIUKINT KAIP UŽSISENĖJ US1OS ir NH1AGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliųmis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Ūravvford 5573

Riisiskos ir Turkiškos Vanos

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
“NAUJO ŽODŽIO’ 
žurnalą

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514<16 Roosevelt RA. 
arti St. Lotus Avė. 

CHICAGO. ILL.

•’-'e

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

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

gauti. Kreipkitės i 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir

informa
cijas.

na.

V

•feredomis ir

i PRANEŠIMAS
S. L. A. 36-to Seimo

DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki 

Mandagus patarnavimai.

UNIVERSAL RESTAURANT

“Naujieniečiams” SLA. 36to Seimo Delegatams
Sekmadienyje Birželio-June 15 d. “Naujienų” ofisas bus atida
rąs visą dieną — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Čia atvyku 
siems delegatams iš kitų miestu galima sustoti. — “Naujienos1 
saviškiems sulig išgalės pampins vietą apsigyvenimui ir auto 
mobiliais nuveš į apsigyvenimo vietas. “NAUJIENOS

CHARI.ES


/

Antradienis, birž. 10, 1930

Poilsis—brangus 
turtas .

Kodėl svetimose šalyse mala
me moteris nešant pundus dra
bužių, vandens kubilus, arba 
dėžutės vaisiu ant savo galvų?

Kodėl jos gali atlikti sunkiau
sius darbus, užauginti didelias 
šeimynas, gaminti visus valgius 
ir atlikti šimtus kitų užduočių 
kasdien. Amerikos moterys tik 
pamislinę apie tas užduotis pa
vargsta. Nepaisant, ar tos mote
rys vertos pavydėjimo ar pagai
lėjimo, visvien jos mus gali pa
mokinti kaip rimtai gyventi.

šioje šalyje, nežiūrint to, ar 
moteris b’edna ar turtinga, ji 
skubėjimo pilna, skub nas nuo 
ryto iki nakties, eikvodama visą 
protinę ir fizišką energiją. Tik 
pažiūrėkime į savo drauges,- ar 
jos dirba, ištekėję ar neištekėję 
jos turi net milijonus užduočių 
atlikti apart svarbaus kasdieni
nio de.ųbo^ir jų kasdieniniai 
darbai neduodu joms laiko pasi
linksminti.

žmones užsieny rado poilsio 
sekretą, čionais mes kas met i- 
mame vakacijas, kad nors tru
mpai permainyti savo dienos 
darbus. Bet kuomet laikas atei
na, negalime tinkamai ilsėtis, 
nes vieton ilsėtis mes užs’imam 
kitais darbais. Per sunkiai mes 
linksminamės ir bovinamės. 
Prie visko reikia povaliai prasti. 
Povaliai reikia bovintis. Tai yra 
gamtos įstatymas. šioje šalyje 
yra perdaug nerviškai išsibai
gusių žmonių. Tankiai girdime, 
kad tas ir tas draugas protiškai 
ir fiziškai serga.

Pasilieka kiekvieno rankose 
padaryti ar sugadinti gyvastį. 
Čionais išdėstysime tik kelis bih 
dus, sekant kuriuos musų mer
ginos bus sveikesnės. Pirmiausia 
turime pailsėti. Kiekvieno kūnas 
reikalauja užtektinai miego, — 
eik gult nors tris kartus į savai
tę anksti. Jeigu kada nors per 
dieną turi liuoso laiko, atsigulk 
ant lovos ir tiesiog išsitiesk. 
Numesk vargus nors ant valan
dėlės. Neveik pamigti tik pailsė
ti. Prieš pietus nusiramink per 
kelias minutas be jokio mąsty
mo. Pirštais lengvai sujudink 
Pavargusius muskulus, jeigu ga
lima prieš piet šiltame vandeny
je nusimaudyk. Taip darant ne
tik kūnas bet ir protas atsigai
vins, ir daug linksmiau praleisi 
vakarą. Sėdėk ant lauko saulė
je. Pavaikščiok kasdien, nor tik 
į krautuves. Nevažiuok gatve- 
kariuose, — bandyk vaikščioti. 
Anglijos moterys mėgsta vaikš
čioti ir gal todėl jos nuolat at
rodei ramios ir turi tokius gra-

DALYVAUJA SLA. ŠEIMINIAME KONCERTE

Jauna, bet jau spėjusi plačiai pasižymėti smuikininkė V. Moc- 
kaitė iš Mahanoy City, Pa-, kurios jautriu smuikavimu chica- 
giečiai ir svečiai delegatai galės pasigerėti SLA. Šeiminiame 
koncerte antradieny, birželio 17 d.. Lietuvių Auditorijoj.

žius, sveikus veidus. Ilgiau sė
dėk prie stalo valgį užbaigus. 
Pasijuok. Franci joj žmonės gal 
ilgiausia sėdi prie valgio. Yra 
puikus pripratimas. Valgyk 
daugiau daržovių ir žalumynų. 
Gerk daug vandens, ypatingai 
tarpe valgių. Vasarą nevalgyk 
daug mėsos ir saldumynų. Ita

NAUJIENOS, Chicago, III. , 
____________ j   - r   »"■— ...................... ..................................... > ,u  .............................  ■

lai mėgsta salotas ir žalias dar
žoves, — jie. yra pasaulio svei
kiausi žmonės.

Negalime vyrus lyginti su mo
terims. Nuo anksčiausių laikų 
jie turi grumtis su visokioms 
problemoms ir sunkenybėms ir 
prie to visko jie pratę. Mes pri
valome mokinti savo dukteris 

konservuoti energiją, apsisau
goti nuo ligų. Jos turi suprasti, 
kaip pailsėti.

Viena liga, kuri daugiausia 
pasirodo, kuomet žmogus pa
vargęs, — tai džiova. Per pe
reitą dešimts melų, nors mir
ties rata mažėja, tačiau ji su- 
mr.žė.Įo tik 32 nuošimti tarp 
moterų nuo 15 iki 45 metų. 
Tarpe vyrų tų pačių metų su
mažėjo net 4 1 nuošimti. Bei 
tarpe dirbančių merginų ir mo
terų mirčių nuošimtis žymiai 
didesnis, — kas reiškia netin
kamą sveikatos prižiūrėjimą. 
'Tinkamai ilsėkis ir nepasiduok 
džiovai. (PLIS.).

ĮVAIRENYBES
Skridimai per Atlantiko 

vandenyną
Prasidėjus pavasariui, vėį at

gijo susidomėjimas skridimais 
iŠ Europos į Ameriką ir atgal 
per Atlanto vandenyną, nes pa
garsėjusių anais metais lakūnų 
—Lindbergo, čemberlino ir kitų 
—garbė neduoda kitiems nu
rimti. Šią vasarą, kiek tenka 
spręsti iš pasirodžiusių lig šiol 
žinių, įvyksta iš viso devyni 
skridimai: penki iš Amerikos 
Europon ir keturi iš Europos 
Amerikon. Skridimuose daly
vaus kelios valstybės.

Vokietija, siųs per vandenyną 
jau ne kartą skridusį orlaivi 
“Grafą Zepeliną” ir didžiulį lėk
tuvą, hidroplano tipo, “Do X”, 
kurs su 50 žmonių lėks per 
Azorų salas Naujorkan. “Gra
fas" Zepelinas” keliaus iš pra
džių Pietų Amerikon, Brazili
jon, o iš čia—Naujorkan ir at
gal Europon. Anglija ruošiasi

y
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paleisti per vandenyną savo ne
senai pastatytą dirižablį. “R 
100”, kurs, atlankęs Kanadą, 
pasieks Naujorką ir grįš atgal. 
Du franeuzų lakūnai, Costes ir 
Carretier, ruošiasi skristi iš Pa
ryžiaus Naujorkan. Pirmasis’ ža
da išskristi jau gegužės 15 d. 
Taip pat ir vienas amerikietis 
Jensen mano lėkti iš Europos 
Amerikon. Kiti amerikiečiai 
lakūnai— Jancey, Mears. b'ahy 
ir McMilllan— mano skristi iš 
Amerikos Europon ir pamušti 
Lindbergo rekordą. Taip pat 
ir vienas meksikietis Leon ža
da skristi Europon. Iš to ma
tyt, kad ši vasara bus labai į- 
domi didelių skridimų atžvilgiu.

Pasaulis— iš nieko!
žmones yra įpratę manyti, 

kad visi daiktai pasauly, pra
dedant nuo aplinkinių ir bai
giant tolimiausiomis žvaigždė
mis yra iš medžiagos, kurios 
rūšys skiriasi tarp savęs’-atski
romis ypatybėmis. Taip antai 
pavyzdžiui, skiriam vieną nuo: 
kito įvairius metalus, minera-! 
’us, skysčius, dujas. Tačiau pa
sirodo, kad dabartinio mokslo 
patyrimu jokios' medžiagos ir 
jos rųšių nėra. Mat, medžiaga 
yra sudaryta iš atskirų dalelių, 
vadinamų molekulų, o šios yra 
sudėtos dar iš mažesnių, daleli^ 
— atomų- Ilgai buvo manoma, 
kad atomas yra pati mažiausio
ji, nedalomoji medžiagos dalelė. 
Tačiau paskutiniais laikais mo- 
sklininkams pavyko ię atomą 
suskaldyti dar į mažesnes dalis. 
Pasirodė, kad atomas yra su
darytas iš mažyčio branduolio, 
aplink kurį su neapsakomu grei
tumu sukasi, nelyginant plane
tos apie saulę, jėgos centrai,

arba elektronai, kurie neturi (tas iš nieko, visai tiesiogine šio 
jokius masės, vadinasi, jokios žodžio prasme!
medžiagos! Atomai, iš kurių 
sudaryta pasaulinė medžiaga, 
yra tik jėgos centrai- Jaučia
masis medžiagos pasipriešini
mas, ją paliečiant, yra tik be
sisukančių apie savo centrus 
elektronų padaras. Tuo budu 
išeina’, kad pasaulis yra sukur-
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iHgų .'Muntnno Skyrius av- 
aras kasau nuo 8 v. ryto 

iki 8 v vakare NcdėhlieiliMlh 
utKi i) v. ryto ik: 1 v. p. p.

Lai “Jack Sharkey” 
Lai m ėja Kumštynes

Ir uždeda garbes karūną visai 
Lietuvių Tautai!

Ketverge vakare 12-tų dienų Birželio, kiekvienas pasaulio Lietu- 
v’s su didžiausiu nervu įtempimu lauks žinių apie Sharkio laimė- 
mėjinių. šios kumštynės bus brodkestinamos per orų, ir visi Ame
rikos gyventojai p;alės girdėti per radio kiekvienų smūgi po smū
gio.

Lietuviams butų nuodėmė praleisti negirdė
jus, nes panašus įvykis Lietuvių Istorijoj 

gal daugiau neįvyks.
Kas dar neturi radio ar jis neveikia gerai, cik šiar.d’eiv’ i D 

’žau.uas ;,i tavų Ra ’*o Krau uves Chicagoje, užsisakyk sau. nau
ją radio, arba duok PEOPLES Krautuvių Radio Mekanikams pa
taisyti jūsų radio.

NAUJAS KIMBALL RADIO, MADOS 8.
Ir,.

Užsisakyk sau šiandie oro Galiūną

Kimball Radio
■>'

Iš Peoples Furniture 
Kompanijos Krautuviųi

5
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štai greita pagelba nuo 
pilvo pakriktų

Yra pMtebčtina kaip greitai Nuga-Tone 
paAalina nevirškinimą, ateirugimZ gaeua 
pilve ar viduriuose, galvos skaudėjimą, kvai
tulius, ir vemim*. paeinančius delei naiki
nančiu konstipacijos pasekmių. Nuua-Tone 
užveria savy geriausius žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipacijos susi- 
rinkusių nešvarumų, priduoda nauja spėka 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti 
kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tone tik per kelias 
dienas, pasireikš žymus pagerėjimas apeti
to. nesmagumai su pilvu ar viduriais išnyks, 
inkstų ar pūslės įdegimas sustos, miegas pa
sidarys poibungas ir atgaivinantis ir abel- 
na sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, arba jei 
valgimas teikia nesmagumą, jus turite imti 
Nuga-Tone ir atsikratyti jūsų keblumų prie
žasties. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vi
sų vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jį užsa
kyti jų dei jus iš savo džiaberio.

&
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Arba pasirink R. C. A. RADIOLA, BRUNSWICK, ATWATER 
KENT, MAJESTIC, SPARTON, FADA, ZENITE, arba VICTOR 
RADIO! kurie yra nauji ir pilnai atsakomingi ir1 kaipo dėl prie
žasties sumažinimo didelio radio stako ir davinio Lietuviams progų 
girdėti Lietuvio galiūno Sharkio kumštynes, nekuriuos iš viršmi.- 
nėtų radios dabar galite pirkti už daug mažiau negu puse kainos 
PEOPLES KRAUTUVĖSE.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$195.00
$895.00
$350.00
$274.50
$150.00
$240.50
$245.00
$145.00 R. C. A. Radiolas u^

R. C. A. Radiolas už .....................
R. C. A. Radiolas su viskuo .....
Atwater Kent Kombinacijos radio 
Sparton radio suz viskuo ..............
Atwater Kent radio ......................
R. C. A. Radiolas už ...................
Fada radios su viskuo ..................

$70.00 
$200.00 
$145.00 
$195.00

$00.00 
$113.50

$98.00 
$48.00

išmokit dezaininimą 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę alg*. 
Jus galite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygeles.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

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

“Ateinanti įvykiai , 
meta tavo 

šmėkla* prišakin”

RAMOVA
THEATRE

85tk and Halated Street*

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
kada ruket, pagaminti iš puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę.

r

(sį&Mi 1^1
h

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

nnt Magna-Scree

“Such Men are 
Dangerous” 

dalyvaujant 
Ali Star Cast

Taipgi
Vitaphonę Vodevilio Aktai

UŽSUK—Lucky strik* tokių Or
chestrą kas ket
virtadienį ir iei- 
tadienį vakarais. 

N.B.C. tinklą.

Atsiminkite, kad viršminėti radios yra visi nauji 
Vartoti radios gerame stovyje po

SI0.00, SI5.00, $18.00, 
S20.00 ,r S25.00

PASIRINKIMAS GERŲ PADARYMŲ
Kiekvienas radio nirktas nevėliau kaip iki vidurdienio Ketverge 

bus pristatytas ir įrengtas girdėti kumštynes.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI VISIEMS

Itfs toasted
Jutu Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—.prieš kosulį*

♦Savo Knygojįa,"Atsikratyki Nutukimo”. Samuel G. Blythe rašo: "Vyras ar Moteris, turys 20 svaru virš normalio savo svorio yra nesveikas”. 
Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug 
gerumų išbdndėt, "jų vietoj—užsirūkykt I .tieky*’. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsi- 
laikysit modernišką, gražią figūrą. •*

© 1930, Th« American Tobacco Co., Mira.

Kuriems aplinkybės nepave- 
’ijo įsigyti radio, esate užpra
šomi atsilankyti ketvergo va
kare į bile vienų Peoples 
Furniture krautuvę ir pasi
klausyti ŠARKIO kumštynių

south

SytminG ForThP HOMES

4177-87 Archer Av
Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

2536-40 W. 63 St 
Hcmlock 8400

CHICAGO,‘ILL.
i—-----------—................. .... .
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TAUTŲ JUDĖJIMAS

NAUJOS SLA. KONSTITUCI
JOS PROJEKTAS

Pasaulio karas sudaužė keletą galingų imperijų ir 
davė galimumo visai eilei pavergtų tautų įgyti savo 
politinę nepriklausomybę. Bet dar yra daug neišsivada
vusių tautų ir jose eina judėjimas.

Rusijos carų imperija atgijo bolševizmo pavidale. 
Maskva šiandie diktatoriškai valdo kai kurias tautas, 
kurios po didžiojo karo jau buvo pasiskelbusios nepri
klausomomis, kaip antai: Gruziją, Azerbeidžaną, Armė
niją ir Ukrainą. Tos tautos nerimsta, ir prie pirmos 
progos, kaip tik bolševikų diktatūra ^Maskvoje suklups, 
tai jos bandys atsimesti nuo Rusijos.

Rusai taip pat yra pavergę daugumą Baltgudijos, 
kurios kitą dalį valdo lenkai. Šios tautos padėtis yra 
keblesnė, nes jai tenka kovoti prieš dvi imperialistines 
valdžias. Tečiaus istorija duoda pavyzdžių, kur ir šitaip 
sudraskytos tautos įgijo savo tautinę laisvę. Imkime 
Lenkiją^ kuriai pavyko sujungti tris savo teritorijos da
lis, buvusias po Rusijos, Vokietijos ir Austrijos jungu; 
imkime, pagalinus, ir Lietuvą, kuri šiandie susideda iš 
dviejų teritorijos plotų, kurių vieną valdė caras (Di
džioji Lietuva), o antrą — vokiečių kaizeris (Klaipė
dos ^kraštas).

Kada nors ir baltgudžiams susidarys aplinkybės 
taip, kad jie galės nusikratyti ir Maskvos, ir Varšuvos 
jungu. • i i į , b. j

Einant j Europos pietus, randame kroatų tautą, 
įterptą į Jugoslavijos valstybę. Šiomis dienomis tos 
tautos delegacija įteikė Tautų Sąjungos ° sekretoriatui 
skundą prieš Jugoslavijos valdžią. Kroatai sako, kad 
serbų karalius Aleksandras sutrempęs visas politines 
jų teises, ir jie reikalauja autonomijos. Žinoma yra taip 
pat, kad Čekoslovakijos valstybėje yra nepatenkinti 
savo padėtim slovakai. Jie skundžiasi, kad juos slėgią 
cechai, kaipo viešpataujanti tauta.

Kituose pasaulio kontinentuose irgi eina smarki 
pavergtų tautų kova už laisvę. Indija nori pasiliuosuot 
nuo Anglijos; Indokinuose eina smarkus bruzdėjimas 
prieš Franciją, ir t. t.

žodžiu, pasaulis šiandie gyvena didelių tautinių 
judėjimų laikotarpį, kuris dar gal ilgai tęsis. Tie judė
jimai yra ankštai surišti su bendrąja demokratijos ko
va prieš despotizmą. Juk, iŠ tiesų, tautų apsisprendimo 
teisė yra vienas pamatinių demokratijos principų.

Demokrątybė yra asmens apsisprendimo teisė. De
mokratinėje valdžios formoje kiekvienas pilietis turi 
teisę reikšti savo nuomones, dėtis į organizacijas su 
savo vienminčiais, balsuot ir, per savo atstovus, rašyti 
įstatymus sau ir savo kraštui.

Iš piliečio teisės spręsti savo likimą logiškai išeina 
ir tautos apsisprendimo teisė. Taigi tik nuosakus demo
kratai gali būt nuoširdus tautų laisvės šalininkai. At
virkščiai, despotizmo šalininkai yra tautų laisvės prie- 
šai. ■_ _ • I

Tiesa, ir despotai dažnai kalba apie tautų laisvę, 
bet tai jie daro ne iš principo, o tik dėl tam tikrų su
metimų, dėl savo naudos. Pavyzdžiui, bolševikiška 
Maskva ir visa ruja jos lakinamų šunelių šiandie rodo 
karštų “simpatijų” angių kolionijos Indijos gyvento
jams; bet užsimink tiems ponams apie Ukrainos arba 
Gruzijos laisvę, ir jie tave tuoj ims plūsti paskutiniais 
žodžiais. Despotai visuomet rūpinasi laisve ne tų žmo
nių, kuriuos jie patys yra pavergę, bet tiktai tų, ku
riuos yra pavergę kiti.

Pavergtos tautos ir išnaudojamos klasės visuome
nėje yra natūralus sąjungininkai kovoje už laisvę. Ko 
va už tautų pasiliuosavimą ir kova už darbo žmonių 
reikalus todėl eina kartu, ir eis iki pergalės.

Dalyje lietuvių spaudos daug 
triukšmo keliama dėl naujos 
SLA. konstitucijos projekto. Į 
Kaip visuomet daugiausia dras- j 
kosi komunistai, rėkdami, kad j 
Susivienijimo “bosai" rengiąsi |

Užsisakymo kaina:
Chicairoje — paštu:

šimų yra daug sumanymų, lie
čiančių kaip tik tuos konstitu
cijos projekto punktus, dėl ku
rių triukšmavo maksvinės agen
tūros organai. Jeigu kom-rėks- 
niams tikrai rūpėtų painfor
muoti visuomenę apie tą “nela
bąją“ konstituciją, tai jie gale- 
tų dabar įsitikinti, ar iš tiesų 
Įstatų Komisija rengiasi užner
ti kilpą ant kaklo SLA. na
riams. '

Štai vienas baisus projekto 
žodis, kurį komunistai zaiškino 
taip, kad “Susivienijimo bosai”, 
girdi, esą pasiryžę paversti 
SLA. apdraudos kompanija, bū
tent, žodis “Bendrove”. Įneši
muose yra siūloma šitą žodį pa
keisti “demokratiškesnių” žo
džiu “Organizacija”. Įstatų Ko
misija dėl to rašo:

“Šie užmetimai čarteriui 
yra kilę iš nesusipratimo: a) 
žbdžiu ‘bendrovė’ yra’ bandy
ta pasakyti kas angliškai va
dinama Corporation arba 
association. Amerikos įstatai 
dalina ‘korporacijas’ į tris 
skyrius: įsteigtas dėl pelno 
(for pecuniary profit), įs
teigtas ne dėl pelno (bot for 
pecuniary profit) ir religiš
kas. Tačiaus, kadangi žodis 
‘bendrovė’ kai kurių narių 
yra klaidingai suprantamas, 
įstatų Komisija pakeičia jį 
žodžiu ‘draugija’. ”
Ir viskas. Lermo kėlimas’, pa

sirodo, buvo visai ne vietoje-
Kitas punktas tai — seimų 

šaukimas. Kai kam pasirodė la
bai “pavojinga“ Susivienijimui, 
kad seimai butų šaukiami, kaip 
minima konstitucijos projekte, 
kas keturi metai. Bet Įstatų 
Komisija dėl to pastebi:

“Apie Pildomosios Tarybos 
rinkimo ir seimų šaukimo 
laiką čarteris tik pakartoja 
Pennsylvanijos valstijos įs
tatymą, kad seimai tokių 
draugijų kaip SLA. turi būti 
šaukiami ir Pildomoji Tary- 

. ba renkama ne rečiau kaip 
kas keturi metai, kas reiškia’, 
kad tai gali būti daroma daž
niau, kad ir kas metai, sulig 
draugijos’ nuožiūros.”
Vadinasi, ar šaukti seimus 

kasmet, ar kas dveji, ar kas 
treji metai, paliekama spręsti 
pačiam seimui. Na, o žmonės 
rėkia, kad SLA. viršininkai no
rį suvaržyti narių laisvę!

Yra dar labai opus projekto 
punktai, kur kalbama apie iš
rinktų viršininkų ir narių prie
saiką. Ten minima žodžiai 
“Taip Dieve man padėk” ir “iš
tikimybė” Amerikai ir Lietu
vai. Įstatų Komisija čia aiški
nasi. kad ta priesaikos forma 
yra paprastas amerikoniškas 
formalumas, bet sako:

“Įstatų Komisija sutinka, 
kad gali būti išbraukti žo
džiai apie ištikimybę S. A. 
Valstybėms ir t- t. Dievas 
.gale priesaikos taip pat gali 
būt išbrauktas.”

Antra vertus, Įst. Kom. pa
žymi keletą svarbių punktų, 
kuriuose naujosios konstitucijos 
projektas yra demokratiškesnis, 
negu senoji (dabartinė) kon
stitucija. Taip, pav. naujoji 
konstitucija numato, kad dele
gatai yra renkami ne visam 
laikui, iki įvyks nauji visuotini 
rinkimai (prie dabartinės tvar
kos, ^reiškia, dvejems metams), 
bet tik vienam seimui. Pagal 
senąją konstituciją, jeigu na
rių nusistatymas’ per metus lai
ko po delegatų į seimą rinki
mų visiškai pasikeistų, tai šau
kiant speciali seimą tas pasi
keitimas negalėtų pasireikšti, 
nes kuopų delegatai dar vis 
butų tie patys, — kas, žinoma, 
yra nedemokratiška.

Kitas konstitucijos pagerini
mas naujam projekte yra tas, 
kad jame panaikinama “sekan
čio kandidato” pirmenybė, už
pildant pasiliuosavusią vietą 
Pildomojoje Taryboje. Naujos 
konstitucijos projektas yra pa
remtas tuo principu, kad dau
guma organizacijos narių, o ne 
mažuma turi išrinkti valdybos 
narius.-Gi sekantis kandidatas 
(po to, kuris buvo išrinktas)

Metams ............. -------------- $8.00
Pusei metu ........................... _ 4.00
Trjms mėnesiams .—........... _ 2.00
Dviem mėnesiam ..........-... ......  1.50
Vienam mėnesiui  ........................75

Chicagoj per išnešiotojus i
Viena kopija-----------------------8c
Savaitei 18c 
Mėnesiui-------------- ------ —_  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .......   $7.00
Pusei metu ___ ________ — 8.50
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviems mėnesiams ...............  1.25
Vienam mėnesiui ........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ____  $8.00
Pusei metų .... .............   4.0®
Trims mėnesiams .... .............. 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu. 

uždėti diktatūros jungą na
riams (kaip komunistai “neap
kenčia“ diktatūros!), paversti 
Susivienijimą, apdraudos kom
panija, suvaržyti narių įsitiki
nimus ir t. t.

Mažų mažiausia 90% šito 
riksmo yra tuščias burbulas, o 
kiti 10% paremti nesusiprati
mu arba neišmanymu.

Pereitos savaitės “Tėvynės“ 
numeryje įdėta įstatų komisi
jos , sutvarkyti S.L.A. kuopų 
įnešimai Seimui. Tarpe tų įne

yra gavęs mažumą balsų, taigi, 
demokratiškai į dalyką žiūrint, 
jisai negali turėt jokios pirme
nybės’ vakansijų užpildyme.

čia’ mes paminėjome daugu
mą svarbesniųjų priekaištų, ku
riuos bolševikiški “literatai“ da
ro naujos konstitucijos projek
tui. Pasirodo, kad jie arba yra 
labai menkos vertės, arba tie
siog neturi jokio pamato.

Bet galima lanktį, kad bolše
vikai nežiūrės, ką “Tėvynėje” 
rašo Įstatų Komisija, ir nesi
stengs teisingai painformuoti 
savo publiką. Jie rėks, kaip kad 
rėkė iki šiol, kad “fašistiški” 
Susivienijimo viršininkai tyko
ja sugriauti demokratybę Su
sivienijime ir paversti narius 
vergais. Ir ką tu jiems’ pada
rysi !

Laiškas Broliams Lietuviams Užjūry
Mielos seserys ir broliai!

Prieš kiek laiko išdrįsau 
kreiptis į Jus paramos: mano 
redaguojamas laikraštis “že
maitis” atsidūrė sunkioj būk
lėj.

Ir štai, tik vienam kitam mė
nesiui praėjus gavau iš Jūsų 
atsakymą: paštu atėjo čekis 
400 litų sumoj. Gavau ir laiš
ką, kuriame išvardinta asme- 
nys, kurie aukavo kokias su
mas “žemaičiui” per “Amžiną
ją Aukso Knygą“.

Tokios greitos ir duosnios’ pa
ramos nesitikėjau. Tad šią Jū
sų greit ištiestą brolišką ranką 
spaudžiu giliai susijaudinęs.

Nors mums’ ir labai reikalin
gi pinigai, tačiau ne patys pi
nigai mane jaudina, o tas gy
vas ir aiškus Jūsų pritarimas 
musų nepaprastai sunkiam dar
bui.

Mes—tie.—kurie dabartinėm 
aplinkybėm esant Lietuvoj, — 
drįstame sąmoninti liaudį ir ją 
žadinti iš gilaus miego — kar
tais gauname tokią nuotaiką., 
kad dirbame visų pamiršti ir 
nesuprasti milžinišką darbą 
kažkur tamsiose giriose, tarp 
didelių kalnų; kad musų balsas, 
nors ir smarkiai tariamas, pa- 
sklysta tarp tų kalnų ir nuaidi 
silpnu aidu kažkur girių glūdu
moj ; kad iš visų pusių mus yra 
apstoję priešai, kurie ne šiandie 
ryt mus sutriuškins savo di
dele galybe.

Kartais mus ‘apima beviltiš
kas liūdesys. Tokiais momen
tais mes ieškome paramos’ pas 
visus tuos, kurie mums anais 
laimingais demokratijos laikais 
buvo artimi.

Ir kai* šie, rodos, nematomi 
broliai akimirksny stipriai pa
spaudžia mums ranką — mu
myse vėl stiprėja pasiryžimas 
kovoti iki galo, nenuilsti, nenu
sileisti, sunkaus darbo nemesti.

Vargiai galite suprasti musų 
tokią nuotaiką. Juk, Jus, bro
liai, gyvenate visiškai kitose 
sąlygose. Jums’ asmens, spau
dos, žodžio ir įsitikinimo laisvė 
yra tiek priprastas daiktas, 
kaip mums oras ar saulė.

Jus išmokote kitus gerbti, 
per tai save gerbiate ir verčia
te kitus Jus’ gerbti.

O pas mus niekas save neger
bia ir kitų negerbia’.

Pas mus laisvė priklauso tik 
saujalei valdančių kraštą, o 
visa valstybe surakinta geleži
niais pančiais. Valdantieji da
ro ką nori, o kiti suvaryti į sa
vo urvus dreba nosinėmis bur
nas užsikimšę.

Ras mus teisės nėra, o tėra 
tik prievarta, kuri čia ir vieš
patauja. Galėčiau aš daug pa
vyzdžių duoti, kad tą pasaky
mą paremti, bet dėl kai kurių 
sumetimų čia gausiu daug apie 
ką nutylėti. Duosiu tik kelis 
pavyzdžius iš musų darbo dir
vos, '“Žemaičio” leidimo:

1) Po 1926 m. gruodžio 17 
d. pas mus įvesta smarki ka
riška cenzūra. Keisti buvo pir
mieji (išcenzūruotieji) “žemai
čio” numeriai. Veik ištisi pus
lapiai balti. Sunku buvo tuo
met spėti, kas galima ir kas 
negalima rašyti į laikraštį.

Vėliau buvo ' įsakyta baltų 
vietų laikrašty nepalikti: rei
kėjo kokia nors* medžiaga “už- 
juodinti” cenzūros “išbaltintas” 
laikraščio vietas. “Užjuodinsi“ 
tas “baltąsias” vietas, nuneši 
cenzūruoti komendantui, vėl, 
žiūrėk, jis nepatenkintas kuo 
nors* vėl rašo rezoliuciją: “Ne-

leidžiu spausdinti”. Ir vėl iš 
nauja... Taip eidavom ir eida
vom pas poną Komendantą po 
kelis kaltus, kol vieną laikraš
čio numerį išleisdavom. Prieiti 
prie komendanto irgi ne visuo
met galima, tam paskirta pei 
dieną viena kita valanda, o jei 
kurią dieną ponas komendantas 
išvyko kur į svečius, tai lauk 
rytojaus dienos. Laikraščio be 
jo neišleisi! Tiesa, kartais kur 
ilgesniam laikui išvykdamas 
ponas’ komendantas palikdavo 
savo vietoj padėjėją, bet su tuo 
dar didesnis vargas: jis bijo
damas ką nors praleisti “ne
geistino” valdžiai, tikriau sa
kant savo viršininkui — per 
laikraščio skiltis — braukdavo 
be pasigailėjimo viską. Buvo 
net ir tokių atsitkimų, kad ko
mendanto * padėjėjas ką nors 
leisdavo spausdinti, parvykdavo 
pats komendantas ir jau žiūrėk, 
laikraštis atspausdintas, komen 
dantas’ iš nauja braukia ir laik
raštį atspausdintą turi dėti į 
sandėlį arba deginti, nes jei 
platinsi, tai esi sveikas din
gęs. 1927 metų pavasarį po 
vadinamo “Pajaujo pučo” ka
riška cenzūra pasidarė labai 
aštri. Komendantas braukė be/ 
jokio “pasigailėjimo” viską, 
trokšte troško, kad “žemaitis” 
sustotų ėjęs. Nieko nebeišma
nydami kuo užpildyti tuščias 
laikraščio skiltis, pradėjom 
spausdinti dideliomis raidėmis 
nekalčiausius Šukius, pavyz
džiui: “žemaičiai artojai, arti
nasi pavasaris, kapinkit (ašt
rinki!) žagrių noragus, nes 
greit reikės’ eiti dirvų arti” ir 
tam panašius pradėjom spaus
dinti. Kokiu du numeriu laik-I
rašty tokius šūksnius leido ko
mendantas spausdinti, bet vė
liaus “įsigalvojo” jis, kad, gir
di, tai esąs kvietimas žemaičius 
valstiečius prie ginkluoto suki
limo—uždraudė ir tokius Šukius 
spausdinti, “žemaičiui” negali
ma buvo spausdinti net tų ži
nių ar straipsnių, kurie jau bu
vo spausdinti Kauno laikraš
čiuose. Kuomet aš kreipiaus į 
Telšių karo komendantą pulk, 
lt. Rusteiką (dabar kriminalės 
polic. viršininkas Kaune), 
klausdamas, kodėl “žemaity” 
negalima spausdinti tas, kas 
jau Kauno cenzoriaus leista, tai 
jis man atsakė: “Aš neleisiu, 
padaryk tu man ką, jei aš bu
čiau Kaune cenzorium, tai aš 
jiems bučiau tą išbraukęs“.

Tačiau, nežiūrint to, kad cen
zūra kiekvieną menkniekį cen
zūruoja, laikraščiui papildomai 
dar dedama pabaudos, štai dar 
ne labai senai sumokėjome bau
dos 500 litų už tai, kad atspaus
dinome, jog Vidaus Reikalų Mi
nisterija davusi apskričių vir
šininkams parėdymą traukti 
atskirus liaudininkus į visuome
nišką darbą. Tą žinutę komen
dantas praleido, žinutė nekal
čiausia. Tačiau “įsigalvojęs” 
komendantas kitam numery 
liepia žinutę atšaukti, kas ir 
padaroma ir dar pridėjo baudos 
500 litų. Mat, girdi, tas įsa
kymas apskričių viršininkams 
buvęs duotas slaptai (vadinas, 
mes neturėjom žinoti). Matot, 
laikraštį cenzūruoja, leidžia 
spausti, pasirašo po leidimo 
komendantas, o paskiau dar 
baudžia didžiausia bauda. Sa
kau. reikia geležinių nervų, kad 
pernešti visas tokias nesąmones 
iš vyriausybės pusės. Tai yra 
biaurus tyčiojimasis iš opozici
jos žmonių!

(Bus daugiau)

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
16 latviško verti Emilą Skujenieka

vo už durų, jis skubėjo laip-(Tąsa)
Lėkštė Amalijos pirštuose 

skaudžiai sugirgždėjo. Atsaky
mas sekė tik už valandėlės — 
trumpas ir geliantis lyg vaps
va.

“Ak, taip, į ta-vo kam-ba-rį!” 
Dzintarniekio rankos nusileido. 
Balsas irgi iš kart pasikeitė.

“Aš jau žinau. Man jau po
nas Neikė pirma pasakė... Nie
ko sau, esate mane dailiai ap
dirbę. Bent būtumėt gėdos tu
rėję!...”

Lėkštė tynelėš dugne subarš
kėjo į kitas. Amalija atsigręžė 
pikta lyg furija.

“Apdirbę —! Tave? Ką gi iš 
tavęs galima apdirbti? Tu bež
džionė, daugiau nieko!”

Ir vėl ji stvėrėsi savo indų. 
Dzintarnieks dantis sukandęs 
tūpčiojo vietoje.

“Reiškia, dalykas atliktas? Ir 
aš čia bereikalingai stoviu?”

Per petį permestas rankšluos
čio galas’ vos nesiekė jo veidą.

“Ar aš tau, liepiu? Ar aš ta
ve čion kviečiu?

Ir vis dėlto ji galvą atsigrę
žusi klausėsi, kaip Dzintar
nieks išbėgo koridoriun, kaip 
užkirto duris. Šluostamąja lėkš
te, rankoje, rankšluostį per petį, 
ji įbėgo galiau. Jos širdis virė 
lyg nepelnytu užsigavimu, lyg 
negirdėta neteisybe.

“Poniut! Poniut!”
Toji jau pati buvo viską iš 

užu durų - girdėjusi. Matomai, 
ji Amalijai užjautė.

“Na, na! Tai kas gi vėl?” 
Amalija atšlijo į jos’ petį.
“Jis... šitas... mane...”
Daugiau ji nebeištvėrė. Aša

ros ėmė nepaliaujamai riedėti 
ii1 sušlapino ponios Tomberg nė
rinius. Toji ją pastūmėjo kiek 
tolėliau, bet vistik su užuojau
ta paglostė jos petį.

“Nebute gi kvaila. Na, ką tu 
čia staugi! Juk nieko nėra'. Aš 
pasakysiu ponui, kad jį jau ry
toj išmestų pro duris. Mat 
koks", skandalistas!-.. Ar tu pa- 
dažalą įdėjai į pečiūką?”

Lyg iš proto išsikraustęs 
Dzintarnieks moklino gatve. 
Betirpstantis, pilnas ^vandens 
sniegas šleptelėjo po kojų. 
Kiemsargiai plačiais kastukais 
nepaliaujamai dirbo. Pyko ant 
bėgančiojo, kuris, nieko nebo
damas, drožė tiesiog į sukastą 
krūvą. Durnius!
/ Dzintarnieks tai girdėjo, bet 
jam dabar buvo visvien. Kas 
jam dabar kiemsargiai, jei vi
sas jo likimas buvo ant kortos 
pastatytas. “Tautos Širdies Bal
se” pasilikti nebuvo įmanoma 
po to, ką jam šiandie Neikė pa
sakė. Nei vienos dienos, net 
nei vienos valandos ilgiau! Jis 
bėgo pasisiūlyti “Ūkininkų 
Draugui”.

Todlebeno bulvare jis turėjo 
užkopti per ketverius laiptus. 
Tik penktame 'aukšte ponas 
Gulbė buvo galėjęs surasti sau 
butą. Fridrichs Gulbė, Seim6 
atstovas — Dzintarnieks pirm 
paspaudžiant skambučio sagutę 
ilgai slebizavo vizitinę kortelę. 
Divonu išklotame kabinete, stir
nų ragais apkaišytomis sieno
mis jis stovėjo sumišęs ir susi
traukęs. Net kepurę pakabinti 
prieangyje jis buvo pamiršęs. 
Ponas Gulbe buvo šaltas, ofi
cialus ir susilaikantis.

“Ūkininkų Drauge“? Ne, jis 
nemanė, kad ten butų koki liuo- 
sa vieta. Ir tai ne, kpd jie ben
drai galėtų priimti tarnybon 
ką nors iš “Tautos širdies Bal
so“. Tai butų visai keista poli
tika. Ir “žemvaldy”, kiek jam 
buvo žinoma, bugalterio dabar 
nereikėjo. O be to — ponas 
Dzintarnieks juk literatas. Poe
tas — jei jis neklysta’. Konto
roje praktiškas darbas, o ne ei
lėraščiai. Kas gi dabar turi lai
ko domėtis eilėraščiais...

Sublizgėjo auksinio laikrodžio 
dangtelis. Dzintarnieks pamiršo 
net ranką paduoti. Jis jau bu

tais žemyn, tiesiog* gatve į 
miesto centrą. Į “Demokratą”— 
kitos išeities jam nebebuvo.

“Demokrato” redakcijos vie
ninteliame kambaryje prie laik
raščiais uždengto, rašalu nulais
tyto stalo sėdėjo vienas’ prieš 
kitą Robertas Neikė ir vyriau- 
sis leidėjas Žiemelis. Neikė, ką 
tik baigęs kalbėti, sunkiai atsi
lošė kėdėn ir stebėjo leidėją. 
Bet tas atsakymu visai nesku
bėjo. Sėdėjo, galvą ranka sun
kiai parėmęs’, rimtas, net rus
tus. Tad staiga atsitiesė ir nu
braukė ranka per trumpai nu
kirptuosius, ant smilkinių žil
stančius plaukus.

“Viskas gerai, pone Nelke. 
Tiktai Tamsta perdaug teoreti
kas. Idėjos, idėjos — bet ką 
tai mums’ reiškia, jei mes prie 
kiekvieno numerio turime po 
du tūkstančiu primokėti. Kiek 
ilgai mes taip galime laikytis?”

“Pone Žiemeli! Manau. Tams
ta iš manęs nereikalausi, kad 
aš pats eičiau skelbimus rinkti. 
Koki nors idėjinė platforma 
juk laikraščiui reikalinga. Kiek
viena ekonominė šaka, kiekvie
na politinė grupė reikalinga 
savo idealoginės basės. O mes 
tokią turime! Nuoseklus demo
kratizmas, be kompromisų, be 
vingių!”

“Na... leisk pasakyti... Tams
tos demokratizmas koketuoja 
su socialdemokratais. Nuo to
kių... nuoseklumų mums vistik 
reikėjo pasisaugoti.”

Neikė matomai paraudo.
“Tamsta irgi! Bet Tamsta 

juk pakartoji visai tą patį, ką 
kiekviename numeryje kartoja 
“Tautos Širdies Balsas” ir 
“Ūkininkų Draugas”.

Žiemelis patraukė pečiais.
“Teisybė lieka teisybe, jei net 

priešininkas ją sako.”
Neikė nebesuspėjo atsakyti. 

Telefonas ėmė skambinti. Va
landėlę pasikalbėjęs, jis iš ten 
grįžo patenkintas. Net šypsena 
matėsi jo veide.

“Pilna. Gildės salėje užim
tos visos kėdės. Dabar pradedą 
jau šeštą čekių knygutę. Tai 
geras ženklas. Tamsta dar įsi
tikinsi. pone Žiemeli, kad visuo
menės simpatijos musų pusėje. 
Musų kryptis ir taktika tikros.”

Žiemelis lyg kiek nusileido, 
J^et susirūpinimas iš jo veido 
visai dar nedingo.

“Simpatijos, simpatijos... Ką 
tai reiškia mums? Duok man 
Tamsta septynis tūkstančius 
prenumeratorių.”

“Kantrybės, kolega! Tie 
mums nežus. Aš darau ką pa
jėgiu. Tik gero feljetonisto dai 
neturime.”

Vėl trukdymas. Kas tai bai
liai baldosi prie durų. Neikė 
susiraukė. Jį trukdė dar sykį 
persvarstyti šio vakaro refera
tą. Kas čia dabar galėjo ateiti? 
Redaktoriaus priėmimo laikas 
jau buvo pasibaigęs porą va
landų pirmiau. Piktai jis atra
kino ir atidarė duris. Ten buvo 
dama, pilku boa ant pečių, 
moderniškais, kailiu apsiuvinė
tais kaliošais-

Šalta pirštinuota ranka tvir
tai paspaudė Nei kės pirštus. 
Pilkosios akys arti sužaibavo 
veide. Bet tad viešnia smarkiai 
priėjo prie Žiemelio ir tam irgi 
supurtė 'ranką.

“Sveiki, ponai! Ir atleiskite 
už sutrukdymą. Bet aš negalė
jau praeiti pro šalį neužsukusi 
ir nepaspaudusi jums rankų. 
Visų pažangiai nusistačiusių 
moterų vardan — didžiausis 
jums dėkingumas! Didžiausi., 
dėkingumas! Už atvirą žodį ir 
pilietinę drąsą! Mes esame įti
kintos, kad šįvakar jus tiems 
veidmainiams nutrauksite pa
skutinį kaukės skarmalą.”

(Bus daugiau)

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



Antradienis, birž. 10, 1930

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Brangi vakariene

Lietuviai politikieriai ir vėl 
turi darbo. Neseniai jie smar
kiai dirbo primaiy balsavi
mams, kad padėti lietuvius kan
didatus rudens rinkimams val
dininkų į valdiškas vietas.

Dabar pilnos rankos tflarbo, 
Jka.il parduoti tikėtų juo dau
giau 18 vvardos komitimano 
vakarienei. O darbas ne leng
vas: tikėtas ypatai, mąt, kai
nuoja $5.

žinoma, tikėtai siūloma dau
giausia biznieriams, kurie gal 
būt yra turtingesni, nei darbi
ninkai; be to, gal ir reikalų 
biznieriai daugiau turi su vie
tos politikieriais. Bet laikai da
bar prasti taip darbininkams, 
kaip biznieriams, tad ir su ti- 
kietų pardavinėjimu yhr"sun- 
kiau. Kep.

Bridgeportas
Pp. Varkala ir Kaulakis iš

vyko į New Yorką Amerikos 
lietuviu pirktybos butų atsto
vų konferencijai.

♦ * ♦

Iš Pbiladelpliijos, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Sei
man, atvyksta p. J. Grinius, 
.lis laike seimo apsistos pas 
Dr. Karalių. 

♦ ♦ ♦
Lietuvių Auditorija Susivie

nijimo seimui gražiai “misi-1 
prausė”. Auditorija dabar at
rodo, kaip viena Zieglield Fol- 
lies gražuolių. 

♦ ♦ *
O ir Bridgeportas šauniai pa

sipuošęs. Vėliavos plevėsuoja 
abiems Halsted gatvės pusėmis, 
nuo 31-mos iki 36-tos ar 37- 
tos gatvės. Mat, Bridgeportui 
supuola dvi iškilmės.

Viena jų tai paminėjimas 
Ghicagos augimo laike pasku
tiniųjų 10 metų. Kaip parodo 
šių metų cenzas, Ghicagos gy
ventojų skaičius pasiekęs skait
linę 3,350,(100. Čikaga — vienas 
didžiausių Amerikos ir viso pa
saulio miestų; Čikaga, be to, 
sparčiai auganti. Tad yra kas 
minėti ir yra pamato pasipuoš
ti. šis minėjimas bus trečia
dienį, birželio 11 dienų.

O kita iškilmė Bridgeportui 
yra lietuviška. Pradedant bir
želio 10 diena, per visą savai
tę, bus Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Lietuvių Au
ditorijoj. Taigi ir lietuviams 
seimo delegatams priimti Hal- 
sted gatvė tapo išpuošta.

Kep.

Bridgeport
Naujas biznis atsidarė

Musų Bridgeporte, adresu 
3200 So. Ilalsted st., pp. Paul 
Benus ir J. Auksutis atidarė 
fotografiniams paveikslams im
ti studijų.

Naujai atidarytą studiją pri
žiūri ir joje darbuojasi patyrę i 
lietuviai fotografai. Jie turėjo 
fotografijoms imti studijų Chi- 
cagos vidurmiesty.

Naujoj studijoj ima taip pa
vienių asmenų, kaip grupių pa
veikslai didesni ir mažes
ni. čia taipjau padidinama pa
veikslai ir atnaujinama.

Nauja studija randasi prie 
l'.ut 32 ir Ilalsted gatvių piet- 
\< karinio kampo—kampiniame 
n me. Taigi surasti jų yra leng
va. Kep.

Roseland
Sekmadieni, birž. 8, aikštė

je prie 95 ir Michigan avenue, 
buvo besbolo lošis taip Golden 
S t ars ir Doogan Boosters jauk-1 
tu.

šis lošis pasibaigė Doogan 
Euuslers laimėjimu 7 to 6.

Lošis tęsėsi apie porą valan
dų.

Iš Golden Star jaukto sek
madieni geriausia pasižymėjo 
jaunas vyras iMiller. Jis padarė 
home run. O tai yra vienas 
didžiausių pasižymėjimų besbo
lo lošyje.

Well, vienų lošį prakišti nė
ra per daug didelė bėda, ypač 
kad goldenstariečių jauktas yra 
jau laimėjęs keletu losiu, o pra
laimėjo šiemet gal būt pirmų 
kartų praėjusį sekmadienį.

Pažiūrėti lošio susirinko apie 
1,500 žmonių. Rep.

GHICAGOS 
ŽINIOS

Nušautas “Tribūne” 
reporteris

Policija mano, kad gengsteriai 
nušovę reporterį todėl, jogei 
jis sužinojęs “perdaug” '.pie 
jų darbus

Dvyliktų valandų dienos ar
ba kelioms minutėms praslin
kus po dvyliktos,' vakar tapo 
nušautas Illinois Central sub- 
vejuje dienraščio “Chicago Tri
būne” reporteris Albert Lingio.

40 minutų vėliau po to, kai 
buvo Lingio nušautas, policija 
užpuolė Aiello gengės buveinę, 
170 West Division st. Čia už
griebė du automatiškus revol
verius ir šautuvų. Ji areštavo 
taipgi vienų Aiello brolių ir 
Joe Bizzo, duonkepių išvežio
tųjų unijos biznio agentų.

Lingio buvo 38 melų amžiaus 
ir dirbęs, kaip reporteris, jau 
18 melų.

Lingio, manoma, buvo beeinąs 
važiuoti į \Vashington Parke 
arklių lenktynes. Kai jis ėjo 
subveju, piktadaris prisiartino 
prie jo iš paskos ir paleido į 
galva kulką. Lingle susmuko. 
Prie jo pribėgo Dr. Springer, 
kuris ėjo netoliese. Pamatęs, 
kad suklupęs veidu i įfimę žmo
gus jau nebegyvas, jis neju
dino nušautojo. Duota žinoti-ko-• 
roneriui Bundesenui. šis grei-! 
tai pribuvo. Abudu, su Dr. 
Springeriu, jie atvertė nušau
tąjį ir nustebo, nes Lingle bu
vo jiems gerai pažįstamas.

Galvažudys ir, matyti, jo 
bendras paspruko.

Policija mano, kad gengsle- 
riai nušovę “Tribūne” repor
terį todėl, jogei jis sužinojęs 
perdaug (apie jų žygius. Mat, 
Lingle specializavosi rinkime 
žinių apie kriminalius nusikal
timus, ir dar paskutiniuoju lai
ku “Tribūne” paskyrusi* jį ty
rinėti pastarųjų dienų galva- 
žudystes.

“Tribūne” parkyre $25,060 
hm, kas suteiks žinių apie gal
važudžius, kuris padėti) juos 
pagauti. Prie tos sumos dien
raštis “Chivago Evening Post” 
pridėjo dar $5,(M)0.

KAZIMIERAS ENDK1KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dienų, 2:55 vaalndų 
po piet, 1930 m., sulaukės 38 
metu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Juodaičių parap., Mi
siūnų kaime, Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nubudime du broliu — Jonų ir 
Franciškų, broliene Onų En- 
drikiene ir gimines, o Lietuvoj 
tris seseris — Onų. Antaniną 
ir Marijonų ir brolį Juozapų. 
Kūnas pašarvotas randasi 7052 
S. VVinchester Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 11 dienų, 8 vai. ryte iš 
namu j Užgimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero End ri
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Broliai, Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

beliu. Eudeikis, tel. Yard.. 171L

Nušauta dar vienas From Youth to Age
Nušauta Al. Kearney, kolek

torius National Garage Own- 
ers Assn. ties namais 1115 So. 
Troy st.

Pasisiuvę $7,000
Keturi banditai padarė hold- 

apą Kraus Mortgage and Bond 
kompanijos ofise 1726 West 
Chicago avenue ir pasišlavc 
$7,000.

Specialistas rydyme chroniškų Ir naujų li
pų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, knris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

lietuves AKiLStro
M R S. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

JONAS ROMANSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 diena, 12:45 valanda 
ryte, 1930 m. gimęs Suvalkų 
red., Marijampolės apskr. A- 
meriko.j išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nubudime _ mo
terį Magdaleną, po tėvais 
Paulikaitč ir giminės. o Lietu
voj brolj ir seserį. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 South 
Hermi toge Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, 
birželio 10 diena, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Romanski 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
/

Moterių ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra-

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

PETRAS’ GRAMAILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 dienų, 1 valandų 
ryte, 1930 m., sulaukės 18 mė
nesių, 12 dienų amžiaus, gi
męs balandžio 27, 1929 m.,
Chicago, III. Paliko dideliame 
nubudime motinų Petronėle, po 
tėvais Zubrickaitę, tėvų Petrų, 
brolį Algirdų, 3 metų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas' ran
dasi 3634 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
birželio U dienų, 9 vai. iš ry
to iš namų j šidlavos Panelės 
šventos parapijos bažnyčių, 
3<5th ir Union Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į Tautiškas* kapines.

Visi A. A. Petro Gramailos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

r Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenimo: kada mergaitS 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kudikj, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Plnkham’s 
Vcgotable Compound pagelbsti 
atsteigti normalą sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
I.YIU X t PJMKHAM MED. CO^ l.YNN, MASS.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Graborlai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B^Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. ' Moderniška 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 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.

Telefonas
Boulevard 6203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

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

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayettc 0727
SKYRIUS

1410 Sq. 49lh Ct., Cįcero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
9 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai 
*WWWWW**W*#^»WWwJw^W^^W**^**^*%^WW»»**rK*****

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktai ati
taiso trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. SpecialS atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėboj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
J56 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.

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

ų)-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6^87
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E, 47 St.

Phone Kemvood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phpne Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienps ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU SU Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 0 

Nedėlioi pagal sutarti

Phone Boulevard 8483 ,
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 no pietų, 

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

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

Tel. Brunsivick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telefoną. Boulevard 1939

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

Ofiso Telefoną. Vlrglnla 003S 
Bet. Tel Van Burei 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 Ir 
fl iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iJd 12 die

ną. Mamą oft«a» Mortb Btda 
3413 Franklin Blvd.

Valaadni R SO iki O 80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėboj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

.CHICAGO, ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų Ugų 
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 12 v. dieną

Phtfne Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Rezidencijos Tel. Midwųy 5512

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Cųnal 1713-9241

Valandos: Panedėbais ir Ketvergais
8 iki 8 vai. vųk. Utaminkais ir 

Pėtnvčiomis 1 iki 6 v. v

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 West 14 St., Cicero, III.
X-Rav ir Gus

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

įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškai

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stato Banko

1800 So. Ashland Avė.

VAJLANDOSi
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki 19 

Nedėboj nuo 2:30 iki 4:30 po plot
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišku ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin>2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
. 3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
* Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52’ E. 107th St.
Kampas Michigan Avą 

Tel. Pullman 5959 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B.~B0RW
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 <yte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Tai man Av

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dcarborn 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. Rockwcll St.
Tel. Republic 9723



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, birž. 10, 1930

Milžiniškas Naujienų
Piknikas

dįhrže

buvo 
tai ne

“Nau-
mano

duoda jaunajai gentkartei “time 
of their lives”. Matote, jei ku
ris jaunas pilietis, nusipirkęs 
už dešimtuką trejetą bolių, pa
taikys balvoniukui į nosį, tai 
už kiekvieną pataikymą gaus 
Saldainių dėžę. Na, ir daužo 
jaunuoliai balvoniukų nosis ir 
kaktas.

prie auto-

černausko daržas užima kc- krisdesėtkį medinių balvoniukų 
lėtą akrų žemės. Ir štai tame 

pradedant nuo pat 
vartų iki tolimiausių tvorų —
automobiliai ir automobiliai.

Kiek jų buvo? Neskaičiau. 
Bet tūkstantis su viršum, 1,200 
automobilių tikrai 
jienų” piknike. Ir 
vieno nuomonė.

Automobiliuose,
mobilių, ant suolelių darže gru
pės žmonių užkandžiauja, gurk- 
šnelį-kitą “išmeta”, kaip sako
ma, “karštosios”, juokauja, kal
basi, diskusuoja; čia toliau, 
aikštelėj, kuri kažin kokiu bū
du išliko tušti blaškoma bolė.

Bet pirm įeisiant 
kutena gaspadinių 
Pp. šmotelienės, 
ir Dargienės pia-

Bet bolės blaškymas nuolat 
trukdoma, nes būriai, pavieniai 
ir pavienės, “Naujienų”- sve
čiai ir viešnios, atrodo, negali 
pabūti vietoj, turi pamatyti tą, 
apžiūrėti kitką, susitikti, p?si- 
' atyti su kuo nors... O čia mi- 
n:os, č:a jos maišosi, sukasi ir, 
o4, nieku budu negalima su
rasti Petro ar Antano, kurie 
antai pasirodė ir vėl dingo mi
nioj, ir prapuolė, kaip akmuo 
vandeny.

“■Kur Mickevičius?, klausė 
kas ten: “Mačiau, bet prapuo
lė, ir ve ieškojau kokią pusę 
valandos”, aiškina vienas iš pik
niko komitetų... Ir manau, kad 
teks jam ieškoti dar kitą pus
valandį.

Žymantas, tas nė nebando 
“ieškoti”. Jis, būdamas estra
doj, naudoja “’Maikį”. Pakrei
pia į save “Maikį”, ir pasigir
sta grausmingas balsas: “Nau
jienų direktoriai, meldžiami su
sirinkti čia, prie platformės”, 
arba — “Vaikučiai, eikite ten, 
visi ratu sustokite.”

Uktveris-Kuzmickas arba prie
šingai
negali skųstis dievuliu, kad šis 
butų davęs jam mažą balsą. 
No, ne! Bet kai sušunka “Mai
klui” į “ausį”, tai tik perkū
nas trenkia iš dviejų triubų, 
piritaisytų prie p. Budriko (Bud
riko Radio korporacijos pre
zidento) troko.

“Naujienų” redaktoriaus Gri
gaičio balsas irgi pasidaręs de
šimtį ar daugiau kartų stip
resnis — vis ačiū p. Jos. F. 
Budriko “Maiklui”.

O štai pasigirsta dainos — 
lietuviškos, viena po kitos, ne- 
pailsdamos. Ir vis iš tų pačių 
Budriko vežimo triubų. Tai re
produkcijos lietuviškų dainų, 
įdainuotų į rekordus. Kiek tu
ri jų p. Budrikas? Nesuskaity
si. Jeigu kas, kada nors ir kur 
nors įdainavo ar įkalbėjo ką 
į rekordą, tai Budriko 
vėj, 3-117 So. Halsted 
rekordas tikrai yra ir 
madienį demonstruota.

O štai baras. Prezidento vie
ta čia, be abejonės, priklauso 
Ambrazevičiui. Jis skambina 
Amerikoje plačiai žinomą 
strumentą — registerį.

“Jo “ministerių” štabas 
Galskis, Narbutas, Vylis ir 
trys ir keturi vyrai, kurių
pažįstu — tvarko kiekvienas 
savo departamentus. Ir dirba

Kuzmickas-Uktveris

krautu- 
st., tas 
jis sek-

in-

dar 
ne

Gi “peticijų” ne stoka... Kas 
aršiau: čia, mat, Amerika, o 
Amerikoj, kaip žinome, demo
kratiški žmonės. Ir todėl, ažuot 
nusilenkti jų “ekselencijoms 
ministeriams”, staiga pasigirsta 
balsas, lig panašus j Čeponio:

— Galski, kas su tavim pa
sidarė... duok papso bonką!

Galskis pakelia ir, sakytum, 
nesupranta prašymo: tartum 
Čeponio balsas, o reikalauja 
papso!

— Ei, Narbutai, dar čia alaus 
stiklą. Greičiau!

Ir nabagas Narbutas, dešinią
ją pasigavęs tuščią stiklą, o 
kairiaja alkūne šluostydamas 
prakaitą šoka į kampą su įnir
timu prie bačkos, tartum ji 
viena butų jo nelaimių kalti
ninkė.

Kitokia atmosfera tame de
partamente, kur pirmininkauja 
Saikus ir Šmotelis, Jr. Saikus, 
pasistatęs prie paklodes kokią

žmogus. Eini prie 
prašai ‘^porcijos”, 
jau stumia tolyn

Dar toliau kitokie “departa
mentai”, vienas praklentesnis 
už kitą.

Reikia pažiūrėti kas darosi 
šokių salėj.

salę, nosį 
“išmislas”. 
Pučkoricnės

i uoštos dešros, kopūstai, pira- 
gaičiai, kava ir kitokie pra
šmatnumai kreipia jūsų veidą 

tą pusę, kur jos dirba, nors 
’ oįos norėtų žinksniuoti į šo
kių salę.

"ušk nti
*^1 o ir
č‘a tave

t i ir kitos, nes, matyti, pik
nike visų apetitas aštrus. Drgc 
Pučkoriene užmiršusi vaikščio
ti — ji bėginėja ir tai vos-vos 
suspėja!

šokių salėje. Didžiulė vieta. 
Pilna. Muzika, muzika... suka
si, juda. Poros, poros ir poros. 
Kiek jų čia yra? Pora ir treje
tas šimtų porų sukasi. Kuone 
pusė tiek susibūrė pasieniu. Ir 
vis lietuviškoji, jaunuomenė.

Graži musų lietuviška jau
nuomenė. Skaistus merginų vei
dai, augaloti jauni vyrai. Sų- 
*.yba merginos akys, kai gra- 

ir malonų komplimentą pa- 
-"ko kavalierius, pasirodo pa
vasario šypsą kitos veide.

Bet ve staptelėjo valandėlei 
muzika. Pasigirsta plojimas.., 
Ei, muzikantai, grokite! Ir gro
ja, ir groja. Ir vėl sukasi po
ros. O srovė žmonių plaukia 
į abi pusi — vieni įeina vidun, 
kiti išeina.

Grįžtame į daržą. Einame j 
tolimąjį kampą. IM’atome, ana
pus Černausko daržo tvoros dar 
viena automobilių “kempė”. 
’°1 kas kitas turi pįkniką čia. 

O automobiliu apie porą šim- 
’i ar daugiau.

Ret ne. Neatrodo, kad butų 
piknikas. Čia tik pasistatė au- 
fus kai kurie atvažiavusieji į 
“Naujienų” pikniką. Jie eina, 
po du, po tris, po keturius, ir 
didesniais būreliais į Černau- 

>ko daržą, “Naujienų” pikni
kam Kiti eina iš daržo.

Prie vartų “dėdė” Mišeika ir 
drg. Liutkus taipjau turi pil
nas rankas darbo. Parduoda 
tikėtus, išduoda pasus; kartais 
ir čia, susirenka minia, kaip 
per atlaidus ant šventoriaus.

Kiek žmonių buvo piknike? 
Kas galėjo suskaityti. Bet ma
nau, kad suvažiavo per 1,200 
autų. Manau, kad žmonių — 
^enesnių ir jaunesnių — ga- 
ėjo būti kokie penki-šeši tūk
stančiai. Tai juk buvo “Nau- 
i’enų” ir “Naujienų” draugų, 
o taipgi svečių piknikas. Tai 
buvo Chicagos ir kitų miestų 
ir miestelių lietuvių pasimaty
mo diena Ohicagoj!

*Žinau, kad buvo piknike žmo
nų iš Rockfordo, Peorijos, 
’fc.mmon(|o, Gary ir net iš 
West Frankforto. O kiek buvo 
tokių, kurių nepažinau ir ne- 
Vnojau, iš kur jie susirinko į 
*ią lietuvių krūvą?

Jaučiu, kad jau per ilga ma
no korespondencija darosi. Nes, 
žinau, kad šiandie ilgos kores
pondencijos ne labai norima 
skaityti. Bet dar pora dalykų 
lorisi paminėti.

Vienas jų
Ristikų buvo keturios poros:
1. L. Mingela ir Ad. Widzes,
2. St. Bagdbnas ir P. Kataus- 
kas, 3. D. Dudinskas ir 
son, 4. J. Bancevičius 
Blozis.

Ristynes buvo vienas
rių, sutraukęs daugiausia pub
likos prie platformės. Ir ne ste
bėtina. Štai sveiki, drūti vy- viskas yra. tvarkoje, visi entu- 
rai. Rodosi, vienas-kitas jų ir ziastiškai veikia, kad piknikas, 
ytin sunkus. Bet pažiūrėkite be abejonės, bus sėkmingas. O

kaip jie svaito vienas kitą — 
lig įboles. Reikia sveikatos, rei
kia spėkos, kad galėjus tai pa
daryti !

Tur but labiausia publiką su
judino paskutinioji pora, bū
tent Bancevičius ir Rlozis. Vie
nas jam senyvas, patyręs vil
kas ristikas. Kitas jaunas, bet 
kietas kaip titnagas ir vikrus, 
kaip vijurkas. įdomu, tikrai 
įdomu buvo žiūrėti ristynių.

Norėta ristynes nuimti kin
tamiems paveikslams. Ret spė
ta nuimti tik pirmoji pora, nes 
užėjęs lietus pertraukė progra
mą.

Ret krutamu jų paveikslų nu
imta. nemažai. Ve kai kurie jų: 
publika — dalis minios; “Nau
jienų” direktoriai; “Naujienų” 
darbininkai — redakcijos, ofi
so, spaustuvės — ir bendra
darbiai; šokių sale ir šokėjai; 
vaikų žaismės ir šokiai; svečių 
utomobiliai, etc.
Dar žodis-kitas. Šitokioj mi

nioj, ir kuo puikiausias užsi
laikymas! Nė peštynių, nė bar- 
i”. Tai kreditas Chicagos lie- 
uviams.

Tąi buvo “Naujienų” pikni- 
;s. Taip. Bet kartu tai buvo 
’reagos lietuvių piknikas. Ta 
uvo ne tik Chicagos, bet abej
ui — lietuvių piknikas.

Ir gražus jis buvo!
Dalyvavęs.

Kas norite važiuoti 
Detroitan arba 

Kanadon
Antradienį, birželio 10 d., 

Detroitan ir toliau — Kanadon 
išvažiuoja Dr. Zmuidzinas.

Kas norėtų važiuoti į Detroi
tą arba į Kanadą kartu su Dr. 
Zmu.idžinu, tai malonės pašauk
ti daktarą, adresu 4740 South 
Dorchester avenue, tclephone 
Drexel 6323. Daktaras mielai 
nuveš. M. J.

Joniškiečių išvažia 
vimąs

Ateinantį sekmadienį taip jo
niškiečiai, ikaip joniškiečių kai
mynai susirinks pas p. Svelai- 
nio farmą, tainp lapotų klevų ir 
skarotų ąžuolų, praleis linksmai 
bika, tai poromis prie geros 
muzikos smagiai pasišoks, tai 
nnuju pažinčių padarys, tai pa- 
v'kalbėjimų-atsiminimų turės iki 
sočiai.

Juokuose, žaismėse patirsime 
ką tokio naujo, nepaprasto, 
džiuginančio. Tuos visus malo
nius įspūdžius įgysime atsilan- 
kvdami į Joniškiečių Kliubo iš
važiavimą. Tad taip patys jo
niškiečiai, kaip ir broliai že- 
maitėliai neatsiliks nuo kitų, o 
atvyks į šį Joniškiečių L. K. 
Kliubo penkmetinį jubilėjinj iš
važiavimą. Kvieslys.

Cicero
Susirinkimas su muzika

tai ristynes.

J. Ma-
ir D.

nume

Praėjusio penktadienio vaka
ro p. Lukštienes 
donos Rožės 
orieš-ipusmetinį

Susirinkimas 
temis ir buvo j 
Ir kaip nariai nusistebėjo, kuo
met visus pasitiko orkestrą, su
sidėjusi iš 'septynių jaunuolių!

Kliubo nariai groja gan su
tartinai, po vadovyste gabaus 
vado P. Brazio. ši orkestrą ta
po suorganizuota keletas mė
nesių atgal iš čia augusio jau
nimo.

Vadinasi, kliubas nebereika- 
laus svetimų, nes turės savo 
muzikantus. Tai yra labai pui
ku.

Keletas žodžių iš paties su
sirinkimo. Pirmiausia svarstyta 
klausimas, kuris liečia sergan
čiuosius kliubo narius. Naujų 
ligonių neužsiregistravo.

Perskaityta keletas laiškų su 
užikvietimais.

Išduota komisijos raportas 
apie pikniką, kuris atsibus 29 
dieną šio mėnesio Justice par
ke. Iš raporto pasirodė, kad

i svetainėje Rau- 
kliubas turėjo 
susirinkimą.
šaukta atviru- 

gan skaitlingas.

jeigu pasitaikytų lietus tą die
ną, tai iškilmės įvyks Lietuvių 
■Lduosy>l>Ss svetainėje.

Beslbolo jauktu i sekasi gan 
gerai. Jauktas tuirėjo jau ke- 
turius lošius ir tris tų lošių 
laimėjo. Jeigu taip ir toliau 
seksis, tai bes'bolo jauktas pa
sižymės, kaip ir basketbolo lo
šėjai pasižymėjo — niekas ne
galės atsilaikyti prieš jį.

Ryšy su pakvietimais išrink
ta komitetas kunigaikščio Vy
tauto 500 metų sukaktuvėms 
apvaikščioti.

Antras 
Draugijos Lietuvos Kareivių. 
Jis lietė Lietuvių Liuosybėš 
Namo Bendrovę — kad ben
droves reikalai hutų balsuoja
ma* pagal kiekį Šerų. Tuojau 
didvyris cx-policininkas surėžė 
spyčių, patardamas laišką at
mesti, o palikti balsavimą na
mo reikalais tokį, koks buvo 
iki šiol, — t. y. nuo ypatų.

Pasiginčyta dėl šio klausimo

atsišaukimas buvo

Liuosybėš

ir nutarta pasiųsti laišką L. L. 
N. bendroves direktoriams, 
idant Balsavimai 'bendroves se
kančiame prieš-metiniame susi
rinkime eitų nuo Šerų. Maty
sime ką dėl to reikalavimo da
rys direktoriai.

Jaunuolių organizavimo rei
kalu užgirta mokestys 
centų mėnesiui. Pomirtines bus 
mokama $50.00; pašalpos $2.50 
savaitei. Tas naujas projektas 
įeina galion liepos 1 dieną. Jau
nuoliai nuo 6 iki 15 metų nau
dokitės proga.

'Matote, Raudonos Rožės 
kliubas juda, kruta, o tai ro
do, kad jam bus lemta gyvuo
ti ir kad jo ateitis užtikrinta.

“N.” rašėjas.

PRANEŠIMAI

[ CLASSIFIED APS, j
Business Service
Biznioi,

<> . PIGaaL UI DARBĄ
• N^LMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokio* rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliu vimas.
riausi 'tarba nuėsta.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

Musical Instruments
Muzikos instrumentai_______

LYON HEALY PIANAS—mažas, 
$35; taipgi senas Klotz vokiškas 
smuikas, geras tonas. $18. Stora- 
džius. 3022 W. Madison St., Foley.

SIUSKIT PEk 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

7b preso Lietuvos žmonės r 
fiįp pataria Lietuvos bankai

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslų kojose 

pagelba įširškimo yra dabar prak
tikuojamas progresysių gydytojų 
daugumoj civilizuotų pasaulio ša
lių. Aš suradau ši būdų 1918 m. 
ir nuo to laiko ji nuolat Tr sėk
mingai vartojau,

Gydymas užima tik kelias mi
nutes laiko ir neatsiliepia ir ne
kenkia kūno sistemai. Tai yra 
saugus, tikras ir be skausmo bū
das ir negražios gvslos visiškai 
išnyksta kad niekad daugiau ne
bepasirodyti. Skausmai ir ulce- 
riai išnyksta kartu su gyslomis. 
Palieka kojas lygias ir švelnias, 
kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35

Ąš taipgi išgydaū rupturą be 
neilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo.

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:ft0 vai. vak.

ŠARKIO
Kumštynės

KETVERGO 
VAKARE

Nusipirkite dabar 
iš Budriko Krautu
vės Radio, kad ga
lėtumėt klausytis

ŠARKIO
Kumštynes
Už pasaulinį 
čempionatą.

Nepamirškite lietu
vių valandos

Sekmadieniais
nuo 1 iki 2 Vai. po pietų 

Stotis WCFL, 970 kilocycles

Ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro 

Stotis WHFC, 1420 kilocycles 

JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417 So. Halsted St
TeL Boulevard 4705

■ii.Ii ■■■# I..IIII r i H i........ .. i...............

Kas turite išnuomavimui kambarių?
Birželio 16 iki 21 įvyksta SLA. 

Seimas. Suvažiuos daug delegatų iš 
įvairių vietų, kurie pageidauja ap
sistoti pas privačius žmones. Todėl 
kas turite kambarių išnuomavimui, 
prašomi pranešti tuojaus seimo 
rengimo komisijai 3236 S. Halsted 
St., tel, Calumet 3277,

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, birželio 10 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
Leovitt St., 7:30 vai., taipgi šiame 
susirinkime Draugijos Dr. Bježis lai
kys paskaitą apie sveikatą, tad ma
lonėkite susirinkti laiku.

X. Saikus, raštin.
1 1521 N. Irving Avė.

irBridgeporto Lietuvių Politikos
Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks antradieny, birželio 10 
d., 1930, 7 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Nariai būtinai turite pribūti laiku, 
nes turime daug nutarimų, kuriuos 
turim nutarti. Nepamirškite užsi
mokėti užvilktus mokesnius ir atsi
veskite nors kelis draugus prisirašy
ti j kliubą, nes padarysite gerų sa
vo draugams ir Kliubui.

S. Tverionas.

Bridgeport Draugės Palaimintos 
Lietuvos priešpusmetinis susirinki
mas ivyks birželio 11 d., 8 vai. vak. 
Lietuviu Auditorijoj. Malonėkite 
užsimokėti užsilikusis mokesčis, o 
kitaip busite iš draugystės išbraukti.

Valdyba.

CLASSIFIED ADS _ _  . _ _ _ _ __*****-wrr—-■
Baby Chicks

V iš t ūkai

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

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

su kiekvienu šimtu vištų-

FOX RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė..
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Hu»mest- Deivio
Biznio Pwtams^ma»

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam
Dekoruojam

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

ir

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

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

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su 
imokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais.
Ateikite, rašykite ar telefonuoKite

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

Vakarais Capitol 1442.
Atdara nuo 7 vaL ryto iki 7 t. vak.

$5

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirenge pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLI AVIMAS 
DYKAI. xA. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Reoublic 4139 

-------- 0-------- - ;

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

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darbų garantuoju

Tel. Lafayette 7554

Financial
Finansai-Paskolos _

Paskolos suteikiama į vieną dieną 
2-RI MORGIČIA1

6 Nuošimčiai
, Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
$300Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neiSmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

^kolinam Jums Pinigu?
$100 iki $2,000

Jus atmokate matomi# mAnemn# 
nia mokestimia.

Mes taipjau perkame murgičiut u 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 
tel.

2139 
tel.

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

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė, 

Tel. Grovehill 1038

MiscellaneouR
I vairui

PRAŠAU ypatos padavusios va
lyti vyrišką pilką siutą tuojaus at
siliepti. Jam per klaidą dvi savai
tės atgal buvo išduotas ne jo 
tas.

kau-

ANTON KALIKAS 
Ladies and Gents Tailor 

1629 W. 46th St.

Personal

NAŠLĖ moteris vidutinio am
žiaus, dora ir nevartojanti svaiga
lų, paieško vaikino apsivedimui, ku
ris myli visados pastoviai gyventi; 
amžiaus ir uždarbio nepaisou, bile 
tik turėtų Švarų darbą. Nepadorių 
ir girtuoklių nepageidauju; atsilan
kykite ypatiškai; nuo 2ros valandos 
po pietų.

911 W. 50th St. 
3čios lubos užpakalyje 

Chicago

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS pirmarankis ke
pėjas ant ruginės duonos. 2545 W, 
69 St.

Help Wanted— Femalp
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų indų plovėjų. At
sišaukite tuo jaus. 4169 So. Halsted 
Street.

Furniture & Fixtures 
Kakim da i-j t ai r a j

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekviena*, ypačiai jauno* vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
ift dirbtuves už nutaupimą mažiausia

60% ca*h pamatu
Joki, užsakymą* nSra per maža*, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie 
Mes nuvežimu jus pa* fabrikantus. Mes tu 
rimo ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chlearojo. šaukte Columbus 0467, 
MR. 5VELLS dėl platesnių Žinių,

______ Automobiles_______
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

1930
1930
1929

BARSENAI 
DYKAI 
vėliausia $495 
vėliausis $495

-------- O----
FORDO VAKACIJŲ 

1930 LAISN1S 
Sport Roadster 
Standard Coupe
Town Sedan išvažiuotas 

2160 mylių .............................. $465
1929 Standard Coupe nepaprasta 

vertė ...................................... $295
1929 Tudor, nauji tairai, išvaži

nėtas 2700 mylių ............... $375
1929 Roadster, tilt Windshield,

Spotlight .................................. $375
Visi karai turi 90 dienų raštišką 

garantija. $20 iki ’Zt imokėti.
M. J. KELLY, 

4445 W. Madison St.

Furnished Rooms

Business <Jhance>
Pardavimui Bizniai

DIDŽIAUSIA PROGA! Nusipirksit 
groserį ir delicatessen su geru što
ku ir pirmos rųšies fitures. Renda 
pigi. Parduosiu su namu ar at
skirai . 558 W. 42nd Place.

BARGENAS
Grosernė ir bučemė, geriausia 

South Sidėj; gera vieta, moderniški 
fixturiai ir stakas; du kambariai, 
pigi renda. $2,200. Turi būti par
duota. Pelninga vieta lietuviui.

2450 W. 59 St.

PARDAVIMUI valymo, prosinimo 
ir naujų darymo drabužių įstaiga, 
arba priimsiu partneri, kuris galėtų 
parduoti siutus. 7253 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui 

^^^r^^^^^^o^^M^^^^^^**^**^****^^**********^******^****

PIRM JUS PIRKSITE 
vasarinį namelį ar lotą, būtinai pa
matykite ką mes darome dėl savo 
kostuinerių prie geriausio žuvavi- 
mui ežero Illinois valstijoj. Me
džiais apaugęs, daili vieta, geros 
maudynės, krikščionims, 50 mylių. 
Rašykite dėl kelių žemlapio ir pla
tesnių žinių: Naujienos, Bo 1202, 
1739 S. Halsted St., Chicago.

o -----

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavima?
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti 
‘uoįaus. Savininkas turi 
$7,500.

Medinis namas, lotas 
$8,000.

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

Visiškai nauja mūrinė 6 kamba
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

na rd uotą 
keblumų.

81x125.

803

miegamieji porčiai, 
vandeniu šildoma. 50 pėdų 
$9,500.
J. H. SCHAFFER

Ridge Avė., Willmette, III. 
Tel. Willmette 364

3 APARTMENTŲ po 6 kamba
rius, 6 klozetai, 2 metų senumo. 
Bargenas. 3 karų mūrinis garažas. 
7806 S. Marshfield Av. Tel. Triangle 
6192.

DU LOTAI, 
randasi geriausioj 4 vietoj, lietuvių 
apgyventai. Ant Rockwell, netoli 
71-mos. Nėra morgičių, parsiduo
da labai pigiai. Savininkas mai
nys ant bile kokio namo, arba biz
nio. Namas gali būti didelis arba 
mažas, neskiriant vietos.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751, 
rez. Boulevard 0127

PARDAVIMUI biznio namas su soft 
drink parlor bizniu, Wisconsin vals
tijoj, Campbellsport. Geras bargenas 
arba mainysiu. Busiu Chicagoje iki 
birželio 12 dięnos.

JOHN WĄRANIUS, 
1432 South 4§th Court, 

Cicero. III.

TIKRAS BARGENAS. — luotai 
11x135 pėdų už $450. Išmokėji
mais. Nuolaida, jei pirksite cash. 
Navininkas Grant, '11305 S. Spauld- 
ng Avė.

PARDAVIMUI 2 fiatų namas, 5 
kambarių. $500 įmokėti naujam au
gančiam distrikte, 4717 S. Kojin Avė,


