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Pirma Ekonominė Amerikos 
LietuviųJConf&rencija N.Y.

Laikoma Generaliniame Lietuvos Konsu
late New Yorke, dalyvaujant 49 dele
gatams iš šešių valstijų; 4 iš Chicagos

NEW YORKAS, birž. 10. G 
P. M. [Naujienų telegrama.]— 
Pirmų Amerikos lietuvių eko
nominę konferenciją atidarė 
pulk. P. Žade i kis, Lietuvos ge
neralinis konsulas, 10 dienų bir
želio 1930 m., 9:45 ryto, gene
ralinio konsulato raštinėje, 15 
Park Ro\v, Nevv Yorke.

Dalyvauja 49 delegatai, at
stovaujantys šešioms valstijoms. 
Keturi delegatai yra iš Chica
gos.

Į prezidiumą išrinkti penki 
asmenys: M. J. Vinikas, pirmi
ninku; M. Jankus ir J. P. Var- 
kala, vicepirmininkais; A. Kal
vaitis ir A. ID. Kaulakis, sek

>

Baisi Katastrofa Juroj
Apie 60 žmonių liepsnojančioj juroj, pasa- 

žieriniam garlaiviui paskandinus alie
jaus gabenamą laivą

BOSTON, Mass., birž. 11.— 
Praeitą naktį per tirštą rūką 
Massachusetts Įlankoje pasažie- 
rinis garlaivis Fajrfax užgavo 
ir paskandino vieną aliejaus 
gabenamą laivą ir toje nelai
mėj žuvo apie 60 ar daugiau 
žmonių.

Fairfax, Merchants and Mi- 
ners Transportation kompani
jos laivas, plaukė iš Bostono 
į Nbrfolką su septyniasdešimt 
vienu pasažierium ir beveik tiek 
pat Įgulos žmonių. Garlaivio 
smaigaliu smarkiai užgautas šo
nan, aliejaus gabenamas laivas 
buvo sulaužytas ir tuojau už
sidegė. Baisiausiomis liepsno
mis degė pasiliejęs ant vandens 
aliejus, taip ikad pats Fairfax 
iš dalies atsidūrė liepsnose.

Bratianu, Karolio 
priešas, bandęs 

nusižudyti
VIENA, Austrija, birž. 11.— 

Nepatvirtinti pranešimai iš Bu- 
cbaresto sako, kad Vintila Bra
tianu, pikčiausias karaliaus Ka
rolio priešas, gavęs apopleksi
ją, kai sužinojęs, kad daugelis 
jo rėmėjų “liberalų” partijoje 
metė jį ir nuėjo su Georgu 
Bratianu, jo giminaičiu, kuris 
Karoli remia. Nugabentas į li
goninę Vintila Bratianu ban
dęs nusižudyti.

TOLEDO, Ohio, birž. 11. — 
Praeitą naktį kilęs čia Union 
stoty gaisras padarė tarp $75,- 
000 ir $100,000 žalos.

SORHS.1
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai pietų vakarų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 60° ir 770 F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25. Mėnuo teka 9:47 
vakaro.

retoriais. Garbės vicepirminin
ku išrinkta P. Vileišienė iš Vil
niaus.

A. D. Kaulakis [protestavo, 
kad per daug chicagiečių iš
rinkta į prezidiumo valdybą, 
bet į tai niekas neatkreipė ati
dos.

Konferencija eina sklandžiai. 
Net jau pastovi valdyba išrink
ta iš devynių valstijų, nuo kiek
vienos valstijos po vieną at
stovą, iš kurių vėliau turės su
sidaryti pastovi valdyba. Iš 
Illinois Į valdybą išrinktas J. 
P. Varkala, chicagietis.

— Sausiškis.

Aliejaus gabenamas laivas 
netrukus paskendo su visais sa
vo Įgtdos žmonėmis, kurių, kaip 
spėja, buvo apie 40 ar daugiau.

Pasigendama taipjau Fairfax 
garlaivio aštuoniolikos pasažie- 
rių ir įgulos žmonių. Keletą 
jų matyta šokant nuo laivo i 
vandenį, kai dalis laivo buvo 
atsidūrus liepsnose, ir mano
ma, kad jie žuvo liepsnojan
čioj juroj. Vienuolika ar dau
giau kitų buvo sužaloti.

Pats garlaivis Fairfax buvo 
stipriai, bet ne pavojingai, su
žalotas. Visi jo pasažieriai bu
vo paimti atvykusio į pagalbą 
garlaivio Gloucester, kuris iš
gelbėtuosius pargabeno į Bos
toną.

Brazilijos partizanai 
paėmė miestą; 100 

užmuštų
RIO DE JANEliRO, Brazili

ja, birž. 11. —■ Prąneša, kad 
deputatas Jose Pereira su savo 
partizanais paėmęs Princezos 
miestą Parahybos valstijoje. 
Kova tarp valstijos milicijos ir 
partizanų tebesitęsianti.

Pasak pranešimų kautynėse 
tarp milicijos ir partizanų Agua 
Brankoj šimtas milicininkų 
kritę.

Mirties bausmė už 2 as
menų nužudymą

LOS ANGELES, Cal., birž. 
11. — Augustus Gingell, 38, 
kuris užmušė savo žmoną Verą 
ir norvegų muzikantą Siglirdą 
Bjorncby, tapo augštesniojo 
teismo pripažintas kaltas. Jam 
gresia mirties bausmė.

WASHINGTONAS, birž. 11. 
— Jo aeroplanui susikalus 
Quantico (Va.) laivyno aero
drome, užsimušė aviatorius Įeit. 
Guy Dewitt.

* HUNTSVIULE, Utab, birž. 
11. — Penkių dešimčių galonų 
denatūruoto alkoholio tankui 
sprogus, buvo čia užmušti John 
Crezee, 27, ir jo 15 metų bro- 
iHu
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Washington. D. C. — Leitenantas Opollo Soucek, kuris su paveiksle parodytu lėktuvu iškilo 
42,000 pėdų, sumušdamas visus rekordus

Šiandie Sharkey su 
Schmėlingu imtynės 

dėl čempijonato
70,000 žmonių matys lietuvio 

su vokiečiu imtynes New 
Yorke dėl pasaulinio titulo

NEW YORKAS, birž./11. — 
Tarp sunkiojo svorio boksinin
kų, Jack Sharkey, Amerikos lie
tuvio, ir Max Scbmelingo, Eu
ropos vokiečio, rytoj [šiandie] 
vakarą įvyks galinga kumščių 
kova dėl pasaulio čempijona
to. i

Tos kovos, kuri įvyks mil
žiniškame Yąnkec /stadijone, 
susirinks žiūrėti apie 79 tūk
stančių žmonių, bokso mėgėjų, 
ir vakaro pajamos sieks dau
giau kaip $7(X>,(MKh Pusė tos 
sumos bus padalinta tarp abie
jų boksininkų, Sharkey ir Seli
ni ei ingo.

Abudu kumščio karžygiai 
baigė savo miklinimąsi ir yra 
pilnai prisirengę.

Kaip dabar yra, betai už 
Sharkey stovi 7 prieš 5. Be- 
tuotojai tiki Sharkey laimėk 
siaut dėl Įvairių priežasčių, 
kaip antai, kad jis esąs mik
lesnis, turįs gerą mokyklą, pri
tyrimą, dagi 'kad jis esąs Ame
rikos pilietis...

Tačiau Schmelingas yra rim
tas priešas, su kuriuo Sharkey 
turės labai skaitytis.

Tunney pranašauja 
Sharkey laimėsiant

N1EW YORK, ibirž. 11. — 
Gene Tunney, buvęs sunkiojo 
svorio čempijonas, dėl kurio 
numesto titulo dabar eis kova 
tarp Sharkey ir Schmelingo, 
mano, kad čempijonatas teks 
lietuvių boksininkui.

Pasikalbėjime su Wm. F. 
Carey, Madison Scpiarc Garde
lio pirmininku, Tunney pasa
kė, kad jis manąs Sharkey nu
veiksiant Schmelingą dėl to, 
kad pastarojo treniravimo me
todai nebuvę ortodoksiški.

“Nors man niekados neteko 
matyt Schmelingą kaujanties,” 
pasakė Tunney, “bet dėl bu
do, kaip jis šiai kovai trenira- 
vos, aš nemanau, kad jis bu
tų perdaug pavojingas.” t

Įregistravo smarkų že
mės drebėjimą

WASHINGTONAS. birž. 11. 
— Georgdtowno universiteto 
seismografas šį rytą įregistra
vo smarkų žemes drebėjimą, 
kuris traukėsi per dvi valan
das. Kuriame krašte drebėji
mas įvyko, nenustatyta.

Smarkus japonų ugnia- 
kahiio išsiveržimas
TOKIO, Japonija, birž. 11.— 

ŠĮ rytą Įvyko smarkus Asamo 
ugniakalnio išsiveržimas. Bijo
ma dėl likimo kelių asmenų, 
kurie buvo išvykę ekskursijon 
į kalną.

Asamo ugniakalnis yra 90 
mylių į žiemių vakarus nuo 
Tokio.,

Girdai, kad Mooney 
ir Billings busią ne

trukus paleisti
SAN F1BANCISGO, Cal., birž. 

11. —• Paskutinėmis dienomis 
pasklido girdai, kad Thomas 
Mooney ir Warren Billings, ku
rie jau arti 14 metų laikomi 
kalėjime, netrukus busią palei
sti iš kalėjimo.

Mooney ir Billings, darbinin
kų vadai, buvo nuteisti ryšy su 
išsprogdinimu bombos per ka
ro prisirengimo (parodą 1916 
m. liepos 22 dieną.

Senato komisija priėmė 
$74,000,000 karo vetera

nų bilių
WASIHNGTONAS, birž. 11. 

— Senato finansų komisija pri
ėmė modifikuotą atstovų buto 
ibilių liberalizuoti pasaulinio 
karo .veteranų atlyginimą, tam 
reikalui skiriant dar 74 mili
jonus dolerių motais.

Turkijos - Graikijos 
draugingumo su

tartis

ISTANBUILAS, Turkija, birž. 
11. — šiandie čia buvo pasi
rašyta draugingumo sutartis 
tarp Turkijos ir Graikijos.

Du mirė, daug serga
nuo negeros mėsos

READINlG, Pa., birž. 11. — 
Daugiau kaip 30 asmenų rim
tai susirgo čia, kaip manoma, 
nuo sugedusios mėsos. Du su- 
sirgUsių jau mirė, keli kiti gu
li ligoninėj kritingoj padėly.

5 idarbininkai užmušt 
sprogimo tunely

AVEDLINO, Italija, birž. 11. 
— Hydro-elcktros aikvedukto 
tunely čia įvyko dujų sprogi
mas, kurio penki darbininkai 
buvo užmušti ir septyni su
žeisti.

**<

Ragina Kongresą su- 
sirupint bedarbiais

Green, A. D. F. prezidentas, 
sako, kad nedarbo padėtis 
krašte darosi pavojinga

WASHINGTONAS, birž. 11.
— Atsitovų buto teisminė ko 
misija šiandie pradėjo svarsty
ti du senato priimtu Wagnerio 
bilin kovai su nedarbu — Į- 
steigti nacionalinę darbo rupi- 
nimo sistemą ir iš anksto su-' 
[planuoti ir reguliuoti viešus 
statybos darbus.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
kalbėdamas komisijoje pasakė, 
kad šimtai tūkstančių [tikriau
— milijonai | darbininkų šian
die yra be darbo, ir pradeda 
nerimauti, ir butų visai nesu
prantamas dalykas, jei kongre
sas išsiskirstytų atostogų, nie
ko nepadaręs nedarbo situaci
jai pagerinti.

Green pasakė, kad jau prieš 
metus laiko situacija pasida
rius rimta, o šiandie ji jau 
darantis pavojinga.

Gegužės menesį, Greeno ap
skaičiavimu, krašte buvę ne 
mažiau kaip 3,609,000 darbinin
kų be darbo.

Šulei sprogus, nukentė
jėlis atsiminė laikęs 

Joje gazoliną

CARLETON, Mich., birž. 11. 
— Harry Parish atgabeno į vie
tos kalvę plieninę šulę sulo
pyti.

Sėth Boberts, kalvis, paėmęs 
kaitintuvą, bandė reikiamą vie
tą įkaitinti, šulė sprogo. Viena 
jos pusė išlėkė pro stogą, an
tra pusė — pro sieną. Vienas 
šuo buvo išneštas pro langą. 
Ed. Harpst, farmerys, buvo par- 
mušitas ant žemes be sąmonės. 
Kalvis nusilupo kelius graužų 
krūvoj ties žaizdru, o Pari- 
shas prarado savo batus, ke
lines ir švarką.

Vėliau, atsigavęs, Parishas 
atsiminė, kad šulėj jis laiky
davo gazoliną, kurio, matyt, jo
je dar buvo jo užsilikę.

Vyr. teisėjas Hughes 
išvyko j Europą

NEW YORKAS, birž. 11. — 
Charles E. Hughes, Augščiau- 
sio J. V. teismo vyriausias tei
sėjas, šiandie garlaiviu Levia- 
than išplaukė į Europą ato
stogų.

Dideli girių gaisrai 
Saskatchewane

WINMPEG, Manitoba, birž. 
11. — Birch Bark ežero, apie- 
linkėj, apie 60 mylių į žiemių 
rytus nuo Prince Alberto, Sask., 
penkiose vietose siaučia dideli 
girių gaisrai. Gaisrams kovoti 
pasiųsta šimtai žmonių.

Kuangsi sukilėliai 
artinas į Kiukiangą

Tautinė Kinų valdžia fortifi- 
kuoja apsaugos liniją Vučan- 
go miestams ginti

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 11. 
— Praneša, kad einančios prieš 
tautinę Kinų valdžią Kuangsi 
“raudonosios” armijos dešiny
sis sparnas esąs dabar apie dvi
dešimt mylių į pietų vakarus 
nuo Kiukiangp, svambaus pre
kybos miesto Jangtse upėj, apie 
450 mylių į pietų vakarus nuo 
Šanchajaus.

Kairysis tos Kuangsi sukilė
lių armijos sparnas, kaip pra
neša, artinasis Į šasi, uostą 
Jangtse upėj, 183 mylias augš- 
čaiu Jočavo, IIįmano provinci
joj. Jočavo miestas buvo vidu
rinės kuangsiečių sukilėlių ar
mijos paimtas vakar.

Kuangsi sukilėlių tikslas yra 
pasiekti Hankovą ir jo kaimy
nus — Vučangą ir Ilanjangą.

Tuo tarpu tautinė Kinų val
džia stipriai fortifikuoja ap
saugos liniją Hankovo rajono 
ir mobilizuoja ten, kaip prane
ša, 79,000 kareivių puolikams 
atmušti.

30 banditų gavo bend
rai 396 metus sunkių

jų darbų kalėjimo
1 iEIJ I R Ali >A S, J u gos 1 a v i j a, 

birž. 11. Kriminalinis teis
mas čačake šiandie pasmerkė 
30 banditų sunkiųjų darbų ka
lėjimo terminams, siekiantiems 
bendrai 396 metus. Banditų va- 
diai buvo pasmerkti 108 me
tams kalėjimo.

Du asmenys užmušti 
religinėse riaušėse

MADBAS, Indija, birž. 11. 
— Praneša, kad Vellore įvy
ko religinės riaušes tarp indu- 
sų ir musulmonų. Policijai da
rant pastangų neramumus pa
trempti du asmęnys buvo nu
kauti ir šeši kiti rimtai suža
loti.

Lietuvon
i

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.

No. 138

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos miestų ir mie
stelių sąjungos valdy
bos posėdis Šiauliuose

ŠIAULIAI. Sąjungos val
dybos posėdy dalyvavo pirm, 
p. J. Vileišis, p. Kairiunailis, p, 
Boginskis, p. Sondeckis. Pane
vėžio ir Kyibartų burmistrai ne
atvyko. Posėdy aptarta: Miestų 
ir miestelių visuotinas narių 
metinis : suvažiavimas kviesti š. 
m. birželio mėn. 21 d. Kaune. 
Tartasi Pabaltijos miestų sąjuit-f 
gų suvažiavimo reikalu, kuris 
įvyks rugsėjo m. 15 d. Taline. 
Nutarta ruoštis prie steigimo 
miestų banko. Dalyvauti Tarp
tautiniam miestų sąjungos su
važiavime, kuris įvyks liepos 
mčn. Belgijoj. Kalbėtasi dėl ruo
šiamo naujo savivaldybių įsta
tymo. .

Vargdienių vaikams da
vė medžiagos rūbams
Kauno miesto valdybos socia

linis skyrius išdalijo vargdie
nių vaikams gegužės 25 vaikų 
šventes proga vasariniams dra
bužėliams medžiagą. Medžiagos 
išduota už 15,000 litų.

Kad kokia, Lietuva bus 
ir prie ekvatoriaus

KAUNAS. — Prof. Pakštas 
rengias dabar į Įdomią kelio
nę -r- į Angolą (Portugalų cen- 
traline Afrika) ir į Bodesią 
(Anglų centr. Afrika). Ten 
profesorius studijuos cvantua- 
lios lietuvių kolonizacijos cen
trai! nė j Afrikoj perspektyvas.

Angola jau dabar yra lenkų 
kolonizuojama. Tą kolonizavi
mą pirmiau paruošė speciali 
lenkų valdžios komisija. Sąly
gos apsigyvenimui pasirodė ge
ros.

Pakštas važiuos su emigran
tų transportu, kaip Vidaus Rei
kalų Ministerijos siunčiamas 
palydovas, įm> to sustos Afri
koj ir ten padarys savo tyri
nėjimus.

Hektografuotas atsi
šaukimas

Šiauliuose išplatintas nežinia 
kieno parašytas atsišaukimas. 
Jame kaltinami krikščionys de
mokratai esą jie skaldą tauti
ninkų sąjungą, norėdami dalį 
patraukti į savo pusę! Spėja
ma, kad atsišaukimas — lietu
viškų “trockistų”. 
— ..... — - .......... - 4
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nėm pareina po vieną automo

GRĄŽTASRAUDONAS
BALTOJI KARŠTLIGE

Kvailonha
B. R. Pietkiewicz

ĮVAIRENYBĖS
Pasaulis, skaičiais

6542 So. Western Avė
Prospect 21Q2Victory 4898

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St2839 W. 63rd St

Republic 8899 Prospect 3140

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Yards 6804

RAUDONI ANEKDOTAI

Tel. Virginia 0117 Yards 0145

didesniu už 100

Balti indijonai

aptie

UŽLAIKYK

Aptaria
Tel. Crawford 5573

JIE SPRA

Kontraktoriai
mokestis

Garantuota
Kompanija

cijas

(C 1930. The Ame»ie«n.Tobacco Co., Mirs

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Šimtai 
pavesite

vienam kubo 
vienas miliar- 
kilometre yra 

kubo metrų.

šimto gyduolių Nutukimui, Bet ne viena jų nuoatat

visfer ėmė vaidintis 
dvasios

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

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

Tel. Prospect 8759

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

4559 So. Paulina St.

UŽSUK—Lucky 
Strike šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir šeš
tadieni vakarais. 

N.B.C. tinki*.

Fistula, Fišsure ir visos Rcktumo

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

Kvailoms dar lo- 
jam prisivaidino, 
po Tautiškas k a-

Ligoj ir su 
sižeidime

atstovas atsilankys ii 
suteiks visas įnforma

Nesuprantu, — 
kurių

PR1 EšSE IM INE- POSEI MINĖ 
GIESMĖ

gydantis, v| 
-jus pa-
V A-J E L. W 
be kvaps- ąn 

riebumų, v
VA-JEL. Jūsų

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygvtė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas prisakin’

Tai yra geriausia ap- 
draūda ligoj ir susižei- 
dinie, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevclt 8500. Musu

kad vyriausias Je- 
reporteris, turtut

Maskvoj susitinka du seni 
pažįstami. Vienas iš Amerikos, 
antras — sovietų pilieti^.

sako sovie
tų pilietis, — kurių galų jus 
taip didžiuojatės ta savo Ame
rika. Kas ten gera yra? Tik 
įmones, tik fabrikai, geležinke
liai, doleriai. O sakyk, meldžia
masis, kiek jus ten turit auto
mobilių toj Amerikoj ?

—Well, kad nepameluočiau, 
maždaug kiekvieniem trim žmo-

Kapitonas
Specialistas iš

daug raudonų komisarų 
rengias mus terioti.

Pasilik, Tareila, sveikas 
tiktai nesupyki.

Ori noko upes versriiių srity 
se. pietų Amėrtkoj, lig šiol ne 
buvo lankęsi baltieji žmonės 
nes tos sritys yra apaugę neį

kad to iždo milijonas 
neteks tau valdyti.

Gugis turi pilną maišų 
bumaškų prigrudęs —

Simokaitis su Tribūna 
laksto, kaip pabludęs.

Aš parvešiu sau iš Seimo 
guzų galvoj kietą, 

o tam Vilnies komisarui 
spirito neskiesto.

žengiamais miškais, gyvenamais 
laukinių indijonų, kurių nuodin
gos strėles sulaikydavo tyrinė
tojus nuo neatsargaus gilini- 
mosi į nežinomas’ šalis- Nuo 
1763 m., kai pirmų kantų ispa
nai nlėgino arčiau ištirti, bet 
be pasisekimo, lig 1923 m., t. y. 
per 160 metų, nei vienas moks
lininkas negalėjo pasiekti Ori- 
noko upės pradžios. Tik 1923 
m. anglų tyrinėtojas Hamilton 
Rice išdrįst/ tas sritis' patyrinė
ti lėktuvu. Ilgus metus pralei
do tas mokslininkas tarp lau
kinių tų sričių indijonų. Dabar 
jis jau yra grįžęs Anglijon ir 
kai kurie jo tyrinėjimų rezul
tatai jau žinomi. Pirmiausia, 
Rice yra radęs baltųjų indijonų 
tauteles, kurių buvimas lig šiol 
buvo abejojamas. Tačiau tie 
baltieji indijpnai gyvena nepa
prastai vargingai ir fiziniu at
žvilgiu yra labai silpni. Visa jų 
kultūra pasireiškia mokėjimu 
uždegti ugnį, nukirsti mbdį ir 
kalbėti. Taip pat Rice pavyko 
užtikti sritis, kuriose gyveno 
tik vienos moterys, be vyrų, ku
riuos jos įsileido pas save tik 
kartų per metus, pavasarį. Šiaip 
to sritys pasižymi nuostabiu 
gamtos gražumu: atogrąžų miš
kai, vandeningos upės su kriok
liais, status kalnai su giliais 
tarpkeliais. Ir pirmų karta ties 
jais suužė lėktuvų propeleriai!

—Fy-y-y! Ot, kai mes baig
sime savo “piatilietką”, tada 
kiekvienas žmogus sovietijoj 
turės po aeroplaną.

—Tai nebloga. O ką jus veik
site’ su taip daug aeroplanų ?

Buk blaivus—-būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei nori 
išlaikyti tą modernišką, visada jauną 
figūrą. "Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

-nuliai. •
pavyzdžių matyt, kad 

pasaulio dydis, pareikštas skai
čiais, yra vis dėlto labai men
kas. Panašių pavyzdžių galima 
butų nurodyti daugybę. Ir mes, 
kaip sakyta, neišeitume iš skai
čių

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu

binta į savaite už tą pa
ti mokesni.

mą valgį. Yra virs
Sako Vance Thompson, jo Knygoj, "Valgyk ir Auk Liesas”, išlaista per E. P. Dutton 8C Company. Mes 

cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūi'as, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug 
jų vietoj—užsirūk: kit Lticky’VTito jūs išvengei perdėjimų dalykus, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų,

Paprastai manoma, kad pa
reikšti pasaulio didumui skai
čiais, reikėtų labai didelių skai
čių. Tačiau, iš tikrųjų, to nėra. 
Visas pasaulis galima išreikšti 
skaičiais, nevartojant didesnių, 
kaip 100 ženklų, skaičių. Štai 
keli pavyzdžiai-

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios
h ig ienos! MĮMį
\ \ JEI. yra dB .W j 

saugus, ne- 
galingas,
moks lis kas, JBBBr 
t i k -1 ■ i i i' nil- 

ūžti- 
kimas. Re 
minantis, 
neerzinantis- 
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jj dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininka. VA-JEL 
vra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjo 
VAN-TI^EPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamujų milteliu. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki- 
ninką! , ,

tokį dalyką: Maskvoj už pini
gus’ negali gaut sviesto. Aš su
žinau, kad, pavyzdžiui, Kijeve 
dar jo yra, ir kad kas turi 
maisto kortą, gali gaut sviesto 
visą ketvirtį svaro. Raz, dva — 
sėdu į aeroplaną ir dui į Kije
vą. Stoji? ten eilėn, valandą ki
tą palaukiu ir, gavęs savo ket
virti sviesto, marš atgal į

Kiek žmonių yra pasauly? Iš 
viso du miliardai. Tas skaičius 
taip rašomas: 2,000,000,0000, 
vadinasi, turi tik 10 ženklų! Ki
tas pavyzdys. Kiek lašų yra 
visam žemės vandeny? Moksli
ninkų apskaitymu, vandens že
mėj yra 1,300 milijonų kubi
nių kilometrų. Vienas lašas van
dens užima vieną kubini mili
metrą. Reiškia, 
metre yra’ lygiai 
das lašų, o kubo 
vienas' miliardas
Sudauginę visus šiuos skaičius, 
gausim, kad vandens lašų skai
čius žemės yra parašomas skai
čium iš 28 ženklų, kurių pir
mieji du yra 1 ir 3, o kiti visi 
nuoliai, arba parašius atrodytų 
taip: 1,300,000.000,000,000,00(J,- 
000,000,000!

Dar vienas pavyzdys, vaiz
duojąs pasaulio tariamąjį nepa-

Gražus rytas jau išaušo; 
žvirbliai medžiuos čiaukši;

jau Gegužis spyčių drožia, 
visi delnais pliaukši;

o po pietų atsidarė 
gerklės, kaip kanuolės:

komisarai švilpia, staugia, 
kaip kuriam papuolė.

Delegatės visos linksmos, 
saldainius dalinas, 

o mums ižde milijonas 
vis sapne vaidinas.

Nepavyko užkariauti
iždą ir Tėvynę s— 

grįžtam, kaip muses prariję,
visi nusiminę.

Pustapėdis.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko 
kius jus kada rukėt, pagaminti iš puiki 
ausiu tabakų Derliaus
GINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luclcie

Atrodo, 
žednevnos 
nuo per didelio mėnesienos stu
dijavimo, susirgo baltąja karšt
lige. Jani visur ėmė vaidintis 
P. Grigaitis.

Andai, kai 
voj vartėsi, 
kad Grigaitis 
pines vaikštinėja.

Tuos savo kliedėjimus jis da
gi savo Ježednevnoj išpublika- 
vo, kaip kokią svarbią žinią.

, tavoršėiai, gelbėkit 
Baltoji karštligė

— Kabė.

S. L. A. 36-to Seimo
DELEGATAMS PATOGI VALGYKLA
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopusius, vir- 
tienius, keptas žą$is, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki 

\ Mandagus patarnavimas.
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. NORKUS, Sav.
750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną\, plūsteri ir viską kitą..
Apskaitljavinuis Darome Dykai

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

baigiamumą. Sakysim, mes no
rim patirti, kiek milimetrų nu
bėga šviesos spindulys per vie
nerius metus. Kaip žinia, švie
sos spindulys per sekundę nule
kia 300,000 kilometrų. Pavertę 
metus sekundomis ir sudauginę, 
gaunam, kad šviesa per metus 
nulekia milimetrų skaičių, kuris 
•turi 19 ženklų ir pirmieji du 
ženklai yra 9 ir 4, o kiti visi 
—nuliai. Dabar Įsivaizduokim, 
kad šviesos spindulys' nuo vieno 
galo pasaulio lig antro turi 
lėkti 1000 miliardų metų. (Iš 
tikrųjų, jis. tur, būt, lekia daug 
mažiau). Sudauginę dar kartą 
šiuos du skaičius, gausim, kad 
didžiausias pasaulio menamas 
ilgumas milimetrais yra parašo
mas skaičium iš 28 ženklų 
kurio pirmieji du yra 9 ir 4, o 
visi kiti-

Iš siu

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
IV Dezaininhnas ir siuvimas 

drošiu moka didelę algą. 
Jus Rtdite išmokti Šio ge- 
rai ' apsimokančio užsiė- 

Mi mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

’Lh® šykite dėl nemokamos 
JjfJk knygelės.
f/ijk MASTER COLLEGE 

y. Jos. F. Kasnicka.
Principalas

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

Jūsų Gerklės Apsauga— Prieš knitėjimus
DcL nutukimo, yra tiktai viena Gyduole. Ji yra: Valgyk tam tinka 

gelbsti. Visos yra nuodingos 
netvirtinom, Lucky Strike 
gerumų iJbandėt, 
išjil.aikjsil tnodcr

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI
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 reikalą. Kainos žemos. y

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

REKTUMO DEPĄRTAMENTAS
S-M-S HEALTH INSTITUTE

1869 North Damcn Avenue, Chicago, III

’ —Ką veiksime ? žinoma, ką 
veiksime. Imkime, pavyzdžiui. Maskvą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseveit R<L 
arti St. Loui* Avė.

CHICAGO. ILL.
ii—n ra

:x
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Faktai apie Richman Brothers drabužiu 
industriją >

fflCH MAN3 LOCAL STORES
Jf 1I4-H6 S. STATElST. tff.

4011W. MADISON AVL
3220 LINCOLN AVĖ.

•* ' * >:$• ■' ■< <>>:•;. ; .. t .* 

1879 m. mu.sų pirma ’nctlictele 
dirbtuvė tapo atidaryta Clevelande, 
kaipo priedas prie nedideles dirbtu
vėlės Portsmouth. Ohio, kur musu 
tėvas pradėjo siūti gerus drabužius 
75 metai atgal.

Nuo tos dienos pradėjome siūti ge
riausius drabužius, kokius galėjome 
pasiūti. Mes nuolatos juos gerinom 
kaip tik jgijome didesnį patyrimu ir 
kada tik leido musų išteklius.

Mes didžiuojamės pardavinėdami 
tuos drabužius savo vardu ir kad 
mes galime juos paremti garantija, 
kurios užstovu yra netik musų biz
nio ilga reputacija, bet ir visas mu
sų turtas.

Nedidelė dirbtuvė išaugo i di
džiausia drabužių dirbtuvę pasauly
je, kurioje per apskritus metus dir
ba 3,800 išlavintų adatos darbinin
kų. Kiekvienas šių darbininkų yra 
dalininkas-savininkas., kiekvienas jų 
pirkęs Šerų iš savo savaitinio už
darbio. Tas parodo, kad jie pasi
tiki savo prekių kokybe ir savo kom
panijos likimu.

Antra dirbtuvė Lorain, O., kas 
savaite irgi pasiuva tūkstančius siu
tų. 57 retail' sankrovos 50 miestų 
ir 750 dirbtuvėj išlavintu ir užbon- 
suotų paradvėju, padaro Richman 
Brothers drabužius lengvai pasie
kiamus kiekvienam Jungt. Valstijai 
gyventojui.

Betgi tai nėra grandinės sankro
vos. Musu sankrovos yra dirbtuvės

įkyriai, musų pattirnaviino stotys 
įsteigtos vykinti originali Richmano 
pardavimo plona — pardavinėti “iš 
musų dirbtuvių tiesiai jums” — pie
nas, kuris šutau pina jums perkup- 
čio pelną ant kiekvieno pirkinio.

Richman Brothers drabužių kokybė 
/ra daug augštesnė negu jų parduo- 
nioji kaina ir jie negali būti paly
dinti su jokiais kitais drabužiais, 
taip kad jie nustato griežtą vertės 
standardą. vRichmano didelis pro
gresas užtikrina, kad jei kada bus 
galima pagaminti geresnius drabu
žius ir didesnes. vertės, jie turės 
Richmano leibelj.

Kiekvieną sezoną Richman Bro
thers gali duoti didesnę kokybę ir 
didesnę vertę, nes su kiekvienu se
zonu biznis darosi didesnis ir stip
resnis ir todėl gali geriau pirkėjus 
aptarnauti. Richmano dirbtuvės Cle
velande ir Lorain suvartoja kasmet 
daugiau kaip 4,000,000 yardų vilno
nio audeklo. Tokis biznis reikalau
ja daug darbininku, kurie stengiasi 
padaryti, kad vardas “Richman” vi
suomet išreikštų geresnius drabu
žius.

Richmano dirbtuvėje nėra laikro
džių, nėra čekiuotojų darbo nuo 
štukų. Kiekvienas darbininkas pats 
prižiūri savo laiką ir čekiuoja savo 
darbą. Ir tai todėl, kad visi Rich
man Brothers Co. darbininkai yra 
kartu šėrininkai-savininkai šio milži
niško biznio.

”EK* E t I K I
. bi\ u butu ■■muši s V, gimaiį <ra tą Liciuvą 

n a\« Tėvynei iiv jau vra j rodę at'ėiu i vėjai. i»
• i steng usi palaikyti su ja ryšius.

\rt nan'is Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
•taryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Li°- 

’uve. kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraŠtj. Tokia dovana 
■utvo rimines andovanoia daugvbė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šit une atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikrr'*-

“Lietuvos Ūkininkas”
viemntėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
Įpratinsite skaityti gerą- laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką“ Amerikon išsirafivti, rei
kia atsiųsti vianj metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Lietuvos Prekyba Su Amerika 1929 m.
1. Ką mano apie tai Amerikos valdžios orgiams?

Vašingtone leidžiamas, Amerikos Komercijos Departamento 
organas “Commerce Reports”, š. m. 28 d. balandžio numeryje 
įdėjo straipsnį apie Lietuvos 1929 prekybą, remdamasis Lietu
voje surinktomis žiniomis. Ten tarp kitko rašoma:

“Lithuania is the only one of thei Baltic States »that elosed 
its foreign trade in 1929 with an export surplus; this is due 
almost entirely to the fayorable conditions for marketing Lith- 
uanian foodstuff in German which were created by the Lith- 
uanian-German trade ngreement. Formerly trade between 
the two countries was ahvays' favorable to Germany, būt 1929 
it elosed with a surplus of 45,700.000 lits in favor of Lithuania.

There has been a steady and rapid inerease in Lithuanian 
trade in the lašt three years. Exports in 1929 amounted to 
329,800,000 lits (256,900,000 lits in 1928 and 245,900,000 lits in 
1927) and imports to 306,400,000 lt. (291.100,000 lt. in 1928 and 
265.700,000 lits in 1927), leaving a favorable balance of 23,- 
400,000 lits. Germany took. 59 per cent of Lithuanian exports 
in 1929, England 17 per cent, Latvia 9 per“ cent, and, Nętheil 
lands' 3 per cent. Of imports, 49 per cent tame from Germany, 
9 per cent from Epgland, 6 per cent from Czechoslovakia, and 
5 per cent from thei United States

Imports from the, United States in 1929 totaled 16,725,000 
lits (20,475,000 lits in 1928) and expors 4,420,000 (2.410,000. 
lits tn 1928), leaving an unfavora'ble balance of 12,305,p00} 
lits. The values of the leading items in this trade in 
1,000 lits (1928 figures in paremthesis): Imports—rawhides, 2,- 
550 (3,400); fertilizers', except superphosphates, 1,820 (465); 
benzine. 1,575(1,025); kerosine, 1,415 (1,835). Expprts — 
cellulose, 3,745 (1,310); flax fjber. 245; leather, 170 (775)”.

Iš to įdomaus Amerikos oficialaus komercijos sferų pateiš- 
kimo trys dalykai ypatingai yra pažymėtini: 1) Lietuyos pre
kybai sekasi geriausiai už visas kitas Pabaltijos valstijas; 2) 
sąryšy su neseniai padaryta tarpe Lietuvos ir Vokietijos pre
kybos sutartim, — Lietuvos eksportas Vokietijon pralenkė im
portų iš Vokietijos. Tačiau vargu tokia prekybos kryptimi il
gai teks džiaugtis, nes Vokietija ką tik dabar žymiai pakėlė 
muitus visiems žemės ūkio produktams; 3) Lietuvos-Amerikos 
pornykščios prekybos’ išvadoje Lietuvai prisiėjo sumokėti Ame- 

kai 1.200,000 dol. už perviršių iš Amerikos pirktoms prekėms. 
Kad šį Lietuvai nemalonų pasireiškimą pataisyti, — nereikėtų 

' ž:‘ti Lietuvos importą iš Amerikos, bet reikėtų pasistengti 
Lietuvos eksportą Amerikon keleriopai padidinti. Tai yra už
davinys, apie kurį Lietuvos Prekybos ir Pramonės Rūmai turi 
sutartinai su Amerikos’ Lietuvių Prekybos Butais galvoti ir 
veikti, mums visiems talkininkaujant.

' ii
2. štai ką Lietuva eksportavo Amerikon 1929 metais i

žemiau telpa Amerikos importo iš Lietuvos žinios, ką tik 
gautos iš Department of Commerce, Bureau of Foreign and 
Domestic Commerce, Washington, D. C.:

“Imports into the United States from Lihuania by articles’, 
during the calendar year ending Decemlber 31, 1929.

Quantity
(pounds)

Price ‘
(Dollars)

Canned Meats 44 10
Pork—Ham, shoulders, bacon, etc. (kumpiai) 2,006 227
Other prepared meats 1,358 469
Jausage casing—sheep, lamb and goat 6,792 10,177
Cattle hides—wet salted (over 25 pounds). 147,644 18,222
Calfskins—wet or dry salted (less than 6 Ibs) 114.405 78,482

wet salted (less than 12 lt>s) 337,696 98,331

Sheep andi lamb skins—salts’, dry, no wool 893 494
Coney and rabbit skins 100 125
BrisUes—Sorted, bunches oi' prepared (šeriai) 992 1,649
Other edible vegetable substances — 5
Gandy and Confectionery (saldainiai) 16,957 2.883
Honey (medus) 866 118
Other vegetable produets inedible — 798
Wbven fabries of flax, 30 to 100 ithreads to sq in. — 18,690
VVood, unmanufa'ctured 1 18,6901
Wood, manufactured — 1,456
Chemical wood pulp-sulphate, unbleached 5,463 288,962
Rags for paper stock (skarmalai) 680,814 10,038
Precious and semi-precious stones (gintarai) —— 6,323
Manufaotures of metais — 53,
Jewelry ■■ 305
Metai articles for wearing on or albout the person — 132
Industrial, office and printing machinery — 354
Musical Instruments and pants — 83
Books and pamphlets in foreign la’nguages 1,675
Beads’, not pearl, imitation (gintar. kapeliai) 111
Pipeš and smokers articles 32
Pens and pen holders .... 35
Ali others dutiable articles 187
Articles imported under bond for export within 6 m.— 
(Articles the grovvth, produce or manufacture of

159

the United States returned) 805

Totai value. of Merchandise — 533,068

• P. žadeikis, Lietuvos Generalinis Konsulas.
New Yon., N. Y. V. D. 1930 m. geg. men. 16 d.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu 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:

“Vapsvk”, Kaunas, Maironio 6.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Prisiverskite Save
T aupinti-Dabar

Jus galite save skaityti laimingu, jeigua jvįs esate 

vienas tų žmonių, kurie instinktyviai taupina dėl “juo- 
dos dienos”, kuri daugumui žmonių yra taip neužtik
rinta.

Bet vistiek nenusiminkite, jei ir stokuoja jums 
taupimo instinkto. Prisiverskite patys save prie to. Jei
gu jums reikia, nusistatykite sau tikslą taupinimo, bet 
taupinkite su didžiausiu atsidėjimu, nuolatiniai.

Taupinkite, kad nusipirkti kokią pageidaujamą 
prabangą, kad išpildyti kokią nors pareigą, kurią ži
note, kad kurią dieną ateity zteks jums išpildyti, kad 
nusipirkti namą, saugų boną—padarykit iš taupimo 
biznį.

Pradžiai atidarykite taupimo sąskaitą šiame ban
ke. Tada jus galėsite atlikti svarbius dalykus, jei pri
dėsite prie jos reguliariai, savaitėms ir mėnesiams bė
gant.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST&SAVINGS BANK

AND
THE STOCK YARDS SAFETY DEPOSIT CO.(

4150 SO. HALSTED STREET

SPECIALIS PRANEŠIMAS

Per aprybotą laiką, pradedant nuo Birželio 12 d., mes 
duosime dykai gražų šilkinį lietsargį kiekvienam, ku
ris atidarys taupimo sąskaitą su $5 ar daugiau. Viena
tinė sąlyga yra, kad jūsų sąskaita turi užaugti iki $50 
vienų metų bėgyje. Ateikite anksti ir pasirinkit jūsų 
mėgiamos spalvos.
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NUOSTABUS MIESTO AUGIMAS

Chicagos miestas turi 3,373,753 gyventojus, kas 
reiškia 672,048 gyventojų priaugimą per vieną dešimt
metį.

Prieš 70 metų Chicaga turėjo tik truputį daugiau, 
kaip vieną šimtą tūkstančių, ir ve kaip ji per tuos kele
tą dešimčių metų kilo:

1860 m. .......... 108,206
1870 m............ 298,977
1880 m. .......... 503,298
1890 m......... 1,099,850
1900 .m......... 1,698,575
1910 m......... 2,185,283
1920 m. ....... 2,701,705
1930 m. ....... 3,373,753.
Šitos skaitlinės rodo ne tik tą, kad Chicagos* gyven

tojų skaičius auga nepaprastu greitumu, bet kad jo au
gimas tųlyn darosi vis spartesnis. Reikia laukti tad, 
kad ateityje Chicagai yra lemta pavirsti milžinu dides
niu, negu dabartiniai patys didžiausieji pasaulio did
miesčiai.

Tas Chicagos augimas remiasi visų-pirma pramo
nės pletojimusi. Chicaga darosi vis svarbesnis ir svar
besnis Amerikos pramonės centras ir ji traukia Į save 
žmones iš sodžiaus ir iš mažesniųjų miestų. Kai ji bus 
sujungta Vandenų keliu su Atlantiku rytuose ir su 
Meksikos vandenimis pietuose, tai jai atsidarys tokios 
plėtimosi galimybės, kokias šiandie sunku ir apskai
čiuoti.

KAPOJ AM A DARBININKŲ ALGOS

Vos tik socialdemokratai pasitraukė iš Vokietijos 
valdžios, kaip prasidėjo darbininkų padėties blogėji
mas. Naujoji valdžia, kurios priešakyje stovi katalikų 
Centro žmonės, neperseniai pakėlė muitus žemės ūkio 
produktams, įgabenamiems iš svetimų šalių., Dabar dar
bo ministeris Adam Stegerwald patvirtino arbitrato- 
riaus nutarimą, kuriuo nukapojama septyniais su puse 
nuošimčiais darbininkų algos šiaur-vakarinės krašto 
dalies plieno pramonėje.

Už šitą algų nukapojimą plieno pramonininkai pri
žadėjo numušti plieno kainas. Bet, viena, nėra jokio 
užtikrinimo, kad kainos tikrai bus numuštos; antra, 
plieno atpiginimas mažai teduos naudos darbininkams, 
kadangi plieno dirbinių jie vartoja nedaug. Stambiau
sias darbininko šeimos išlaidas sudaro maistas, buto 
nuoma ir rūbai.

Vokietijos valdžioje esant darbininkų atstovams, 
algos Vokietijoje, kad ir palengva, kilo, nežiūrint to, 
kad krašte siautė skaudus nedarbas. O dabar algos 
puola. Tai yra praktiškos politikos lekcija, kuri padės 
masėms geriaus suprasti savo reikalus.

KIEK BEDARBIŲ AMERIKOJE?

Iš visų pramoningųjų pasaulio šalių vienos tik 
Jungtinės Amerikos Valstijos neveda nedarbo statisti
kos. Todėl, kiek šiandie yra bedarbių Amerikoje, niekas 
nė apytikriai nežino.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, William 
Green, paręiškė atstovų buto komisijai Washingtone, 
kad pereitą mėnesi buvo be darbo viso 3,609,000 darbi
ninkų. Bedarbių skaičius, jo nuomone, sumažėjęs, bet 
labai nežymiai, vos 2 nuošimčiais, palyginant su sausio 
mėnesiu.

Kongresas dabar svarsto du įstatymo sumanymu 
apie pageibą bedarbiams. Bet kadangi sumanymai dar 
tebėra komisijoje, o kongresas rengiasi už keleto dienų 
išsiskirstyti atostogoms, tai nėra jokios vilties, kad šią 
vasarą butų kas nbrs padaryta. Amerikos valdžia pa
lieka bedarbius ‘‘Dievo apveizdai”.

“i*. A. NAUJIENOS” JAU 
KITOKIOS

Argentiniečių laikraščio, t 
“Pietų Amerikos Naujienų” J

Užsisakymo kaina:
Chicatroje — naštų?

Metams —..........   _ $8.00
Pusei njetu ............................  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam ____________  1.50
Vienam mėnesiui .. ......................... 75

ChicaRoj per išnešiotojus i
Viena kopija--------------------------- 8c
Savaitei .........   18c
Mėnesiui--------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChkaRoj, 
oaštu

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams __________________ $8.00
Pusei metu _________ ■_____- 4.00
Trims mėnesiams .—.............. . 2.50
PiniRUs reikia siųsti pašto Monev

Orderiu kartu su užsakymu.

i — ■

23-iam numeryje įdėta toks re
daktoriaus P. čiučelio pranešij 
mas:

“Pradedant 1-ju ‘Argenti
nos Naujienų’ numerid ir 
baigiant 22-ju Nr. ‘Pietų 
Amerikos Naujienų’, kurios 
iš ‘Argentinos Naujienų’ bu
vo pakeistos į ‘Pietų Ameri
kos Naujienas’, man teko 

(jas) redaguoti ir rašyti. Bet 
susidarius neįmanomoms to
limesnio darbo sąlygoms, aš 
gerbdamas P. A. L. S. Są
jungos įdeją ir laikydama
sis Sąjungos disciplinos, nuo 
redaktoriavimo atsisakau.”
Pirm čiučelio iš to laikraščio 

redakcijos turėjo pasitraukti 
K. Norkus. Dabar “P. A. Nau4 
jienas” redaguoti pastatyta tū
las Goštautas, turėjęs nelabai 
gerą reputaciją tarpe darbinin
kų Panevėžyje.

Jau aiškiai matyt, kad, buvęs 
Argentinos lietuvių socialistų 
sąjungos organas nukrypo vi
sai į kitą pusę. Laikraštyje 
įdėta kun. J. Janilionio prane
šimai apie šliubus bažnyčioje, 
mišias ir suplikacijas, taip pat 
straipsnis apie Lietuvą “nuo 
marių iki marių”. P. Jokū
baitis, kuris daugiausia finan
siniai rėmė “P. A. Naujienas”, 
matyt, pavedė jas kontroliuoti 
klerikalams ir fašistams.

O P. Am. Lietuvių Socialistų 
Sąjunga pasiliko be organo. Ji 
ėmėsi didelio darbo, neturėda
ma pakankamai jėgų, ir išėjo 
ne šis, nei tas'.

ŠNIPAI IR PROVOKATORIAI
PAS KOMUNISTUS?

“Laisvėje” paduodama įdo
mių žinių apie New Jersey’S 
komunistų partijos viršininkų 
susikirtimą su lietuvių kuopa 
Cliffsidė’je. Vienas iš tos kuo
pos lyderių. Steponavičius (bu
vęs per keletą metų L. D. L. 
D. centro sekretorius), pareiš
kė, kad komunistų partijos 
boseliai tai—“šnipai” ir “pro
vokatoriai”. Tūlas komisaras 
C. Dzevetsko šitaip aprašo tos 
kuopos (“vieneto”) susirinki
mą, įvykusį gegužes 21 d.:

“Po to kokuso (slapto na
rių susirinkimo pas J. Ba- 
kuną. “N.” Red.) tuoj pa
sirodė menševistinės’ iltys. 
Gegužės 21 d. vieneto regu- 
liariniame susirinkime atsi
lanko ir sekcijos organizato
rius drg. Vafiades, kuris į- 
teikia to vakaro dienotvarkį, 
kuris susidėjo iš punktų, 
kaip tai, skaitymas protoko
lo, svarstymas apie New 
Jersey valst. rinkimų kon
venciją. ‘Daily Worker’ rei
kalai ir masinis mitingas, ir 
prašo draugų pridėti prie 
dienotvarkio ką nors tokio 
daugiau lokalių reikalų. Pa- 
šoksta dr-gas Steponavičius 
ir sako, kad mes turime sa
vo dienotvarkį ir mes svar- 
stysim tiktai savo reikalus, 
o ne pašalinius, ir perskaito 
savo sudarytą dienotvarkį, 
susidedantį iš 10 punktų, kur 
neskamba valstijos rinkimų 
kampanija. Sekcijos organi
zatorius reikalauja, kad bu
tų svarstomi partijos pa
tvarkymai, o paskui lokali
niai dalykai. Steponavičius' 
reikalauja, kad organizato
rius išeitų, o jei ne, tai 
kumščia išvysiąs. Išvadina 
organizatorių provokatorium 
ir sako, neveltui Whalenas 
ir sakė, kad Kom. partijoj 
esą 32 šnipai, tai tu ir esi 
vienas iš jų.”
Tai matote: net komunistų 

partijos narys, išbuvęs daugiau 
kaip 10 metų partijoje, pripa
žįsta, kad New Yorko policijos 
viršininkas Whalen sake tiesą. 
jog«i komunistų partijoje ran
dasi 32 šnipai, ir kad partijos 
organizatorių, sulig jo elgesiu, 
negalima atskirti nuo tų šnipų 
ir provokatorių. Steponavičiuj, 
kuris šitą kaltinimą padarė ko
munistų partijai, da ir šiandie 
tebėra jos narys.

Bet, žinoma, jisai bus “išva
lytas”. Jisai jau yra šaukiamas 
į Distrikto Kontrolės Komisiją 
“dėl pasiaiškinimo”.

NAUJA “TARPININKO” 
REDAKCIJA

So. Boštone leidžiamo mėne
sinio žurnalo “Tarpininko” re
dakcija pasikeitė, pasitraukus 

iš jos p. Židžiunui. Dabar žur
nalą redaguoja grupė inteligen
tų: S. Puištytė-šalnienė. Lan- 
džius-Seymour, Kalinauskas ir 
Rimkus.

Pirma jo prenumerata me

Gyventojų prieauglis 
Vokietijoj

Clemencau pareiškimias. — Vo
kiečių kulturingumas.—Ernst 
Kahno pranašavimas. — Gi
mimų skaičiaus sumažėjimas. 
—Vokietija butų turtingiau
si žalis, jei ji turėtų mažiau 
gyventojų. — Teorija, kuri 
aiškina gyventojų prieauglio 
sumažėjimą.

Visa kas Europos gerbūviui 
reikalinga, tai—kad dviem de
šimtim milionų mažiau butų 
vokiečių... Taip esą savo laiku 
išsireiškęs Clemencau, Franci- 
jos “tigras”, kuris ant vokiečių 
neturėjo geros ‘akies. Ir kaip 
tik to Europa susilauks, ir su
silauks visai trumpoj ateityj,— 
sakysime, už kokių penkių de
šimčių metų. Bet ar nuo to 
Europos gerbūvis pagerės, tai 
dar klausimas. Reikia žinoti, 
kad vokiečiai priklauso prie la
biausiai kultūringų tautų. Kai-"} 
kuriose mokslo šakose jie už
ima pirmą vietą. Tad ar gali
ma tikėtis, kad Eropos gerbū
vis pegerės, jei vokiečių skai
čius sumažės, o pas kitas ma
žiau kultūringas tautas pasi
reikš gyventojų prieauglis? 
Vargu.

Bet pažiūrėkime, kaip dalykai 
atrodo faktų šviesoj. Ernst 
Kahn. žymus vokiečių statisti
kas, po ligų tyrinėjimų priėjo 
prie tokios išvados: per seka
mus kelis metus Vokietijoj pa
sireikš gyventojų prieauglis, 
šiandien, Vokietijoj yra priskai- 
toma maždaug 60,000,000 gy
ventojų. Už penkių metų, t- y. 
1935 m., gyventojų skaičius 
pasieksiąs 65,000,000. Tąsyk, 
taip sakant, busiąs pasiektas 
čukuras. Po to pasireikšiąs 
gyventojų skaičiaus mažėji
mas. Ir juo tolyn, tuo mir
tingumas busiąs didesnis nei 
giminių skaičius'. O 1975 m. 
Vokietija beturėsianti tik 46,- 
000,000 gyventojų.

Tai gana pesimistiškas pra
našavimas. Junkeriams \ir 
šimtaprocentiniams vokiečiams, 
kurie su didžiausiu pasigerėji
mu dainuoja “Deutschland ue- 
ber Alles”, tai gali labai nepa
tikti. Ir kur gi patiks, kad jų 
svajones apie pasaulio domina
vimą pradeda sklaidytis, kaip 
durnai vėjo Jblaškomi. Tuo la
biau, kad Kąhn sayo išvadžio
jimus remia gana įtikinančiais 
faktais. Dabartiniu laiku, sa
ko jis, tarp gimimų ir mirimų 
pasireiškia nemažas skirtumas. 
O tai todėl, kad apskaičiavimo 
pagrindu imama tūkstantis 
gyventojų. Kitaip s'akant, ap
skaitoma, kiek tūkstančiui "gy
ventojų tenka mirimų ir gimi
mų. Į vidutinišką šeimos di
dumą visąi nekreipiama dėme
sio. O tuo tarpu tai labai svar
bus dalykas. Svarbus todėl, 
kad tyrinėjimai rodo, jog vo
kiečių šeimos nuolat mažėja. 
Pirma vokiečiai pasižymėjo di
delėmis šeimomis. Dabar to ne
bėra. Daugelis vedusiųjų pa- 
sitaenkina dvierp ar net vienu 
vaiku. Na, o kai priaugs jau
noji gentkartė, tai gimimų 
skaičius dar labiau sumažės.
Prie tokių aplinkybių mirtingu
mas paims viršų. Vadinasi, 
daugiau mirs žmonių, negu 
gims. Tai, aiškus dalykas, ves 
prie gyventojų skaičiaus suma
žėjimo.

Tarp 1900 ir 1929 m. apsi- 
vedimų skaičius Vokietijoj kiek 
padidėjo,—nuo B iki 9.2 per 
tūkstantį gyventojų. Tuo tarpu 
gimimų skaičius Sumažėjo nuo 
2,000,000 per metus iki 1,100,- 
000. Reiškia, šio šimtmečio 

tams buvo $1.00, dabar — 
$2.00.

“Tarpininkas” pardavė savo 
spaustuvę, bet sakosi pįrksiąs 
kitą, didesnę, kai prasigyven
siąs.

kiekviena vokiečių šeima, vidu
tiniškai imant, turėjo keturis 
vaikus; dabar nebetenka šei
mai ne dviejų vaikų. Berlyno 
skaičiai ypač yra reikšmingi. 
Ten pat 60 nuošimčių vedusių
jų porų visui, neturi vaikų. Ap
lamai tad paėmus, Berlyno šei
mai netenka nei po vieną vai
ką. Mažesniuose miestuose if 
kaimuose taip pat pasireiškia 
gimimų skaičiaus sumažėjimas. 
Tas sumažėjimas palietė net 
katalikų apgyventas vietas (pa
vyzdžiui, Bavariją ir Sileziją).

Didžiausias gimimų skaičiaus 
sumažėjimas, Kahno manymu, 
įvyksiąs tarp 1940 ir 1945 m., 
kada pasieksią apsivedimo am
žiaus karo mėty gimusieji vai
kai. O karo metu, kaip žinia, 
jų palyginamai nedaug tegimė. 
Paskui per kokius penkerius 
metus gimimai žymiai padide- 
sią.

Tačiau tas laikinas pakrypi
mas į kitą pusę dalykų padėties 
negalėsiąs pataisyti. Gimimų 
skaičius nuolat mažėsiąs, o mir
tingumas padidės. Tai visai 
bus naturališkas dalykas, ka
dangi atsiras daug senyvų žmo
nių, tarp kurių mirtingumas 
visuomet yra didesnis.

Ir reikia pasakyti, kad ne 
vien tik Ernst Kalni yra susi
rūpinęs gyventojų prieaugliu. 
Neseniai profesoriaus Johannes 
Bredt, kuris dabar eina teisin
gumo ministeriaus pareigas, 
pareiškė, jog Vokietija taptų 
turtingiausia šalimi pasaulyj, 
jeigu /taiga numirtų 20,000,- 
000 vokiečių. Tąsyk Vokieti
joj pian.ykt/^jje^arbas ir butų 
galima tinkamai, racionališkai 
sutvarkyti pramonę. Vokietija 
savo šalyj turėtų viską, kas tik 
jos gyventojams yra reikalin
ga. Vadinasi, ji galėti) pilnai 
pasilaikyti savo šalies ištekliais 
ir jai nereikėtų maistą iš kitur 
importuoti.

Tokios katastrofos, kad stai
ga' išmirtų 20,000,030.vokiečių, 
žinoma, nei profesorius Bredt 
nei kas kitas nenori. Tačiau 
prie to einama. Kaip matėme, 
Kahn tvirtina, jog už penkių 
dešimčių metų Vokietijoj gy
ventojų skaičius nupuls iki 
46,000,000. O penkios dešim
tys metų tautos gyvenime yra 
juk labai trumpas laikas.

Tečrijų kai dėl gimimų skai
čiaus sumažėjimo yra įvairių. 
Labiausia populiariška yra ta, 
kad sunkios ekonomiškos sąly
gos verčia vokiečius, apriboti 
savo šeimas. Tai skamba gana 
logiškai. Iš tiesų, tėvai, ku
rie turi sunkiai kovoti dėl bū
vio, vargu bau gali pageidauti 
didelių šeimų.

Tačiau, iš kitos puses, rei
kia atsiminti, kad gimimų 
skaičius sumažėjo Jungtinėse 
Valstijose bei Šveicarijoj. O 
ekonomišku atžvilgiu tos dvi 
šalys gana neblogai stovi, Ži
noma, dabar gyventojų prie 
auglio, sumažėjimą Amerikoj 
tyutų galima aiškinti nedarbu. 
Tačiau tas sumažėjimas pasi
reiškė ne tik dabar, ale ir taip 
vadinamais “prosperity” lai
kais. Išviso gimimų skaičiaus 
sumažėjimo priežastis yra ga
na sunkiai nustatyti.—K. A.

PRANEŠIMAS 
“Naujieniečiams” SLA. 36-to Seimo 

Delegatams
Sekmadienyje, Birželio-June 15 d., “Naujienų” ofisas1 
bus atidarąs visą dieną — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, čia atvykusioms delegatams iš kitų miestų ga
lima sustoti. — “Naujienos” saviškiems sulig išgales 
parūpins vietą apsigyvenimui ir automobiliais nuveš j 
apsigyvenimo vietas. —“NAUJIENOS”.

Andre ja Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviškb vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Septintas šimtas... Tai buvo 

jau visai džiuginančiai. Publi
ka net stačiai spietėsi jau už 
kėdžių- Bet “Demokrato” leidė
jas su redaktoriumi buvo per
daug sujaudinti, kad pasiduotų 
džiaugsmui delei tautos atsilie
pimo jų kvietimui.

Artimesnieji lauke jų pirmo
joj eilėj prie katedros. Net Bri- 
kis su savo padėjėju Bambitu 
buvo ten, ir jie'viešai parodė, 
kad jie dabar stovi Nelkės pu
sėje. Neikė truputį nusiramino. 
Tai buvo žymi jėga jo užnuga
ryje.

“Juk Tamsta irgi sakysi ko
kį žodį?”

Brikis neaiškia pras"me pa
traukė pečiais.

“Aš manau, to nereikės. 
Tamsta pats lengvai apsidirbsi. 
Be to. kaip man matosi, iš tos 
kompanijos nei vienas nėra at
vykęs.”

Bambits juokdamasis trynė 
rankas.

“Kurs1 gi noriai lįs ten, kur 
rengiamasi jam kailį iškaršt).”

Ištikrųjų, iš tos kompanijos 
salėje nesimatė nei vieno. Kur 
tai, vidurinėse eilėse, pamirgū- 
jo ponios Sluokos dekolte ir 
Emanuelio Sprukstinio baltoji 
krutinę. Bet tai juk nebuvo jo
kie priešininkai, čia, Dievui dė
kui, nebuvo nei baletcr estrada', 
nei boksininkų ringas.

Gelžkelių valdybos valdinin
kas Sudinš • demonstratyviai 
sveikino iš trečios eiles. Turbūt, 
atvykęs pykdamas už tai, kad 
Tombergas jį painiąja į, savo 
bylą. Matėsi ir “Saulutės” re
daktorius Rudzitis. Likusieji 
svetimi — nežinia, kokiais tiks
lais ir kokia nuojauta atvykę. 
Neikė pasijuto lyg prieš neat
menamą, daugiagalvę sfinksą.

Žiemelis buvo atsisėdęs tarp 
savo abiejų dukterų. Jos kal
bėjosi su užpakaly sėdinčiais 
studentais ir garsiai juokėsi. 
Žiemelis rauke kaktą ir trynė
si ant kėdės. Koks nerimtas 
buvo tasai jaunimas'. Apie, gy
venimo rimtumą jis neturėjo 
jokio supratimo... Bet ilgai pyk
ti nebuvo laiko. Suaidėjo var
pelis ir Žiemelis lipė į estrados 
katedrą.

Figūra' ir išvaizda jam nebu
vo .kažin kiek imponuojančio
mis. Paskutiniu laiku jis buvo 
staiga sustorėjęs. Apykaklė bu
vo persimira — kas penkios 
minutės jis kišo nykštį už jos, 
kad praplėsti ją plačiau. Vistik 
veidas pasiliko paraudusiu ir 
kakta rasota. Balselis smulkus, 
nors pakankamai girdimas.

Neikė tuojau pajuto klaidą. 
Tasai pradėjo per plačiai, iš 
peitolimų įvykių. Nuo baudžia
vos ir vergų laikų, nuo dvari
ninkų sauvaliavimų ir surusin
toj ų laikų. Praėjo gerokas pus
valandis, kol jis [ter Valdema
rą*),1 tautinį atgimimą, penk
tuosius metus, karą ir tremti
nių baisenybes, okupaciją ir 
bolševikų kruvinąjį terorą pa
siekė respublikos kūrimosi mo
mentą. Tai juk buvo tūkstan
čiais sykių girdėti ir persvars
tyti dalykai. Šioji publika ne
buvo čion atvykusi istorijos 
klausytis. Ji norėjo, kad paaiš- 

i ketų principinis ginčas tarp 
dviejų . laikraščių, tarp dviejų

*) Latvių jūrininkystės įsteigėjas, 
tautinio atgimimo laikų žymus vei
kėjas.

visuomeninių grupių — tarp 
galutinai pasenusio ir apsama
nojusio reakcingumo ir nuo
sekliai progresingo demokratiz
mo. Tarp biznio ir idėjos, tari) 
spekuliantų ir dorų žmonių...

Užpakaly jau buvo girdėti 
augantis kojų brūžavimas ir 
kėdžių čirškėjimas. Žiemelis, 
matyt, irgi tai buvo girdėjęs. 
Skubiai jis užvertė keturius, 
penkius sąsiuvinėlio lapus. Ir 
pradėjo dabartimi, jos bizniais 
ir šmugelninkais. Bet vėl nesu
grupavo faktus einant jų svar
bumu. Neišskyrė asmenų ir 
ryškiai jų neiškėlė. Maišė sker
sai ir išilgai ir kartojo. Svar
biausiai — nei vieno nepavadi
no vardu ir nesugebėjo juos 
charakterizuoti taip, kad klau
sytojai juos pažintų iš vaizdo. 
Jumoro jis visai neturėjo. Pa
vartė tik “Demokrato” veda
muosius, spaudos apžvalgas' ir 
skaitytojų nuomones. Neikė py
ko, kad jis išgriebė kelias vie
tas iš jo numatytojo referato 
ir paskandino jas nerangių fra
zių bangose.

Žiemeliui baigiant ir sėdant 
už pirmininkaujančio stalo, pa
sigirdo gana skystoki plojimai. 
Tik pirmosios eilės smarkiai 
plojo, bet užtat dar geriau jau
tėsi užpakalinių eilių tyla.

Neikė jau buvo pašokęs. Per 
plojimus takštelėjo jo karkos 
ant sausųjų, skambiųjų estra
dos lentų. Jis jau stovėjo ka
tedroje. Jo ranka nukrito su 
sunkiu pliaukštelėjimu.

Iki šiai vietai ir ne toliau!.. 
Gana meluoti ir apgaudinėti, 
sukti ir klaidinti. Dirbtinė de
mokratija, padirbtas sveikas 
tautiškumas, apgaudinėta tau
tos sąžinė, apgaudinėta latvio 
naivioji dora-.. Pakankamai il
gai jau tęsėsi kova tarp teisy
bės ir melo, tarp ugnies ir nak
ties... Vidurnaktis praėjo ir 
kaukės turi nukristi... Gyveni
mas turi būti .išvalytas nuo 
įvairių visuomenės atmatų. Šį
vakar visuomeninę morale ir 
idėja vėl turi užviešpatauti sa
vo teises...

Neikė įspėjo tautą neišsigąs
ti tų biauriųjų veidų, kurie pa
sirodys už nutrauktųjų kaukių. 
Tauta — vyriausis teisėjas, ji 
pati turi parodyti savo valią. 
Turi pareikšti, kas ateityje tu
ri pasilikti, o kas ne...

Valandėlei jis stabtelėjo. Pau
ža buvo pakankamai įspūdinga. 
Salėje iškilminga tyla ir lūke
sys. Lyg pasirengęs šokti, Nei
kė pasilenkęs pirmyn. Rankos 
konvulsyviai sugniaužę kated
ros briauną. Akiniai žvilgėjo 
lempų rausvoje šviesoje.

Takš! takš! parkietu taukšte
lėjo lengvi grakštus batukai. 
Neikė įžiūrėjo, kad salės gilu
moje iš stovinčiųjų minios iš
siskyrė keletas žmonių ir paėjo 
pirmyn. Juk tai nebuvo galima, 
tai til^ akys apgaudinėjo! Bet 
kai priėjo arčiau, tai abejonei 
nebebuvo vietos. Tas antras 
Robertas Neikė, kurį jis čia 
rengėsi pražudyti... Paprastas, 
elegantiškas, mėlynu švarku ir 
pilkšvai dryžuotomis kelnėmis. 
Minkšta apykakle ir juodu kak
laraiščiu, kuriame žvilgėjo plo
nute brili j antinės' špilkos galvu
tė. Portfelis po pažasčia — ma
tyti, ką tik eidamas iš darbo. 
Giliai rimtas, bet ramus, lyg 
dar kokios nors kitos svarbes
nės minties užimtas. O jaunoji 
ponia užu jo, pilkoje iki pat 
kaklo užsagstytoje bliuzelėje.
Ir škerbelis su Prauliu-

Susėdo pirmoje eilėje, kairė
je pusėje , nežinia kam rezer
vuotose vietose. Ponia pakelė 
lornetą prie akių ir apžiurėjo 
gerbus ant sienų dešinėje pu
sėje. paskui atsikreipė j kairę. 
Robertas perkėlė vieną koją per 
kitą, portfelį paguldė ant kelio, 
atloše pakaušį į kėdės aukštąją 
atlošą. Jo veide nebuvo matyti 
mažiausio judesio. (B. d.)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Balutis veikiausia 
Chicagon neatvyks 

---------- v
Pasklidus gandams, kad Lie

tuvos Pasiuntinis p. B. K. Ba
lutis atvyksiąs Chicagon, buvo 
užklausta apie tai vietiniame 
Lietuvos konsulate ir gauta toks 
atsakymas:

“Mes nieko nežinome apie 
pono Pasiuntinio ketinimą at
važiuoti Chicagon ir (balsas per 
telefoną pridūrė:) “aš nemanau, 
kad jisai bus”.

Report.

Atlankė “Naujie-
•

Trečiadieni “Naujienas” at
lankė svečias iš tolimos Kali
fornijos, p. Nikodimas Mockus, 
gyvenąs Arrowhead Springs, 
Kalifornijoj (Los Angeles prie
miestyje).

P-nas Mockus’ papasakojo 
Įdomių dalykų apie gyvenimą 
Kalifornijoj ir Los Angeles, 
ypač apie Kalifornijos lietuvius.

Lietuvių Los Angelese yra 
gražus būrys. Bet jie negyvena 
susispietę krūvomis, kaip kac 
gyvena Chicagoje arba kituose 
miestuose. Betai kada užtiksi 
Los Angelese 'porą šeimų gy-

L 'ff-nill III I

Galvos skaudėjimas
Reumatiz-

mas
’ Neuralgija

Strėnų
diegimas
Neuritis
štai greita

dar-j^EVISUOMET gali
bą ir pasiduot galvos 

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimą! Piliukė ar 
dvi Bayer' Aspirin kiekvieną kartą 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kuri mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgija ar neuritj; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, 
skaudėjimo šios piliukės jums 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai 
ras Aspirinas. Turi medikai} 
virtinimą. Žinot ką imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

kiek 
erali 
tik- 
pat-

B ATE R 
ASPIRIN

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS

veriančių viename bloke.
Tur būt daugiausia lietuvių 

Los Angelese dirba kaip kriau- 
čiai. Kiti turi kitokius amatus. 
Paprastų, darbininkų, vadinamų 
leiberių, lietuvių tarpe mažai.

Amatninkai uždirba daug
maž tiek pat, kiek uždirba 
amatninkai rytinėse valstijose. 
Kai dėl leiberių, tai tuos dar
bus dirba daugiausia meksiko- 
nai ir ispanai. Jų uždarbiai yra 
visai menki, ir žmogui su di
desniais reikalavimais tiesiog 
sunku gyventi iš tojdų uždar
bių.

Yra' lietuvių biznierių. Bet 
biznieriai nesiverčia patarnavi
mu tik (arba žymia dalimi) 
lietuviams. Jie daro bizni tarpe 
kitataučių. Ir vienas biznių, kur 
lietuvių gan daug yra '— tai 
viešbučių laikymas. Los Ange
lese ir prie Los Angeles gal 
būt yra dvidešimt ar daugiau 
lietuvių viešbučių. Kai kurie 
lietuvių biznierių yra gerai pra
sisiekę žmonės.

Kuone visi Los Angeles lie
tuviai, ypač gyvenantys šeimy
nomis, turi nuosavus namus. 
Net ir vadinamieji singeliai — 
ir jie daugumoje turi nekilno
jamos savasties. O ir namai 
lietuvių yra gražus. Į kai ku
riuos jų namus tiesiog malonu 
pažiūrėti.

Los Angeles yra didžiausias 
lįicifiko pakrantėse miestas. 
Jisai jau pralenkęs San Fran- 
cisco. Paskutinis cenzas rado 
jame daugiau, kaip 1,200,000 
gyventojų.

Fabrikų Los Angelese daug, 
bet jie ne taip dideli, kaip Chi
cagoje. Ir vis dar statomą dau
giau dirbtuvių. Taipjau statoma 
trobesių gyvenimui. Abelnai, 
Los Angeles auga ir, tikimasi, 
dar augs.

P-nas Mockus atvažiavo Chi
cagon busu- Išvažiavo iš Los 
Angeles jis praėjusio penkta
dienio vakare, 6 valandą, o Chi
cagoje buvo antradienio vaka
rą 4:15 valandą po pietų. lai
kas busams atbėgtu iš Los An
geles i Chicagą — 92 valaildos. 
Tas laikas bus’ sumažintas dar 
pora valandų. Kelionėje tarp 
Chicagos ir Los Angeles būna 
trys permainos arba persėdi
mai.

P-nui Mockui važiuoti busais, 
nors tokią ilgą kelionę, patin
ka labiau, nei traukiniais. At
rodo, kad busai suteikia dau
giau patogumų. Miegoti galima 
ištiesiamuose busų krėsluose. 
Pakeliuje busai sustoja' tam 
tįkrose stotyse — viešbučiuo
se.

Busai kiekvienas gali sutal
pinti ir suteikti patogios vie
tos 30 asmenų. Jei pasitaiko 
daugiau važiuojančių, tai gali
ma padaryti ir daugiau vietos.

Be to, važiuoti busais kaš
tuoja pigiau, nei traukiniais. 
Kelionės biletas iš Los Angeles 
i Chicagą busu kaštuoja 50 do- 
erių, kuomet traukiniu jis kaš

tuoja apie $75.
Gyventi Kalifornijoj smagu. 

Pagyvenęs Kalifornijoj,^ žmo
gus nebenori pasilikti Chicago
je. Ypač sveikas yra oras to
kiem, kurie jaučiasi sergantys 
ta ar kita liga. Mat, Kaliforni
joj. kokių dešimties mylių plo
te galima surasti tokio oro, ko
rio kas pageidauja: aukščiau

kalnuose arba žemiau prie ju
ros paviršiaus. Los Angelese 
oras puikus taip vasarą, kaip 
žiemą, šiuo žvilgsniu Los An
geles yra geresnė vieta gyven
ti, nei San Francisco, kur žie
mos laiku oras yra geras, bet 
jau vasarą tai nemalonus.

P-nas Mockus apsistojo Niles 
Center, prie Chicagos, pas savo 
brolį. Pasiliks čia iki birželio 
21 dienos. Iš Chicagos jis va
žiuos New Yorkan, o iš čia Lie
tuvon. atostogoms. Mano pa
viešėti Lietuvoje per vasarą.

Jo tėviškė yra Girkalnio pa
rapijoje, Raseinių apskrityje. 
Lietuvos p. Mockus nematęs 
jau 25 metus.

Beje, pažymėtini yra dar 
apie Los Angelesą šaltiniai. 
Iš kai kurių tų šaltinių teka 
taip karštas vanduo, kad juose 
galima’ butų bet kurį valgį iš
virti. Yra dar šaltinių, kuriuo
se gali imti garo vonias.

Rep.

West Pullman

į kurį yra kviečiamos valdy
bos arba atstovai visų Chica
goje esančių organizacijų ir 
draugijų katalikiškų ir tautiš
kų.

C. Jau esančioji sukaktuvėms 
rūpintis komisijos valdyba pri
valo kreiptis prie Gerbiamų 
Chicagos Lietuvių Klebonų pra
šant paraginti iš sakyklos sa
vo parapijos draugijų valdy
bas, arlba atstovus dalyvauti 
viršminėtame susirinkime, bir
želio 20 dieną, 8 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parap. svet., Bridge
porte.

Tokiu budu manoma praša
linti -aistis trukumus, neaišku
mus surengimui vieno milžiniš
ko visos Chicagos lietuvių Vy
tauto Didžiojo Mirties Sukak
tuvių apvaikščiojamo.

B. J. Jakaitis,
Bendro Komiteto Laikinas 

Sekretorius. 
826 W. 34th Pi., Chicago, 111.
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The English Column

All’s Well

Therefore the trip will take 
place on Sunday, June 29. 
Mepibers and friends will please 
make note of this change and 
make their plans accordingly. 
Watch this column for more 
particulars. They will appear 
soon.—Breat Bid Man.

Golden Stars Lose 
7-6

Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- 

, jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 

i ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy- 

i dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri
leidžia pa r a 1 y- 

: žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau
giausi ir geriau
si žinomi meto
dai. Dr. Ross iš- i)r. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda* gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina,* kokią galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy-

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 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės. 

: urinarų. privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumu. Specialis gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

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

----------------------------------------------- /

S. L. A. 55 kp. turės pikni
ką birželio 15 d!. Washįngton 
Ikights miškelyje.

Subatos vakare, birželio 7 d., 
West Pullman parko svetainė
je, S. L. A. 55 kp. laikė mėne
sinį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas, todėl jokių 
naujų tarimų nedaryta. Dau
giausia buvo kalbama apie bu
simą pikniką, kuris įvyks bir
želio 15 d. Washington Heights 
miškely, prie 1081 h ir So. 
May* S t.

West Pullmaniečiai, kas tik 
norės važiuoti į pikniką, visi 
bus nuvežti veltui. Šie kuopos 
nariai pasižadėjo savo automo
biliais nuvežti piknikai!: A. 
Statkus, J. Petrila, J. Zaloto- 
rius, F. Mikutis ir Jundila.

Todėl West Pullmaniečiai 
nepasilikite nei vienas nenuva
žiavę į pikniką. N.

Iš Bridgeporto Drau
gijų Susirinkimo

(Prisiųsta)
PAREIŠKIMAS

Vytauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktuvėms minėti rei
kale.

Birželio 9 dieną Šv. Jurgio 
.parap. svet. įvykusiame susirin
kime, kuriame reprezentuota 
visiška diduma įBridgeporte esa
mų organizacijų, draugijų, pir
mininkaujant vietiniam klebo
nui, J. M. Pralotai M. L. Kru
šai, žemiau pasirašęs yra įga
liotas pareikšti ChiČagos lietu
vių spaudoje, pri tapančioje Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Mirties Sukaktuvėms 
paminėti, štai ką:

A. Pilno apvaikščiojimo pa
sisekimo deliai, Chicagoje Vy
tauto Didžiojo Mirties‘ Sukak
tuvėms suruošti rūpinasi ne 
Federacija, bet tam tikslui su
siorganizavęs Komitetas, var
du: Chicagos Lietuvių Komite
tas Vytauto Didžiojo 500 me
tų Mirties Sukaktuvėms 'Suruo
šti. x (

B. Sekantį susirinkimą šiuo 
reikalu šaukti birželio 20 die
ną, 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
parap. svetainėje, Bridgeporte,

Were you at the May Frolic 
presented by the Univeršal 
Club on Saturday, May 31 at 
the Englewood Masonic 
Temple? If you vveren’t you 
missed a nice time. This dance 
rates far above the other 
dances presented by the Uni- 
versal Club. Why? Because of 
ithe beautiful hall in which 
it was held and because of the 
very weH mannered peoplė who 
attended it. The music was 
very good too-

Our next dance is going to 
be bigger and better. Watch 
for it and don’t miss it.

Thanks to Dr. Zimonth and 
his wife wd were able to serve 
punch as a refreshment. Mrs. 
Zimonth very unselfishly offer- 
ed to purchase everything that 
was needed to make and serve 
a good refreshing drink. The 
dance cominitfee sincerely 
thanks Dr. Zimonth and Mrs. 
Zimonth and hopę that in the 
future they may return this 
deed.

During the ląst meeting of 
the Univers’al Club plaus were 
made to have a boat trip on 
June 1541* The trip in minti 
is from Chicago to Milwaukee 
and return. Further investiga- 
tion revealed that the season 
does not open čintil June 28.

The Golden Star winning 
streak of 4 straight games end- 
ed lašt Sunday when they lošt 
a though game to the Dugan 
Boosters by a score of 7—6. 
It was a heart breaking game 
to lose as Red Yukon pitehed 
a good game especially in the 
pinches, although he was a 
trifle wild at allowing 6 free 
passes, būt ir did not figure 
much in the scoring column. 
Not making any alibis, it was 
2 very bad Umpires decisions 
that lest the game. , Explain- 
ing these decisions, in the first 
inning, after one was out, next 
two men singled and then came 
a hit to itiie right field foul 
line, which was foul by 4—5 
feet hiting the fence, was ca’ll- 
ed fair bąli clearing the sacks,. 
which was good for triple, next 
man sent a sacrifice fly to 
right field. making in all 
runs. Then in the ninth inning 
the šame thing happened again, 
a foul hit to šame spot zwhich 
was good for ‘a’nother triple.

The score was tied 3 3 in 
the Stars half of the second 
inning. The Boosters took the 
lead scoring a run in each of

the third and fourth innings, 
the Stars again tying the score 
5—5. when Miller hit a homer 
to left center with Domikaitis 
on base. The Stars threatened 
to make a rally in the ninth 
inning when Miller doubled to 
center aften one waš out when 
Romanas singled scoring Miller 
būt Gricius failed to come 
through grounding out to the 
piteher.

Next Sundays game with the 
Dauphin A. C, will start at 
1:30 P M at 95th and Michigan 
Avė. Following the game 
everybody xvill leave the bail 
park for 127th and Wentworth 
Avė. where the Stars are hold j 
ing a pienie, the proceeds of 
which will go the expence on 
their new club house.

Every one is invited to at- 
tend this game and the picnic. 
Don’t forget the baseball game 
and the Golden Star first out- 
ing- for the year.

: —A. Rosekinder.

Del silpnų, fiumeifkusių 
moterų ir vyrų

Jeigu jns jaučiatės silpnas, sumenkęs, esa
te nerviškas, susierzinęs, negaliu- gauti gu
ro nakties poilsio, arba turite merjjt^ apetitą 
ir virškinimo pakrikimus, ar kitas panašiai 
ligas, paeinančias nuo abelno pakrikimo, pa
sidariusio iš priežasties konstipacijos, im
kite Nuga-Tonę tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kokis po to seks didelis page- 
rijimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmonių at
sikratyti savo virškinimo pakrikimų ir su
teikė jiems puikų apetitą. Jis padidina 
nervines ir inuskuiines spėkas ir nugali tą 
nuolatini jautimąsl payargusiu. nusikamavu
siu, nusilpnėjusiu, kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jus nesate taip sveikas ir 
gyvas, kaip turėtumėt būti, arba jei esate 
pasenęs prieš laiką, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jus galite pirkti jį kur tik vaistai yra par
davinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi ju 
stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus 
savo džlaberlo.

———■ ■ 1 ■ " "

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Streeta

Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

St. Lawrence Kelias Tiesiai i
* HAMBURGU -1 Visas Vietas

LIETUVOJE

Pilnos smulkmenos ir visos kai
nos nuo jūsų vietos atstovo arba

E. A. KENNEY, 
Steamship General Agent, 
E. Jackson Blvd., Chicago, III.

Tel. Wabash 1904
71

Tik 4 dienos didžiojoj juroj, plau
kiant iš Montreal gražiuoju St. 
Lavvrence keliui Patogus geležin
kelio susisiekimas iš Hamburgo 
su visomis vietomis Lietuvoje. 
Trečia klesa, ant Canadian Paci
fic laivų, yra pasižymėjusi rui
mingomis kajutėmis, pastebėtinai 
geru maistu ir dideliais, saulėtais 
deniais. Round trip vos tik $181Į 
Klaipėda. Greitieji tiesus trauki
niai i Montrealą. Nėra susitruk- 
dymo—nėra hotelių išlaidų.

Canadian Pacific
Pasaulio Didžiausia Keliavimo Sistema.

GONE’FOREVER (A New Tune Each

700 to STAJf AT M0M6"
AS Alt V00W6 ftoPtC

CUASUSG, OOt AFTeR- 
CaJT QO NOO eKM 6000 -

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Scree

“Beau Bandit”
dalyvaujant

ROD LA ROCQUE, Doris
Kenyon ir Mitchell Levis

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

l J

JONIŠKIEČIU L. K. KLIUBO

DIDYSIS PIKNIKAS
i vyks

Sekmadieny, Birželio 15 d. 
St. Svelanio farmoje,

81 St, ir Kean Avė. (netoli Lietuvių Tautišku kapinių)
Pradžia 12 vai. dienos. Įžanga liuo.sa.

Programas: Muzikai pritariant, daina “Ant marių krašto”; kalba 
adv. F. J. BaffoČius iš Boston, Mass. ir kiti chicagiečiai kalbėtojai. 
Po programo seka žaismės: adatos verimas; pinuoklėj pinigo išlai
kymas 5 minutes; mergaičių bėgimai, jaunų bernaičių lenktynės; 
moterų, merginų bėgimai; suaugusių vyrų lenktynės ir tt. Taipgi 
gorimus ir užkandžius bus galima gauti ten pat ant vietos, žodžiu, 
Įvairumas, linksminas, draugiškumas kiekvienam garantuojamas.

Užprašo PIKNIKO RENGĖJAI.

U. S. ROYAL TAIRAI
iie- 
pa- 
yra 
pa- 
ga-

A teik i te šiandie ir pamatykite 
girdėtą nupiginimą ant viso musų 
sirinkimo U. S. Royal Tairų. Tai 
visame pasaulyje pagarsėję tairai, 
daryti didžiausio pasaulyje gumos
mintojo ir garantuoti visam amžiui! 
Jeigu jus norite kuodaugiausia mylių 
už kuomažiausią kainą, dabar yra lai
kas pirkti šiuos tairus- Šis kainų Suma
žinimas yra stačiai sensacingas. Pirki
te kol jus galite sutaupinti — šiandie!

Štai keli iš dabar pasiūlomų barmenų
31X5.25 32X6.00 33X6.00

$8.88 $10.75 $11.05
Kitokiu didumu tairai ant tiek pat nupiginti.

LIETUVIU
TOMLAN’S VULCANIZING SHOP 

2516 South Halsted Street
TEL. VICTORY 9744

S ............" 1 .......... ' ----- —
SKAITYKIM IR KEMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 

LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 
“ARGENTINOS NAUJIENOS”

“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaite, didelio formato ir 
gausiai iliustruotas laikraštis.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve
nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinj stov;, 

“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų paminimą Ar
gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietą Amerikos.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslines ir dailiosios 
literatūros pasiskaitymų.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 
reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus. —

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit;

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

Vincent

te t moo rc> takv o? , 
AJCePUG’liORK. I Q0<X,p! THEM MTS ARE 

GONE FOREVER!

liuo.sa


NAUJIENOS, Chicago, III

ĮvyKs Birželio-June 1930

RENGIA

iš Mahanoy

JUOZAS BABRAVIČIUS

BANKETAS
Įvyks

BIRUTES” CHORASTel. Calumet 3277

Bilietus Prašom Įsigyti Iš Kalno Pas 
Seimo Rengėjus 3236 So. Halsted St.

M. Yozavito ir M. Petruševičiaus 
Orchestra Visiems Parengimams.

Birželio-June 16,1930
LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St., Chicago, III.

Bus Šokami Vėliausi ir Naujausi Šokiai 
Delegatu ir Svečių Dalyvaus Apie 

1000 Iš Visų Amerikos Miestų. 
Atvykit — Susipažinkit.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
6-tas Apskritys

Su Dainomis, Muzika ir Kalbomis
Prieš ir Po Vakarienės ŠOKIAI

P-lė J. Mitrikaitė, Sopranas, iš Worcester, 
Mass. * •

3133 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

DALYVAUJANT geriausioms Amerikos Lie- 
tuviŲ Artistėms Pajiegoms: BIRUTES Cho
ras su Orchestra,- Solistai: Juozas Babravi
čius, Povilas Stogis, F. Jakavičius, J. Mitri
kaitė, A. Salaveičikiutė-Steponavičienė, Z 
Vitaitienė, Smuikininkės: V. Mockaitė ii 

V. čepukiutė.

ŠOKIŲ
*

VaKaras
\

Įvyks

Birželio-June 18,1930
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St., Chicago, III.
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Policijai darosi karšta
c —------- ... . ■

Frank Loesch, prezidentas 
komisijos kovai su kriminalis
tais, kalinėdamas apie “Tri
būne” reporterio nušovimą, pa
reiškė:

“Apsileidimas policijos gali 
lyginti tik smarkumui gengste- 
rių-žudk'ikų. Jeigu policijos ko- 
misionierius Russell ir detek
tyvų biuro viršininkas Stege 
nepajėgs paimti padėties tuo
jau, tai jau laikas 
sti savo vietas”.

“Chicago Daily 
toriale kalba:

“Komisionierius

liam ir Įdomiam programui, tar
pe kurio numerių bus panxly- 
ta kriminalis aklas, motorcik- 
lių policininkų vikrumas, poli
cininkų paradas, raitelių ma- 
nievrai, etc.

Pelnas padarytas iš parodos, 
eis našlėms ir našlaičiams tų 
policininkų, kurie žuvo eidami 
savo pareigas.

Tikėtai bus pardavinėjama 
pradedant birželio 16 diena. 
Tik Chicagos policininkai uni
formose yra Įgalioti pardavi
nėti tuos tikėtus.

Viktorija Rimdžiujiene išalku
sius svečius stiprins.

Joniškiečiai turės daug dar
ko, bet kam gi ir vardą joniš
kiečių nešiotų, jeigu bijotų dar-

jiems aplei-

Bussell, po
licijos departamento viršila, ir 
komisionieriaus padėjėjas Stege, 
detektyvų departamento galva, 
turėjo pakankamai laiko iš
draskyti gengsterių gaujas, ku
rios biaurioja gatves nudaigo
tų lavonais. Jie betgi nepajėgė 
to padaryti dėl tokių ar kito
kių priežasčių. Jų metodomis 
publika neibepasitiki daugiau... 
Jeigu jie nepajėgs pradėti va
lymo darbą dabar, šiandie ir 
atsiekti sėkmingų rezultatų, jie 
privalo pasitraukti.”

Aldermanas Albert išvadino 
detektyvų biuro galvą, Stege, 
“tuščių zaunų artistu”.

Bendras straipsnis ir kalbų 
tonas dėl “Tribūne” reporte
rio nušovimo yra toks: geng- 
steriai parodė, kad jie ne tik 
savo tarpt* kaujasi, bej kad grū
moja mirtim kiekvienam, kas 
pastoja

Už 
kurios 
kaltinti
jusius “Tribūne” reporteri, pa
ti “Tribūne” paskyrė dovanos 
$25,(KM); “Post” paskyrė $5,000; 

{“Chicago Herald-Examiner” — 
$25,000. Taigi viso7 paskirtoji 
doviųia siekia jau $55,000.

jų žygiams kelią.
suteikimą informacijų
padėtų sugauti ir ap-

Atėmė daimantų už 
$50,000

\Du bj^iditai padarė holdapą 
1'ranJUfnui Meyers, dalininkui 
graznų firmos tuo pačiu vai-

mantų Įkainuojamų suma $50,- 
IHH). iloldapas padaryta dienos 
taiku ties trdbėsiu 2630 Lin
coln Avė.

3,373,753 gyventojų 
Chicagoj

Oficialiai paskelbta, kad šių 
metų cenzas parodė, jogui Chi
cagoj šiais metais yra 3,373,- 
753 gyventojų. Chfcagos gy
ventojų skaičius paaugęs per 
paskutiniuosius dešimtį metų 
672,018 gyventojų.

Laikini indžionkšenai 
prieš užeigas

Teisėjas Woodwąrd išleido 
12 indžionkšenų prieš užeigas, 
restoranus ir kitokius biznius, 
liidžionkšenas išduota, tarpe ki
tų, prieš John J. Kulakis, 8452

įdomus debatai
Ketvirtadienį, birželio 19 die

ną, buvo įdomus debatai tema: 
“Ar yra Dievas?”

Kunigas John W. 
gi montuos, kad yra, 
cy VVard įrodinės,
D batus rengia ateistų draugi
ja Chicagoje. Debatai įvyks 
ateistų draugijos salėje, 1358

Kahill ar
tį l)r. Per- 
kad nėra.

Chicagos policininkij 
paroda

Devinta, metine Chicagos po
li ininkų paroda bus laikoma 
15 ir 17 dd'. rugpiučio mėnesio 
Kareivių Aikštėje (Soldicrs 
Field). Taip praneša policijos 
komisionierius VVilliam F. Rus-

Policininkai rengiasi dide-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Joniškiečių didelis 
sujudimas

Norvaišaitė, p-nia Šimai- 
Leonas Šimaitis ir kiti) 

joniškie-

jų tarpe 
Mačerin- 

maši- 
žadejo būti pilnos pri-

Sekmadienį, birželio 15 die
ną, įvyksta Joniškiečių Kliubo 
išvsžiavimas, kuris sujudino vi
sus išvažiavimų mylėtojus, o 
ypatingai pačius joniškiečius. 
Teko sužinoti, kad melrosepar- 
kiečiai-joniš'kicčiai (kaip tai 
ppj Impoliai, Bamonai, p-lė’Ag- 
nieška 
tienė,
rengiasi stropiai šiam 
cių piknikui.

Burnsidčs piliečiai, 
Barniškiai, Kusaieiai,
skas ir kiti — penkios 
nos 
lioduotos svečių.

O tvirčiausi joniškiečių rams
čiai, gryno kraujo joniškiečiai
— Stasė ir Pranas Šalkauskai
— visą eastsidę prižadėjo “at- 
mufinti” į Joniškiečių išvažia
vimą. Mat, apie Jackson Parką 
daug lietuvių dirba už džiani- 
torius, tai jie sako, kad vai
kus paliksią džianitoriauti, o 
patys važiuosią i Joniškiečių 
kliubo pikniką.

nieriai southsidėje — p. Nai
niai, Bridgcporto Laucai, Dam
brauskai, Smilgiai, iš 18-tos 
apielinkčs pp. Pilkai, taip pat 
gera Joniškiečių kliubo rėmė
ja p. Marijona Baid>lis, Bright- 
on Parko pp. Leveikiai, p-lės 
Šidlauskaitė ir šimkaitė, North- 
sidūs pp. Briedžiai, k Jatulis ir 
kili. 'Cicerus reprezen'tuotojas 
Joniškiečių kliubo, K. Kipšas, 
žadėjo visą armiją atsivežti su 
Blue Gis Bušu.

Buvau dar pamiršęs puošnų
jį Marųuette Parką. Iš čia taip
gi gražus ponų, ponių ir pa
nelių būrelis atvyks į didįjį 
penktrhetinj Joniškiečių L. K. 
Kliubo išvažiavimą.

Juozas Pronskus verbuoja 
visus Chicagos žemaičius 
telšiškius, rietaviškius, varniš
kius, kuršėniškius ir kitus.

Tad reikia tikėtis, kad Wil- 
lo\v Springs miškai, kartu su 
p. Svelainio farma, banguos lig 
jura. * 1 j

Joniškiečių Kliubo gabieji 
bartenderiai, J. Vaičiulis ir Ka
zimieraitis, su savo pagelbinin- 
kais turės pilnas rankas dar- 

į>. Eva Gasparaitienė su

Julius Butautis ir p-lė’Ak- 
vilina Ančiute, Joniškiečių Kliu- 
bo pionieriai, turės padaryti re
zoliuciją, o mes juos pasveikin
sime ir palinkėsime jiems ki
tus penkius metus laimingai 
darbuotis, kaip jie darbavosi 
praėjusius.

Na, tai pasimatysime sekma
dienį Joniškiečių Kliubo gegu
žinėje. Jus busite, busiu ir aš.

Joniškietis.
P. S. Pirmadienio “Naujieno

se”, rašinys apie • Joniškiečių 
kliubo pikniką buvo pasakyta, 
kad vieno pikniko komisijos na
rio pavardė esanti Vladas Bu- 

o turėjo būti — Buknis.kius,

Roseland
------ 1------------

Susirgo Vytautas Pučkorius, 
11 metų bernaitis, dr-gų Puč- 
korių sūnūs- Drg. Pučkoriai gy
vena adresu 10049 Perry avė. 
Tėvai labai sdsirupinę dėl sū
naus susirgimo, bet tikisi, kad 
gal liga neišsivystis į rimtesnę 
formą. —Vietinis.

Golden IStar Idiuibas laike mė
nesini susirinkimą. Susirinkime 
narių dalyvavo ne daugiausia.

Nutarta šią vasarą turėti 2 
piknikus. Pirmas piknikas bus 
birželio 15 d. Vieta prie 127 
St. ir Wentworth Avė. (prie 
Little Calumet River), netoli 
nuo Ruselando. Antras pikni
kas bus liepos 4 d. Creete, III., 
kur kasmet kliubas rengia pik
niką.

Ateinančio nedėldienio pikni
kas yra rengiama paskubomis, 
nes vėliaus vietos nebuvo ga
lima gauti. Todėl kliubiečiai 
nepamirškite patys atsilankyti 
ir pakviesti savo draugus. Vie
ta prie 127 St. ir Wentworth 
Avė. -— labai daili, gražu'’ 
kelis, bus galima puikiai laiką 
praleisti i.r pabaliavoti, o prie 
geros muzikos ir klumpakojį 
pašokti.

Gokjen Star kliubas jau per
sikraustė i naują kliubvietę, ku
ri randasi prie 107 ir Michi
gan Avė. Įėjimas iš 107 St.

Kliubietis.

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

, SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
--------O—-----

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pę piet Tel. 
Prospect 1980.

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
tartį. . .

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniška*

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudeth

Graborlai

Roseland

BUTKUS
Undertaking Uo.

P. B. Hadley lic.
Koplyčia dyka

710 W. 18th Street
Canal 8161 I

6
Penktadienio vakare, birželid 
dieną, Strumilos svetainėje

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga Ir jei aš apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikri 
kur ir kas 
PO

ą Hpoelalieta. kuria neklaus jūsų 
jums skauda,i bet pats pasakys 

galutino iflegzaniinavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 St.

PO

Lietuves AKuStret?
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
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

------ o------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

——O-------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3108 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1116

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiau

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

■O--------

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta avi'' jos 
•Reikimą. Didele dauerybė akiu suga
dinta pienais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą. nuse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų į 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metu praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenūe

Lietuviai Gydytojai

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

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

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel. Kcnwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PETRAS GREVIŠKIS
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METINES MIRTIES

SUKAKTUVĖS

1646 W. 46th St

1327 So. 49th Ct.

Telefono
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Phone Canal 6222
D

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wėst 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.
Telefonas Republic 7868

S. BIEŽIS

MARIJONA JOCIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 diena, 11:30 valan
dą vakare, 1930 m., sulaukus 
46 metu amžiaus, gimus Kalti
nėnų parapi joj, Numininkų kąį- 
me, Tauragės apskr. 32 metus 
išgyveno Amerikoj. Paliko di
deliame nubudime vyra Ado
mą, (lukteri Broni.slavą, 3 pu- 
seseres — Stanislava l’raibienę, 
Barbora Zagraganiene ir Bar
bora Žiliene, pusbroli Pranciš
ką Vielių. Lietuvoj seserį Ag
nieška Zidickienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4319 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 14 drena, 8 vai. iš ryto 
iš namu i Š’v. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėio- 
nčs siela, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Jocie
nės giminės, draugai ir pažjs- 
t.imi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

NuHude liekame.
Vyras, Duktė, Puseserės 
ir Gimines.

laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną birželio mėn. 1929 m., 

'sulaukės 22 m. amžiaus, gimęs
Chicagoje. Paliko dideliame 
nubudime motinėlę Kastanci
ją, patėvį Raymond Dugnas, 
seserį Eleonorą, švogerį Bob 
Moore ir gimines. Liūdnai 
atminčiai musų brangaus sū
nelio bus laikomos šv. Mišios 
birželio 13 d., St. David baž
nyčioje ant 32 ir S. Emerald 
Avė., 7:30 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ii pažįstamos atsilankyt į pa
maldas. Mes Tave Musų 
brangusis šimelį ir brolelį nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Tave 
ateisime. Kūnas palaidotas Sv. 
Kazimiero kapinėse nuosavioj 
koplyčioje.

Nubudę lieka.

Motinėlė, Patėvis, Sesuo 
i d Giminės.

i

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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 140.1
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12,A. M.
M.

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. Fairficld Avenue 

Tel. I^afayette 0727
SKYRIUS

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

SKYRIUS
6* 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2369 S. Leavitt St-, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioį nagai sutarti
Tel. Cicero 2962

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. Branswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathemiia

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III

Ofiso Telefoaaa VlrriBla OOSfl 
Bei. Tel Van Burei 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 17(0 iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedAUom nuo 10 Iki 12 die

ną. Namu ofiaae North Stde 
8413 Franklin Blvd. 

Valaadoa S-80 iki 0-8O vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

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. L 
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.

{vairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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 Skore 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 ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
, 4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Cąnal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaia

8 iki 8 vai. vak. Utaniinkaia ir 
Pčtnvčiomig 1 iki 6 v v

Viriuj Ashland State Rango

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS.
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 19 

Nedėlioj nuo 2:30 Iki 4:30 no d1sh

Telefoną* Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 318t Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte

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 Pėtnyčioi v

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava 

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 vidurmiestyje 
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. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte Tel Republic 96O< 
V7 VVjRgTKACSKAS

ADVOKATAS
29 So. U Šalie St. Room 73(1
Tel Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ai

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5180-5181____
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dcarborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietą

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

DR. S. ASHER 
Dentistas

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

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rndnrcll St.
Tel. Republic 9728
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Tarp Chicagos
Lieitmiį

monijos užbaigimui 4 metų auk- policiją, kuri, atvykusi, tuojau' 
štesniosios mokyklos mokinių ir išardė visą šou”. |

\oi\ijtieji dalyvavt kurso. 7 
ai už .išakyti vie-’ lietuvaitė

pas pro. <rani!B; prieš ii- po va 
karionės bus šokiai. įžanga ypa- 
tai $2.50

• • ūkiate praše 
s ne

Seimo 
reto: ’i

Policija nusivežė ristikes ir

Pasinaudokite
gal jau ir paskutine proga 
girsti musų garsų tenorą dai
nininką ir artistą p. Juozą Ba
bravičių dainuojant ir Miką 
Yozavitą, pianistą, kuriuodu 
dar kartą duos programą atei
nančio ketv(brgo vak-sre, birže
lio (.hin■•) 12 d., nuo 8:15 iki 
3:45 vai., iš W (.i L Radio sto
ties. šią malonią progą sutei
kia mums
UNIVERSAL STATE BANKA, 

3252 So. Halsted St.

velr.u 12 
rengimo 

J. Vai:
i S t., ka:

i ir užmok stį.
Birželio 17 d., 7:30 vai. va- 

iš- kare. Lietuvių Auditorium, į- 
vyks vienas puikiausių koncer
tų, kurio programą išpildys 
garsus “Birutės” Choras su or- 
jhestra ir kiti dainininkai-kės, 
smuikininkės ir pianistai.

Birželio 18 d. 
kare, Lietuviu 
/y k

d. birželio pas 
komisijos sek-

iii i i iu.čiant

7:30 vai. va- 
Audilorium, į- 

vicn.-’s iš puikiausių šo
va karas griežiant garsiau- 
lictuviu orchestrai, ą-

SLA. Seimo Paren 
girnai

Birželio 16 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Auditoriun į- 
vyks iškilmingas Seimo dele
gatų priėmimui-pagerbimui ban- 
kietas. Laike bankieto bus trum-

Esi Pavargęs?
Įgykit Naują Energiją 

■u Esorka!
Ar Jus jaučiatės nuolatos 

pailsęs ? Kodėl neatgauti reikia
mą energiją su Esorka? Sis 
laiko įrodytas tonikas pagel
bės jums sugryiti į normalumą. 
Pagerina jūsų virfikinimą. pasa
lina pilvo pakrikimus, konstį* 
pariją ir pairusius nervus. 
Klausk savo apiekiniDko. 14

Severas 
eSORKa

Ketvirtadienis, birž. 12, $0

VIŠTUKAI

ouMiiebM t hancvr 
Pardavimui Bizniai

Tarpe užbaigusių buvo
p-lė Florence Kar- ~v>č ą skundėją. Bet su atlygi- 

iitė, vyresnioji (M. Karpio dūk- aimu tai nežinia kaip bus. Vie
ni sako, kad tik ristikės gaus;

Už pasižymėjimą moksle iš 'Tiriklausomą joms kreditą, o ki-1 
ok’k’os j‘ gavo dvi auksines vėl aiškina, kad ir skundikė 

smilkąs ir daug dovanų iš savo | verta atlyginimo.
'<|raugų.

Florence netik buvo viena 
geriausių mokinių, bet ir jau
niausia iš visų baigusių šiemet 
tą mokyklą studentų. Taipgi 
ji buvo pasižymėjusi kaip vie
na mokyklos laikraščio redak
torių.

Peikia, pažymėli, kad (’rystal 
Lake Community High School 
yra pirmos rųšies mokykla ir 
kad pats namas yra moderniš-

te.
iiaoy Chickt>

Vjštukai

Vvl Icl C.HJ 3 illAiilM*

Well, pamatysime kaip džio-
(fižč išspręs. Raulas.

Išvažiuoja Lietuvon

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

Jums BiniKU.- 
$100 iki $2,000 

rttuiola.te mažorai* mfineaiu*- 
<uih mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Kea)

su kiekvienu šimtu vištų-

šiai
Birželio 20 d., 7:00 vai. va-i'k ai įrengtas ir išrodo labai pui- 

kare, černaiisko darže, Justicc kiai.
Park, Iii., įvvks vakarinis iš
važiavimas, kur tyrame ore ga
lėsim linksmai praleisti laiką.

Prie progos norime priminti 
vietos ir apylinkės lietuviams, 
kad tokių įžymių iškilmių, ko
kios esti laike SLA. Seimo, re
tai kada galima susilaukti, to
dėl yra prašoma visuomenė lan
kytis kuoskaitlingiausiai į vi
sus Seimo parengimus.

S. L. A. Seimo Rengimo
Komisija.

Mokyklos svetainė laike 
s kilmių buvo pilna. Pi’ogramą 
:špildė mokiniai, orkestrą ir 
choras.

Pasilsėjusi porą mėnesių, Flo- 
rencc ketina važiuoti į univer
sitetą. Jos- tikslas yra High 
School mokytoja.

Linkiu pasisekimo p-lei Kar
piu tei tapti tolimesniame mok
sle ir pasiekimo užbrėžto tik
slo.

Per “Naujienų” laivakorčių 
skyriaus patarnavimą, išvažiuo
ja Lietuvon laivu United States, 
Skandinavų Amerikos linijos, 
šios ypatos:

Marijona Pliuškienė,
.Joseph PI u skus, 
Boleslovas PluškuS, 
Povylos Rupšlauskas. 
Ona' Rupšlauskiene. 
Visi išvažiuoja Erie

gelžkeliu iš Dearborn stoties 
speciališku traukiniu 8:45 va
kare. Traukinys priveš kelei
vius tiesiai prie laivo.

Vakar iš La Šalie stoties iš
važiavo Ona Staniulienė- 
žiuoja' Lietuvon pas savo 
terį Salomiją Cherienę. 
žiuos laivu Paris kartu su 
kala.

F0X RIVER
HATCHERY

63 S. Grove Avė.
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

T

R.

Draugė iš Chicagos.

Town of Lake
Crystal Lake, III,

Va
du k-
Va-

Var-

Kas sakė, kad lietuviai nemyli 
sporto?

Namų Remodeliavimas
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPlNKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145.
Uždaryti porčiai nuo $50.

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

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

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

. ----- o-----

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros, 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

i!

PIGIAI parsiduoda greitu laiku 
fruit Storas. A. Plungis, 10728 So. 
.aich.gan Avė.

PARDAVIMUI Refreshment Stand 
išdirbtas per 6 metus, pelningas biz
nis. Nupirkti galima su maža pi
nigų. Ogden Avė. ir Wolfroad, 
Westem Springs, III.

PARSIDUODA barbernė, ant grei
tųjų. pigiai. Gera vieta. Aš pir
kau kitokį biznį. 727 W. 18th St.

Florence Karpiutė, duktė Mi
ko Karpio, gerai žinomo Chi
cagos lietuviams. kaip pavyz
dingo farmerio, užbaigė aukš
tesnę mokyklą.

Birželio (Junc) 6, 1930, Cry
stal Lake, Illinois, įvyko cere-

Jack Sharkey ir Max 
Schmeling Kumštynės,

Tai yra 
Sharkis 
apvylė.

H 

K:: I
f : j

1 \ t' J

svarbi musų lietuvių diena, bet tikimės, kad 
tą vokietį nugalės, nes Sharkis musų niekad ne-

Krautuvėj pirkdamas radio irgi niekad nebusiBudriko
apviltas. Gausi naujus ir geriausius modelius ii daug pi- 
giaus kaip kitur. Pas Budriką jus rasite visus naujus 
1931 modelius. GENERAL MOTORS, Brunswick, Victor, 
Sparton, Atwater Kent. Jus galite gauti elektrikinį radio 
už $39.00 ir aukščiau, su tūbomis, su viskuo. 10 dolerių 
tereikia įmokėti.

Budriko dvi Didelės Muzikos 
Krautuvės:

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4705

REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted St., Tel. Boulevard 3986

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St..
» tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvell 2000

—<O-------

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

Tel. Grovehill 1038 
—O-

------- O-------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Farms For sale
Ūkiai Pardavimui __

AKRŲ FARMA, išdirbta, ge-280
roj vietoj, viskas pilnai įrengta. 
Parsiduoda iš priežasties nesutikimo 
šeimynoj už trečią dalį jos vertės. 
Nesu agentas, tik padedu savo pa
žystamam. Gerai žinau tą farmą. 
Kreipkitės

W. GREIČIUS,
4533 So. Wood St.

PARSIDUODA puiki farma pigiai, 
80 akrų juodžemio. Randasi pui
kioj vietoj, prie konkreto kelio, In
dianos valstijoj, 55 mylios nuo Chi
cagos. Mylintis farmas nepraleis
kite šios progos. Del platesnių ži
nių kreipkitės i Joseph Gaižauskas, 
5939 So. Rockwell St., Chicago, Tel. 
Grovehill 04 75.

Exchange—Mainai

Antradienį užeinu “Naujie
nų” redakcijon ir prie durų, lig 
mano nelaimei, pasitinka ma
ne “daraktorius” — ko aš vi
sai nesitikėjau.

Apsimainėme “laba dena”. 
Po to jis ir pažiurėjo į mane 
baltomis akimis ir sako man: 
“Kaulai, tu rašyk “Naujienoms” 
daugiau, arba prisiųsk rezigna
ciją”. O sutikęs kitą reporterį 
vėl tokią pat isteriją anam rė
žia.

Aš, apsisukęs, pro duris Įauk, 
ir kiūtinu Bridgeporto link. 
Perėjau BricĮgeportą skersai ir 
;šilgai. Nieko naujo. Viskas ra
mu...

Pasilei<lžiau Toleikos pusėn. 
Atmaršuoju iki 13-čios gatvės 
r pasuku į vakarus. Priėjau 

Hermitage avenue.
Matau ir girdžiu, viduryje 

bloko minia moterų ir vaikų 
"tikauja, blaško kepures į orą.

— Na — sakau — tai jau 
•evoliucijos pradžia!

Prisiartinu. Nagi nieko pana
gaus! Tik dvi moterys pusam
žės — viena sėdi viduryje gat
vės, alsuodama iš nuovargio, 
o kita prie jos stovi ir vis ra
gina: “Kelkis, tu gyvate, aš tau 
kuodą nurausiu!”

— Ar peštynės? — klausiu 
irčiau prie scenos stovinčiųjų.

— No, ne... ristynės — at
siliepia užklaustasis.

PRANEŠIMAI
Kas turite išnuomavimui kambarių?

Birželio 16 iki 21 įvyksta SLA. 
Seimas. Suvažiuos daug delegatų iš 
įvairiij vietų, kurie pageidauja ap
sistoti pas privačius žmones. Todėl 
kas turite kambarių išnuomavimui, 
prašomi pranešti tuoj’aus seimo 
rengimo komisijai 3236 S. Halsted 
St., tel. Calumet 3277.

-----o—*
Sveikatos komisionierius pataria 

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

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139 

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

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

2231

Miscellaneoup
Įvairus

24

MAINYSIU 2 aukštų medini na
mą ant didesnio mūrinio dviflačio 
South Side apielinkėj. 8840 Houston 
Avė., 2 lubos.

TURIU Fordą, galiu pavėžėti 
vienu kartu 15 žmonių piknikai!. 
816 W. 33rd PI.

IŠSIMAINO du namai, vienas na
mas 6-6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas, su 2 karų garadžiumi, kai
na $9,500. Antras namas — 4-5 
kambariai, kaina $5,500. Abudu na
mai ant išmainymo: mainysiu į bu- 
Černę, lotą, automobilių ar didesnį 
namą.

F. G. LUCAS AND CO. 
4108 Archer Avė. Tel. lafayette 5107

“Birutes” choro pamokos Įvyksta 
ketvergo vakare, lygiai 8 vai. vak., 
Gage Parko salėj. Visi choro daly
viai privalote punktualiai pribūti.

Valdyba.

Roseland. Birželio 13 d., 7:30 v. 
vak., svetainėje, 341 Kensington 
Avė., jvyks Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimas. Šiame su
sirinkime bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai, 
nariai, narės 
p-ijos ir tie 
atsilankykite

----- o-----
PATENTAI, copyrights — 

mai visokios rųšies. 
B. f>ELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187 
---- O-------

išradi-

Visi 
ir šv. Juozapo Dtau- 

kurie norite Brisi rašyt 
paskirtu laiku.

Sekretorius.

SL Charles, III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puiku pikniką nedė- 
lioj, birželio 15 d„ Joe Mplio Colman 
Grove miške, prie Fox River. Va
žiuoti reikia 22 jęėliu link Elgin iki 
žvvraunes. Gatvekariais važiuoti 
iki 49 stoties, ho kairei. Visus 
St Charles ir abielnikčs lietuvius-es 
kviečiame atsilankyti. įžanga 50c 
nuo automobilio.. Jeigu lytų pik
nikas įvyks sekamą nedėldienj.

— Komitetas.

Fox River. Va-

----- o-----
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popięruojam ir 
Dekoruojam

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDU BROKERIAI v
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

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

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvefilme jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbu* 0467, 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.
............... ... , ....................... ,—.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel, Lafayette 0455

PARSIDUODA pigiai naujinteliai 
restaurano fįxturiai, arba galite pirk
ti visą biznį. 9333 S. Cottage Grove 
Avė. \

Town of Lake.. — Teatrališkas 
Kliubas ‘Lietuva” laikvs savo mė
nesini susirinkimą, birželio 12 d., 
8:30 vai. vak.. Davis Sųuare Park 
svet. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir kitiems pranešti.

— Valdyba.

------ O-------
Boulevard 6520 Res. Yards

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

4401 Furnished Rooms
RENDON du miegruimiai vaiki

nams, su valgiu arba be valgio, nau
jame name. 3427 So. Emerald Avė., 
1 floras.

PASIULYKIT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

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

Medinis namas, lotas 
$8,000.

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

Visiškai nauja mūrinė 6 
rių bungalow, 
karštu 
lotas.

parduota 
keblumų.

81x125.

kamba- 
porčiai, 

50 pėdų

803

miegamieji 
vandeniu šildoma. 
$9,500.
J. H. SCHAFFER

Ridge Avė., Willmette, III. 
Teh Willmette 364

DIDELIS garu šildomas furnišiuo- 
tas kambarys pasirenduoia vienam 
ar dviem vaikinam ar vedusiai po
rai 3235 S. Halsted St., 2 floor, 
Victory 4873.

mama ir susikimba su'savo opo
nente. Pasitąso lir abidvi su
griūva gatvėje.

Pasigirstai moterų kliksmas, 
o vaikai vieni šokinei^. b:' 
mota kepures į orą, šaukdami 
ura!”.
Minia vis renkasi didesnė...
Taigi pasirodo, kad musų 

sportininkų išmetinėjimai bu
sią lietuviai neįdomaujantys 
sportu, yra niekas kitas, kaip 
tuščias zaunas.

Dabar truputis apie pačias 
sportininkes. Pirmoji ponia pa
sirėdžiusį melsva ir trumpa dir
se ir... kaip čia pasakyti... Jie 
^nadžiamų”. Kai ji ritasi, tai 
kartas nuo karto užsiverčia! 

siutas ir pasirodo... Na, kas pa
sirodo, tai nesakysiu. Bet “pa
sirodymas” suįdomina publiką, 
ir kliksmas “ura!” padidėja.

Jos gi oponente tik vienais 
naktiniais marškiniais, basomis 
kojomis, mėlynu išpustu veidu. 
Ji — sportininkė tvirto sudė
jimo, ir be pasigailėjimo lam
do savo oponentę.

Iš jų kostiumų ir kalbom su
pratau, kad spotrtininkės buvo 
po įtaka “mulo”.

Žiūrėtojų tarpe buvo ir len
kų. Viena lenkių, prisiartinusi 
prie scenos, sušuko: “O, mal
ka boška — policmana!”

Tarpe žiurėtoų atsirado, kaip 
anglai sako, ir “sokerių”. Vie
na moteris sužinojusi, kad ris- 
tikės neturi permito, pašaukė

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W, 
of A. susirinkimas atsibus nėtnvčioj 
birželio 13 d., Amalgamete Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 v. 
vak. Taipgi šiame susirinkime bus 
daug svarbiu reikalų, tad malonėki
te susirinkti laiku.

— F. Prusis, sekr.

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

LIETUVIŲ KOTELIS
Šviesus, Svainis kambariai su visais 
parankamais, renduojasi ant savai
tės 
šia

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 4Sth Court, 

Cicero, III.

ir nakvines už $1.00. Geriau- 
transportaciia.

GEO. JOKUBONIS
2318 Washington blvd.

TIKRAS BARGENAS. — Lotai 
41x135 pėdų už $450. Išmokėji
mais. Nuolaida, jei pirksite cash. 
Savininkas Grant, 11305 S. Spauld- 
ing Avė.

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas ivyks nedėlįoj. birželio 15 d, 
n. Svelanio farmoje, 84 St. ir Kean 
Avė. Programos, šokiai, žaismės 
su išalimėĮimu dovanu, užkandžiai 
ir gėrimai visiems atsilankiusiems, 
linksmumas, draugiškumas visiems 
užtikrintas. Kviečia Komitetas.

r
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockvell St., 

CHICAGO. ILL.

UŽKVIEĮIMAS 
šiuomi kviečiu visus pažįstamus, 
draugus ir visus, kurie nori pra
leisti linksmai laiką ant tyro oro 
tai geriasia vieta.

Colmąn Grove 
randasi tarpe St. Charles ir Elgin, 
tik 40 mylių nuo Chicago, III. 
Daržo atidarymas įvyksta 14 ir 
15 dienas birželio. Daržas ant 
puikios Fox Rivės kranto, galima 
maudytis, žuvauti, važinėtis luo
teliais.

Nakvynės, valgiai, minkšti gė
rimai, galima gauti ant vietos.

Kviečia visus atsilankyti savi
ninkas . '

5

JUOZAS MOLIS.

Colman Grove
Road 5 arba Road 6 iki Fox 

River nuo ten Road 22, 
mylios tarp St. Charles ir Elgin

o
Automobiles

10% PIGIAU Uf VISĄ DARBĄ 
cONSUMERS Stogu Darba# Grei
tai taisome stogus visokios rųšies. 
Hile kada ir bile kur 
■skaitliavimas 
dend ‘arhn mieste

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie R4RS

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju

Tel. Lafayette 7554

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.
l^afavette 2082

PIRM JUS PIRKSITE vasarinį na
meli ar lotą, būtinai pamatykite ką 
mes darome dėl savo kostumerių prie 
geriausio žuvavimui eždro Illinois 
valst. Medžiais apaugės, daili vieta, 
geros maudynės, krikščionims, 50 
mylių. Rašykite dėl kelių žemlapio 
ir platesnių žinių: Naujienos, Box 
1202, 1739 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6 
ir 6 kambarių. Didelis nupiginimas. 
Karštu vandeniu šildomas. 2 karu 
mūrinis garažas. 7012 South 
Artesian Avė.

Financial 
r Finansai-Paskoloa ,. _ _ 

Paskolos suteikiama j .vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNI9 DYKAI

Sport Roadster vėliausia ...... ......
Standard Coupe vėliausis ....... .....

$495
$495

1930
1930 ________________ ________ _____. ..
1929 Town Sedan iftvaž. 2160 mylių $465
1929 Standard Coupe nepaprasta verte $2951929 “ ‘ . . . . ------ 1—
1929

Tudor, nauji tnirai. iAv. 2700 m. 
Roadster, tilt Windshield, spotlight 

Visi karai turi 90 dienų raAtiAkų 
garantiją. $20 iki jmokčti. 

M. J. KELLY. 
4445 West Madison St.

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

$375
$375

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

PINIGAI
$300Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kcdzie Avė.

PARDAVIMUI cafeteria arti dide
lių dirbtuvių. Biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Esu našlė, vienai sun
ku apsidirbti. 716 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė, 
ant Michigan Avenue. Roselande; dėl 
informacijų šaukite Pullman 5330.

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
catessen su geru staku. Parduosiu 
už pirmą pasiulimą. 4522 South 
Hermitage Avė.

IMPERFECT IN ORIGINAL

DU LOTAI, 
randasi geriausioj vietoj, lietuvių 
apgyventoj. Ant Rockwell. netoli 
71-mos. Nėra morcičių, parsiduo
da labai pigiai. Savininkas inai- 
nv« 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 kampinis 
su 2 lotais ant So. Leavitt 
gatvės. Tinka gazolino 
3456 So. Leavitt St.

cottage 
ir 35tos 
stočiai.

PARDAVIMUI mažas cottage Fox 
River Grove. Kaina $1,600. Ra
šykite adresu: L. Turėk, Fox River 
Grove, Jllinęis

KITĘ nepamatė šio 
i^inis 2 augštų na-

NEPRAL 
bargeno — 
mus, 4 flatai — su tuščiu lotu 
$5500, 503 W. 46th PI.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 2 
karų garažas; 175 pėdų ilgio lotas. 
$1.500 įmokėti, likusiu i iš mokė j i 
mais. Kaina $7,300. 2827 So. 48th 
Ct., Cicero, J U,


