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Bolševiku Skunda Prieš SLA. Teismas Išmėtė
Patys Skundikų Advokatai Prisipa 

žino, Kad Skundas be Pamato
Ištremtas italų respub

likonų vadas mirė

Teisėjas leido skundikams per 10 dienų 
suformuluoti naują prašymą teismui

GIVERNY, Franci ja, birž. 24 
— Italų diktatoriaus Mussoli- 
nio ištremtas, mirė čia Italų 
i cspubiikininkų vadas Eugenio 
C'hisea. Jis buvo 67 metų am
žiaus.

Bolševikai, kurie kėlė “revo
liuciją” Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seime ir paskui, pa
darę savo seimą, bandė per teis
mą pasiimti Susivienijimą ir jo 
turtą i savo rankas, gavo skau
dų smūgį.

Cook kauntės Apygardos teis- 
mas (Circuit Court) teisSjo 
Feinbergo kameroj vakar na

grinėjo bolševikų paduotą skun
dą prieš SLA. Pildomosios Ta
rybos narius — prez. Gegužį, 
viceprezidentą Mikalauską, sek
retorių Jurgeliutę, iždininką 
Gugj, iždo globėjus Raginską 

Drą Klimą 
skundą at- 
nepamatuo-

Stalino priešininkai 
turėsią klauptis ant 

kelių prieš jį
Rykovui, Tomskiui, Bucharinuj 

gresiąs Trockio likimas, jei 
jie nenusilenksiiį diktatoriui

ir Januškevičių ir 
— ir tą bolševikų 
metė kaip niekuo

skundikų advokatai

Policija Indijoj pašo 
vė 100 kaimiečių

Vartojo kulkosvaidžius prieš 
gyventojus, atsisakiusius par- 
douti jai maisto

BOMBĖJUS, Indija, birž. 24. 
— Britų indų policininkai, gin
kluoti kulkosvaidžiais ir aero
planų padedami, puolė indų 
miestelį netoli nuo Lahore, dėl 
to, kad jo gyventojai atsisakė 
parduoti jiems maisto. Pasak 
pranešimo apie šimtas indų bu
vo sužeisti ir 50 suimti.

Lahore rajone bijoma nera
mumų, kadangi indų naciona
listai rengiasi laikyti milžiniš
ką (demonstraciją, per kurią 
busią sudeginti britų Simono 
komisijos nariai manekinuosc, 
o taipgi didžiausia krūva po
pierių, reprezentuojančių Simo
no komisijos pranešimą.

Bombėjus, taip pat ir kiti 
Indijos miestai, aštriai protes
tuoja prieš policijos puolimą 
Bombėjuj indų nacionalistų de
monstracijos praeitą šeštadie
nį, kur apie 500 asmenų, jų 
tarjje keletas moterų, buvo su
žeista-.

prisipažino, kad skundas netu
ri pamato. 

Teisėjas Feinberg pripažino, 
kad SLA. prezidentas Gegužis 
elgėsi visai teisingai, kai jis, 
negalėdamas gražumu nuramin
ti seime triukšmadarių, tvar
kai atsteigti pavartojo policiją. 

I’usstikęs piimokslą skundi- 
kams, teisėjas davė jiems de
šimtį dienų laiko naujam pra-1 MASKVA, birž. 24. — Bytoj 
šytnui teismui suformuluoti, jei Kremliuje atsidaro
jie nori. visos Sovietų Sąjungos komu-

Visą bylą atliko pats teisė- nistV partijos kongresas, kuris 
jas. Kaltinamosios šalies advo- turėjo prasidąti prieš keletą 
katams visai neteko nei kai- (savaičių, tačiau dėl rietenų taip 
bėti. diktatoriaus Stalino ir jo prie-

Smulkesnis procedūros teis- pU buvo atidėtas į birželio 25 
me aprašymas šiame numery dieną, 
paduotas kitoj vietoj. Kaip djabar atrodo, Stalinui

 pasisekė nugalėti priešus ir pri- 
ri* i i • .pakuoti kongresą savo žmonr-Siulo kongresui su- mis, kurie girs jį ir patvirtins 

mažinti imigraciją I Į • * 1 1 -be abejo, susilauks pagyrimo 
per pusę už tai, kad užgynė vartoti 

------------ smurto priemones žemės ūkio 
VVASIUNGTONAS, birž. 24. kolektivizavimą vykdant ir kad 

— Kongrcsmanas Albert John- “sėkmingai” vykdo penkerių 
son, atstovų buto imigracijos metų industrializacijos progra- 
komisijos pirmininkas, kuris mą. 
yra žinomas kaip imigrantų Tatai reiškia, kad Stalinas ir 
priešas, pasiūlę atstovų bute re- toliau pasiliks Rusijos diktato- 
zoliuciją, kad imigracija atei- rius. 
liautiems fisko metams butų Karo komisaras Vorošilovas, 
per pusę sumažintą. kuris buvo atvirai stojęs opo-

Johnsonas savo pasiūlymą zicijon ir <leI to
motyvuoja tuo, kad toks imi- P^ne išlėkė iš vietos, dabai 
gracijos sumažinimas žymiai v atsiklaupė ant kęhų 
sumažinsiąs nedarbu krašte. P^'š diktatonų, pi įsipažinę 

klydęs ir išmeldė nuodėmių at
leidimą.

Trys kiti žinomi bolševikų 
vadai, įBucharinas, Tomskis ir 
premjeras Bykovas, veikiausia

56 asmenys užmušti 
kalinių sukilime 

Indijoje

Anglija suspendavo 
Maltos konstituciją

LONDONAS, birž. 24.
Premjeras MacDonald šiandie 
pranešti parlamente, kad dėl 
politinių kivirčų ir dėl Vati- 

• kano maišymosi i vidujinius 
Maltos reikalus, Maltos konsti
tucija tapo suspenduota ir vi
suotiniai rinkimai atidėti.

irė. Vorošilovas: puls ant kelių
RANGUNIAS, Burma, Indija, I“Į mels Staliną nuodėmių atlei- 

birž. 24. - Penkiasdešimt še- H1™ už sa™ .dešini nukrypi- 
ši asmenys buvo užmušti ir H ,Hes. k,ta,P ,°ah 
daugiau kaip septyniasdešimt 
sužeisti per kilusias šiandie 
linių riaušes centraliniame 
Įėjime.

Pasak pranešimų, buvo 
mušti keturiolika kalėjimo 
gų, du policininkai ir keturias
dešimt kalinių.

Keli šimtai kalinių
puolė kalėjimo sargus, šešis jų I žinomas lakūnas 
nukovė ir pasigrobė jų šautu- Kingsford-Smith ir 
vus. Prasidėjo kova tarp kali- kompanionai, kap. J. 
nių ir kitų sargų, iki pagaliau |je yy Stannage ir M 
atvykus f 
apsiautė kalėjimą. Kaliniai vis

ne 
ka-lbct 
i.n mo.

tik savo vietų valdžioje, 
ir susilaukti Trockio liki-

' " Southern Cross atle-
heli " |

kia iš Europos į 
Ameriką

staiga

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu; nedidele tem- 
fperaturos atmaina; lengvi, (Au
giausia žiemių krypties, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 780 ir 70°.F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 3:57 
ryto.

Charles 
trys jo 
P. Saul, 

. E. Vau 
kariuomenės policija i)yj(> Southern Cross aeropla- 

1 nu atskrenda per Atlanto van- 
(lelto kovėsi dar per dvi valau-1 (Įenyną Europos į Ameriką, 

išskrido iš Port 
Airijoj, pirmadieni 
vakaro, Chicagos 

laikrodžiu. Antradieni 1:15 vai. 
po pietų (Chicagos laikrodžiu) 
radio pranešimu Southern Cross 
buvo jau 1,150 mylių į vaka
rus nuo Airijos ir mažiau ne 
800 mylių nuo Netwfoundjando.

das, kol pabaigė savo amuni-l .Lakūnai 
cijįj. Tada pasidavė. Manrocko.

___________ 10:25 vai.

Nuo kaitros Chicagoje 
mirė 13 asmenų

Pirmadieni, karščiausią šie
met dieną, kuomet termomet
rais siekė, 97 laipsnius 
heito, Chicagoje nuo 
dešimt asmenų mirė, 
prigėrė besigaivindami

Tarp mirusių yra ir vienas 
lietuvis, Dominykas Yakas, 60 
metų amžiaus, gyv. 1926 Canal- 
port avė.

Vakar buvo pakenčiamai šil
ta.

Fahren-
ikaitros

ežere.

Kanibalai užmušė tris 
olandų tyrinėtojus

H'AAGA, Olandija, birž. 24. 
— Iš Olandų Naujos Gvinėjos 
praneša, kad kanibalai užmu
šė tris olandus, kurie buvo pa
siųsti Į Tjemaros paupį tyri
nėjimo tikslais.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — F. T. Jonės, iš Torema, Wash., kuri per Ameriką 
yra' parvažiavusi 88 kartus. Ji yra 85 metų amžiau^.

“Komunistų” bandi
tų siautimas Kinuose
Provincijose operuoja keliolika 

atskirų “raudonų armijų,” 
plėsdamos gyventojus

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 24. 
— Nuolatiniai pranešimai apie 
banditų siautima vidurinėse Ki
nijos dalyse rodo, kad tie va
dinamų “komunistų” siautimai 
sudaro ne ką mažesnį pavojų 
centralinei valdžiai, kaip kad 
šiauriečių generolų sukilimai.

Nors jie ir vadinami komu
nistais, iš tikrųjų jie yra nie
kas daugiau, ik.aip banditai, ope
ruojantieji po <raudona vėlia
va. Kiek jų krašte yra, tikrų 
žinių nėra. Tiek žinoma, kad 
yra ne mažiau kaip keturioli
ka atskirų “raudonų” armijų, 
operuojančių įvairiose 1 lupeh, 
Kiamgsi, Kvantungo, Honano, 
Fukieno ir Anhvei provincijų 
dalyse ir skaitančių bendrai 
apie 45 tūkstančius vyrų. Tų 
armijų tik trys ar keturios yra 
kiek geriau organizuotos ir gin
kluotos, o visos kitos galėtų 
būt lengvai išblaškytos, jei jas 
pultų gerai disciplinuota kariuo
menė.

Bet centraline Nankino val- 
<lžia šiuo tarpu nedaug ką ga
li padaryti čia, kuomet jai ten
ka savo jėgas koncentruoti pi
lietiniam karui šiaurėje, prieš 
jungtines gen. Jen Hsišano ir 
maršalo Feng Juhsiano sukilė
lių jėgas.

Meksika užgynė savo 
aviatoriams leistis j 

tolimus skridimus
MEKSIKOS! MIESTAS, birž. 

24. Prezidentas Bubio iš
leido formalų įsakymą, kuriuo 
užgina Meksikos kairiškiams 
(aviatoriams leistis į tolimas ke
liones aeroplanais.

Prezidentas sako, kad jis,nu
taręs nebeleisti daugiau Mek
sikos lakūnams rizikuoti savo 
gyvybėmis pavojingais skridi
mais, kurie neturį nė kokio ypaf- 
tingo tikslo.

Papa sunkiai susirgo
VATIKANO MIESTAS, birž. 

24. — iPapa Pijus XI sunkiai 
susirgo. Jis yra 73 metų am
žiaus.

Dideli darbininkų 
neramumai Sevilijoj
Muštynėse su policija 500 as

menų sužeisti; paskelbtas vi
suotinis darbininkų streikas

SEVILIJA, Ispanija, birž. 24. 
Sevilijoje paskelbtas visuotinis 
darbininkų streikas, ir mieste 
vakar įvyko didžiausių neramu
mų, per kuriuos apie 509 as
menų buvo sužeisti, jų tarpe 
nemaža policininkų, kurie strei
kininkų demonstracijai pa
trempti vartojo šobles ir šau
tuvų drūtgalius. Keturiolika 
darbo unijų vadų buvo areš
tuoti.

Šiandie padėtis mieste atro
do rami, tačiau atmosfera la
bai įtempta ir laukiama nau
jų neramumų išsiveržimo. Vy
riausybė mobilizuoja stiprias 
policijos ir milicijos jėgas.

Visuotinis streikas ir nera
mumai kilo dėl mirties vienos 
idarbininkės, kuri buk buvus 
vieno policininko mirtinai su
žalota per alyvų darbininkų 
draugijos streiką praeitą šešta
dienį. ISlevilijos gubernatorius 
tačiau išleido pranešimą, kuria
me sako, kad kalbama mote
riškė — jos vardas Antonia 
Vargas Bravo — minus palagu 
ligoninėj ir kad streike ji vi
sai nedalyvaus.

Moteriškė nunuodijo 
savo vaiku ir pati 

nusinuodijo
LOS ANGELES, Cal., birž. 

24. —• Mrs. Louise Piroctor, 40 
metų amžiaus moteriškė, davė 
išgerti nuodų trims savo vai
kams ir pati nuodų išgėrė. Ji 
ir du vaikai mirė, trečias nu
gabentas į ligoninę ir kažin, 
rir bebus išgelbėtas.

Darbininkas prigėrė
ROCKFORD, III., birž. 24.— 

Spring ežere ties Rochelle pri
gėrė, besimaudydamas, Herma
nas Redeniuis, 43 metų am
žiaus, elektros darbininkas.

EAST POINT, Ga., birž. 24. 
— Čia nusišovė studentas Jack 
Mulkey, ką tik baigęs augštes- 
nę mokyklą su pagyrimu. Ma
noma, kad jis nusižudė dėl pcr- 
didelio nuovargio mokslu.

Apiplėšė banką ir pašo
vė pašalietį

GRANiD RAPIDS, Mich., birž. 
24. —' Trys banditai šiandie 
čia puolė Grand Bapnjs- Sav- 
ings banko skyrių B gatvėj iir 
pabėgo su $10,000. Bėgdami jie 
pavojingai pašovė vieną paša
lietį, vardu Harm Brocne.

Britų komisija siūlo 
sukurt Indijos val

stybių federaciją
LONDONAS, birž. 24. — Par

lamentini komisija, kurios pir- 

mininku yra Sir Jobu Simon, 
ir kuri pustrečių metų tyrinėjo 
padėtį Indijoje, vakar paskel
bė antrą savo pranešimo dalį. 
Pirma dalis buvo paskelbta prieš 
dvejetą savaičių.

Antroj pranešimo daly komi
sija daro pasiūlymą, kad butų 
sukurta visos Indijos valstybių 
fedĮeracija, kurią tačiau kontro
liuotų Anglija.

Kolera piauna žmones 
Filipinuose

MANILA, Filipinai, birž. 24. 
— Cchu provincijos vyriausy
bė praneša, kad Bantajanų sa
lose labai paplito koleros epi
demijai. Daugybė saliečių mir
šta. Sveikatos vyriausybei esą 
juo sunkiau kovoti su ta liga, 
kad tamsus gyventojai ligonius 
slepia.

Vokiečių fašistai 
grūmoja padaryt 
pogromą žydams

BERLYNAS, birž. 24.—Ber
lyno fašistai, kurie oficialiai va
idinasi nacionalsocialistais, grū
moja padarysią pogromus žy
dams, jeigu policija ir toliau 
juos, fašistus, provokuosianti 
ir neleisianti jiems paraduoti 
uniformuotiems rudais marški
niais. •

Meksika nori įvest 
privalomą karino- 

menės tarnybą
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

24. — Karo ministeris gen. 
Joa<|uin Amaro ketina pasiū
lyti ateinančiai kongreso sesi
jai rugsėjo mėnesį priverstinos 
kariuomenės tarnybos įstatymo 
projektą.

Mažoji antanta kovos 
Habsburgų grąžinimą

Vengrijos sostan
BERLYNAS, birž. 24. — Ta- 

troj, čekoslovaikuosc, ryloj 
[šiandie] susirenka mažosios 
izintantos valstybių — Čekoslo
vakijos, Jugoslavijos ir Rumu
nijos — konferencija, kurioj 
svarbiausias diskusijų klausi
mas bus Vengrijos bandymas 
grąžinti sostan Habsbuirgų prin
cą Otto.

Mažoji antanta yra griežtai 
tam {priešinga, ir veikiausia da
rys spaudimą Francijai, o ne
tiesioginiu bndu ir Vengrijai, 
kad to neįvyktų.

Senato komisija pri
tarė Londono juros 

sutarčiai
WASHINGTONAS, birž. ^1. 

— Senato komisi ja užsienių rei
kalams 16 balsų prieš 4 pasi
sakė už Londono laivynų su
tarties ratifikavimą.

Senatoriai Shipstead (farmer- 
liabor, Minu.) ir Johnson (rep., 
Cal.), kurie balsavo prieš, ke
tina pateikti mažumos rapor- 
tą.

Dabar beveik neabejojama, 
kad senatas sutartį ratifikuos.

Woodcock bus prohibi- 
cijos vykdymo galva
WASHINGTONAS, birž. 24. 

— Generalinis prokuroras Mit- 
chell pranešė, kad prohibicijos 
įstatymo vykdymo aparatą per
kėlus iš iždo klcpartamcnto j 
teisingumo deparamentą, nuo 
liepos 1 dienos vyriausias tb 
aparato galva busiąs Amos W. 
Woodcock, Jungtinių Valstybių 
idistrikto prokuroras Baltimo- 
rč,j, vietoj dabartinio prohibi
cijos komisaro James Dorano.

Sprogimas feierverkij 
.. fabrike; 1 užmuštas

AKRON, Ohio, birž. 24. — 
Hudson Fiirevvorks kompanijos 
fabrike, Hudsone, įvyko spro
gimas, sugriovęs tris fabriko 
triobėsius. Vienas dailininkas 
buvo užmuštas.

Banditai puolė banką; 
nusinešė $20,500

iNOBIJls, Ilk, birž. 24. — 
Keturi ginkluoti banditai šian
die puolė vietos First National 
banką Ir pabėgo su $20,000 
bonais ir $500 gyvais pinigais.

Lenkti seimo sesija vėl 
atidedama

VARŠUVA, birž. 24. — Pre
zidentas Moscickis pasirašė de
kretą, kuriuo nepaprasta seimo 
ir senato sesija vėl atidedama.

Suėmė Vilniaus lietuviu
veikėją

VILNIUS, birž. 5. — “Jau
nimo Draugas” praneša, kad 
neseniai vėl suimtas ir padė
tas į Lukiškių kalėjimą Pra
nas žižmaras, — žinomas vie
tinis lietuvių jaunimo veikė
jas, buvęs lietuvių skautų vadas.

BARTININKAI. — šeštinių 
dieną (gegužės 29) Bartinin
kų bažnytkiemyje Stepanaus
ko alinėje kilus tarpusavio ki
virčams Skerpėjų kaimo, Lan
keliškių vaisė., ūkininkas An- 
tansas Dabulevičius brauningo 
šuviu į kaktą mirtinai nukovė 
Adolfą Lenkai t ūką, Oškabalių 
kaimo gyventoją.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus

• Paštu ir Telegrama.
Patarnaujame Greitai,
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.



P. š-kas

Nansenas ir ja kelionės

reikalu 
ropėnu 
Rimai.
littvo ir

(Tęsinys)
Nansenas galvojo pereiti 

Grenlandiją pašliūžomis. Tuo
jis pasirinko dar du eu- 
ir buvo atsiųsti du es- 
Iš europenų su juo ke- 

Svedrupas, vėliau
“Framo” kapitonas, keliaujant 
Nansenui į žiemių ašigalį. Buvo 
prirengti lengvi laiveliai ir kiek
vienam po rogutes. Valgio bu- j 
vo pasiimta 2 mėnesiam. Rei
kėjo tik, kad kas nuvežtų ry- 
tinin salos krantam Nuvežti 
teko ruonių medžiotojų laivui, 
vykstančiam medžioklėn. Lai
kas vykti Nansenui buvo ne
patogus, — pats Grenlandijos 
pakrantėj ledų susikuopojimo 
metas. — bet kai nusisamdyti 
laivui pinigų nebuvo, tai teko 
ir taip keliauti.

Laivas juos privežė prie 
los kiek galima arčiau, ir 
išsikėlė jūron. Tačiau ilgai 
galėjo pasiekti kranto: juos, 
susėdusios ant lyties ilgai ne
šiojo juros srovė, o kai išsikel- 
davo vandenin, tai būdavo pa
vojinga plaukti dėl audrų ir le
dų. Taip srovė juos nunešė 
daug įpiečiau tos vietos, iš ku
rios jie ketino keliauti skersai 
salą. Vėl teko grįžti pakrante 
į žiemius. O kaip pasiekę vaiv 
gaiš negalais keliavimo vietą, 
ėmė keliauti sala, tai pamatė, 
kad ledų pakrantėj prasi skirs
tyto’ ir jei butų plaukę vėliau, 
tai nebūtų buvę tokio vargo. 
Bet reikėjo plaukti ne tada,* ka
da nori, o kada veža — ką gi 
kita be pinigų būdamas pada
rysi. Kai išlipo salon keliauti, 
visi labai džiaugėsi, tačiau kai 
ėmė keliauti—džiaugsmai išdul
kėjo kaip nebuvę. Juk keliauti 
teko sniego ir ledo dykyne, tru

da- 
per 
nu- 
bu- 
ligi

' ra.'ujtends, įsaago, m.'—   ........... —  ....-" ■ Trečiadienis, birž. 25, 1930

sa- 
jie 
ne-

ko maisto ir vandens’, kankino 
karštis ir šaltis vienu ir tuo 
pačiu metu. Prieš saulę karštis 
siekdavo bent ligi 30°, o pavė
sy būdavo keli laipsniai šalčio. 
Kai einant priešakinė kūno 
lis būdavo prieš saulę, šuto, 
vaidą varvėjo prakaitas, tai 
gara stingo. O naktį šaltis 
davo labai didelis— bent
—45°. Maža to, kildavo audrų 

1 ir tekdavo rytėti menkose pala
pinėse. Vietomis- keliautojai 
užeidavo gilių ledo plyšių. Vie1- 
tomis tie plyšiai būdavo pavirš 
užpustyti sniegu. Ir reikdavo 
labai saugotis, kad neįburbėtum 
kokion kiaurymėm Tačiau ir 
taip keliaudamas Nansenas ne- 

i pamiršo mokslo stebinių. Taip 
i keliautojai per 40 dienų perėjo 
salą, padarę 560 kilometrų ke
lio, ir pasiekė vakarinių, gyve
namą salos krantą. Tačiau 
grįžti Europon nebegalėjo, nes 
laivų navigacija buvo jau pasi
baigusi. Bežiemodamas Nans’e- 
nas susigyveno su eskimais, su 
jais žvejodavo, medžiodavo, 
pramoko plaukyti jų kajakais, 
mažais laiveliais, kurie vėliau, 
keliaujant Nansenui žiemių aši
galiu, atstojo jam laivus.

palikęs namus ir žmoną. Jis 
žiuri dar per žiūroną namų liris 
kon. Mato sukniubusią suole 
po pušim moteriškę. Tatai bu
vusi sunkiausia' visos keliones 
akimirka—sako Nansenas.

Į šiaurinį raŠigalj)
Vargais negalais “Framas” 

nusikasa N. Sibiro salų sritin 
ir iš čia leidžiasi į šiaurę. Ne
trukus laivas įšąlą ledan ir kar
tu su ledais keliauja, žiema 
praėjo, palyginti, laimingai. Ke
liautojai visai nenugąstavo i- 
šalusiam ledan laive. Maisto 
užteko, nes jo buvo pasiimta 
5 metams. Mokslo stebėjimai 
vyksta sėkmingai. Tiktai Nan- 
senas mato, kad jų> laivas kar
tu su ledais praeis gana toli 
nuo ašigalio ir sugalvoja drąsų 
žygį. prąsesni už visus buvu
sius. Jis sumano šunų rogu
tėmis, o kur bus vandens kaja
kais vykti kiek tik bus galima 
į ašigalį, o paskui grįžti pie
tuos į Prano Juozapo žemę. Lai
vas paliekamas plaukti kaip 
plaukus savo keliu. Draugu jis 
pasirenka drąsų vyrą, Johan- 
seną.

Taip du žmonės, pasirišę pa- 
šliužes, susikinkę trijosna ro- 
gutėsna 28 šunis, leidosi atši- 
galin. Iš karto ledas buvo 
plynas ir keliauti vyko, bet to
liau teko vykti netikusiu ledu

Pirmas atlikęs tokią didžią ir kamuote kamuotis. Po dvie- 
kelionę, Nansenas tuojau pagar- jų dienu šaltis pakilo lig 43°.ir 

Ir tie, ku- menkoj palapinėj, kurią išsi
tempdavo pasilsiui, buvo šalta. 
Stovyklai vietą pasirinkdavo- 
kur už ledo briaunos. Nanse
nas ištempdavo palapinę ir vir
davo valgyti, o Johansenas ap
žiūrėdavo ir papenėdavo šunis. 
Vakarieniavimas būdavo malo
niausias daiktas: nors viduriai 
sušildavo. Pavakarieniavę tuo
jau lįsdavo miegamajan maišan. 
čia sutilpdavo drabužiai ir mie
goti tekdavo drėgnuose, apklo
tuose, 
ginant, 
go 
uis
Ledas ėjo vis blogyn ir blogyn. 
Keliauti pasidarė visai nebeį
manoma-— šunes ėmė pavargti. 
Juos tekdavo užmušinėti ir gy
viesiems supenėti. Pagaliau le
das pasidarė taip blogas— lyg 
ištisas ledgaliais ’ užverstas lau
kas. Todėl Nansenas liūdnas 
turėjo grįžti nepasiekęs ašiga
lio, lig kurio dar liko 450 km. 

nebebuvo ga
lima; buvo užpustyti visi pėd
sakai. Todėl beliko viena: ke
liauti į leduotąjį Prano-Juozapo 
salyną.

Tolumo lig to salynu 
700 km 
Bet kai buvo 
maistui tikėjosi 
žvėrienos, 
riausias. 
mažėjo.

—

[Atlantic and Pacific Photo]

William S. Brock ir Edvvard F. Schlee, du lakūnai, kurie 2,000 
mylių nuskrido per 13 vai. 55 minutes, padarydami po 165 

mylias per valandą

ŠEIMININIS 
DAKTARAS PASI

DARĖ MILIŪNUS 
DRAUGŲ

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

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

Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin 
yra daromas šiandie sulig ori
ginalūs formulos, iš žolių ir ki
tų grynų priemaišų. Jis yra 
malonaus skonio; veikmingas 
net atkakliausiuose atsitiki
muose; švelniai veikiantis dėl 
moterų ir vaikų. Virš visko,! 
jis yra daktaro sprendimas kas 
yra saugu viduriams.

sėjo visoj Europoj, 
rie pirmiau vadino jį bepročiu 
drąsuoliu, arba stačiai juo juo
kėsi,—nutilo.

Tačiau kelione per Grenlan
diją buvo tik preliudija daug 
didesnės kelionės žieminin aši- 
galin, apie kurią jau svajojo 
Nansenas su Svedrupu beke
liaudami per Grenlandiją.

Nansenas grįžta, įsimyli pa
šliūžų sporto mėgėją, muzikalę 
mergelę. Vestuvės. Visi džiau
gsmingai sveikina Grenlandijos 
didvyri. Tik vienas Sverdrupas 
liūdnas ir pernakt nesumerkia 
akių. Argi vedęs’ Nansenas. 
susikūręs šeimą, bekeliaus šal- 
tojon šiaurėn, statyti pavojun 
gyvybės. Bet Svedrupas neži
nojo, kad darydamas sutuoktu
ves, Nansenas nepamiršo pasa
kyti savo mylimajai: “O žie
mių ašigalin aš vis tik keliau
siu !”

Kad ir didi kelionė per Gren
landiją, tačiau ji yra, palyginus 
su kelione žiemių ašigalin, tik Grįžti “Braman 
nedidelė ekskursija.

Bet štai visa jau paruošta. 
“Framas” (“Pirmyn”) stovi ir 
laukia ženklo leistis Ledjurin. 
Vieni vadina 
bepročiu, kiti 
kad be reikalo žus 13 vyrų (Jų 
laive su Nansenu buvo 13). Iš
keliaujančių žmonos verkšlena 
—daugumas buvo vedusių. Štai 
atplaukia laivan ir Nansenas,

Keldavosi speigui spir- 
pris'ikeldavo iš snie- 

cypiančius šalčių šu- 
ir leisdavosi tolyn.

Nanseną drąsiu
apgailestauja,

buvo 
o valgymai baigėsi, 

pavasariop, tai 
pasimedžioti

Ledas buvo biau- 
Šunes’ vienas po kito 
Kuo mažiau bebuvo

LIETUVIAI!
Atlankykite Savo Gimtinę Šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K. 

Vytauto 500 Metii Mirties Sukaktuvėse
Didžiausias laivas paskirtas šiais metais plaukti iš New Yorko i

KLAIPĖDA
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Asociacijos ir 

Brooklyno Lietuvių Tautininkų Kliubo
Didele Ekskursija Tiesiog i Lietuvą 

Populiariam Puikiam Motoriniam Laive 

“GRIPSHOLM”
18000 tonų reg. įtalpos, 23600 tonų talpos (displaccmcnt)

Swedish American Linijos Laive
IŠPLAUKIA BIRŽELIO-JUNE 27 d., V. M

IŠ NEW YORKO TIESIOG I KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostą)
i (per Gothenburgą, Švediją)

KUR VAŽIUOTI?
Geriausia vieta vakacijoins

HOME RESORT
LIETUVIŲ VASAROJIMO 

VIETA

8 mylios j šiaurę nuo Rhinelan- 
der, Wis., fcrie 47 kelio. Nameliai, 
valtys, žuvavimas. Žemos kainos. 
Adresas:

JOHN SHALTIS 
Home Resort

Rhinelander, Wis.

Skersai Atlantika Šiaurės Jurų ir Balti
jos Jurą. Tam pačiam dideliam laive, be 
persėdimo visu keliu iki Klaipėdos uosto. 
Čia keleiviai bus iškelti i krantą.
Šioji DIDELĖ LIETUVIŲ EKSKURSIJA 
vedama garbės vado Mažosios Lietuvos 
Tėvo MARTYNO YANKAUS. Visiems ži
nomo ir mylimo kiekvieno lietuvio, kaip 
užsitarnavusio už nenuilstomą darbavimo
si Lietuvių Tautai. Bus lydimas Lietu
vos šaulių Sąjungos spaudos atstovo p. 
J. V. Adomaičio ir Švedų Amerikos Lini
jos atstovo Kaune p. K. Puodžio.Patriarkas

MARTYNAS JANKUS
VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 

DROTTNINGHOLM Liepos 16, Rugp. 23, Rūgs. 20, Spalių 18 
GK1PSHOLM Rugp. 9, Rūgs; 6, Spalių 4, Lapkričio J 
KUNGSHOLM Rugp. 16, Rūgs. 13, Spaliu 11, Lapkričio 8. > 

lyaivakorčių Kainos iš Ne\v Yorko (ar Bostono) i Klaipėdą 
Trečia Klasė i ten $107, ten ir atgal $181.

Antra Klasė (Cabin) j kiekvieną xpusę $152.50
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt., kreip

kitės j arčiausi lietuvį agentą arba bet kurį švedų Amerikos Linijos 
agentą ar bile kuri musu JJniios ofisą.

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 Nori h Michigan Avė., Cinicago, III.

šunų, tuo sunkiau jiems buvo 
tempti rogės. Pagaliau vienos 
roges buvo sukūrentos kavai 
pasivirti, ir likusiom buvo tik 
po 6 šunų. Kai beliko trejetas 
šunų, tai patys įsikinkė j ro
ges, nors iri taip buvo nusika
mavę. Bet atėjus’ pavasariui 
nors su maistu buvo lengviau.

Tarp lokių
Kartą persiirę kajakais per 

srovi sustojo už ledo briaunos. 
Tik kad suriks Johansenas: 
“Greičiau šautuvą”! Nansenas 
žiuri: baltasis lokys pasiritęs 
Johanseną ir uostinėja’. Besi- 
grebeliojant šautuvo, Johanse
nas ramiai tarė: “Greit šauk, 
antraip bus pervelu!” Tą pačią 
akimirką Nansenas iššovė, ir 
lokys išsitiesė.

Ištisus 5 mėnesius taip- jie 
'vilkosi ledais. Pagaliau pamate 
ties salomis atvirą jurą. Reikė
jo plaukti jura. Du likę šunes 
buvo nušauti vietoj. Pasiekę 
salas, keliautojai susišliejo kaip 
mokėdami kiutelę ir nutarė čia 
žiemavoti, prisimedžioję žvėrie
nos. Jau buvo prisikrovę prie 
pirkelės žvėrienos, tik begulint 
ateita lokiu ir suėsta. Vėl te
ko medžioti. Pagaliau sutemo 
ilgoji šiaurės’ naktis, pasipylė 
sniegas, sustaugė vėjai. Ir du 
keliautojai glūdėjo, savo kiute- 
lej, atskirti nuo pasaulio. Kai 
pūgos nutildavo, gražiai žaisda
vo mėnesio šviesa, suliepsnoda
vo šiaurės pašvaiste. Kaip be
įmanydami keliautojai mankštų- 
nėdavosi, kad sulauktų pavasa
rio. Pagaliau, baigiantis vasa* 
riui vėl pasirodė saule. Džiaugs
mas buvo didžiausias. Tik kai 
išlindo saulės švieson, vienas I 
antro nebepažino: abu taip ap
žėlę, suodini, kad atrodė tikri 
laukiniai. Pagaliau, atėjo ir 
pirmasis lokys’ ir ūme uostinėti 
pirkelę. Kai ji nušovė, tai mi* 
to 6 savaites, o gegužės 19 d.

abu keliautojai, palikę žiemos 
stovynę, leidosi i pietus. Beke
liaujant, kartą Nansenas įbur- 
bėjo vandenin ir būt prigėręs, 
tik paskutinę akimirką Johan
senas jį ištraukė. Kitą kartą 
vėl žiuri Johansenas, kad abu 
kajakai nuplaukia nuo lytieš 
atvira jura. “Še laikrodis”, ta
rė Nansenas, ir šokęs šaltan 
kaip ledas vandenin prisivijo 
kajakus.

bo, vargo mažinimo. Kyla konf 
liktas tarp švedų ir Norvegų. 
Nansenas visa padaro ką gali, 
kad tik nekiltų karas. Ir »tai 
jam pavyksta. Būdamas įsiti
kinęs pacifistas, jis karo me
tu daro visa, kad palengvintų 
karo ištiktųjų gyvenimą —rū
pinasi belaisviais, ypač Rusijoj 
ir 't.t. Susikuria Tautų, sąjun
ga. Nansenas ten mėgina pa
dėti visiems, kas reikalingas 
pagalbos. Jis važinėja Arme- 
nijon. Turkijon ir kitur, kur 
reikalinga pagalba; ypatingai 
rūpinasi rusais pabėgėliais. Ky
la Husuose 1921-22 m. badas. 
Nansenas organizuoja badau
jančiu gelbėjimą. Todėl nevel
tui 1922 metais gauna taikos 
Nobelio premiją. Tik gegužes 
13 d., einant 69 metus, Olso 
mieste širdies liga nutraukia 
didžios Nanseno asmenybės gy
vybę, kuri yra daug gyvybių 
išgelbėjusi, daug ašarų nu
šluosčiusi. “L. Ž.”

Reumatizmas išnyksta 
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų, žolių recep- 

•tų knygutė dykai su užsakymu. 
Del smulkmenų rašykit 

Herb Medicine Co.
1031 So. 17 Avė. Maywood, III.

HAS
MADE GOOD wtth
millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efūcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

GARSIN KITLS NAUJIENOSE

Liepos 17 d. (1896 m.) Nan
senas besiklausydamas paukš
čių klyksmo išgirsta lyg šuns 
balsą. Toliau žiuri abu su 

iJohansenu— šunų pėdos. Nan
senas bėga' salos viduriu —gir
di žmogaus balsą. Pagaliau, 
pamato žmogų, o priešais atbė
ga šuo. Sustoja du vyrai.

Be galo džiaugiuosi, maty
damas tamstą., tarė svetimasai.

—Dėkui, aš taip pat —atsa
kė Nansenas.

—Ar turi tamsta čia laivą ? 
—Ne, mano laivas ne čia. 
—Bene Nansenas tik esi?
—Taip Nansenas.
Ir anglas Džaksonas pirmas 

pasveikino drąsųjį keliautoją. 
Mat, tas Džaksonas čia jau ant
ri metai tyre salą. Parvykus 
Norvegijon, po 8 dienų grižo ir 
Sverdrupas su laivu.

Nanseno kelione yra ypatin
gai didis žygis šiaurių tyrimo 
istorijoj. Iš “Erabus” ir ‘Te
roro” 130 vyrų neišsigelbėjo nū 
vienas. De Longas žuvo nepa
togiose. sąlygos. Šie gi du drą
suoliai ištvėrė 15 mėnesių led- 
jury, nepraradę savo gyvybes. 
Laimingi grįžo ir laivo žmones. 
Kad po to Nanseno vardas pa
sidarė populiarus visoj Euro
poj—nebėra kalbos. Didi buvo 
ekspedicijos ir mokslo vaisiai. 
Pargrįžęs Nansenas profesoria
vo, dirbo mokslui, bet- ne jam 
vienam. Jo didi dvasia negalė
jo išvengti ir visuomenes' dar-

* SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELI 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 politini ir kulturinj stovj.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duona ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles 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. Rcpub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

S NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis 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.

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

Kadangi 50 centų į Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
» ;keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į 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. 38 Nr.

P. S. Kits norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti vi«ų metu prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

- ---------- ------------------- ---------------------------------- ----- - -------- 1|

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

B. R. Pietkiewicz

J. Yushkewitz

Prospect 3140Republic 8899

Yardg 6894

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

809 W. 35th St.
Tel. Boulcvard 0611

ravani

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St,

Tek Yards 0145

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

Tel. Prospect 2102Tel. Victory 4898

S. P. Kazwell & Co

A. Grigas & Co 
3114 So. Ilalsted St.

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

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

Tel. Prospect 8759

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

E®53CT

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie £902

8514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

YViW'fjfrt’

Prb:

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th S t. & Western Avė.

................................................. I—1» maa l.l.b w. ■■■ M II u ■»! i I

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai Švieži ir sveiki

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
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[KŪRESPONOENCiJflS
Kenosha, Wis.

Draugystes Lietuvos Balso su
sirinkimas.

Birželio 22 d. German Ame
rican Home svetainėje Įvyko 
Draugystės Lietuvos Balso su
sirinkimas. Susirinkimas buvo 
šaukiamas su atvirutėmis. Bet 
nežiūrint į tai, narių atsilankė 
neperdaugiausiai, nes buvo ga
na šiltas oras. Po Įvairių bė
gančių reikalų prieita prie 
skundo, kuri padarė drg. K. 
Brazevičius ant keturių narių. 
Susirinkimas vienok laišką ne
priėmė. Nariai reikalavo, kad 
visa tai butų atmesta. Girdi, 
draugijoj reikia ramybę palai
kyti. Taip ir liko nubalsuota.

Atsisakė iš savo vietos pro
tokolų sekretorius J. Kasputis, 
pirmininkas J. Radavičius ir 
finansų sekretorius. Negavus į 
jo vietą, pasiliko iki naujų me
tų tas pats. Atsisakė ir iždo 
globėjas Schulskis, bet per 
klaidą pamiršta jį paliuosuoti. 
Pirmininku liko išrinktas Na
ruševičius, komunistas. Komu
nistų išrinktas ir vice-pirminin- 
kas. Vadinasi, raudonieji už
valdė tą draugiją.

Teko man susitikti su Braze- 
vičium. Jis sako, kad jo skun
das ant tų keturių narių buvo 
pilnai pamatuotas. O kadangi 
draugija į tai neatkreipusi dė
mesio, tai sugrįžęs iš Lietuvos 
jis rengiasi kreiptis į teismą.

■' ' ' ’ 'i/'I ’ 1 *< ■’. ■•',■?’* *r''
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Ir reikia, kad pamokytų tuos 
nepraustaburnius.

— Ten buvęs.

Racine, Wis.

Iš Seimų atstovai sugrįžo.
Buvę išrinkti atstovais nuo 

SiLA. kuopos M. Kasparai
tis ir J. Kapočius užbaigė sei
mus (salkau seimus, nes jie 
dalyvavo kaip SLA. Seime, taip 
.ir T. M. D. Seime). Sugrįžo 
sveiki ir linksmi šeštadienio 
vakare, bet gerokai privargę. 
Visi juos sveikina ir kiekvie
nas lietuvis apipila klausimais, 
kaip juodas brolis raudoną bro
lį iš svetainės laukan jojo, kas 
naujo nutarta ir taip tolinus ir 
taip tolinus ir dar toliaus.

Visi SLA. 100 kp. nariai 
birželio 26 d. 7:30 vai. vakaro 
susirinkite Į U;nion Hali iš
klausyti buvusių atstovų ra
portus. Tame ekstra susirinki
me bus išduota raportai bei įs
pūdžiai. Tai bus draugiškumo 
su vaišėmis vakarėlis.

Piknikas.
Birželio 22 d., Midvvay Parke 

buvo suruošta dviejų didžiulių 
savišalpos draugysčių piknikas, 
būtent, Šv. Kazimiero ir L. B. 
ir S. Dr-stės.

SLA. 100 kuopa ruošia pik
niką birželio 29 d., Four Mile 
Root River Namacogan Parke. 
Kviečiami lietuviai jame daly
vauti kuoskaitlingiausiai.

— Korespondentas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lambda Mu Delta

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kad naujoji lietuvių medikų 
ir dentistų studentų brolija— 
Lambda Mu Delta — susidaro 
iš veiklių jaunuolių mokyklos 
darbe, buvo parodyta aiškiai 
paskutinės savaitės, suteikimo 
moksliškų laipsnių, bėgiu. Ir 
tikrai smagu mums pranešti, 
kad trys šios brolijos nariai 
aplaikė Įvairius laipsnius iš 
Loyola universiteto trečiadienio 
popietį, birželio 11, 1930. Visi 
diplomai užtarnauta medicinos 
skyriuje. "* ! ; I

Feliksas VVinskunas, tas auk
štas įtakingas vyras, kurį gali
ma buvo dažnai matyti Įvai
riuose basketbolo lošiuose kaip 
referce, aplaikė laipsnį B. S. 
(Bachelor of Science). Jisai 
baigė Harrison aukštesniąją 
mokyklą 1925 metais ir po to 
lankė Crane Jr. kolegiją, kurio
je Įgijo vardą sau atletikos sri
tyje. Baigęs Crane kolegiją 
1927 metais, jis įstojo į medi
cinos skyrių Loyola universite
te, kur ir mokinosi per pasku
tinius trejus metus. Ateinan
tys metai bus jo paskutinieji 
metai medicinos mokykloje.
John Russel (Raslavicz), pa&- 

kutiniais metais studentas mo
kytojas fiziologijos departa
mente (Loyola universitete), 
aplaikė savo laipsnį M. S.

(Master of Science). Baigęs 
Lindblom aukštesniąją mokyk
lą 1925 metais, jis Įstojo į 
Crane Jr. kolegiją, kurioje bu
vo Felikso Winskuno klesos 
draugas. Jis taipjau Įstojo į 
Loyola universiteto medicinos 
skyrių 1927 metais, ir po dve
jų metų mokymosi medicinos 
aplaikė B. S. laipsnį 1929 me
tais. Paskutiniuosius metus jis 
praleido universitete dirbdamas 
po-mokslinį darbą. Ateinantys 
pora metų užtiks p. Russell li
goninėje, kur jis tęs medicinos 
studijas.

John Simonaitis, brolijos 
prezidentas, atsiekė tikslą, ku
rio siekia, ne vienas jaunas vy
ras ir kurio siekia taipgi ne 
ivienas jo brolijos narys — bū
tent jis aplaikys savo M. D. 
(Doctor of Medięine) diplomų, 
nes užbaigė medicinos studijų 
šešių metų kursą. Jo prisiruo
šimo darbas buvo New Yorke. 
Jisai apleido New Yorką, kad 
įstoti į Loyola universitetą 
1924 metais. Po dviejų metų 
šioje mokykloje, įstojo medici
nos mokyklon ir aplaikė savo 
B. S. laipsnį 1928 metais’. Tęs
damas toliau studijas medici
nos šakoje, jisai dirbo iki galo, 
ir šiandie mes didžiuojamės 
turėdami progos vadinti Dr. 
Simonaitis, šiuo laiku jis dir
ba kaip internas švento Kry
žiaus ligoninėje.

Keletas kitų broiijoš narių 
baigė keturių metų kolegijos 
darbą ir aplaikys B. S. laips
nius ateinančiais metais. Se
kami Loyola universiteto medi
cinos skyriaus vyrai priklauso 
tai grupei: Adomas Kindar,

Steponas Mickevičius ir Al. 
Manikas. Visi grįžta į mokyk
lą tęsti medicinos studijas atei
nančiais metais.

Lambda Mu Delta meilu no
ru priėmė Į savo tarpą praėju
sią savaitę du naujus narius. 
Po to, kai jie narsiai išlaikė pri
ėmimo ceremonijas ir sunkeny
bes, Stepas Mickevičius ir 
Jonas Mironas tapo praėjusia
me susirinkime brolijos nariai.

Mes norime pasveikinti tuos, 
kurie gavo diplomas, o taipgi 
naujus brolijos narius už jų 
praeities gerą darbą ir reiš
kiame linkėjimus pasisekimo jų 
busimam darbui. ,

Mirė Pet. Sarpalius
Alden Station, Pa., birželio 

23 d. ryte, pasimirė Petras 
Sarpalius, 64 metų amžiaus. 
Velionis Petras buvo gerai pa
žįstamas vietos lietuviams, nes 
jis čia gyveho virš 40 metų. 
Dar reikia priminti, kad velio
nis buvo No. 2 narys SLA. ir 
nemažai yra prisidėjęs budavo- 
jime šios organizacijos.

Velionis mylėjo apšvietą, sa
vo vaikus irgi bandė apšviestais 
žmonėmis padaryti 
jiems
sąlygos leido. Gražiai išaugino 
šešis sūnūs: Petras — muzi
kantas; Chicagoje; Motiejus’ — 
mokyklų inspektorius, Pa.; Juo
zas — angliakasys, Pa.; Vin
cas — baigęs Illinois Universi-

davė
mokslo kiek gyvenimo

■ DEL JŲSŲ ŽOLYNŲ IK PAPARČIŲ ■

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

tetą, Chifeagoje; Jonas —dak
taras, Lyons, Pa.; Karolius — 
žinomas ristikas ir dainininkas.

ATĖJO "Kultūros” No. 5.
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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CLEVELAND, O CLEVELAND, O
Štąi neparasta naujiena Vidur-Vakarinių

* Valstijų Lietuviams
.4

NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR

BOXING MATCH
(Sunkaus svorio kumštynės)

Lietuvos čampionas-milžinas iš Šiaulių

JUOZAS VINCĄ
su

POCKY STONE
Įsitemykit gerai ir atminkit dieną — tai bus
Nedelioj, LIEPOS-JULY 6*

Taipgi imtynes
JUOZ. KOMARAS ir ANT. AČIUS

(Tikietas $1, vaikams iki 15 m. dykai.)

NEUROSFARMOJ ’
Brunswick, Ohio

KAIP NUVAŽIUOT: Automobiliais visi važiuokit MEDINA- 
BRUNSWICK Route 42 į pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik 
2 mailės į Neuros Farmą. Brunsvvick yra 25 mailės nuo Cleve- 
lando į pietus. Iš Pittsburgo, _Youngstowno ir kitur Clevelando 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit Route 20 iki Medina ir paskui į Brunswick. (Išsikirpkit šitą.)

MII Ekspresinė Kelionė į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

Tai ką rūkymas reiškia!
SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Camel ciga- 
retų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. Leiskit dūmams 
aplink jūsų veidą sukytis « . . paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 
kiek jum patinka! Ar pirmas ar paskutinis dienos, Camel cigaretas, 
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko trokštat, tame 
cigarete rasit!

Qamels
malonumui

- * 1 ' . / ■ • 1 ■ • : • . ,
★ PER RADIO ★

1950, R. J. RtynoMo Tobecce Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C.,
»mp<ny, WuMt«a-Sa!«n, N. C. WTZ ir suvienytos stotys. Pažiūrėkit savo laiko sųraie.

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžiu, gėlių, krū
mu ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETKI- 
MNKLS JR SEKLIŲ SANKROVOJE

(ZENKF.’S)

New Plant Life

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

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avenue <♦ ♦ Chicago

ĮApdrauda
Ligoj ir su- 
sižeidime

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
tį mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota 
Kompanija

Tai yra geriausia ap- 
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės į 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

S===5=J

Nauji Columbia
Lietuviški Rekordai

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis 
kiekvieno Lietuvio namuose; nes yra žino
ma, gera muzika mums daug gero duoda, o 
ypatingai musų Lietuvių muzika.

Klausykite Lietuvių programus kas 
nedėldienj

iš W. C. F. L. Radio Stoties, nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas 
ketvergą iš W. H. F. C. nuo 7 iki 8 valandos vakare.

INGRAITI MACHANOJAUS ORKESTROS
16168 Sharkio kumštynės — 2 dalys.
16164 Močiutė Mazurka ir Kariška Daina
16170 Jievutės Polka ir šiaučiaus Polka
16143 Petro Polka ir Vestuvės
16133 Kariška Polka ir Žydelio Judelio Polka
16147 Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

MENKELIUNIUTĖS ir STANKUNO-DUETAI
16158 Šia Naktelę ir Atneša Diedas Kukulių Viedrą
16161 Valio Dalgelis ir Geismai Svajonės

NAUJAS MIKO PETRAUSKO
16166 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė

WORCESTERIO ORKESTROS
16165 Dviejų žodžių Polka ir Lietuvos Kvietkos
16172 Lietuvių Kareivių šokis ir Einik Polka

JUOZO ANTONELIO
16171 Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės

Kainos rekordų: 75c. vienas Rekordas. 
Siunčiame į kitus miestus.

Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tiktai yra Lietuvių kalboje.

Katalogas dykai.

Josf.Budrik,!^
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
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Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian News Pub. Co.,

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 850(1

by 
Ine.

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

NAUJIENOS, Chlcago, m.

yra vadinamos pienu, kadangi 
jos turi baltą” spalvą. Acharas 
sapota medžiai auga Centrali- 

pietinėse Mek- 
ypač Jukata-

$8.0t
$7.00
$8.00

8c

Subscription Ra tęs t 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Entered as Second Clas* Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted 9t., Chi- 
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu;

Metams .............. . ......
Pusei metu ........................
Trims mėnesiams ~_____
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per ilneliotojuii
Viena kopija----- ------  8c
Savaitei_________     18c
Mėnesiui_____ t , , __  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

Metams ----------- -- --------  - $7.0(
Pusei metu ..........    Š.5C
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _.............  1.25
Vienam mėnesiui ------------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ______________ —. $8.00
Pusei metu ..................   4.01
Trims mėnesiams  .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kramtomoji guma
Maja indėnų sukilimas.— Kiek 

kiekvienas amerikietis sunau
doja kramtomosios gumos?— 
Kramtomosios gumos gamy
ba. — Eksportas. — Kaip 
kramtomoji guma y m padas 
romą.

KAI AKLI VEDA NEREGIUS

Boiševikų skundą prieš SLA. Pildomąją Tarybą 
teismas vakar išmetė.

Tai dar vienas smūgis sąmokslininkams, norėju
siems užgrobti Susivienijimą ir jo milioninį iždą. Bet 
ar ne laikas .susiprasti tiems SLA. nariams, kurie iki 
šiol sekė paskui Mizaras, Andriulius, Pruseikas ir kitus 
“progresyvius” darbininkų mulkintojus? Ką jie laimė
jo sekdami paskui juos?

Prieš SLA. 36-tą seimą bolševikų lyderiai ragino 
saviškius važiuoti Chicagon ir “užkariauti” Susivieniji
mą. Liepė važiuoti net ir tiems, kuriems buvo pranešta 
iš SLA. centro, kad jie yra neteisėtai išrinkti ir seime 
negalės dalyvauti. Suvažiavo Chicagon daugiau kaip 
200 teisėtų ir neteisėtų “progresyvių” delegatų, dauge
lis iš labai tolimų vietų — iš Callfornijos, iš Massachu- 
setts, iš New Jersey’s ir kitur.

Kiek tas suvažiavimas jiems kaštavo? Jeigu skai
tysime vidutiniškai tik po $50.00 už kiekvieno delegato 
kelionę Chicagon ir atgal, tai pasidarys daugiau kaip 
$10,000.00. Išlikdami iš darbo per aštuonias ar devynias 
dienas, tie žmonės prakišo vidutiniškai gal po $30.00 
arba daugiau, — kas vėl sudaro bent $6,000.00. Pragy
venimas Chicagoje per savaitę laiko jiems kaštavo, sa
kysime, po $10.00 kiekvienam, arba $2,000.00 visiems.

Taigi visi kartu tie bolševikų pasekėjai išleido ne 
mažiau, kaip $18,000.00, it vien tiktai tam tikslui, kad 
komunistų partijos lyderiukų klika pasiimtų į savo ran
kas Susivienijimą Lietuviu Amerikoje. Kokios naudos

Prieš kiek laiko laikraščiuose 
tilpo žinia, kad Quintana iRoo 
plantacijose sukilo maja indė
nai. Tai ainiai tų indėnų, ku
rie prieš kelioliką šimtmečių 
Amerikoj buvo sukurę gana 
aukštą civilizaciją. Tas sukili
mas pastatė pavojun kramto
mosios gumos (chewing gum) 
pramonę.

Tačiau 
tyti, tapo 
tas. Apie

jie dabar iš to turi? *
Seime Mizaros ir Andriuliai užkomandavo savo 

“progresyvius” draugus elgtis taip, kad juos turėjo iš
mesti lauk policija, ir paskui būrys smarkiausiųjų rėks
nių gavo užsistatyti kaucijas ir samdyti advokatą, kad 
nereikėtų “pakutavoti” šaltojoje už savo kvailą skan- 
dalinimą. Vietoje seimo, patekti i policijos nuovadą — 
ar tai gražu suaugusiems vyrams ir moterims?!

Bet ir to negana. Išsišokę su savo vaikėziška tak
tika seime, komunistų pravadyriai nenorėjo prisipažinti 
padarę kvailybę, liepdami savo pasekėjams kelti triukš
mą, iki policija ateis daryti tvarką. Užuot patarę jiems 
paklausyti seimo raginimo ir grįžti atgal į Lietuvių 
Auditoriją, Mizaros, Andriuliai, Pruseikos ir kiti “pro
gresyvių” lyderiai nusivedė juos “laikyti seimą” kitoje 
svetainėje.

Jie tenai nutarė pasivadinti “tikruoju seimu”, pa
skelbti savo kandidatų sąrašą (kuris buvo pralaimėjęs 
visuotinam balsavime) “tikraisiais SLA. viršininkais” 
ir užvesti bylą prieš Susivienijimą. Šituo tikslu per ke
lias dienas buvo renkamos aukos ir, sako, sukolektuota 
apie penkiolika šimtų dolerių.

Pagaliau, tam savo “seime” bolševikų lyderiai per
varė nutarimą, kad “progresyvių” kontroliuojamos 
SLA. kuopos siųstų narių duokles ne į SLA. centrą, bet 
j atskirą “progresyvių” iždą. Mizaros su Andriuliais 
žino gerai, kad jeigu kuopos taip elgsis, tai jos bus iš
brauktos ir nariai praras visas savo teises Susivieniji
me. Kodėl gi jie liepia savo pasekėjams taip daryti?

Ar jie yra pasiryžę Susivienijimą suskaldyti po to, 
kai jiems nepavyko jį “užkariauti”? Ar jie yra taip 
žiopli, kad tikisi teismo keliu laimėti ‘tą, ko nelaimėjo 
seime?

Vakarykstis teisėjo nuosprendis turėtų atidaryti 

akis visiems. Teisėjas pareiškė, kad bolševiklį skundas 
neturi jokio pagrindo. Kų gi jie toliaus gali daryti? 
Samdys kitus advokatus ir gamins naujus skundus — 
ir vėl kolektuos aukas kovai prieš Susivienijimą?..

Jau laikas, kad “progresyviai” SLA. nariai ‘supras
tų, kur juos veda jų lyderiai. Aštuoniolika tūkstančių 
dolerių išleista “užkariavimui” seimo; pusantro tūks
tančio dolerių sudėta bylai teisme, — ir rezultate to vi
so padaryta gėda organizacijai, kuri turėjo šauktis po
licijos pagelbos triukšmui malšinti, ir dar didesnė geda 
patiems triukšmadariams, kad jie nemoka elgtis, kaip 
civilizuoti žmonės! i

sukilimas’, kaip ma- 
sėkmingai likviduo
tai galima spręsti iš 

to, kad kramtomosios gumos
niekur dar nepritrūko, nes 
kramtymo pėdsakų galima už
tikti ne tik gatvėse, bet resto
ranuose, gatvekariuose ir. it.t.

Tos ar kios pramonės’ didu
mą geriausia atvaizduoja’ skai
čiai. Pažiūrėkime tad. kaip 
skaičių šviesoj atrodo kramto
mosios gumos pramonė. 1927 
m. Amerikoj kiekvienam vyrui, 
moteriai ir vaikui teko 105 
kramtomosios gumos plokštelės. 
Tai reiškia, kad kiekvienas gy
ventojas—didelis ar mažas’ — 
sunaudoja beveik svarą gumos. 
Gumos kramtymo paprotys nuo 
to laiko gal dar labiau padidė
jo. Galima’ beveik tvirtinti, 
kad dabar kiekvienas gyvento
jas jos sukramto per metus po 
visą svarą, o gal ir daugiau.

Grįžtant prie 1927 m., reikia 
pasakyti, kad tais metais’ Ame
rikoj buvo pagaminta 84,647,- 
000 svarų kramtomosios gu
mos. Į svarą eina 147 gumos 
plokštelių. Jei tas plokšteles 
sudėtume galąis viena prie ki

 

tos, tai jomis (butų galima bent 
kelis kartus siausti žemės 
kamuolį.

Amerika ne tik daugiausia 
sunaudoja kramtomosios gu
mos, bet ji daugiausia jos ir 
pagamina. Faktinai toj pra
monėj ji turi monopolį. Pasta
ruoju laiku tačiau atsirado 
kramtomosios gumos, fabrikų ir 
kitose šalyse, žymioj dalyj 
tai Amerikos’ fabrikų skyriai. 
Jų randasi Vokietijoj, Japoni
joj, Egipte, Australijoj, Kana
doj, Anglijoj ir Meksikoj.

Kramtomoji guma tapo iš
rasta’ Amerikoj. Per ilgą laiką 
tą produktą niekas’ daugiau ir 
nenaudojo, kaip tik amerikie
čiai. Europiečiai į gumos kram
tymą žiurėjo su kokiu tai pasi- 
biaurėjimu. 
nis karas, 
atsidūrė Europoj, 
ir ten neatsižadėjo 
kramtymo papročio- 
čiai, kuriems’ teko su 
kareiviais sueiti į 
kontaktą, pamažėl ir 
sikrėtė tuo papročiu, 
rą Amerika eksportuodavo j 
Europą kramtomosios gumos 
už $200,000, o 1927 m. tas eks
portas pašoko iki $2,000,000. 
Prieš tai per kelis metus gu
mos eksportas’ siekdavo $1,500,- 
000 ir daugiau per metus.

Daugiausia kramtomos gu 
mos pradėjo pirkti anglai. Vie
nais metais iš Amerikos jie* nu
pirko to produkto net 2,322,576 
svarus. Dabar jie importuoja 
'tik apie pusę tiek. Bet tai ne

reiškia, kad jie mažiau bekram- 
to gumą. Kaip tik priešingai, 
—tas paprotys dar labiau įsigy
veno. Bet dabartiniu laiku jie 
turi kelioliką fabrikų, kur pa
ltys gamina kramtomąją gumą. 
‘'.Sekamą vietą užėmė Italija. 
Ji 1927 m. iš Amerikos’ impor
tavo 339,435 svarus gumos- Tai 
buvo nepaprastas importo padi
dėjimas, kadangi metus prieš 
•tai, t. y. 1926 m., ji iš Ameri
kos pirko tik 49,386 svarus gu
mos. Po Italijos seka Kanada,

kuri 1926 m. importavo iš Ame
rikos 319,026 svarus gumos, o 
1927 m.—301,857. Ir čia bus 
pravartu padaryti pastabą, kad 
kanadiečių importas po trupu
tį pradėjo mažėti todėl, kad jie 
pastaruoju laiku ėmė steigti 
savo kramtomos gumos fabri
kus. Filipinų salos irgi yra 
gana’ geras Amerikos kos’tume- 
ris. Filipiniečiai 1926 m. pirko 
iš Amerikos 194,169 svarus 
kramtomosios gumos.

Mažiausiai biznio’ Amerika 
padarė su Paragvai respublika, 
kuri 1926 m. nupirko 17 svarų 
gumos- Su Vakarų Afrika’ biz
nis irgi nebuvo labai geras, ka
dangi per metus’ ten buvo par
duodama’ apie 30 svarų. Mato
mai, Afrikos gyventojai dar 
nespėjo pakankamai “sucivili- 
zuoti” ir todėl jie mažai gu
mos tekramto...

1927 m. Amerika su kram
tomąja guma padarė geriausį 
biznį. Nuo laiko eksportas pra
dėjo smukti. Ir tai visai na
tūralu, nes daugelyj šalių pra
dėta steigti gumos gaminimo 
fabrikai.

Pagrindas kramtomosios gu
mos yra čiklas (chicle). Tai 
produktas, kuris gaunama su
tirštinant acharas sapota me
džio sultis. Tos sultys dažnai

ir kitokių gu-

nėj Amerikoj ir 
sikos valstijose, 
ne.

Yra dar daug
mų. kurios maišoma su ciklu. 
Ypač daug sunaudojama jelu- 
tongo, kuris atgabenama iš 
Malajų pusiausalio. Vien iš je- 
lutonge padaryti kramtomą gu
mą nėra galima, todėl tenka jį 
maišyti su ciklu.

Buvo bandoma’ ciklą pava
duoti kitokiomis gumomis’, bet 
iki šiol negauta tinkamų rezul
tatų. Tačiau sumaišytos su 
ciklu tos gumos duoda visai ne
blogą produktą. Vien gumos, 
kaip žinia, nepakanka. Niekas 
juk gryną gumą nenorėtų 
kramtyti. Todėl priseina dėti 
visokių “prieskonių“, —pepper- 
minto, spea’rminto ir t.t. Nau
dojama taip pat sintetiniai jun
giniai, kurie savo skoniu ir 
kvapu primena įvairius’ vaisius.

Pagaminti tinkamą kramto
mąją gumą nėra jau taip leng
va. Reikalinga didelio patyri
mo ne tik sumaišyme sudėti
nių dalių, bet ir palaikyme 
temperatūros. Temperatūra tu
ri būti apie 250 laipsnių Fah- 
renheito. Jei temperatūra yra 
žemesnė Jai kramtomoji guma 
pasidaro labai kieta ir trapi; o 
jeigu naudojama aukštesnė 
temperatūra, tai guma nepa
kankamai tesukietėja. —K. A.

Amerikos Lietuviu Brandos Bandymas

Prasidėjo pasauli- 
Amerikos kareiviai 

žinoma, jie 
gumos 

Europie- 
Amerikos 
artimesnį 
patys už- 
Prieš ka-

Darant SLA. paskutinių me
tų istorijos ir jos kulminacinio 
punkto, dabartinio 36 Seimo, 
peržvalgą, galima visą tą pe
riodą pavadinti Amerikos lietu
vių brandos bandymu. Kiek 
esame priaugę savo ypatingai 
padėčiai šiame krašte suprasti?

Taip vadinamų komunistų 
triukšminga epopėja SLA. is
torijoje yra vienas iš etapų, 
kuriais reiškiasi musų Ameri
koj santykiavimas ir apsispren
dimas. Ta epopėja apšlipavusi 
esamų grupių santykius’, iškėlė 
į šviesą musų bendrą pajėgų 
santyki ir mokėjimą ar nemo
kėjimą išskinti, kas mus skiria 
ir kas mums yra bendra.

Komunistai yra nenormalus 
apsireiškimas musų išeivijoj; 
Jis yra padaras’ daugelio susi
dėjusių politinių, socialių ir 
kultūrinių aplinkybių, kaip di
džiojo karo išvada’ ir kaip at
skirų tautybių persitvarkymas 
didžiojo- Amerikos Jungtinių 
Valstijų tautų šeimoje.

Paaiškėjo, kad 
veikliausi elementai 
tarpe naujausiai 
Amerikon tautybių, 
gai tarpe tų, 
buvusio rusiško 
logijos, reiškia 
kulturingumo.

Lietuvių išeivijoj komunisti
nė epidemija apsireiškė tuo pa
čiu atkaklumu kaip žydų, len
kų, ir kaikurių kitų Busijai sie
nomis * artimų slavų giminių. 
Komunistų 
priklausė 
rios darė 
čioniykščią
rializmas ypatingai tose tauti
nėse grupėse, kuriose buvo tin
kamų organizacijų jų apetitui.

Lietuvių gyvenime komunis
tinį karštį stiprino paskutinių 
metų padėtis Lietuvoj (jiems 
gimininga diktatūra) ir jų ape- 
titij skatino Amerikos lietuvių 
gausingos draugijos, kurių tai- 

pe SLA. lošia kaip ir kokio 
centralinio stulpo rolę.

Daugelis atskirą draugiją, 
kliubų, dėl izoliuotos padėties 
ir dėl stokos akylos vadovybės, 
komunistėms pavyko užgrobti. 
Tas faktas ypatingai surūpino 
žmones, susispietusius \ į SLA., 
kaip į centrinę tvirtovę.

Iš kitos pusės’ SLA. lygiai pa
sidarė komunistams svarbiau
siu puolimo tikslu. Ofensyvos 
strategija rodo, kad kare svar
biausi vaidmenį lošia labiausiai

komunistų 
pasireiškė 
atvykusių 
ir ypa’tin-

kurios atsinešė 
režimo ps’ycho- 
ir daugiau ne-

tvirti punktai, ir juos suardžius 
ar užėmus, kiti belieka tiktai 
lengvas darbas paimti. Nuo 
SLA. stiprumo priklauso Ame
rikos lietuvių savybės stipru
mas arba sugniužimas. Ir tą 
tiesą suprato abi pusės: ir gi
nantieji ir puolantieji. Seimas 
su 500 delegatų, pirmas’ SLA. 
istorijoj, parodė, kad rugtynės 
yra pasiekę aukščiausio punk
to: arba atlaikyti ir galutinai 
puolimus likviduoti, arba tapti 
nugalėtais ir galutinai atiduoti 
pozicijas puolikams.

Puolikams (komunistams) ši 
ofensyva turėjo dar kitos svar
bos, — tai yra jų atsakomybė 
nuo savo Maskvos centro. Jie 
yra priklausomi, todėl ir jų vei
kimas reikalauja’ atskaitos, o 
atskaita reikalauja nuveikime. 
SLA. užėmimas turėjo būti 
jiems senai duota instrukcija. 
SLA. yra svarbiausia pozicija, 
ir joje gludi komunistų akcijos 
lietuvių tarpe arba laimėjimas 
arba galutinis susmukimas’.

Tai gerai suprato ir SLA. gi
nančios grupės. Ir ta koalicija, 
kuri suspietė į vieną frontą 
SLA. gynimui visas kitas skir
tingas Amerikos lietuvių gru
pes, parodė, kad joms yra da
lykų, kurie statomi aukščiau 
atskirų grupių dalykų, ir tai 
yra žymios 
mis.

Tiesa, yra 
kad nebūtų
žmonių, kuriems 
“pakokosuoti”. 
kaikuriose atskalose, 
Simo ir Šerno intrigose ir kai
kurių Rytinių veikėjų tarpe. 
Yra tų apetitų ir pas kaiku- 
riuos Seime 
stovus.

Bet 
šia už
gumos vadų 
SLA. reikalų toliaus nuo asme
ninių ambicijų. Nesuintėrešuo- 
tas pasišventimas SI,A. apgin

ti iŠ pusės tą grupių, kurias 
tokie užkulisiniai kokosininkai 
bando perstatyti esant intere
suotoms, kaip pereitame Balti- 
morės Seime, taip dabartinia
me, SLA. nariams ir atstova'ms 
pakankamai parodė, kad toms 
grupėms ne asmeniški intere
sai SLA. rupi, tik SLA. išlai
kymas ir galutinas pastatymas 
•ant stiprių kojų. Musų pozicija 
kaip tik tokia yra. Likvidavus z
Maskvos aegnturos politiką 
SLA, viduj, nebe tiek svarbu

evoliucijos požy-

akcija ir plitimas 
nuo priežasčių, ku- 
ypatingos įtakos' i 
išeiviją ir jų impe-

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Ii latviiko vertė Emils Skujenieks

negalima norėti, 
tų grupių tarpe 

nesinorėtų 
Tokių matome 

kaip tai

dalyvaujančius at-

viena 
visa

pasilieka stipriau- 
kita, tai yra dau- 
ir narių statymas

(Tąsa)
Bet kai jie pervažiavo Lielu

pę ir sustojo Priedaineje, jis 
pradėjo klausytis, apie ką jie 
ten kalbasi. Ponia’ Beinvaldie,- 
nė prisilenkusi visai arti prie 
šokėjo kartimi.

“Tai jau visai nebetoli— jis 
sako—ar jus to nematote ir ne
jaučiate? Juk stovi rašyta: 
tuomet bus karai ir tauta su
kils prieš tautą ir brolis prieš 
brolį.. Ar tai nebuvo taip, ar 
mes tai savo akimis nematė
me? Karas, ir paskui visos tos 
revoliucijos ir neramumai... 
Stovi rašyta, jis sako, ateis į 
žemę žiogai, badas ir maras. 
Argi Rusijoje taip nėra? Ir 
vėl stovi rašyta, jis sako: ir 
jie tars kalnams: griukite ant 
musų, ir pakalnėms: užklokite 
mus. O kas gi darosi Japonijo
je?“

Robertas nebeiškentė.
“Bet kam jam reikėjo tie

siog Japonijoje? Juk jie bibli
jos visvien neskaito...“

Ponia Reinvaldienė žvilgterė
jo į jį tik lyg pripuolamai. Jos 
veide žėrėjo artimosios sudnos 
dienos nujautimas, bet taipgi 
koks tai nesuprantamas susiža
vėjimas šiuo būtinai baisiuoju 
įvykiu.

“Ir nueis visas pasaulis lyg 
suvyniota knyga, jis’ sako... Tik
tai išrinktieji pasiliks baltais 
rūbais, palmių šakomis ranko
se... Ketvirtadienyj jis vėl sa
kys pamokslą Romanovo gat
vėje vokiečių krikščioniškųjų 
mergelių sąjungoje. Tuomet ir 
Tamsta ateik. būtinai. Ar 
Tamsta ateisi?“

Jai net akys buvo pilnos 
ašarų. Ji latyė jaunojo vyruko 
ranką savoje. Tas, truputį su
mišęs, žvilgterėjo Robertai!.

“Ateisiu...“
Konduktorius smarkiai pra

darė duris ir perkontroliavo bi
lietus. Kai jis išėjo, Robertas 
vėl girdėjo šalę savęs saldžiai 
šnibždant. Ponia Reinvaldienė 
gniaužė Liperto ranką savaja 
vis kiečiau. Dešiniąją glostė ją 
-vis aukščiau ir aukščiau, kol 
atsidūrė į kietai sukrakmolytą 
apyrankį. Jaunasis vyrukas su 
pagarba patraukė ją toliau, kad 
ponia galėtų dar aukščiau.

Ponios šventaus malonumo 
pilnasis žvilgsnis neapleido šo
kėjo su kartimi veidą.

“Tamsta turi tokį nekaltą, 
vaikišką veidą... Tamsta pana
šus į jį... Aš jį kasnakt sap
nuoju“...

Robertui darėsi koktu nuo t .
to apsąlusio šnabždesio. Atsi
stojo ir išėjo koridorium Tas 
buvo tuščias — po pietėmis 
važiuojančių visuomet. buvo 
neperdaugiausiai. Jis užsirakė 
ir iki pat Rygos vaikštinėjo 
nuo vieno galo į kitą ir atgal.

Rygoje Lipertas, truputį su
mišęs, net paraudęs išėjo iš 
kupė ponios Reinvaldienės bro
šiūrų ryšuliu rankoje. Jos šven
tasis įkvėpimas, berods, nebu
vo sumažėjęs. Pirma nušoko 
nuo perono ir padėjo palydovui 
nulipti. Lauke, už stoties du
rų, Robertas matė j-uos lipant 
į ratus. Tai pačių Reinvaldų 
dviračiai. Vežikas pasodintas 
užpakalyje, šokėjas su kartimi 
į aukštį irgi jau įsirioglinęs. 
Kątik įšoko ponia — koją į te
kinio stipiną atsispyri i įsi, leng
va ir mitri. Sugriebė vadeles, 
smarkiai truktelėjo ir nuvažiu- 
VO. ,

Ponas Tombergas šalygatviu 
skubėjo Roberto pasitikti, šiau
dine skrybėlė rankoj, sukaitęs, 
uždusęs.

“Gerai, kad tave susitinku. 
Kur Krėslinis? Visą popietį aš

kas SLA viduj grupuosią. Vi
sokiame aitvejy SLA. pasiliks 
pačių Amerikos lietuvių reika
las, ir mums to pakanka.

—J. P.

jam skambinu ir negaliu pri- 
skambinti.“

Robertas nusijuokė.
“Skambini? Kurgi tu skam

bini, gluše! Juk jisai pajūryje 
telefono visai neturi.’

“Ištikrųjų! Kaip aš tai ga
lėjau pamiršti... Bet jis ten 
yra? Ir tu jį dar šįvakar susi
tiksi? Būtinai tau reikia j) su
ieškoti. Kad jis man rytoj iki 
dešimtos parūpintų tuos šimtą 
dvidešimt tūkstančių. Nors ir 
vekselio terminas ateinantį ant
radienį, bet man reikia tuo- 
jaus. Rytoj iki dešimtos, vė
liausiai iki pusės vienuoliktos— 
būtinai!“

Robertas vėl nusijuokė.
“Būtinai — lengva pasakyti. 

Bet ar jis tai galės — tai visai 
kitas klausimas. Toki suma nei 
pas vieną neguli rašomojo sta
lo stalčiuje.“

“Jis privalo! Jei ne — aš jį... 
aš jį nušausiu!”

Jis taip sušnypštė, kad Ro
bertas net sustojo.

‘‘Ko čia alasuoji? Panašu į 
tai, lyg pas tave kažkas butų 
netvarkoje.”

Per savo vakarykščio vakaro 
ir šios dienos nuotikius uošvio 
likimas buvo visai pasimiršęs. 
Dabar tai jis vėl prisiminė.

“A, taigi! Kaip tau ten išė
jo?“

Dabar sustojo ponas Tom- 
bergas.

“Išėjo... Astuoni mėnesiai!“
Jo ‘akys skerbėsi iš kaktos 

ir perveriančiu žvilgsniu jis 
žiurėjo į žentą. Lupos ir bar
zda virpėjo. Tiktai už valandė
lės jis galėjo vėl prakalbėti.

‘Ir tai teisybė! Mane!... Ry
toj bus pilni visi laikraščiai... 
Aš sakau, tautininkui ir patrio
tui Latvijoje nėra vietos... žy
dai —tie gali... Rusai ir vokie
čiai — tuos ne!“

“Bet tu juk paduodi apelia
ciją?”

“Aišku, paduodu. Bet ką tai 
reiškia?... Astuoni mėnesiai ir 
šeši mitai keturios dešimt 
tūkstančių!... Už ką Už ką man 
jums tai mokėti? Iš kur man 
juos paimti? Norite, kad ei
čiau vogti?... šeši šimtai ketu
rios dešimt tūkstančių ieški
nio laidojimui, kitaip sėdėk. 
Už ką gi man sėdėti? Ar api
plėšęs esu ką nors, ar užmu
šęs?“

“Bet juk tu įmokėjai?“
• “Turėjau įmokėti — bet 

kaip! Laukan nebeišleidžia — 
suprask: mane! laukan nebeiš
leidžia! Argi aš tuos pinigus 
nešiojuosi kišenėje? Aš sakau: 
už mane gali laidoti, mano 
žmona turi du namu. Gerai, te
gu aš patiekiąs tuos dokumen
tus... Pasirodo, salėje nėra nei 
tavęs, nei vieno... o tie, kurie 
ten yra, tik trūkčioja pečiais.“

Robertas jautėsi sunkiai nu
sikaltęs. Vakar su ta pramoga 
su ponia Sluoka visai pasimir- 
šo. Kiaulystė, dauginus nieko.

“Fridą sirgo, jokiu būdu ne
galėjau... Bet tau Mandelis pa
rūpino?”

“Turėjo parūpinti. Penkis 
šimtus dar apart to, kas pas 
tardytoją. Per mus abu šimtas 
dešimt. Du šimtu iš šusterio, 
iš Fricsono penkiolika, iš pra- 
baščiaus dvidešimt penkis - liž 
vekselius. Bet kur tą kitą per 
pustrečios valandos? Laimei 
dar musų bankas nebuvo už
darytas,'ir kasininkas ten pat. 
Tai iš to. Bet rytoj, vėliausiai 
dešimti} valandiį tai reikia.

dėti atgal, Gulbe yra revizijos 
komiteto narys, o mes mano
me, kad jis jautė, iš kur tie pi
nigai. Jei tie užsibruka, tai ka
sininkui striokas, o mes vis
vien įklimpę. Krėslinj tu būti
nai suieškok. Tegu nors iš pek
los traukia, bet tie šimtas dvi
dešimt tūkstančių kad butų. Aš 
pats tuoj aus imsiu automobilį 
ir lėksiu pas Dzirneklį — jis 
dabar kaime, savo ūky už Jug- 
los. Tu važiuok atgal ir ieškok 
tą Krėslinį.” (B. d.)



Trečiadienis, birž. 25, 1930 TU.

Bolševikų Skundas Prieš 
SLA. Viršininkus Subirėjo
Pirmą smutką bolševikai ap

turėjo. 
Kai indžionkšeną ištraukti rei- 

[kėjo.

Teisėjo Michael Feinberg 
kamlba»rys, No. 912, pavieto tro
besy (county building).

čia ne policijos teismas; čia 
įKublikos mažai; čia daugiau 
advokatų, nors ir pasitaiko by
lų su liudininkais, su didesniu 
skaičium užinteresuotų asmenų 
tos ar kitos bylos eiga.
Bolševikų skundas prieš S.L.A. 
Pildomosios Tarybos narius —

St. Gegužį, P. Jurgeliutę, 
K. G ūgį ir kitus

Tas skundas sutraukė dides
nį skaičių publikos. Antai pp. 
Krukonis, adv. šalniene, adv. 
Jurgelionis, Strazdas (ne bol
ševikas), Dargužis, Mačiukas, 
S.L.A. 36 Seimo Rengimo Ko
misijos narys, ir keletas kitų 
lietuvių.

Iš bolševikų pažinau du, bū
tent Andriulį ir Mizarą*

Užtai advokatų ne mažai. Iš 
bolševikų pusės du advokatai 
su dviem pagellzininkais. Gynė
jų pusėje — taipjau keturi ad
vokatai.

Dar keletas advokatų, netu
rinčių ryšio su kalbama byla, 
bet tur būt suįdomintų klau
simu, kas čia do byla bus, jei
gu joje taip -daug adlvokatiškų 
jėgų dalyvauja.
Ir pasirodė, kad bolševikai ne

turėjo pamato bylai iškelti 
Prasidėjo nagrinėjimas bol

ševikų skundo prieš S. L. A. 
Pildomąją Tarybą.

Bolševikų advokatai sustojo 
.prie baro vienoj pusėje, o kal
tinamųjų gynėjai — kitoj.

Teisėjas Feinbeiig skaito 
skundą. Skaito ilgokai. Gali
ma spręsti, kad jis savo min
tyse svarsto jo vertę.

Skundėjų ir gynėjų tarpe 
jaučiasi įtempimas. Pagalios 
teisėjas, perskaitęs skundą, pra
irto, daug-maž taip:

— Aš manau, kad jūsų skun
das turi ydų.

Ir teisėjas ima skaityti skun
dą punktas po punkto ir įro
dinėti skundo ydįas:

— Skunde — sako jis bol
ševikų advokatams — iš jūsų 
pačių kaitinimų matyti, kad 
Seimo prezidentas (t. y. St. Ge
gužis — Rep.) elgėsi sulig Su
sivienijimo konstituvi ja, bent 
ant tiek, kiek jūsų pačių kal
tinimas rodo.

Tai pirmas smūgis bolševi
kams. Reikia suprasti. Teisė
jas pareiškia, kad iš paties bol
ševikų skundo teismui matyti, 
jogei St. Gegužis elgėsi taip, 
kaip Susivienijimo konstitucija 
nusako jam elgtis!

Bet teisėjas kalba toliau:
— Konstitucija, girdi, kaip 

galima spręsti iš jūsų skundo, 
nenusako kiek narių mandatų 
komisijoj turi būti — gal ke

ke teisėjas — jūsų skundas nu
puola.

— Bet eikime toliau. Skun
das nurodo, katd grupe iš 208 
delegatų susirinkusi kitoj sa
lėje. Tečiau jus patys, savo 
skunde kitame punkte, pažymi
te, kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje konstitucija reika
lauja duoti žinią apie Seimą 
30 dienų ankščiau, nei Seimas 
susirinks. O išėjusieji iš Seimo 
asmenys ir susirinkusieji kitoj 
salėje tokio pranešimo nepadarė 
30 d. pirmiau, kaip kad reika
lauja konstitucija. Tokiu budu 
180, pasak jūsų skundo, ne
buvo įspėti sipic tą Seimą, su
lig konstitucijos reikalavimu.

Ir toliau — mokina teisėjas: 
— Skunde sakoma, buk 95 de
legatai buvę neteisotai išrink
ti. Bet mandatų komisija rado 
juos teisingai išrinktus. Jeigu 
jus norėjote tvirtai paremti sa
lve skundą, tai turėjote įrody
ti, kad iir 'Mandatų* Komisija ir 
pasilikusieji salėje 'Steimo dalis 
padarė konspiraciją, idant ne
teisotai tuos delegatus pripa
žinti. Sa»vo skunde jus to ne- 
nurodote.

Bet jeigu ir būtumėte nurodę 
tą skunde,’ tai dar butų ytin 
sunki užduotis darod|yti tokį 
kaltinimą. Tokiu budu tenka 
skaityti pasilikusius delegatus, 
kaip tinkamai išrinktus ir Sei
mo pripažintus, iki to laiko, kol 
nebus darodyta priešingai.

Byli išmesta iš teismo
lai tokie, esmėje, buvo tei

sėjo Feinberg pareiškimai. Iš
dėsčiau juos savo žodžiais. Gal 
vienoj-kitoj vietoj nepagavau 
teisėjo pareiškimų minties. Bet 
rytoj “Naujienos” pradės tal
pinti stenografinį bylos eigos 
nuorašą ir ten tilps tikresni 
teismo žodžiai.

Dalbar gi turiu tarti apie by
los pabaigą.

Skundėjų advokatai patys 
prisipažino, kad jų skundais tu
rėjo ydų. Ir teisėjas pareiškė, 
kad gynėjų prašymas išmesti 
skundą iš teismo, kaip nepa
matuotą, esąs Teismo pripažin
tas, - sutikus ant to patiems 
s k u n (I ė j ų ad vi > k aita ms.

Teisėjas išmetė bolševikų 
skumįfą iš teismo. Jis davė 
skundėjų advokatams dešimtį 
dienų laiko paduoti Teismui 
naują skundą.

Tokiu budu ir indžionkšenaS 
prieš Susivienijimo viršininkus 
tapo ištrauktas.

* * sįs
Rytoj “Naujienos” pradės 

talpinti šios bylos stenografinį 
nurašą. 

» # * I 
Beje, įdomu pabrėžti ve kas: i 

bolševikų skundas prieš Susi-j 
vienijimo viršininkus pasirodėj 
taip nepamatuotas, kad jų gy-Į 
nėjams net, galima sakyti, ne- į 
reikėjo ir kalbėti.

Rep.

Klaidinga žinia apie 
F. Jakavičių

Praeito šeštadienio “Naujie
nose” tilpo žinia, kad buk ži
nomas chicagiečiams daininin
kas F. Jiakavičius susižiedavęs 
su panele Skeveiriute.

Buy gloves with what 
it savęs

NGra reikalo moKėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerti dantų 
košelę. Idaterine Tooth Paeto, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Bo to galite sutauplntl 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar kų kitą. 
Lanibert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

VINCENTAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

’ birželio 22 diena, 11:50 valan
da vakare, 1930 m., sulaukęs

* 45 m. amžiaus, gimęs Biržų 
apskr., žizmių kaime, Saločių 
parp. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, du su- 
nu — Joną ir Edvardą, marčią 
Margaretą, dukterį Oną, brolį 
Joną, brolienę Marijoną ir gi
mines. Brolį Antaną Kanadoj, 
o Lietuvoj brolį ir dvi seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 837 
W. 33rd 1’1.,

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 26 dieną, 8 vai. ryte iš 

*■ namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 

' sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
’ šv. Kazimiero kapines. ,

Visi A. A. Vincento' Baraus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Duktė, 
Marti, Brolis, Broliene 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. B. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

o šimtas. Ir pro

Tai visai neatitinka tikreny
bei. Jakavičius nėra susižieda
vęs ir nemanė žieduotis. Kas 
tą žinią padavė, tai ar juoko 
nesuprato, ar rėmėsi tik paska- 
lais. —N.

Lfetuvės Akušeres
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midivife 
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.

Graborlai
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th

Telefonas 
. Cicero 8724

1646 W. 46th St.

et

Telefonas
Boulevard 5208

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama j 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. Ijaurai- 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wcst Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

[vairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Stato Banko

1800 So. Ashland Avė.
f

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:36 ir duo 7 iki IĮ

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piat
Telefonas Canal 0464 ,

--- O------- 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

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

-O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752
St.

DR. G. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

--------O--------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. 111.

--------O--------
Ofiao Telefonai Vlrgrinia 0080 

Bei. Tel. V»n Bnren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 31 rytu Iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na, Narvų ofiiai Morth 8idi 
3413 Franklin Blvd. 

Valandot 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

--------O-2-----

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

------ o——

DR. P. P. ŽALIAS
DENTISTAS 

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

visas 
galima numanyti, pa

skyręs .Mandatų Komisiją sulig 
savo nuožiūra.

Paskui — sako teisėjas — 
j s parciškiate skunde, kad rei- 

vietos 
lo dar 
Ir rei-

kfllavote savo nariui 
n ndatų komisijoj, o po 
davėte tokį pat įnešimą, 
k įdavimas, ir Įnešimas

1 patį. Juodu abu neturi pa
nto, jeigu nėra paremti kon- 
itucija.

Be lo — aiškina teisėjas 
iJPvvikų advokatams: sknn- 

- jus nesakote, ar reikala- 
mas Susivienijimo Preziden- 
i buvo pareikštas ramiu ir 
dorių budu. Ir kadangi apie 
i nekalbama jūsų skunde, tai 

te aka daryti išvadas, kad Sei
me buvusi betvarkė tuo laiku, 
kad? jus savo reikalavimus sta-

ta.

d

ne
turėjo privilegiją, bet ir 

jo pareiga (dūly) įvesti 
<ą — net ir policijos pa

eitame punkte sa-

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dęl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 rvto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boule^įard 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.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

jyairųs^ydj^a^
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR/HERZMAN
- IŠ rusuos -

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 G iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shpre 2238 ar Randolph 6800

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 
Vąląndos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
01 is — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčioą v.

J. R^AfrČHŪS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avų.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomią

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 G

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedČiioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

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

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St».
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

lOHNRBORDEf
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal autarti

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 32(12

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 lt iki 12

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-1241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvcrgali 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkaiu ir 
PėtnyčipjuHS 1 iki 6 v. v.

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

J0SEP11 J (iRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland A ve.
Tel. Boulevard 2>:«/0

Res. 6515 So. P k veli St.
Tel. Re/ * '
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BYLA PRIEŠ S.L.A. VIRŠININKUS
Advokatų Smitho, Morriso, Bor- 

deno, Olio, Jurgelioniu ir p. 
Gegužio pareiškimai, 
tilps ta stenografinis 
nuorašas

Rytoj 
bylos

“Nau
jienų” numeryje, tilpęs yra pla
tesnis aprašymas bolševikų by
los prieš Susivienijimo viršinin
kus. Čia tik pažymėsiu, kad bol
ševikų skundas išmesta iš teis
mo. Ir jrigu jie norės toliau 
bylinėtis, tai turės iš naujo iš
kelti bylą bėgiu 10 dienų.

Žemiau l>etgi paduosiu pareiš
kimus advokatų iš gynėjų pu
sės ir tų advokatų kurie buvo 
susidomėję kalbama byla.

Adv. P. B. Smith pa
reiškimas

šiame

p. Gegužis pasielgė pilnai tei
sėtai, atsisakydamas* priimti 
opozicijos įnešimus įleisti vie
ną iš jų tarpo j Mandatų Ko- 
piisiją.

Teisėjas, be. to, pasakė, kad 
iš skundo atrodo, jogei vadina
moji opozicija nesilaikė tvar
kos ir kad) prezidentas pasiel
gė. tiksliai, pašaukdamas poli
ciją.

Teisėjas nurodė, kad 208 as
menys neturėjo teisės šaukti 
kitą susirinkimą, nes Susivie
nijimo konstitucija, kaip paro
do jų pačių skundas, neleido 
toki susirinkimą laikyti. O jei
gu taip, tai 
mato.

Išklausę 
208 asmenų

skundas neturi pa-

teisėjo, advokatai 
pripažino, kad tei-

st. Jis oficia- 
reprezentavo 

K. Gugi, štai

Adv. P. B. Smith yra narys 
firmos — K. G ūgis and Smith 
— turinčios ofisus adresu 127 
North Dearborn 
liai šioje byloje 
S.L.A. iždininką, 
jo pareiškimas:

Skundėjai prašė teisėją Fein- 
bergį išduoti iiuKionkšeną prieš 
K. Gugi, kaip S.L.A. iždinin
ką. Bet teisėjas, perskaitęs 
skundą, paduotą varde 208 as
menų, pareiškė advokatams, at
stovavusiems tuos 208 asmenis, 
kad, pasiremiant jų paduotu 
skundu, jie negali gauti in- 
džionkšeno.

Toliau, kad remdamasi tuo, 
kaip jis supranta iš skundo,

ee
Sujudinantį atvaizda
vimą Chateau-Thierry 
mūšio!
Aeroplanai, Tankai, 
Artilerija, Kavalerija, 
Infanterija ir kiti VEI
KIME!
įdomios parodos gink
lų, įrengimo ir reik
menų) visų musų Ar
mijos skyrių.
Didžiausia Militarinė 
Demonstracija, kokia 
kada buvo Jungt. Val
stijose!
Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamentas ir Paroda
Sixth Corps Area. U. S. Army 

Birželio 21 iki 29
Soldier Field, Grant Parke, Chicago
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p.

birželio 22, 23 ir 29
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės 
$1.50. Box sėdynės $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pągelbai neturtingų našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

Lietuvių Vakaras bus Pelnyčio], 
Birželio 27

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
galingas, 
moksliš kas, 
tikslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E ]
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi riebumų.
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbė.įų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

vitbout prejudice. Jie

sėjo buvo teisybė, ir paprašė 
Teismą ištraukti savo skundą, 
kuriame reikalauta indžionkše- 
no
taipgi paprašė leidinio paduoti 
naują skundą.

Taigi, jei jie pasakytų tei
sybę apie dalykus, kurie klo
josi Seime, tai negalėtų patiek
ti naują skundą, kuris atrody
tų nors kiek geresnis už tą, 
katras buvo išmestas iš teis
mo.

Todėl, remiantis teisybe kaip 
pamatu skundui, byla yra už-

Adv. Morse pareiškimas

Advokato Morse — iš fir
mos Borden ir Morse — pa
reiškimas esmėje

Kalbamoji byla 
mui nė nagrinėti, 
skundėjai — Rep.)

yra toks: 
netiko teis-

remiasi klai
dingu pamatu. Jie negali 
taisyti savo skundo tokiu 
du, kad duoti jam teisme 
ristjikciją*

Adv. Borden-Bagdžiunas 
pareiškimas

pa-

Adv. 'Borden pareiškė:
Skundėjai neturi pamato, ant 

kurio jų byla galėtų atsilaiky
ti teisme.

Nepaisant, kad ir taip ga
bius advokatus skundėjai tu
rėtų, jiems bus sunku iškelti 
naują bylą, kuriai remiantis ga
lėtų reikalauti ind^ionkšeno ant 
turto arba gauti nors dalį Su
sivienijimo pinigų.

Greičiausia visas skundas 
mirs nusilpnėjimo liga.

Adv. Olio pareiškimas
Advokatas Olis pastebėjo: 
Gal jie, skundėjai, ir butu

(prieš Susivienijimo viršininkų, 
jei jų advokatai nebūtų pada
rę vienos stambios klaidos. 
Jiems gal butų buvę galima in
terpretuoti taip, jogei tam tik
ra dalis delegatų įgalinti parei
kalauti vieną iš savo tarpo į 
Mandatų Komisiją. Bet jų pa
čių byloje aiškiai pripažintas 
kad pirmininko teisė ir pareiga 
buvo paskirti Mandatų Komi
siją. Ir todėl jie patys — skun- 

jau 
ati-

dėjai — save sumušė. Ir 
to niekuomet nebus galima 
taisyti.

Adv. A. Pikiel
Adv. A. Pikiel — iš firmos

K. (ingis, P. B. Smith and Pi
kiel — pareiškė:

Kad laimėti šią 'bylą, skun
dėjų padėtis tmri remtis 'Susi
vienijimo konstitucija. Jie tu
ri Įrodyti, jogei prez. Gegužis 
ir tie delegatai, kurie pasiliko 
teisine, peržengę konstituciją 
Ale jų pačių skundas aiškia, 
rodo, kad p. Gegužis neapsi
lenkęs su konstitucija.

Kaip tik priešingai — skun-j 
das parodo, kad' p. Gegužis el
gėsi sulig konstitucija. Ir jo
kios pataisos neišgydys kalbat- 
mo skundo ydų.

Adv. Jurgelionio pareiškimas
Nors adv. Jurgelionis netu

rėjo artimesnių ryšių, kaip tik 
suįdominti byla asmens, bet ir 
jo nuomonės atsiklausiau.

Jie, skundėjai, negailės rem
tis tuo pamatu, kuriuo mėgino 
šį savo skumbi paremti — nors 
ir kažin kiek pataisų (amend- 
mentų) prirašytų.

Jei jie turi kokių skundų, 
tai ne tame, kad buvo išmesti 
iš Seimo už kėlimą betvarkes. 
Ir jie 
teisinti 
mo.

niekuomet negalės p> 
sušaukimo atskiro Sei-

rez.

vakar

Gegužio pareiškimas

NAUJIENOS, Chicago, UI.
sas. Artimoj ateity p. Krauču- 
nas dar vyks Italijon, o paskui 
vėl grįžta Lietuvon.

Kitas žymus programo nume
ris buvo,— tai p-le Ona Vil
kinto, kuri savo artistiniu dai
navimui jau yra ne vieną kartą 
visus sužavėjus. Ir šį sykį jį bu*- 
vo tikra žavėjau ti lakštingala, 
jausmingai keletą dainų sudai
navus. šiem dainininkam akom- 
ponavo pianu gabus pianistas 
Mikas Jozavitas.

Vargonai irgi programe pasi
rodė, kuriais artistiniai gajo p.

Tai-pgi labai gera ir rinktina 
buvo reprodukcijos muzika, šo
kiai ir balalaikų orkestrai

Pageidaujama, kad p. Budri- 
ksas, kuris užlaiko didžiausią 
lietuvių muzikos krautuvę, ad
resu 3417 S. Halsted st., daugiau 
tokių programų surengtų.

'l iko nugirsti, kad sekantį 
ketvergo vakarę, 7 iki <8 vai. bus 
labai įdomus programas. Stotis 
winč

Programą girdėjęs.

Trečiadienis, blrž. 25, 1930

Į CLASSIFIED APS. ]
Automobiles

Prezidentas (Gegužis 
'ido ('bicaigą 6 vai. 
vyko namo, į Mabia-

išvažiuo-

turiu 
nusi-

noy City, Pa.
Jis pareiškė 

siaut:
Jei bus reikalas, tai už 10 

dienų vėl busiu Chicagoj.
Del šiandienio įvykio 

pasakyti, kad visą musų 
statymą Teismas palaikė.

Tų musų narių neapsvarsty
tas ir blogas išsišokimas, ku
rie iššaukė incidentą Lietuvių 
Audjitoįrijoj, padarė morales ža
los Susivienijimui. Susivieniji
mui butų geriausia, jei visi jam 
dirbtų prisilaikydami įstatymų 
ir tvarkos.

Chicagiečiams meldžiu ištar
ti, mano vardu, sudiev. Veliju 
laimės visiems. Sutikau Chica- 
goje daug malonių žmonių. 

* * ♦
Rytoj bus stenogmfims šios 

bylos nuorašas “Naujienose”.
Rep.

Kensington
K. ir D. Susivienijimo 

išvažiavimus.

Perėjusį sekmadienį įvyko 
K. ir 1). Susivienijimo Wildwood 
miške pirmas išvažiavimas. Oras 
iš ryto Ibuvo gražus, visi rengėsi 
išvažiaviman. Bet prieš pietus 
apsiniaukė, (pradėjo lyti, nu- 
gązdino rengėjus; šie manė, kad 
lys visą dieną. Po pietų pradė
jo blaivėti, išsisklaidė debesys, 
atrodė gražus bus pusdienis.

Pradėjo publika rinktis iš vi
sų kolionijų. Mačiau, kelios ma
šinos atvažiavo iš Harvijos, iš 
Burnsaidės, iš West Pidlmano; 
daugiausiai buvo kensingtonie- 
čių ir roselandiečių. Jeigu ne 
tas lietus tai butų buvę dau
giau publikos suvažiavusios iš 
visų kolionijų. Mat, kiekvienas 
nori pamatyti ką nauja susi
vienijimas surengė publikai.

[Pacific and Atlantic Photo]

Washington, 1). C. — Wesley 
L. Jonės, Jonės įstatymo auto
rius, kuris1 nustebino visus, kai 
pareikalavo, kad prohibicijos 
klausimu butų daromas refe
rendumas.

Vieta išvažiavimui gera, gali 
mašinomis privažiuoti iš visų 
pusių. Medžių miškelyje yra ne
mažai, gali pauksuyje pakvie
luoti tyru oru. Yra miškelyje 
platforma šokiams, bet už ją 
reikia mokėti. Susivienijimas 
urėjo gerą muziką parūpinęs. 

Muzikantai grojo visokius so
tins 
ni - 
vo 
ir minkštais gėrimais.

Smagu buvo matyti kad lie
tuviai dar nop’amiršo lietuviškų 
šokių, dar smagiau, kuomet 
matai, kad jų tarpia yra draugiš- 
iuma.s. šitoks smagus linksmi
nimas ir pasikailbėjimas tęsėsi 
iki temstant. Teko nugirsti iš 
mblikos pageidavimus, kad 

daugiau butų surengta tokių iš
važiavimų.

Susivienijimui liko nemažai 
ir jielno, nors šis išvažiavimas 
iiivo įrengta ne pelnui, bet šiap 

pasismaginti ir susipažinti su 
atskirais kolionijos draugais.

—Korespondentas.

i, o publika — seni ir jau- 
-< šoko. Prie platformos bu- 
j rengta s baras su valgiais

Lietuvių Valanda

Pereitą sekmadenį vėl teko 
išgirsti įgerą Jos. Budriko kor
poracijos duodamą radio prog
rama iš stoties WGFL nuo I 
iki 2 vai po pietų. Ir reikia pri
pažinti, kad programas visais 
atžvilgiais buvo ypatingai ge
ras ir įdomus. Tikro malonu
mo buvo klausantis gero dai
navimo pJvazio Kraučuno, Lie
tuvos Valst. Operos dainininko. 
Malonus ir gerai išlavintas bal-

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Gydymas vericose gyslų kojose 

pagelba įširškimo yra dabar prak
tikuojamas progresysių gydytojų 
daugumoj civilizuotų pasaulio ša
lių. Aš suradau šį būdą 1918 m. 
ir nuo to laiko jį nuolat ir sėk
mingai vartojau.

Gydymas užima tik kelias 
nutes laiko ir neatsiliepia ir 
kenkia kūno sistemai. Tai 
saugus, tikras ir be skausmo bū
das ir negražios gyslos visiškai 
išnyksta kad 
bepasirodyti, 
riai išnyksta 
Palieka kojas 
kaip kūdikio. ,

mi- 
ne- 
yra

niekad daugiau ne- 
Skausmai ir ulce- 

kartu su gyslomis, 
lygias ir švelnias,

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo. »

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.
po

CLASSIFIED ADS.
................................................... <

Educatioiial
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mękykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

.1. P. OLEKAS. Mokytoja.
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. II L.

ir

THEATRE
35 th and Halsted Street!

RAMuVA
Šiandie

Dviguba programa
“Around the Corner”

su GEORGE SIDNEY ir 
CHARLIE MURRAY ir 

“Alias French Gertie”
Su BEBE DANIELS

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

yra

20 St.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mano. Mano pilnas Išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata Jums sugryž. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
Po

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Wasbington Blvd.

Business Service
Birriio -L-d-

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai,, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vi&kose, stogų 
dengimas.

SUTAURINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15 Uždaryti porčiai nuo $50, 
Visų darbų galima padaryti su $5 [mokė

jimu. Likusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuokito 

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Giand Ayo. Tol. Berkshire 1.321

Al nujos ai per tvor i nujos u r n
Parodoj, Kuri dabar y

Ofiso 
pietų,

ir 
Chicagoj.

kur i d :1b.ar r.a ai koma Soldiers F ield ra n
įmente 
parke,

galutino IJegzamiuaviiuo—kua jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ne<le- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

BRIDGEPORT 
PAINTNG 00.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

no

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Boujevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

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

10% PIGIAU Ut VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą miestą. Kedzie 8468.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOW1CZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jąa atmokate mašomii mšneBini- 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame mergišiui ii 
Real Estate kontraktui.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

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

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroę St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

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

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 

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

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

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb.' apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuveftime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime rySius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 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.

Miscellaneous 
įvairiu

PRIIMSIU vaikus vakacijoms ant 
fanuos. Geri namai ir priežiūra. 
Mrs. J. Shimbell, R. 3, Box 150, 
Three Oaks, Mich. Telefonas 43-7-3.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bučeris ir pardavė
jas. Turiu gerą patyrimą. Dirbsiu 
už mažą atlyginimą. Kalbu gerai, 
lenkiškai, rusiškai, angliškai ir lietu
viškai. Box 1206, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA VYRU — švarių, inteli
gentiškų ir darbščių vyrų, 25—-35 
metų amžiaus, dirbti liuosu laiku. 
Pageidaujama vyrų su karais. Pas
tovus darbas su proga išsidirbti.

Room 925,
\ 1 So. La Šalie St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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 jrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

1030 
1 930 
1929 
1929 
1929 
1929

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 DAISNIS DYKAI 

Sport Roadster vėliausia  
Standard Coupe vSUauaiH ______

Town Sedan išvaž. 2100 mylių 
Standard Coupe nepaprasta vertė 
Tudor. nauji tairai. išv. 2700 m. 
Roadster, tilt Windshleld, spotlight 

Visi karai turi 90 dienų raštiškų 
garantijų. $20 iki 1/, [mokėti.

M. J. KELLY. 
4446 WeHt Madison St.

$495
$495
$405
$295
$375
$375

PIRKSIU Model A-Ford pigiai 
už cash, jirba kitų lengvų mašiną. 
Pašaukite vakarais nuo 6:30 iki 9 
vai. Hemlock 8013.

PARSIDUODA Lincoln Sodan, bė
ga ir atrodo kaip naujas. Baloon 
tajarai, keturi brekiai, galima pirk
ti už $700.00 arba išmainysiu ant 
mažesnio karo.

S. KARALIUS.
9927 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4091

Business Chances
.Pardavimui Bizniai

GROSERNfi ir bučernė; moder
niški fixturiai, gera vieta, pigi ren- 
da. Bargcnas. 2450 W. 59 St.

KRAUTUVE — saldainių, cigarų, 
tabako, smulkmenų, parsiduoda iš 
priežasties ligos, $250. 3413 W. 51 
St.

GROSERNfi ir bučernė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai Įrengta vieta, daranti gera biz
nį, 2953 W. 38th St.

Farms For Sale
Uldai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
176 akerių farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare. 4555 S. Marshfield 
Avė., Chicago.

VIŠTŲ farmą parduosiu arba mai 
nysiu ant mažos auzos. Daugiau ži 
nių per laišką. Urban, Box 45 
Laclede, III.

FARMA 80 AKERIŲ
Gražus sodnas, 4 akeriai miško, 

ganyklos apie 10 akerių, o likusioji 
dirbama. Visi geri budinkai, farma 
randasi Scotville, Mich. Parduosiu 
už pinigus arba mainysiu ant namo.

PETER WESTON,
2252, Ainsle St., Chicago. III.

65 AKERIŲ FARMA
namo, loto arbaIšsimaino ant 

parduosiu pigiai, — be stocko, Wis- 
consin Valstijoj. 
Chicagos, prie 
Route 41. Yra 9 
1 Vz mylios nuo 
kur milijonai 
kožną vasarą, 
mių. “ 
farmeriavimo, bet ir bizniui — kaip 
gaso stotis. Sandvvich Stand ir Road 
House. MorgiČių ant farmos nėra. 
Kas turite narna arba lotą, priim
siu į mainus. Nedaro skirtumo ko
kioj apielinkėj. Atsišaukite tuoj, 
nes aš važiuosiu j Wisconsin suba- 
toj iš ryto. Kam reikalinga tokia 
vieta, galėsite su manim važiuot pa
matyt.

Matykite savininką

J. NAMON

250 mylių nuo 
cementinio kelio, 
blokai nuo miesto, 
Green Bay I>ake, 

žmonių suvažiuoja 
Yra daug vasarna- 

šita farma tinka ne tik dėl

6755 So. Western Avė
Grovehill 1038

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo eųuity tuščia

me restriktuotame Jote ant automo
bilio. Rašykite Box 1207. 1739 S. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemiė Pardavimui
GBAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega-

puikios 
žuvavimas 

visas

mieji porčiai su sieteliais, ant'di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias 
Illinois valstijoj; 45 mylios, 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakoipingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir gre’tas patarnavimai1
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. lafayette 0455

iter, parsiduo- 
mainysiu ant

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
i sanvičių stendą. AlexarKlef’s Place 
107th St. ir 96th Avė., 1 blokai i 
vakarus nu<» Kean. Avė.

<la už cash, arba __
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Frank Stanionis, 
2013 Pierce Avė. Tel. 11umboldt 
6471*


