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Mooney ir Billings 
Nepaleidžiami

Augščiausias Kalifornijos teismas 6 bal
sais prieš vieną pasisakė už tolesnį dar
bininkų vadų laikymą bastilijoj

SAN ERANC1SCO, Gal., liep. 
0. — Žinios apie tai, kad Aug- 
ščiausias Kalifornijos teismas 
rekomendavęs gubernatoriui C. 
C. Youngui paleisti iš kalėji
mo darbininkų vadus, Thoma- 
są Mooney ir Warreną Billing- 
są, pasiroejo, buvo neteisingos.

Pasirodo, kad Augščiausias 
teismas išsprendė visai priešin

gai: 6 balsais prieš 1 jis pasi
sakė prieš susimilimą nuteis
tiems.

Kadangi gubernatorius Young 
buvo nekartai, pareiškęs, kac 
dėl Mooney ir Billingso palei
dimo ar nepaleidimo jis elgsis 
taip, kaip rekomendjuosiąs Aug
ščiausias valstybės teismas, tai 
aišku, kad kaliniai ir toliau 
{pasiliks kalėjime.

Sovietų aviatoriaus 
pabėgimas į Lenkiją
Lakūnas gabeno ir savo tėvą, 

išgautą iš sovietu kalėjimo, 
bet tasis žuvo

VARŠUVA, liep. 6. — Per
ėjęs per sieną Į Lenkiją, so
vietų karo aviatorius Korsako- 
vas, iš Voronežo, pasipasakojo 
lenkų sienos sargybai apie sa
vo tragingus prietykius.

Korsakovas, su pagalba pa
dirbtų dokumentų, sugebėjo iš
gauti iš sovietų kalėjimo savo 
senyvą tėvą, pravoslavų popą, 
kuris jau ketverius metus bu
vo išsėdėjęs kalėjime, kaltina
mas dėl tariamų kontrrevoliu
cinių darbų. Pasisodinęs tėvą 
į aeroplaną, Korsakovas norė
jo pabėgti j Lenkiją, bet pa
klydo ir buvo priverstas nusi
leisti sovietų teritorijoj. Nega
lėdamas tačiau gauti daugiau 
benzino, lakūnas nutarė skri
sti toliau su tiek kuro, kiek 
jo dar ‘buvo likę. Lekiant, so
vietų kareiviai ėmė šaudyti ir 
pašautas aeroplanas nukrito. 
Korsakovo tėvas užsimušė, o 
jis pats susižeidė. Vis dėlto, 
kadangi tai buvo netoli sienos, 
jis sugebėjo pabėgti Į Lenkiją.

Pabėgęs sovietų karo avia
torius maldauja lenkų vyriau
sybę, kad nesiųstų jo atgal į 
Rusiją, kur jis tikrai butų tuo
jau sušaudytas.

Sąmokslas prieš Portu
galijos valdžią ne

pavyko
LISABONAS, liep. (i. — Por- 

tugalijoje tapo susektas są
mokslas prieš dabartinę Gar
iūnuos diktatūrą. Keletas są
mokslininkų vadų, jų tarpe bu
vęs deputatas Lopęs OI i ve i ra, 
suimti.

Oro akrobatė užsimušė
REEDSBURG, Wis., liep. 6. 

— Čia užsimušė jauna oro 
akrobatė, Miss Mae Rox, 19. 
Ji bandė su parašiutu nušokti 
žemėn iš aeroplano, bet para
šiutas neišsiskėtė.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota; gali būt 
vietomis lietaus; truputį vė
siau; vidutiniai mainąsi vėjai.

Šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:28. Mėnuo leidžiasi 
1:55 ryto.

Sovietai nugalėjo lenkų 
komunistą

VARŠUVA, liep. 6. — Prieš 
kiek laiko pabėgo Į sovietų 
Rusiją įgarsėjęs lenkų komu
nistas ščepanskis. Dabar gau
ta žinių, kad jis tapo ten nu
šautas. ščepanskis buvo įtartas 
dį.'l komunistinės erezijos, su
imtas ir padėtas Minsko ka
lėjime. Iš kalėjimo jam pavy
ko pabėgti, bet buvo sovietų 
sienos sargybinių nušautas, kai 
jis 'bandė pabėgti per sieną at
gal j Lenkiją.

Per Liepos 4 šventę 
žuvo 206 asmenys
United Press surinktomis ir 

paskelbtomis žiniomis šiemet, 
švenčiant Nepriklausomybės 
(Liepos 4) šventę, Jungtinėse 
Valstybėse neteko gyvybių vi
so 206 asmenys. Daugiau kaip 
1,200 asmenų, daugiausia vai
kų, buvo feierverkų sužeisti.

40 kiniečių prigėrė 
per baisia audra V L L

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 6. 
— Paskiausios žinios praneša, 
kad per siautusią baisią audrą 
(tifoną) juroj žuvo keturias
dešimt kiniečių žvejų, jų val
tims sudužus arba paskendus.

Miesteliuose ir kaimuose ne
toli nuo Šanchajaus audra pa
darė milžiniškos žalos. Daug 
namų sugriauta.

Turkija siunčia 30,000 
kariuomenės prieš ne

ramiuosius kurdus
ISTAMBULAS, Turkija, liep. 

6. — Turkija, liep. 6.—Turki
jos vyriausybė siunčia dar 30,- 
000 kareivių prieš žiaurius kur
dus, kurių bandos, įsitvirtinu
sios Ararato kalne, terorizuo
ja kraštą. Kovą su nerajniais 
kurdais turkai veda taipjau 
bombarduojamais aeroplanais.

Lenkai Kovely padarė 
pogromą žydams

VARŠUVA, liep. 6. — Vakar 
Kovely įvyko neramumų prieš 
žydus. Mušeikų (bandos įpuolė 
žytlų gyvenamąją miesto -dnlį 

ir ėmė žydus mušti. Daugiau 
kaip keturiasdešimt asmenų bu
vo sužeisti.

$2,000,000 gaisras Vengrijoj
BUDA'PEšTAS, Vengrija, 1. 

6. — Gaisras čia sunaikino di
džiausi Vengruose trąšų fabri
ką. Nuostoliai siekia 2 milijo
nu dolerių.
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Amy Johnson, aviatorė, kuri iš Londono nuskrido į Australiją per 19 dienų. Už tą žygį kara
lius apdovanoja ją titulu.

Bandė nužudyti žy
mų Lenkijos seimo 
atstovą, socialistą I L ' L

BERLYNAIS1, liepos 6.—Var
šuvoje buvo padarytas pasikė
sinimas nužudįyti D-rą Liber- 
maną, vieną žymiausių socia
listų atstovą Lenkijos seime.

D-ras Liberman sėdėjo mie
sto sodo kavinėj. Staiga kaž
kas pro langą šovė į socialis
tų vadą, bet kulipka kliudo 
ne jį, o tik vieną moteriškę, 
turi arti jo sėdėjo prie kito 
staliuko. šovikas pasislėpė.

Nors šovikas nebuvo pažin
ias, tačiau neabejojama, kad 
iai turėjo būt vienas Pilsud
skio patrijotų, bandęs su ku- 
lipkos pagalba pašalinti iš ke
žo vieną gabiausių ir pikčiau

sių Pilsudskio diktatūros kri
tikų.

D-ras Libermanas yra žino
mas kaip geriausias kalbėtojas 
Lenkų seime. Jis yra labai po- 
pulerus darbininkų masėse, 
bet baisiai nekenčiamas Pilsud
skio, kuris žiuri į jį kaip į 
pavojingiausi savo priešą sei
me.

Maskva ragina Ameri
kos komunistus dirbti 

revoliucijos darbą
MASKVA, liep. 6. — Mask

vos įPravda išspausdino ilgą 
straipsnį, kuriuo ragina Ame
rikos komunistų partijos va
dus darbuotis, kad prirengtų 
darbininkų mases energinges
nėms kovoms su Amerikos ka
pitalistais, imperialistais ir iš
naudotojais.

Straipsny sakoma, kad bir
žos krachai, nedarbas ir že
mės ūkio nusmukimas sudarę 
derlingą dirvą revoliucijai 
Jungtinėse Valstybėse. Pasak 
Pravdos, beveik vienas treč- 
dalys 30 milijonų Amerikos 
proletarų esą be darbo; kai ku
riose pramonės šakose algos 
darbi n inkams esą nuskeltos 40 
nuoš., ir milijonai farmerių esą 
sunaikinti.

Sovietų ekspedicija j 
Nanseno Žemę

LENINGRADAS, liep. 6. 
Rusų mokslininkų grupe, prof. 
Otto šmidto vadovaujama, iš
vyko į Archangelą, iš kur ji 
vienu ledų laužomu laivu iš
plauks į Fridtjofo Nanseno Že
mę (pirmiau vadinamą Franco 
Juozapo Žeme) tyrinėjimo tik? 
slais. Ekspedicija pasiėmė mai
sto ir kitų reikmenų penkio
likai mėnesių.

Trys vyrai prigėrė eže
re valtelei apvirtus

ST. TIKIMAS, Ontario, liep. 
6. — Žvejai, traukdami tink
lus Erie ežere, ištraukė sugau
tus juose tris skenduolius, S. 
Wintersą iš Clevelando, Ray 
Carrollį iš Detroito ir Oscarą 
Layne iš Fairvieftv, Ky. Visi 
trys jie buvo išvykę burine 
valtele iš Port Stanley į Ter- 
ra.ee Beach ir, matyt, kelionėj 
jų valtelė apvirto ir visi jie 
prigėrė. 

’ L. ■ — f

11 žmonių žuvo, ne
maža sužeistų, Ang
lų įmonės sprogime

GASTLEFORD, Anglija, liep. 
6. — Praeitą penktadienį čia 
įvyko baisus sprogimas Hick- 
sons ir Parsons chemikalų į- 
monėje. Sprogimas suardė visą 
įmonę ir daug kitų artimesnių 
namų. Vienuolika asmenų su
rasta užmuštų, bet manoma, 
kad griuvėsiuose yra daugiau 
palaidotų. Kelios dešimtys as
menų buvo sužeisti, daugelis jų 
pavojingai, ir daugiau kaip 500 
liko be pastogės.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad jis buvo jaustas per 
dešimtį mylių aplinkui.

Italijoje prasidėjo dide
lė Mafijos byla

SCIACiCA, Italija, liep. 6.— 
Vakar čia prasidėjo didelė ban
ditiškos organizacijos, Mafijos, 
narių byla. Viso apkaltintų yra 
220 asmenų. Jie kaltinami dėl 
keturiasdešimt trijų galvažudy- 
bių ir kitokių kriminalinių 
darbų.

Jauna anglų* aviatorė 
laimėjo oro reisus

LONDONAS, liep. 6. — Skri- 
(limo aplink Angliją reisuose, 
kuriuose dalyvavo viso 88 avia
toriai, laimėjo Miss Winifrcd 
Brcvvn, 22 metų amžiaus avia
torė. Visą 750 mylių kelią ji 
perskrido per 7 valandas ir 20 
minučių.

Kita moteriškė, Mrs. A. But- 
ler, buvo ketvirta reisuose.

Kinų komunistai iš* 
skerdę šimtus žmonių

HANKOVAS, Kinai, liepos 
C). — Praneša, kad komunis
tinių plėšikų gaujos pagrobė 
Jočau miestą, Honano Provin
cijoj, ir išskerdė šimtus gyven
tojų. Apiplėšę miestą, 'bandi
tai dalį jo sudegino.

Du komunistų atsto
vai pagrobti iš Suo
mijos seimo rūmų
HELSINKIS, Suomija, liep. 

6. — Iš Suomijos seimo va
kar buvo pagrobti ir kažkur 
išdlanginti du komunistų atsto
vai, Pekkala ir Roekoe.

Ties seimo rijnais sustojo 
du automobiliai. Abiejuose bu
vo po penkis vyrus. Išlipę iš 
automobilių, keturi vyrai įsi- 
briove vidun ir nuėjo tiesiai 
į konstitucijos komisijos kam
barį, kur minėti du komunis
tai posėdžiavo kartu su kitais 
komisijos nariais. Kiti šeši vy
rai tuo tarpu sergėjo duris. 
Komisijos narių rūsčiai kvo
čiami, ko jie čia įsibriovę, ke
turi intruzai parodė policijos 
žvaigždes ir, nebodami protes
tų, pagrobė Pekkalą ir <Boe- 
koe. Mušdami, išsivarė juos 
laukan, sugrudo į automobilius 
ir nulėkė.

Vyriausybė ir vietos policija 
daro pastangų susekti grobi
kus ir jų aukas.

3 asmenys užmušti 
feierverkų fabriko 

sprogime
ASBURY PAIRK, N. J., liep. 

6. — Neptūne, netoli nuo čia, 
vakar įvyko sprogimas Cimino 
feierverkų fabrike. Kiek žino
ma, trys asmenys buvo užmu
šti, o trys kiti skaudžiai, gal
būt mirtinai, sužaloti. Vieno 
asmens dar pasigendama.

Gaisras sunaikino du 
miesteliu Rumunijoje

'BUOTARESTAS, Rumanija, 
liep. 6. — Didelis gaisras be
veik visai sunaikino Boršos 
miestelį, Transilvanijoj. Sudegė 
260 barnų, keturios bažnyčios 
ir keturios sinagogos. Apie 4,- 
000 žmonių liko be pastogės.

Sudegė taip pat Gerlašovas, 
kitas miestelis Transilvanijoj. 
Išliko sveika tik viena bažny
čia ir mokykla. iPer gaisrą 
trys, asmenys pavojingai ap
degė.

Didelis angliakasių 
streikas Belgijoje

BRIUSELIS, Belgija, liep. 6. 
— Belgijoj kilo didelis kasy
klų darbininkų streikas pro
testui prieš nepatenkinamas 
senatvės pensijas. Streikuoja 
daugiau kaip 25 tūkstančiai an
gliakasių.

Stiprus žemės drebėjL
• mas Ispanijoje
SEVILIJA, Ispanija, liep. 6. 

— Vakar vakarą Sevilijoje bu
vo jaustas stiprus žemės dre
bėjimas, tęsęsis keletą sekun
dų. Supurtymai buvo jausti 
taipjau Cordoboj ir Granadoj.

• . - -----

Amerikos automobi
lių įmonės krausty

sis iš Italijos
ROMA, lięp. 6. — Ką tik j- 

vesti nauji augščiausi muitai 
užsienių automobiliams ir jų 
dalims skaudžiai palietė sve
timų kraštų automobilių fabri- 
k'ininkus, ypačiai amerikie
čius.

Fordo kompanija, o paskui 
ir General Motors kompanija 
buvo įsisteigę Trieste savas au
tomobilių sustatomas įmones. 
Kadangi dabar už pargabena
mas į Italiją automobilių da
lis reikia, einant nauju tarifu, 
mokėti kiekvienam, šimtam sva
rui $92 muito, tai abidvi ame
rikiečių automobilių kompani
jos priverstos savo įmones Ita? 
lijoj likviduoti.

20,000 kasyklų dar
bininkų Meksikoj 

lieka be darbo
MEKSIKOS MIESTAS, liep. 

6. — Pramonės departamen
tas leido uždaryti Mezapitl Cop- 
per kompanijos vario ir kitas 
kasyklas, kurios dirbo daugiau 
kaip 20,000 darbininkų.

Kompanija savo prašyme lei
sti jai kasyklas uždaryti sa
ko, kad dėl stipraus kainos va
riui nukritimo ji per pastarus 
kelis menesius turėjus didelių 
nuostolių.

Nori panaikint nusi
kaltėlių smaugimo 

bausmę
HAVANA, Kuba, liep. 6. — 

Senatorius Manuel Verdura pa
teikė, ir pasiūlys kongtresui, 
tam tikrus baudžiamųjų įsta
tymų pataisymus. Be kita, jis 
siūlo, kad garota (mirti pa
smerktų nusikaltėlių žudymas 
smaugimu) butų pakeista žmo
niškesnių mirties bausmės įvy- 
kinimo budu.

Einant senatoriaus siūlo
mais pakeitimais, Augščiausias 
teismas butų priverstas sušvel
ninti mirties nuosprendį asme
niui, jei bent vienas teisėjų 
su tokiu nuosprendžiu nesu
tiktų. O jei mirties nuospren
dis išnešamas kaip vienu bal
su, tai prie mirties bausmės į- 
vykinimo turi dalyvauti visi tie 
teisėjai ir pats prokuroras.

16 asmenų prigėrė Juo
dojoj juroj

, KONSTANSA, Rumanija, 1.
6. — Juodojoj juroj sudužo 
nedidelis ekskursijų laivas, še
šiolika žmonių prigėrė.

Linčiavo negrą; keturi 
krito kautynėse 

---------------h-
ElMRTjrjE, Ala.. liep. 6. ----

Vakar čia įvyko kruvinos kau

tynės tarp baltų ir negrų. Du 
balti ir du negrai buvo nukau
ti, o vienas, negras baltųjų go- 
vėdos linčiuotas.

Wisconsino valstybe, kaip 
pastarasis surašinėjimas paro
do, turi 3,000,388 gyventojus. 
Plrieš dešimtį metų (1920) ji 
turėjo 2,631,839.

LIETUVOS ŽINIOS
Telšių geležinkelio stoty 

pagautas vagis
TELŠIAI. — Birželio 1 d.,' 

antrą kartą tapo išplėšta Tel
šių geležinkelio stoties biletų 
kasa. Vagies įsibrauta per lan
gą iš prieškambario ir išsineš
ta geležinė piniginė dėžė, ku
rioj buvo 249 litai 90c. Paste
bėjus piktadarystę imta ieško
ti kaltininko, bet be pasekmių. 
Tik tarp sukrautų prie gele
žinkelio linijos (apie 300 met
rų atstumo nuo stoties) popier
malkių raslta išvogtoji djėže. 
Dėžė buvo sulaužyta ir iš jos 
išimta pinigai. Prie dėžės rasta 
storos vielos ir peilio geležėlės 
nuolauža.

Birželio 2 d. pagautas ir pats 
vagįs. Pagautas prie šitokių 
aplinkybių. Telšių stoties vyr. 
policininkas Tumėnas pastebė
jo stoty bevaikštinėjiant įtarti
nos išvaizdos vyruką, kuris, 
matyt, 'be aiškaus tikslo, pa
sisukinėjęs po stotį, norėjo jau 
pasišalinti, bet policininkas jį 
sulaikė ir, nusivedęs į polici
jos bustą, apklausinėje, patik
rino dokumentus. Pasirodė, 
kad tai esąs jaunas 18 metų 
amžiaus vaikinas, Bronislavas- 
Petras Alijošius, kilęs iš Rie
tavo, dabartiniu laiku gyvenąs 
čia Telšiuose be jokio užsiėmi
mo. Kadangi Alijošius į polic. 
klausimus davinėjo labai neaiš
kius ir įtartinus atsakymus, 
taii prie liudininkų padaryta 
asmens krata, per kurią ras
ta pas jį 136 litai 40c pinigų 
ir peilio kriaunos. Peilio gele- 

kuri buvo rasta prie, iš
laužtos piniginės dlėžės, visai 
tiko prie kriaunų. Dabar jau 
Alijošius prisipažino išlaužęs 
bilietų kasą ir parodė, kadi ir 
16 d. gegužės padarytas išlau- 
žimas yna, taip pat j.o darbas.

Amerikono Au k s e 1 i o 
automobilio katastrofa

KAUNAS. — Atvažiavęs į 
Lietuvą iš Amerikos p. Auk
selis su žmona atsivežė ir savo 
automobilį. Iš Šiaulių pasiėmę 
savo seną pažįstamą p. Odmi
nį, visi važiavo pas savo gimi
naičius. Ant plento Šiauliai — 
Joniškis, ties Stripeikių kaimu 
pasipainiojo vaikai. Aukselis 
nenorėdamias jų suvažinėti, 
staiga pasuko j šalį, bet neti
kėtai atsitrenkė į akmenį. Au
tomobilis triskart persivertė. 
Visi važiavusieji smarkiai nu
kentėjo ir nugabenti Šiaulių m. 
ligoninėn.

P. Odminis birželio mėn. 11 
d. mirė, o p. Aukselio su Auk- 
seliene sveikata gerėja*. Už au
tomobilio sure-montavimą su
mokėjo 1,500 litų.

Birželio 11 dieną Patrakie- 
nų kaimo Pakuonio vals. Ka- 
laškos 2 metų duktė bežaiz- 
dama įkrito balon ir prigėrė.

Bombos sprogimas
SPRINGFIELD, III., liep. (i. 

— Gyventojo Cli. Perretos na
muose praeitą naktį Čia įvyko 
bombos sprogimas. Namai bu
vo suardyti. Viena senyva mo
teriškė buvo skaudžiai suža
lota.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS
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Stalino Laikai Rusijoje
Rusija yra išaugusi iš teri

torijos, kuri driekėsi tarp tik
rosios Europos ir Azijos. Da
bartinė rusų tauta yra stipriai 
praskiesta krauju įvąirių Azi
jos giminių, ypatingai gunų ir 
totorių. Maskva yra istoriška 
despotizmo ir tamsių dramų 
tvirtovė. Du šimtai metų ver
gavimo totoriams, bajorų gady
nės sauvalės, Jono baisiojo 
epopejia, trys šimtai metų Ro
manovų šiurpo, — visa tai at- 
spinti šiųdieniniame Kremliuj 
toje vienintelėje aziatiškoje 
tvirtovėje, kuri savyje slėpė ir 
glaudė fantastiškiausius žmonių 
troškintoj us.

Po bolševikų perversmo 
Maskva ir Kremlis vėl atgavo 
savo istorišką pareigą ir vaid
menį. Čia sprendėsi likimas mi
lijonų Rusijos gyventojų, iš čia 
įėjo šiurpus komisarų dekretai, 
čia slėpėsi nauji opričnikai (G 
PU), čia kurčiuosee mūruose 
raudoni despotai planavo nau
jus pančius Rusijai, ir čia plo
vėsi savo tarpe, lygiai 
Vasilijų ir interregnumų 
kais viduramžiuose.

kaip 
lai-

tyčia 
vardą 

(Raudonoji

TOIIR Į-Vts
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos '
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieti- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygwti MEye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Šaukite YARDS

La Plaz, Bolivijos sostine, kurią užėmė sukilėliai

1770 dėl
VALY

Naujas žemas Kainas
Išvalomi ir Suprosinami

Siutai, 
Topkautai

gengės 
gresia 
brohi- 
JokiosErdvioj aikštėj, k 

iš senovės turinčią 
Krasnaja Proščad 
Aikštė, nes čia buvo daromos
politinių priešų ekzekucijos) 
viena šventove pakeitė kitą: 
nugriovė “bogorodicos” cerkvę 
ir pastate Lenino mauzoleumą. 
Faktinai viskas eina taip pat: 
pirma caro činauninkai ir po
pai skatino minias eiti ix)te- 
riauti į tą “stebuklingą” cerk
vę, dabar komisarų valdinin
kai skelbia Lenino palaikus 
stebuklingais ir skiepija ma
sėse religini ja garbinimą. Tūo- 
tarpu už gilaus kanalo ir stotų 
akmens sienų K remtyje lygiai 
kaip senovėj rungiasi ir pla
nuoja toms masėms mažai ži
nomos, neprieinamos, fantas
tingos būtybės. ū • i

Buvo Leninas, nebėra. Buvo 
Dzcržinskis, nebėra. Buvo
Trockis, nebėra. Buvo dar gru
pė didelių vardų, kuriuos mo
terys ir vaikai ištardavo pirma 
trys syk* persižegnoję. Rykow, 
Litvinovv, Lunačarsky, Cice
rui, Bucharin, Tomsky ir dar 
keli. Jie kur tai tebėra, bet 

jų vengti 
Leniną ir

Dzeržinskį garbinti kaip šven
tuosius. Dėlto, kad jie jau mi
rę. O mirę nebepavojingi. 
“Mertvym styda net”... (Miru
sieji gėdos nežino).

Gyvas yra tik vienas Stali
nas. Džugošvili. Gruzinas. 
Pirma buvo Trockis, žydas. 
Dauguma kitų minėtų pavar
džių ir gi yra dirbtinos, po ku
riomis slepiasi dažniausia ru
sui ausi rėžiantis vardas. Kur 
rusai -dingo? Pasakoja tokį 
anekdotą: Vienas klausia kito: 
“Abram, kas yra jūsų kaimo 
sovieto nariai?” —“Nu, nariai 
yra Goldmanas, Cohen, Levy, 
Bernstein ir Ivanovv”. — “Iva- 
now? Rusas?” —“Taip, rusas. 
—“Oi, oi, sušuko 
“pondievs žino, kaip 
visur moka įlysti!”

Kaip tai pasirado,
to milijonų rusų krašte 
yra apatiniai parijai? Tie pa
tys rusai taip aiškina: “Kur 
vienas žydas, ten nepmonas 
(Nepman, yra vardas privatiš- 
ko pirklio Sovietuose). Kur'du 
žydai, ten jau trustas (Pasiti
kėjimo bendrovė). Trys žydai 
jau yra opozicija. Vienas gru
zinas yra batų valytojas (mat 
Maskvoj veik visi batų valyto
jai, bootblacks, yra gruzinai). 
Du gruzinai yra Kaukazo res
toranas (Maskvoj restoranus 
laiko daugiausia gruzinai, kaip 
Amerikoj grekai). Trys gruzi
nai yra Poli t biuro (partijos
politinis biuras). “O ka^ 
rusas? — Na, vienas rusas 
vienas kvailys. Du rusai 
du kvailiai. Trys rusai 
trys kvailiai”..

Dabar jau tik vienas Stali-

žmonėms įsakyta 
kaip prakeiktųjų.

antrasis, 
rusaitie

kad šim- 
rusai

yra 
yra 
yra

nas Džugošvili yra gudrus ir 
IQ’cmlis jo urvas. Visi kiti yra 
kvailiai ir tokiais daromi. O 
visa Rusija apsiniaukus, rusta 
diena. Gercenas yra pasakęs 
apie caro Mikalojaus 1 laikus': 
“žiemos palocius (carų rezi
dencija Petrograde) yra ap
siaustas tylos viešpatavimo,' ir 
jame girdėtis tik caro general- 
adjutantus kalbant.” Dabar 
Kremlis yra apsuptas tylos 
viešpatavimo ir ten girdėti tik 
visagalingojo valdovo Stalino 
Džugošvili opričnikus-čekistus 
kalbant!

Jokios liaudies atstovybės, 
jokios partinės demokratijos. 
Sovietų kongresai yra pavers
ti skambiais paradais, partijos 
rinkimai — iš ariksto sufuše- 
riojamais plebiscitais. Diktatū
ra patamsėse graibo-neranda.

Stalinas Džugošvili, gruzi
nas, vienintelis, neklaidingas, 
visagalis pusantro šimto mili
jonų žtrtonių valdovas ir kara
lius'. Bet jis yra vienas, Krem- 
ly uždarytas, visai panašiai 
kaip Chicagoš Morali 
generolas Žūta, kuriam 
kiekvienas žihkshis už 
ruotų Kremlio sienų.
opozicijos, šventa kapų tyla 
visoje beribėje Stalino viešpa
tijoje. Tik po plačią Rusiją 
aidėja opričnikų-čekistų skam
bi kalba ir karts nuo karto su
tarška automatiniai kulkosvai
džiai. Trenksmas yra. tam, kad 
(X) jo vėl butų tyla..

Didžioji Rusija epopėja, 
“Diktatūra”, pametė kompasą, 
ir jos piratiškas laivas plaukia 
į nežinomą ateitį. Kur? Vis 
tik kur nors. O flegmatiškam 
slavui ir to atsakymo gana. 
Tiesa, žėgliai iškelti ir su reik
šmingais užrašais: “Penkių 
Metų Planas”, “Ūkio Kolekti- 
vizacija”, “Industrializacija”. 
Tempas galopu. Rezoliucijos 
gatavai parašytos diktatoriaus 
generaliniame štabe, ir sovie
tai turi priimti įsakymo keliu. 
Partijos kongresui paliekama 
teise užgirti ir rankomis ploti. 
Bet Rusijoj yra didelioj madoj 
šaukti “bravo”. Tas buržuiš- 
kas paprotis, buvęs madoj prie 
carų režimo, teatruose, mitin
guose. ekzekucijose, ant bari
kadų ir visur, išliko ir prie So
vietų tvarkos. Ir Stalinas Džu
gošvili labai mėgsta “bravo’ 
šauksmus. Bet ploti kas kita, 
o bravo šaukti vėl kas kita. 
Už gerklės paėmęs nepriversi 
žmogų rėkti “bravo!” Todėl 
Stalinas pasirūpino pats savo 
“bravo” šaukėjais, ir pasuko 
mašiną taip, kad j šiomis die
nomis Maskvoj susirinkusį Ru
sijos komunistų partijos kon
gresą suvažiavo daugumoj iš 
anksto ištreniruoti kloakos 
tarnautojai.

Kongrese jokių dialogų, tik 
monologai. Jokių diskusijų, tik 
pranešimai. Jokių svarstymų, 
žik priėmimai. Jokios kritikos, 
;ik užgyrimai. Jokios mažu
mos, opozicijos, tik viena, vie
nalytė dauguma (kaip Melda- 
žio svetainėj) Stalino ištikimų
jų, kurie prieš išrenkant į 
kongresą partijos skyriuose 
turėjo “vienbalsiai” priimti 
Stalino prisakymus.

Kaip ištikimi tie “delegatai" 
savo ponui, gana to pavyzdžio, 
kad kongrese paminėjus kokia
me ten projekte Stalino vardą, 
“delegatai” nenugirdę kame 
dalykas, bet išgirdę Stalino 
vardą visi urmu sustojo (kaip 
Lietuvių Auditorijoj) ir sulig 
duotų iš anksto instrukcijų 
pradėjo baubti “Stalinui 
vo!” Apsirikimas, tačiau 
nui ir to gana.

Kongrese visas būrys 
žeminusių atgailaujančių 
dūjėlių kuo ne maišais

tijoš linijos”... Bet Stalino val
dininkų kongreso dauguma vi
sus nušvilpia “bo'oo-booo”. Ka
talikų bažnyčia ir tą tiesą ži
no: sykį paabejojęs tikėjime, 
žnhogus sunkiai beatsiverčia 
ilgam. Tad verčiau sykį pra
keiktas, lai sau eina peklon. 
Stalino valdininkai tą tą pačią 
tiesą žino, ir laikosi!

Kaip ilgai..? Stalinas yra 
vienas. Kiti visi jo pataikūnai. 
Bet pataikūnai yra pats- neiš- 
tikimiausias pasaulyje elemen
tas. Tą pačią ranką, kurią jie 
šiandien 
pamatys, 
Kurie šiandien šaukia 
už sendvičius, rytoj kryžiavos, 
kai pamatys, kad nebereikalin
ga. Ir iš savo tarpo kitą pasta
tys, kaip pirma jį buvo pasi
statę, 
kad 
jiems 
Tokia 
taip visos kloakos daro, ir taip 
darys kol tik jų proga bus. 
Kol liaudis atsibus. —J.

supakuoti į dėžutę vieno kubi
nio kilom, didumo! Jei visus 
žmones sustatyti vieną prie ki
to, skaitant metre ilgumo sto
vint po du žmones, tai gautu
me žmonių juostą, kurios pa
kaktų 26 kartams apjuosti že
mei. šiais laikais visi nori že
mes. Visas žemes paviršius', su 
vandenim! ir sausuma, turi 510 
milijonų kvadratinių kilometrų, 
tad išdalinus po lygiai kiekvie
nas žmogus gautų truputį dau
giau kaip po ketvirtą dalį kv. 
kilometro, t. y. maždaug po 25

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu.

Del smulkmenų rašykit

ka’uh

106 NEOKME CO.
1031 SO 17 19 AVĖ. 

MAYVVOOD, HL
■'(ome of Nofert's (Meine t",

SYrieaor NAivic

bra
stai i-

nusi- 
nusi- 
apsi- 

maustę laukia išrišimo. Uglia-
novas, Bykovas, Tomskis, Bu- 
charinas, net pati senutė Leni- 
nienė prašo atleidimo už atša
limą tikėjime į Staliną, už “ne
sąmoningą nukrypimą nuo Jiar-

Motoru i fįffl
Paprastos Dresės , g ■UU 
Kautai )

J šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

laižo, rytoj kąs, kai hektarus. Bet jei visus žmones 
kad nebepavojinga, nukeltume į Beteigeizes žvaigž- 

“bravo’ dę šienpjoviuose, tai ten kiek
vienam žmogui tektų po plotelį, 
lygų visai Europai, žmonės ta
da patirtų, kad jie negali viens 
kito surasti ir, be abejo, pagai
lėtų gerosios, mažosios žemės, 
kur, iš tikrųjų, nėra taip bloga 
gyventi.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
/V Dezaininimas ir siuvimas 

dresiti moka didele algą.
Mm Jus galite išmokti šio ge- 
jK rai apsimokančio užsiS- 
3® mimo i trumpą laiką. Di- 
^8į plomos išduodamos. Ra- 

Sykite dėl nemokamos 
JEįKL knygelės.

MASTFJl COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Pri n ei pal as
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

tik su dar viena sąlyga, 
naujasis dar daugiau 
teisių ir privilegijų duos, 
yra visų despotų ateitis,

ĮVAIRENYBES

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

— pagarsėjęs visame pasaulyje 

n Pinaud’s
W Shampoo

Palioko jusi] plaukus 
blteg'anClus, sveikus ir

■ ,ie J)Cr^au,f sausus. Pas
Tts,i > a,-ba
prlsiijstUti; už pilno 
dldiuub’ -Pinoiid,
in-nt. M., 220 E. 2i st., 
Ncw York. (Šonipelio 

Jį bonkuto dykai).

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

3114 So. Halsted St,
Victory 4808

Kiek daug yra žmonių garsinkitės naujienose 
žemėj

statistikos ži- 
žemėj gyvena 
1900 milijonų

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim 2839 W. 63rd St

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

6542 So. Western Avė
Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.

Paskutinėmis 
nioniis, visoj 
daugiau kaip 
žmonių, vadinasi, beveik du mi-
liardai. Tai yra labai daug, bet 
žmogaus protas negali kiek aiš
kiau įsivaizduoti, kiek didelis 
yra šis skaičius', čia reikia 
griebtis šiokių tokių pavyzdžių.

įsivaizduokim, kad žemėj yra 
tik viena valstybe — Žemės 
Jungtinės Valstybės, ir valsty
bės prezidentas panorėtų iš 
karto pamatyti visus savo pi
liečius ir sukviesti juos i susi
rinkimą. Tada 1900 milijonų 
žmonių, vienas prie kito susta
tyti, užimtų keturkampį plotą, 
kurio ilgumas ir platumas siek
tų 18 kilometrų. Jei to ploto vi
dury butų pastatytas aukštas 
bokštas, tai ponas Žemės Jung
tinių Valstybių prezidentas pro 
silpną 
žemės 
žmones 
siųsti į

žiuronelį matytų visus 
gyventojus. Jei visus 
reikėtų, sakysim, pe.r- 
kitą kurią planetą, tai 
butų tas padaryti ir

1900 milijonų žmonių lengvai

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atšo
vus sekamose vietose

Kridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
3219 So. Hilsled St.

Marąuettc Park
TU BUČIO APTITKA

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2008 W. 171 h St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausj atstovą.

NMMlENO
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš

tis Amerikoje.
Metine prenumerata Chicagpje, Lietuvoje 

ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų 
$4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00, 
pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš- 
pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar
ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu:

Republic 8899 Prospect 3140

3335 So. Halsted St,

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117 
□oroooĮioL'iiiiDj

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

Tel. Prospect 8759

4559 So. Paulina St,

Yards 0145

^NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

! Chicago, III.
Užsiprenumeruoju Naujienas ............... m., šiuomi siun

čiu $...........................
Vardas .............................................................................................................

Adresas ..........................................................................................
Miestas ............................................................................................

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJU. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,

# kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...... ........... ........... ........
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ųkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............:..................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................  50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS

$2.50

$1.50

$3.00

Narni} darbai, naminė sąskaitybė (r biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

103 Grand Street Brooklyn, N. N.

Kapitonas
Specialistas

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijirmį 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, 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. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 2G St., kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET —-------

Tel. Kedzie 8902

5514-18 Roosevelt K<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

& ruattiSH

Ar Norite Daryti Kokius Nors
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Westėrn Avė.
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Kuo Žmonės Maitinasi balti. Na, dar valgo visokias 
straiges', žaliąsias varles ir kit. 
Iš vabalų plačiai valgomi pal-

žmonės daugiausia 
žuvimis, žvėriena,

Žmogus pagal savo dantis llęs iš tropiškosios Azijos ir 
ir mitybos organų įtaisymą j Afrikos ir iš ten persikėlęs’ net 
nėra nei grobuonis mėsaėdis, 
nei grynai augaliniu maistu 
mintas padaras. Vegetarijonų 
tvirtinimas, kad pirmykštis 
žmogus maitinosi vienu tik au
galiniu maistu, nėra patvirtin
tas priešistorinės geologijos 
daviniais, nei šiandieninių kul
tūros nepaliestų laukinių mity
bos budo pavyzdžiais. Ir kul
tūringi ir laukiniai žmonės 
valgo viską.

Žmogus yra viską valgąs su
tvėrimas.

Bendrai visą žmoniją imant, 
pirmą vietą užima augalinis 
maistas ir tik po jo eina mė
siškas valgis. Mėsos daugiau
sia vartojama ten, kur mais
tingieji augalai negali augti: 
būtent šiaurės tundrose., tai
gose, paskui šiaip dykumose. 
Šiaurėje 
maitinasi
elniena. Pusiaudykumose, ste
pėse, kalnų lekštumose dau
giausia — aviena, iš dalies 
arkliena. Karvių, kumelių, asi
laičių, kupranugarių, avių ir 
ožkų pienas yra svarbiausias 
vidurinės Azijos kalnynų gy
ventojų maistas. Europoje ir 
šiaurės Amerikoje žmonės su
vartoja begales sviesto, o ja
ponai ir kiniečiai visai be jo 
apseina. 200 milijonams indu- 
sų religija draudžia bet kokį 
gyvį nugalabinti, taigi ir mė
są valgyti. Jiems nevalia net 
žuvies valgyti. Kai kur su mė
siško valgio draudimu daroma 
įdomių kompromisų. Ceilone ir 
Birmoje žvejai, pagavę žuvį, 
palieka ant kranto ją nudvėsti. 
Vadinasi, jie gyvio neužmušė, 
o kad žuvis pati padvėsė, jie 
nekalti. Kiti gyventojai žvejų 
neapkenčia, bet žuvį iš jų vis 
dėlto perka ir valgo.

Vidutinio klimato srityse 
žmonės daugiausia maisto ga
minasi iš javų — kviečių, ru
gių, miežių, avižų, šitose sri
tyse dar plačiai auginami ku
kurūzai. Pirmą vietą iš šitų 
javų užima kviečiai, nes dau
guma žmonių duoną, kur ją 
vartoja, kepa iš kviečių. — bal
tą, o ne juodą rugių.

Bulvės iš Amerikos per Eu
ropą dabar jau pasiekė ir kai 
kuriuos Azijos kraštus, pav., 
Japoniją. Dar vidutinio klima
to srityse žmonės valgo žir
nius, pupas, šabalbonus, pas
kui iš saulėgrąžų, kanapių ir 
linų sėmenų gaminasi riebalų. 
Daug maisto žmonėms teikia 
daržoves, sodų medžių ir krū
mų vaisiai.

Atogrąžų kraštuose rugiai, 
kviečiai ir kiti mūsiški javai 
ir daržovės neauga. Ten svar
biausias augalas yra ryžiai, 
paskui sorgą, durra, gaolianas, 
čumiza ir kit.

Prieš 50 metų ryžių derlius 
prašokdavo visų kitų javų der
lių. Šiais laikais juos pralenkė 

Ryžiais ir šiandien 
žmo- 
Indi- 
mili- 
dau-

lį Ameriką. Jo šakniagumbiai 
ir iškasti ilgai laikosi.

Maronto auga drėgnose ato
grąžų vietose; duoda gerai su
veliamus miltus. Užpylus ant 
jų verdančio vandens pasidaro 
lyg ir kisielius.

Batatai arba saldžiosios bul
vės yra kilę iš Amerikos. Pla
čiai auginami ir Ispanijoj. La
bai panašus' Į bulves, tik sal
dus.

Maniokai taip pat Amerikos 
augalai. Labai krakmolingi. Jų 
šakniagumbiai išauga iki 15 
kg. svorio. Tik jų pienuotos 
sultys yra nuodingos. Tačiau 
šitas sultis labai lengvai paša
lina išplaudami, išspausdami ir 
džiovindami.

Atogrąžų kraštuose labai 
vertinami bananai. Jų yra 
daug rūšių. Iš vakarų Indijos 
paplitusiais po visus atogrąžų 
kraštus bananais dabar maiti
nasi daug milijonų žmonių.

Bananai duoda vaisius tris 
kartus per metus pavidale di
delių kekių, kurių viena 
tais sveria iki 30 klg. Iš 
pat ploto bananų derlius 
130 kartų didesnis, kaip 
čių derlius.

Karštų kraštų gyventojams 
daug maisto teikia medžiai, 
kaip finikine, kokosinė ir mau- 
rikinė palmos ir garsus duon
medis, kilęs iš Ramiojo vande
nyno salų ir dabar plačiai au-z 
ginamas’ Vakarų ir Rytų Indi
joj, 
šus 
klg. 
gus
džių, aprūpina ne tik save, bet 
ir vaikus ir vaikų vaikus.

žymiausi karštų kraštų alie
jiniai augalai yra aliejinė pal
mė Afrikoj, sezamas Indijoj, 
žiemių riešutai (Pietų Ameri
ka), ir medvilnės augalai.

Mėsišką valgį žmogus var
toja nuo senų senovės. Tą ro
do 
Tik 
nes 
to,
draudžia. Kai kur taip pat re
liginiais sumetimais, arba dėl 
prietarų ar burtų žmonės ne
valgo tik kai kurių gyvulių. 
Pav. žydai ir magometonai ne
valgo kiaulienos. Šiaip visur 
valgo daugiausia žolėdžių gy
vulių mėsą, nes šita mėsa 
minkštesnė ir neturi neska
naus' kvapo. Ankščiau valgė ir 
grobuonių gyvulių mėsą, kai 
kur valgo ir dabar, 
mėsa neskaniai 
yra labai daug 
ties. Valgoma 
paukščių mėsa,
paukščių mėsa rečiau kur var
tojama, nes ji turi apipuvu
sios mėsos skonį. Teisybė, In
dijos salose yra tautelių, ku
rios paukštienos nevalgo, šiaip 
valgydami visokius roplius ir 
šliužus, pamatę paukštieną val
gant, susivemia. Iš žuvų tik 
retos laikomos kenksmingos 
sveikatai. Iš roplių valgo vėž
lius, krokodilius, driežus ir 
kirmėles, smauglius, lot. vadi
namus Boa eonstrietor, po ku
rių oda yra labai gardžių rie-

kar- 
tokio 
būva 
kvie-

miniai ilgasnapiai ir šarančiai. 
Sąrančius džiovina, mala ir iš 
tų miltelių kepa blynelius.

Kalbant apie mėsišką 
nių valgi, 
žmogėdystė 
žinoma, nuo žmogaus 
nesusirgai. Del to, 
žmogėdystės baisumo, jos bu
tą išsiplatinusios visose pasau
lio dalyse. Yra ir dabar tau
tų, kurioms žmogėdystė yra 
papročių dalykas, kuria jie ne- 
sišlykšti, kuri jokios baimės
jiems neįvaro. Tokių žmonių
daugiausia yra atogražių kraš
tuosi1, pav., žmogėdystė labiau
siai yra išsiplatinusi 
Afrikoj. Sumatros 
tarpe, neseniai buvo 
nusi Polinezijoj, dar 
išnakinta Melanezijoj, 
jos miškuose ir kai kur kitur, 
žmogėdystės mėsiško valgio 
stoka pateisinti negalima. Juk 
centralinėj Afrikoj mėsiško 
valgio ir šiaip tiek ir tiek yra. 
Pagaliau negalima pasakyti, 
kad kai kurie žmogėdžiai butų 
visai nekultūringi. Pav., N. 
Zelandijos maori europiečiai 
rado vis dėlto šiek tiek kultu- 
ringus. Bet kai juos už žmogė-

žmo- 
tenka prisiminti ir 

(kanibalizmas). 
. mėsos 
nežiūrint

vidurinėj 
batakų 

išsiplati
nę visai 

Brazdi-

kviečiai.
maitinasi šimtai milijonų 
nių — apie 200 milijonų 
jos gyventojų, apie 400 
jonų Kinijos gyventojų
giausia maisto gaminasi iš ry
žių.

Sorgo labai daug augina In-
dijoj tose vietose, kur neauga
ryžiai ir kviečiai.

Kai kurių atogrąžų kraštų 
gyventojai daugiausia maisto 
gaminasi iš įvairių šakniavai
sių — tarro, jamso, maronto, 
batatų ir maniokų arba man- 
diokų, kurių tenka paragauti ir 
lietuviams nuvykusiems į Bra
ziliją.

Tarro šakniagumbiai yra 
svarbiausias malaj iečių, papu- 
asų ir daugumos polineziečių 
maistas, šito augalo šaknia
gumbiai labai krakmolingi ir 
išauga iki 2 klg. svorio. Kasa 
juos iš žemės tik prieš pat 
vartojimą, nes iškasti greitai 
supuva, pasileidžia.

Jamso, žolinio augalo, šak
niagumbiai per keletą metų iš
auga iki 20 klg. svorio. Jis ki-

Jo miltingi vaisiai pana- 
į dynus ir sveria ll/2—2 

Anot Džono Kuko, žmo- 
pasisodinęs 10 tokių me-

ir archeologinės iškasenos, 
kai kur, pav., Indijoj žmo- 
mėsiškų valgių nevalgo dėl 
kad tai jiems tikėjimas

bet šita 
kvepia ir joje 
šlapumo rugš- 

yra ir visų 
bet grobuonių

MADOS

panelei lengvaJaunutei 
Tinka bile progai ir be

3360 
suknele, 
abejo yra praktiška ir lengvai pa
siuvama. Sukirptos mieros 8, 10, 
12 ir 14 metų amžiaus.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: 
' Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.
r NAUJIENOS Pattem Dept. ;

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No
Mieros ........................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valit.)

dystę pradėjo persekioti, tai 
vienas jų vadas europiečiams 
pareiškė didelį nustebimą. Gir
di vabalai ėda vabalus', žvėrys 
žvėris, net dievai vieni kitus 
ryja, tai kodėl žmogus žmo
gaus valgyti negali? Polinezi
jos žmogėdžių taip pat negali
ma priskaityti prie tikrų lau
kinių. Sumatros batakai turi 
net savo rašmenis, originališką 
puošmenų stilių ir bendrai bū
dami šiaip gana aukšto doro
vinio laipsnio žmonės, labai 
tvarkingai suvalgo nužudytų 
nusikaltėlių lavonus. Afrikos 
monbutai ir niam-niamai turi 
gana aukšto laipsnio visuome
ninę organizaciją, o vis dėl to 
pasigardžiuodami žmogiėną 
valgo. Dažnai vergus' arba be
laisvius tyčia peni užmušti. 
Užmušę lavonus dar kai kurį 
laiką mirko vandenyje, kad 
mėsa butų gardesnė.

Daugumoj atsitikimų žmog
ėdystė aiškinama arba iškry
pusiu noru pasmailižauti, arba 
religiniais, socialiniais sumeti
mais, o daugiausia prietarais. 
Užmuša ir suvalgo žmogų iš 
keršto arba iš įsitikinimo, kad 
su suvalgytu lavonu į kito 
kūną pereis ir suvalgyto geros 
savybės, pav., drąsumas. Kai 
kur lavonų valgymas yra tam 
tikras laidojimo būdas. Suval- 
gydami lavoną mirusiam tuo 
pareiškia pagarbą. Australie-

čiai mirusios mylimos moters 
lavoną būtinai turėdavo suval
gyti. Kai kurios tautelės' turi 
paprotį suvalgyti tik tėvų gi
minių ir vaikų lavonus. Aus- 
traliečiai, užmušę nereikalin
gus vaikus, visuomet juos su
valgydavo. Labai ilgai laikėsi 
gilios senovės liekana—įsitiki
nimas, kad stebuklingos ir gy
domosios galios turi nužudytų 
nusikaltėlių mėsa. Šitas tikė
jimas nelabai seniai išnyko ir 
Europoje. Vokietijoj dar per
eito šimtmečio pabaigoje grūs
ti pakarto nusikaltėlio galvos 
kiaušo kaulai buvo laikomi 
vaistais ir juos duodavo ligo-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

niams visoki nemokšos gydy
tojai. (“L. U.”).

SKAUSMAS
taip lengvai palengvintas
Kaip gydyti

Galvos 
skaudėjimus 
Neuralgiją 

Neuritis

delight in
Cheese flavor

J£ODEL tūlos moterys tokios kant
rios skausmuose? Vaikščioja po 

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visą skauda. Daug va
landų pereina kol paima Bayer As- 
pirin ir gauna palengvinimą! Dau
gelis ima šias piliukęs kaip tik gre
sia koks skausjpas. Taip ir jus tu
rėtumėt daryti. Tikri Aspirin visiš
kai nekenksmingi; negali sloginti 
širdies. Bayer vardu piliukė visuo
met tikras Aspirinas; visuomet tas 
pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu, šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, ka šios piliukės galėtų pa
lengvinti veik taip greit, kaip jas 
praryjat. Pirkit bonkutėmis ir tau- 
pinkit pinigus. Bet kuri vaistinė tu
ri 100 piliukių dydžio.

BAYER 
ASPIRIN

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street,

THEM DAYS ARE GONE’FOREVER (A New

Chicago, III

Štili another Kraft-Phcnix 
triumph! New digcstibility, 
Health ųualities and delicious 
new flavor addcd to cheese.

In Velvecta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.

KRATT 
yelveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

Jos niekas 
nekviečia

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

(.ISTERINE
pašalina halitosis

Sunaikina 200,000,000 perų

RAS MADE GOOD with
millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfHcient 
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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VALDŽIOS BATAS ANT LIETUVOS 
UNIVERSITETO

ktų atitolinti nuo jo vyriausybės kišimosi. Kas link pa
saulėžiūros, tiesa, nėra to inteligento, kurs neturėtų 
pasaulėžiūros ir vyriausybės pasikėsinimas atimti pa
saulėžiūrą iš profesorių gresia iš Universiteto padar- 
ryti tokifį jau biurokratišką valdišką įstaigą, kokios 
rūgsta šių dienų Lietuvos valdiškuose kabinetuose. Tai 
yra garbės nedarantis pasikėsinimas į vienintelį Lie
tuvos Universitetą, ir jis turės būti taip greit atitaisy
tas kaip tik dabartinė reakcijos sloga Lietuvoj atslūgs.

Bet vieno dalyko, kurs tikrai buvo reformuotinas, 
Smetona ir jo patarėjai nedrįso reformuoti! Tai yra 
katalikų teologijos-filosofijos fakultetas, apie kurį ir 
pats oficiozas šitaip sako: “Labiausiai neracionaliai 
pas mus sudarytas katalikų teologijos-filosofijos fa
kultetas. Vieton teologijos-filosofijos fakulteto, jis iš
augo į atskirą universitetą su savo meno, geografijos, 
kalbotyros ir daugybe kitų, nieko bendra su teologija 
bei filosofija neturinčių katedrų bei docenturų. Bet ši
to fakulteto reforma dėl tam tikrų priežasčių kol kas 
atidėta.”

Apžvalga
“LAISVĖS” PLIAUŠKALAI 

APIE “KELEIVIO” 
MUNŠAINĄ

Naująjį Lietuvos Universiteto statutą dabartinė 
valdžia jau priėmė. Greit po gruodžio perversmo pra
sidėjo “tautos vadų” atakos prieš Universitetą ir pats 
Voldemaras visą savo “diktatoriavimo” laiką rengėsi 
Lietuvos Universitetą padaryti sau paklusnia įstaiga. 
Nieko stebėtina: Italijoj taip yra padaręs fašistų tėvas, 
Ispanijoj taip buvo padaręs Primo de Rivera, ir visur 
kur tik tauta yra diktatorių paminta, ten jie pirmoj 
eilėj deda apynasrį ant mokslo įstaigų.

Lietuvos Universitetas, nors dar jaunutis, bet jau 
pasižymėjo gražių demokratinių idėjų ugdytoju ir iš 
profesorių tarpo yra kilę ne vienas memorandumas 
valdžiai su patarimais ir perspėjimais.

Lietuvos Universitetas yra įsteigtas 1922 metais. Ja
me sukoncentruotos geriausios tautos mokslo ir inte
lekto pajėgos. Tiesa, profesorių tarpe buvo ligi po per
versmo ir patys Smetona su Voldemaru. Voldemaras 
dėl savo arogancijos nebuvo sugyvenamas ir įgavęs ga
lią visą laiką bandė Universitetą priversti sau nusi
lenkti. Ko Voldemaras nebepajėgė, tą jo amžinas kom- 
panijonas Smetona padarė.

Universitete profesoriai ir docentai jau turi 8 metų 
praktiką ir yra išsidirbę savo dėstomose srityse. Vol
demaras po trijų metų “diktatoriavimo” norėjo sugrįž
ti, bet Universiteto profesorių taryba jo nebepriėmė. 
Smetona tai gerai matė. Jis taip pat gerai jaučia, kad 
jam kada nors baigsis dienos ir su sugrįžimu į Univer
sitetą gali atsitikti tas pats, kas su Voldemaru atsiti
ko. Tai ir paskatino ne tiktai patį Smetoną, bet ir jo 
kompanijomis apsirūpinti. Juk tokių tarpe yra dabar
tinis Lietuvos “Rasputinas”, kunigas Tamošaitis, ku
riam kol kas labai gerai gyvenasi ačiū ponios Smeto
nienės protekcijai, bet vėliau kada nors visa tai turės 
baigtis, ir gera bus vėl į teologijos fakultetą grįžti. 
Tais tad išrokavimais “perdirbtas” Universiteto statu
tas.

Smetonos oficiozas, rašydamas apie naująjį statutą, 
sako: “....vyriausybė ilgai galvojo, svarstė ir tarėsi, kol 
pagaliau naują statutą paskelbė.” Žinoma, kad be ilgo 
galvojimo, svarstymo ir tarimosi negalėjo įkąsti Lie
tuvos aukščiausią kultūros įstaigą. Tuo naujuoju sta
tutu vyresnįjį mokslo personalą, tai yra pačius profe
sorius, jau skirs prezidentas (nors kviesti arba rinkti 
ir paliekama teisė pačiam fakultetui). Privatdocen
tus tvirtins švietimo ministeris. Rektorių, prorektorių 
ir sekretorių taip pat skirsiąs prezidentas ir nebe yie- 
neriems metams, bet trejiems.

Tose “reformose” ir yra visas “tautininkų” triksas, 
ir tas triksas mokslui ir universitetui tik nuostolingai 
atsilieps. Kas iš to, kad fakultetas ir galės rinkti, jei 
nuo prezidento ar ministerio priklauso jo paskyrimas. 
Fakulteto rinkimas gali būti tik kaip rekomendacija 
vyriausybei, kurią ji visuomet gali nepriimti.

Jei žiūrėti mokslo naudos ir universiteto* gerovės, 
tai tik fakultetas gali žinoti kokie žmonės tinkami ir 
naudingi jiems siūlomoms katedroms. Ką gali žinoti 
prezidentas arba koks ten ministeris? Jie arba “tvir
tins” sulig savo skonio ir simpatijų arba kiaušis savo

Žinomos tos priežastys! Derybos su klerikalais ir 
abiejų, — kaip klerikalų, taip tautininkų apetitai pa
daryti Lietuvos universitetą reakcijos, ir klerikalizmo 
perėjimo vieta. Tai yra įžeidimas mokslo ir sarmata 
valstybei.

KODĖL PASIREIŠKIA OVERPRODUKCIJA

Viena didžiausių musų ekonominio gyvenimo ne- 
aimių yra ta, kad žmonės nepajėgia sunaudoti paga

minamų produktų. Kad taip iš tiesų yra, — gali kiek
vienas pastebėti. Visose pasaulio šalyse žmonės nesu- 
naudoja visokių produktų tiek, kiek jie galėtų jų su
naudoti. Nesunaudoja net amerikiečiai, kurių gyveni
mo standardas palyginamai yra gana aukštas.

Amerika yra pagarsėjusi savo masine gamyba; 
pramonėj čia daugiau naudojama .mašinų nei bile ku
rioj kitoj šalyj. Ačiū tam, ji stovi arčiausia prie pro
dukcijos problemos išrišimo. Jei pramonė butų tinka
mai sutvarkyta, tai ji galėtų aprūpinti kiekvieną Ame
rikos gyventoją viskuo, kas tik yra reikalinga.
"""*Net dabar Amerikoj per metus pagaminama tiek 

turto, kad jei jį lygiai padalinti, tai kiekvienas gyven
tojas — didelis ir mažas, senas ir jaunas — gautų jo 
tiek, kad pavertus pinigais jo vertė siektų $745. Tai 
reiškią, kad šeima, susidedanti iš penkių žmonių, per 
metus turėtų $3,725 įplaukų. Suprantamas daiktas, kad 
ne kiekviena šeima teturi tiek įplaukų, nes turtas yra 
labai nelygiai padalintas. Tačiau tas faktas, kad Ame
rikoj pagaminama tiek daug turto, aiškiai parodo, jog 
skurdo panaikinimas nėra kokia neįvykdoma svajonė.

Vienok kol kas žmonių masės perkamoji jėga dar 
tebėra persilpna. Kitaip sakant, žmonės dar nepajėgia 
sunaudoti visų tų produktų, kuriuos gali pagaminti 
Amerikos mechaniška civilizacija. O tai dėl to, kad kai- 
kurių žmonių uždarbiai palyginamai yra labai menki. 
"*br. Wilford I. King sako, kad 1926 m. 4,467 Ame

rikos milionieriai, vidutiniškai apskaičius, turėjo per 
metus po $329,000 įplaukų kiekvienas. Ką jie su tais 
pinigais padarė? Visus pinigus jie praleisti negalėjo. 
Todėl didelė dalis tų pinigų vėl tapo investuota į pra
monę. Ir tai dažnai į tokią pramonę, kuri gamina dau
giau dirbinių, negu gali parduoti.

KSCL’ '
Iš kitos pusės, vidutiniškai Amerikos darbininkas 

1'927 m. uždirbo tik $1,205. Vadinasi, savaitinių jo už
darbis siekė $23.17.

Tiek uždirbdamas, žmogus negali daug ką nusi
pirkti, nežiūrint to, kad jis dar ir kaip norėtų. Nors, 
kaip yra sakoma, širdis ir geidžia, bet aplinkybės ne
leidžia.

• Prieš keletą metų Hoovero sudarytoji iš inžinierių 
komisija ištyrė devynias tipingas industrijas. Ji sura
do, kad tos industrijos turi perdaug visokių mašinų ir 
įrengimų. Net gerais laikais jos pagamina tik tris ket
virtadalius to, ką galėtų pagaminti, o blogais laikais, — 
žinoma, dar mažiau.

Tas pat galima pasakyti ir apie farmerius. Žemės

“Keleivis” rašo:
“Lietuviškųjų bolševikų 

‘Laisvė’ išspausdino pirmam 
puslapy stambiausiomis rai
dėmis reporterio pranešimų, 
buk iš ‘Keleivio’ spaustuvės 
policija išvežusi ‘4 bačkutes 
ir kelioliką gorčių menulio 
spindulių’. Norėjusi da ir 
Michclsoną paimti, bet tas 
išsimelavęs, kad esąs tik 
‘samdininkas’ ir ne jo tai 
dalykas. Anot ‘Laisves’, tai 
Gegužis ir nuo kopėčių dėl 
to nukritęs, kad buvo ‘mun- 
šaino prisiragavęs’.

“Vadinasi. ‘Laisve’ nori 
sudaryti visuomenėj tokio 
įspūdžio, kad ‘Keleivio’ spau
stuvėj yra fabrikuojamas 
munšainas.

“žinoma, z visa tai yra 
šmeižtas. ‘Darbininkas’ irgi 
buvo paskelbęs melą, buk 
‘Keleivio’ name policija ra
dusi ‘bravorą’, bet jis buvo 
nors tiek atsargesnis, kad 
nepasakė, jog Gegužis ‘mun- 
šaino prisiragavęs’ nuo ko
pėčių nuvirto ir koją nusi
laužė. ‘Laisvė’ už šitą šmeiž
tą gali da atsidurti teisme.

“Tikrenybėje buvo ve 
kaip. ‘Keleivio’ apartmenti- 
niame bildinge (ne spaustu
vėj) gyvena 8 šeimynos 
įvairių tautų žmonių. Gyve
na ir viena airių bolševikų 
šeimyna. Bolševikai, pasiro
do, beveik visi yra munšai- 
nieriai. Ir ‘Laisvės’ agentai 
South Bostone kuone visi 
įsitaisė namus ir automobi
lius iš munšaino. Pasirodo, 
kad ir to airio bolševiko, ku
ris gyveno ‘Keleivio’ bildin- 
ge, butą munšainierio. Poli
cija ir padarė pas jį kratų 
ir rado, rodos, kelias ‘pan- 
tes’ alkoholio. Tai ir viskas.

“Bet tai buvo ne ‘Keleivio’ 
spaustuvėj. ‘Keleivio’ spaus
tuve randasi visai kitame 
name.

“ ‘Laisve’ taip pat meluo
ja, buk.policija norėjusi pa
imti Michelsoną, ir buk jis 
teisinęsis esąs ‘samdininkas’. 
Nieko panašaus nebuvo.

“ ‘Keleivio’ leidėjai visuo
met buvo ir yra munšaino 
priešininkai, ir tam bolševi
kui airiui, pas kurį policija 
rado alkoholio, jie tuoj aus 
liepė išsikraustyt iš namų.”

vanojo tik ką iš spaudos iš
ėjusį veikalą apie fašistinę 
valstybę, čia pat savo ranka 
jį pasirašydamas.

“čia turiu pažymėti labai 
aktyvų fašistų partijos ge
neralinį sekretorių p. Tura- 
tį, kurį, suprantama, taip 
pat atlankėme.

“Du kartu lankėmės ir il
gai kalbėjomės su Bomos 
miesto ir apylinkės fašisti
nės milicijos generolu, kuris 
mums maloniai painformavo 
apie tos milicijos organiza
ciją, parodė ginklų sandė

lius, mobilizacijos tvarką ir 
t. t.

“Dar buvome pas Romos 
gubernatorių Romos miesto 
ir apylinkės fašistų partijos 
centre, pas studentų ir jau
nimo organizacijų vadus, ap
lankėme sporto s tad i jonus ir 
mankštų sales, žiūrėjome 
jaunimo mankštų. Visur bu
vome maloniai priimti ir ke- 
letoj vietų pavaišinti.” 
Reiškia, ir keletą kartų pa

valgyti ir fašizmo rankvedį ga
vo, iš kurio mokinsis kaip to
liau Lietuvą fašistinti. Gėda!

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieks

KĄ TAUTININKŲ DELEGA
TAI PATYRĖ ITALIJOJ?

Tokia antrašte skaitome Lie
tuvos valdžios oficiozo veda
mojo vietoje pasikalbėjimą su 
grįžusiu iš Italijos tautininkų 
partijos pirmininku, J. Lape
nų. Papėnas patvirtino, kad jų 
važiuota pias fašistus mokintis. 
Lapenas.be kitko pasakė:

“—Apie musų kelionės 
Romon tikslų, mums išva
žiavus, trumpai spaudoje bu
vo pranešta. Ir dabar galiu 
pasakyti, kad musų kelionės

patarėjų. Universiteto profesorių tarybos ar fakulte
to nuomonės nė prezidentas nė ministeris klaustis ne
begalės, nes sulig naujojo statuto jiedu yra padaryti 
aukštesniais arbitrais už paties Universiteto autorite
tus. Čia tik asmeninėms protekcijoms, rekomendaci
joms ir partinei politikai dirva, ir jąją matyt žada val
džia išnaudoti savo pozicijoms stiprinti.

Apie tai “Lietuvos Aidas” visai atvirai prasitaria, 
sakydamas, kad “mažne visi musų inteligentai šiokiu 
ar tokiu budu yra dalyvavę politikoj, kovojo už tokią 
ar kitokią pasaulėžiūrą”... todėl “Turėdama savo balsą 
vyriausybė gali netikusį... pakvietimą sukliudyti..“ — 
Tai yra hotentotiška logika! Jei musų inteligentai yra 
šiokiu ar tokiu budu dalyvavę politikoj (tas jokioj 
kultūringoj šaly nesiskaitė smerktinu dalyku ir pačioj 
Lietuvoj skaitėsi garbingu ligi valstybės atstatymo), 
tai vyriausybė visuomet dalyvauja politikoj ir visoks 
vyriausybės aktas yra politika. Tad norint padaryti 
Universitetą be jokio politinio įtarimo juo labiau rei-

ukio produktų jie pagamina daugiau, negu gali par
duoti. Negali parduoti dėl to, kad norintieji tuos pro
duktus pirkti žmonės neturi pinigų. Juk ir dabartiniu 
laiku Indijoj ir Kinijoj badauja milionai žmonių. O tuo 
tarpu Amerikos farmeriai sako, kad jie privalo iki mi
nimumo sumažinti produkciją, nes tik tada apsimokė- 
siąs jų darbas.

Europoj ir Azijoj dalykų padėtis dar blogesnė. Ten 
užsidaro fabrikai ir kasyklos, nes nesuranda rinkos 
savo produktams. O tuo tarpu milionai žmonių pri
versti yra apseiti be pirmos eilės gyvenimo reikmenų, 
kadangi jie nepajėgia jų nupirkti. . ; ■ •

Šiuo momentu mes pergyvename nedarbo krizį. 
Tas krizis aiškinama tuo, kad esą pasireiškusi over- 
produkcija. Bet kalta čia yra ne overprodukcija, o tas 
faktas, kad didelės daugumos žmonių perkamoji jėga 
yra menka. Tai reiškia, kad jie mažai uždirba, mažai 
teturi įplaukų, ir todėl mažai tegali sunaudoti gamina
mų produktų.

tikslas buvo arčiau pažinti 
Italiją, kUri šiandie pirmoji 
iš didžiųjų valstybių prak
tiškai mėgina ieškoti naujų 
valst. tvarkos kelių ir, ro
dos, yra sau tinkamų kelią 
radusi.

“—Taip, mums teko susi
tikti ir kalbėtis' su visa eile 
žmonių ir įtakingų fašisti
nės Italijos asmenų. Pirmoj 
vietoj, žinoma, tenka pami
nėti pasikalbėjimą su p. 
Mussolini. Italijos Duče, p. 
Mussolini labai maloniai mus 
priėmė ir ilgokai kalbėjosi.

“Visiems delegatams Duče 
padarė labai teigiamo įspū
džio savo energingumu ir 
tokiu aiškiu valstybės rei
kalų supratimu. Su mumis 
atsisveikindamas, jis pado

(Tąsa)
Taip negali pasilikti! Nei 

vieno žingsnio toliau ikšiolinė
je kryptyje! Kai priešais ran
dasi priešas — žiurus, begėdiš
kas ir barbariškas priešas, tai 
visos priemonės šventos. Rei
kalinga ištirti ir išžvalgyti vi
sas jo pozicijas, apsvarstyti vi
sas galimybes ir ryšyj su tuo 
išdirbti strateginę schemų.

Visuomeninių ir idėjinių ko
vų strategija pas mus dar gu
li lopšyj. Visuomeninės geode
zijos, niveliacijos ir statistikos 
mes dar lyg ir visai neturime. 
Užtat kova toki sunki, užtat tik 
daug pralaimėjimų. Tik daug 
bereikalingų aukų, tik daug 
bergždžiai praleisto laiko...

Nelke beveik atsimušė kalkta 
į sieną. Apsižvalgė ir prisimi
nė, kur jis randasi. Skaudi rau
kšlė atsirado lupų kampeliuose. 
Bet jisai nepasidavė bereikalin
gam sentimentalumui — ką tas 
pagelbėtų? Jis buvo pasiryžęs 
apie tai nebegalvoti ir išlaikė 
žodį. Kelionė prasidėjo i's nau
jo. Pusbalsiai jis tęsė galvoji
mą.

Pradėdami kekių nors atvirą 
idėjinę operacijų, mes net visai 
nežinome, 'kokiose sferose ir 
kokioje atmosferoje teks veikti. 
Buržuazija, darbininkai, ūki
ninkai, naujakuriai — taigi! 
Bet tai buvo tik žodžiai, tuš
čios formulos be konkretaus 
turinio. Kokią įtekmę į juos 
sudarys žinoma idėjinė akcija, 
kaip jie į tai tam tikru mo
mentu reaguos, kokios išvados 
iš ten išdygs — mat, to reikė
jo ! Reikalingas neklaidingas 
psichologinis barometras, visai 
taip, kaip meteorologui. Rytoj 
bus pietų-vakarų vėjas. Tempe
ratūra bus žemiau penkiolikos. 
Krituliai nenumatomi. Rygoje 
apsiniaukęs, bet prie Cėsų sau
lėtas... Mat kaip!

Kol to nebus, visuomet pasi
taikys nusivylimai ir nemalo
nus siurprizai. Kaip ana, uzur
patoriaus atmaskavimo vakarų, 
Kas nesugeba orientuotis, te 
nesiskundžia, jei nesiseka. 
Kaip, pavyzdžiui, dabar aš. Už 
valstybinio banko tarnautojo 
škerbelio garbės nuplėšimą!... 
Kaipgi aš jam galėjau garbę 
nuplėšti? Kuris gi nežino taip 
pat, kaip ir aš, kad tai šventa 
teisybė, ką aš apie jį rašiau? 
Argi jis nedalyvauja Tombergo 
ir to... Nelkes... privatinėse į- 
monėse? Ar neparupina jiems 
kredito? Ar tai leistina ir ar 
ten nenukenčia valstybės inte
resai?... Bet aš nebuvau pa
kankamai pasirūpinęs tinkamai 
nustatyti visuomenės simpati
jos ir antipatijos savo ir teisin
gojo reikalo labui. Taipgi tai
kos teisėjo simpatijos ir anti- 
patijos. Delei savo taktikos 
klaidų aš čia sėdžiu...

Argi aš vis dar tebesėdžiu? 
Argi ši valanda niekuomet ne
pasibaigs?... Et! Nėra ko jau
dintis. Valanda, tris valandas, 
dvi dienas — tai vieni niekai. 
Už valdininko garbės piešimą! 
Juokas ima, net už pilvo laiky
kis. Ne — kodėl juoktis? Ge
riau suvaldyti nervus ir imtis 
dalyko grynai filosofiškai, šios 
dvi dienos buvo vaisingiausio
mis visame mano amžiuje. Ma
no kovai jos buvo tiesiog būti

nos. Aš esu išaiškinęs savo 
principus ir išdirbęs naują tak
tikų. Blizgančiai nušveistais lo
gikos ginklais aš apleidžiu šį 
rūstųjį bustą. Lyg Uja Muro- 
mietis, kuris išėjo išvaduoti 
Rusija iš visokių smakų galy
bių. Šį pasaulį reikia perkurti 
i'šnaujo — sako Apsesdels*) 
Drebėkite, niekšai!

Iki pat pagrindų! Prieš kiek
vienos kampanijos išvystyti 
kuoplačiausią propagandą. 
Laikraštyje, brošiūrose, prakal
bose, mitinguose, privačiuose 
pasikalbėjimuose, Balionuose, 
gatvėse, užvažiuojamuose na
muose, bažnyčių prieangiuose, 
gelžkelių varnuose, kaimo tur
guose — visur, visur! Lyg ban
ga protesto dvasia turi užlieti 
visą Latviją, nuo Nemunėlio 
iki Valko, nuo Bolderajos iki 
žilupės... Išsklaidyti šių melo 
ir apgaulės kupinoji atmosfe
ra su jos visuomeninę sąmonę 
nuodijančiais miazmais. Tada 
atsiras vietos tiesai ir tikrai 
kultūriniam darbui...

Neikė išškėtė rankas taip 
plačiai, lyg norėtų pasiekti nuo 
Bolderejos iki žilupei. Tada su
gniaužė kumščius ir pagrųsė 
jais kameros grotuotam lan
gui.

Drebėkite jus, reakciniai 
smakai!

Jūsų valanda jau išmušė! 
Tu, mitrusis apgavike, tu... Ro
bertai Nelke! Sukrauk savo če
modanus, kol dar laikas! Atsi
sveikink nuo savo žmonos ir 
draugų! Tavo galybė pasibaigė. 
Tu įsivaizdavai dideliu, kad 
nugalėjai grynai idealinėje ir 
moralinėje kovoje. Bet nei ne
pajusi, kaip tau iš po kojų ims 
byrėti ekonominiai ir visuo
meniniai pamatai. Kiekviena
me žinksnyje tu atsidursi ant 
nepaj udinamo pasipriešinimo. 
Kiekvienų tavo organizuotą 
pradmenį pasitiks organizuota 
atspara. Gudri ir vylinga politi
ka uždarys tave lyg geležinia
me rate. Bevilčiai tu ikrapštysis 
apie savo kalėjimo sienas, bet 
išeities tu nerasi. Tu užtrokš! 
po savo nusikaltimų griuvė
siais. Su visais savo draugais— 
su visa gauja...

Neikė nebegalėjo atgauti 
kvapą. Pąkvaišusiomis akimis 
pažvelgė aplinkui. Kaip tai — 
argi čia nebuvo... tas, bet jis 
pats? Argi čia vaidenosi pats 
nelabasis ir viską iškreipė atbu
lai?
■ Jis puolė prie neužrakintųjų 
durų ir ėmė jas 'Vanoti abiem 
kumščiom. Sargas, nusigandęs, 
kyštelėjo galvą.

“Kų Tamsta beldi ? Kas Tam
stai yra ?”
“Man? Tamsta klausi! Man?”
Neikė ilgai ir garsiai nusijuo

kė. Bakstelėjo pirštu jam kak- 
ton- f : V&

*) Latvių potetas — anar
chistas.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nes laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.

Lapenas.be


Pirmadienis; liepos 7, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jau nutupo
Broliai John ir Kcnncth 

Hun tenai, kurie lekiodami ae
roplanu išbuvo ore {daugiau, 
kaip 23 dienas arba 553 va
landas. Jie sumušė pirmesnį 
rekordą 133 valandomis. Le
kiodami jie sudegino 7,670 ga
lionus gazolino, padarė distan
ciją daug-maž lygią 10,800 my
liu. Jie gaus atlyginimo apie 
25,600 iš keleto kompanijų. 
Kai tik nusileido, tuoj gavo 
pasiūlymų įvairiems kontrak
tams, o tai reiškia vėl pelno. 
Jau Hunteriai pasirodė teatre, 
vodevilio akte. Daugelis kitų 
teatrų pasiūlijo propozicijas 
pasirodyti jų teatruose.

Įdomus programai per 
radio

Viešųjų ilnrliy departameii- 
tas ruošia prakalbas per ra
dio tokiomis temomis: pirma
dienį, liepos 7, Paul Gcrhardt, 
miesto architektas, kalbės apie 
architektūros biuro darbuotę; 
trečiadieni, liepos 9, Orville B. 
Carlisle, vandens sistemos in
žinierius, kalbės apie filtravi
mą vandens; penktadienį, lie-j 
pos 11, A. J. Devereus kalbos 
apie vandens biuro darbuotę.

Kalbos bus iš stoties WCFL; i 
pradžia 6:30 vai. vakare.

Perkunas daužosi
šeštadienio rytmetį, apie 7; 

valandą, žaibai užgavo apie 30 
namų Chicagoje. Užmušti žai
bai nieko neužmušė, bet ug- i 
nėgesiai turėjo progos pasiva- į 
žinoti, kadangi perkūnas mė
gino uždegti keletą trobesių.

Policija neleido komu
nistams spyčių laikyti

Policija išvaikė komunistų 
mėginta suorganizuoti demon
straciją. Sakoma, ji panaudo
jusi buožes ir bananų stiebus.

Ypatingai pasižymėjusi vie
na komuniste, kuri, pasak ka
pitono Malone, įkandusi jam 
ranka. Ta komunistė buvusi 
Mimam Ste\vart.

Matyti, kad ji sekė pavyz
džiu anos lietuvės, kuri Susi
vienijimo seimo laiku, Lietu
vių Auditorijoj, mėgino nuką
sti pirštą jx)licininkui.

\Vell, tur būt komunistės nu
žiūri, katj tai yra geriausias 
ginklas.

4 d. liepos pasėkos 
Chicagoj

Eby Morris, 31 m., gyv. 7717 
West 66 st. Nutraukta ranka 
ties alkūne, kuomet jis mėgi
no {panaudoti apvaikščiojimui 
dinamitą. C

John Litkey, 55 metų, gyv. 
7715 VVest 66 st. Eby Morriso 
dėdė. Perlaužta koja, nudegęs 
nykštis.

Edith Gevenseven, 6 metų, 
gyv. 1113 !So. Kedzie avė. Mė
gino uždegti /fejerverką. Už- 
siejegė degtukų dėžutė. Lieps
na pagavo drabužius. Mergai
tė apdegė.

Mariė Logan, 10 metų, įgyv. 
1510 So. Crawford avė. Apdegė 
veidas, kai ekspliodavo dėžė 
fejerverkų.

Bikardini, 11 metų, gyv. 524 
North Clark st. Nežinia kieno 
iššauta kulka pataikė vaikui į 
koją.

Daniel Fitzgeraldį 9 metų, 
gyv. 1*611 North Latrobe avė. 
Sunkiai apdegė, kai fejerver
kas ekspliodavo.

Margarct Surths, 8 m., gyv. 
1527 North Washtenaw avė. 
Aipdegė veidas, gali pasilikti ne
regė.

Edward Klein, 10 metų, 1363 
Glevcland avė. Apdegė veidas 
ir rankos, kai jis pasilenkė pa
imti fejerverką.

Dominik Gironda, 11 m tų, 
gyv. 2623 \Ventworth avė. Sun-

KAZIMIERAS KREIZA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5 dieną, 10:34) valandą 
vak., 1930 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Panemunėlio parap., 
šetekšnių kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Petro
nėlę. po tėvais Steponaitė, pus
broli Povilą Vizbarą, ir gimi
nes Jokantus, o Lietuvoj bro
lius ir seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 
0135 So. Rockvvell St. (tel. 
Grovehill 1386).

Laidotuvės jvyks seredoj, 
liepos 9 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas Į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Krei- 
zos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,*
Moteris, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MIKOLAS VERJELKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

7 dieną liepos, 1929 m., sulau
kęs apie 75 metus amžiaus, 
gimęs Pabalių kaime, Velžių 
valsč., Panevėžio apskrity, Lie
tuvoj. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Oną Lietuvoje. A- 
merikoje: sūnų Kazimierą su 
moteria ir anuku, 4558 So. 
Washtenaw avė., Chicago, UI. 
Lietuvoje; sūnų Antaną su mo
teria ir anūkais; dvi dukteris: 
Antanyną Žaustautienę ir Ur
šulę Jasiunienę, žentus ir anū
kus.

Liūdnai atminčiai musu bran
gaus tėvelio bus laikomos šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje 7 dieną 
liepos, 1930 m., 7 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti j 
pamaldas.

Mes tave musu brangusis tė
veli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę lieka:
Moteris, Sūnus, Dukterys 
ir Anūkai. 

Andriejus Burinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu July (liepos) 5 diena, 3 valandą iš 

ryto, 1930 m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Igliaukos parapijoj, 
Mariampolės apskr.. Kaime Manstrakių.

Poliko dideliame nuliudime dukterį Adelę 14 metų, sūnų Andriejų 
12 metų, seserį Oną Ramanauskienę, švogerį Edvvardą Ramanaus
ką, dvi puseseres: Oną Butkienę ir Oną Vaitekunienę ir tris anū
kus, Lietuvoj tėvą Vincentą, du broliu: Vladislovą ir Vincentą.

Kūnas pašarvotas, randasi 4354 So. Wood St.
Laidotuvės jvyks antradieny, liepos 8 dieną, 8 valandą iš namų 

į švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas iwŠv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Andriejaus Burinsko giminės, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikt jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Duktė, Simus, Sesuo, švogeris, Pusseseres ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. £otp, Tel. Boulevard 5203 I

kiai apdegė, kai ekspliodavo 
paketas fejerverkų, kuriuos jis 
nešėsi kišenėje.

•Mrs. Sudie Reed,. 26 metų, 
gyv. 6648 Justine st. Kulka 
sužeidė galvą, kai ji važiavo 
automobiliu.

Charles Czochra, 47 metų, 
gyv. 3225 Natchez avė. Pašau
tas į koją. Pašovė John Stan- 
sa, iškilmingai šventęs 4 d. 
liepos. 1 >

Bobert Oneal, 5 m., gyv. 812 
Ainslie st., apdegė.

John MeKirdle, 20 m., gyv. 
10217 Wallace st., apdegė. Ek
spliodavo paketas fejerverkų, 
kuriuos laikė rankose.

John Wagner, 20 m., gyv. 
1255 VVest 49 st. Jį užgavo 
iššauta nežinia kieno kulka.

Raymond Urbano\vski, 17 
m., gyv. 2965 North Lawndale 
avė. Apdegė, kai mėgino už
degti raketą.

Taigi kai kuriems gan bran
giai kaštavo 4 liepos dienos 
šventė.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

STANISLOVAS’ GIRSTA UTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4-tą dieną, 9 valandą va
kare, 1930 metais, sulaukęs 17 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Joną Girštautą, seserį Ju
zefą, dėdę Antaną Gedcikį, gi
mines ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
714 West 14th Place.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
liepos 8 d., 8:30 vai. ryte iš 
namų i Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Girš- 
tauto giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Sesuo ir Giminės.

l aidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Tel. Ga
nai G174.

MARIJONA NORKAITIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 dieną, 11:30 valandą 
vakare, 1930 m., sulaukus 57 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną Norkaitj, tris 
dukteris: Evą, Katriną ir Vik
toriją, du sūnūs, Dany ir An
tanu du brolius, Jokūbą ir Jo
ną Satulus.

Kūnas pašarvotas randasi 
220 W. Main St., St. Charles, 
III.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
liepos 7-tą dieną. 9 vai. iš ryto 
iš namu i švento Petro parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
vietines kapines.

Visi A. A. Marijonos Norkai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą^

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Simai, 
Broliai ir Giminės.
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Dar $7,000,000 vieške
liui paežerių

Dar $7,000,000 bus išleista 
automobilių keliui — prapla
tini u i ir nutiesimui toliau Lake 
Shore drive.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club paduo

da tokių žinių: i
26,501,443 automobilių, tro- 

kų ir 'busų Suvienytose Val
stijose padarei 1929 metais 168 
bilionus mylių, šios skaitlines 
remiama tuo, kad kalbamais 
metais viso gazolino važiavi
mui suvartota 14 bilionų ga
lionų ir kad vidutiniškai imant, 
su vienu galionu važiuota 12 
mylių.

Lietuvės AkuŠėt ės___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avcnue

Phone
Hemlock 9252

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

_______ Graboriai_______

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

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius. visokiems reika
lams. Kaina \prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. «tb Ct.

Telefonas 

Cicerą 8724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriali 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 akiniu dėl visokiu akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akiu ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Undertaking C o.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai 
/^^^^MMVV^^^V^**^^^^******^^*^**^*'

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

. Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
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.

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, oųse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant aidu, 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 St.

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avcme 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytu _

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tol. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai^Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

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

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

—O-------

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VA LANDOS I

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki. 8 vak.

Tel. Brąnsvrick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
------ O-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Oflao Telefoną* Virpinta 0030 
Be*. Tel. Van Bures 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Artker /X ve.
V.ln.no. 11 ryto liti 1 po plotu. 3 ikt 4 tr 8 Iki 8 vakaro. NodėUom ano 1O )M 12 <Un 

a«. Karnų oflaac North Blde
3419 Franltlin Blvd.

Valandos 8:80 Ik! V :80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VAIjANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenoe
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOV7ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi nagai nutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakarė 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

____ Įvairus Gydytojai____
Tik sugrįžęs iš Europos

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

dOeržman 
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KARN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai
GYDO

Nuo 2 iki 4:8f ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn S t., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street
~A? A. OLISi“

R. A. VASALLE 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 S. La Šalie Street,

Room 1701 
Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., -Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėt'nyčios v.

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avi.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SI, A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sti, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

7ohn”b. borden
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 

VTW. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.) 6 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2562

jtfSEPH L GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwcll SU
Tel. Republic 9723

V.ln.no


Pirmadienis, liepos 7, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Lietuviu (Improvement f kliubo 

skaitlingas susirinkimas pra
ėjusį trečiadienį

Sakoma, kad draugijų susi- 
ilinkimai esti netskaitlingi va
saros metu. Bet praėjusio tre
čiadienio susirinkimas parodė 
ką kitą. Nežiūrint vasaros gra
žaus vakaro, svetainė buvo ku
pina. Ir jeigu taip butų visuo
met, tai butų galima daug kas 
nuveikti.

Teisybė, ateina momentas, 
žmonės sujunda’, žino kur kreip
tis, nes turi savo organizaciją 
— {Improvement fkliubą. Kaip 
tik karštas reikalas praeina, taip 
tie patys žmonės atvesta, už
miršta savo reikalus.

Reikia betgi pasakyti, kad to
liau reikalai- vis eina geriu, ba 
piliečiai ima suprasti organiza
cijos vertę, daugiau jų įstoja 
į organizaciją, ir visi pasižadst 
būti miesto salėje (Town Hali) 
7 dieną liepos. Ir tenka many
ti, kad valdininkai savo naują 
sumanymą pasidės gurban; jų 
plano geresniam vandeniui pa
mpinti niekas nenori.

Šiame susirinkime apkalbėta 
daug bėgančių reikalų, išrink
ta komisija, kuriai pavesta pri
žiūrėti visą veikimą, susisiekti 
su kitataučių kliubaisu Ir tai 
padaryti buvo reikalinga seniai.

Tarpe kita ko buvo karštų 
diskusijų dėl apvaikščiojimo 500 
metų sukaktuvių Vytauto mir
ties. Buvo pora, kurie priešino
si prisidėjimui 
pritarė 

Tuo 
gė.

Yra
kia liepos 7 dienos. Tikiu, kad 
bus apgulimas mažos miestelio 
rotužės, jei t?k nelys lietus tą 
vakarų. Bet jei ir lytų, jei ir 
snigtų, vis vien reikia eiti vi
siems. Tas pats.

bet didžiuma 
•apvaikščiojimui.

susirinkimas ir pasibai-

vini prisirengę ir lau-

Cicero

pra-
Mel-

yra

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 194 kuopa turėjo pa
prastą susirinkimų praėjusio 
antradienio vakare. Narių bu
vo ne mažai. Visi tikėjosi išgir
sti raportą iš atsibuvusio sei
mo, bet delegatai nedrįso 
nešti. Mat, jie seimavojo 
dažio svetainėje.

Atrodo, kad komisarų
duotos instrukcijos neskelbti ra
portų. Jie, mat, bylos pasėkų 
laukia.

Po ilgų ginčų nubalsuota, kad 
raportas turi būti išduotas se
kančiame susirinkime.

Toliaus, duota įnešimas mo
kesčių nesiųsti Centram Girdi, 
turintys savo valdininkus ir 
jiems reikalingi pinigai.

Bet bėda komisarams ta, kad 
tų naujų samozvancų teismas 
nepripažino.

Senieji kuopos nariai, apsi
žiūrėkite kol laikas, kad nebū
tų per vėlu.

15 dieną liepos bus specialis 
susirinkimas. Bukite visi at
remti parsidavėlius 
garbintojus. Jiems ne 
tuvių tarpe.

S.L.A. senas

Maskvos 
vieta lie-

narys.

Roseland
Kas sako, kad lietuviai 

smegenų neturi?

Roselando laikraštis “Vicini- 
ty News”, iš liejos 3 dienos, 
paduoda tokią žinią apie mu
sų brolį lietuvį:

“Kensingtono detektyvai ir 
federaliai agentai, kurie padarė 
kratą Ignaco Takaus vietoje, 
prie 219 East 115 Street, ir ra
do nedidelio apėmio bravoriuką, 
sužinojo kode! Tiškus pajėgė 
operuoti bravo riiikų daugiau 
kaip dvi savaites tiesiog sker
sai gatvės nuo policijos stoties,

o smarvė neišdavė
Gerai įtaisyta 

sistema, prijungta 
rinko, išvėdindavo 
smarvę ir apsaugodavo apielin- 
kę nuo tvankumo.

Kuomet policijos seržantas 
Tom Ryan ir detektyvas Wil- 
liam Smith, kartu su federa- 
liais agentais R. Brownu, F. 
Campbellu, VVilliam Meagheriu 
ir J. Norburnu, apžiurėjo kon
fiskuoto bravoriuko invento
rių, tai pamatė, 'kad suradę ve 
ką: 50 galionų įtalpos bravo- 
riuka, vieną kondenserį, vieną | tik seilė makt ir nudardėjo į 
šaldytuvų, penkius kubilus (ir 
kiekvieną po 300 galionų įtal-

jo.
ventiliacijos 
prie bravo- 
'a'lkoholiaus i

tai jis bosas, liet lai 'butų at
ėjęs į Lietuvių Auditoriją, tai 
butų žinojęs. Ir taip perpy 
kau, kad net rengiaus lipt 
ant krėslo.

Bet susilaikiau, kadangi tei
sėjas galėjo užpykti — tai, sa
kau, žus ir aukos ir milionas 
dolerių. O dabar dar 
mes tą milioną gauti. Juk gra
ži krūva pinigų.

Anų dienų atėjo iždininkas 
teismų, atsinešė mašnų ir pa
dėjo ant 
pūtusių.

vis tiki-

stalo — pilnų, išsi- 
Man 'bežiūrint i ją,

gerklę.
Pamąsčiau: ot, jeigu laime- 

Ipos) raugalui, keturias blėki-1 tumėm, tuojau musų kasierius 
nes (kiekvieną po 5 galionus i banką ir liepia: greičiau fa- 
įtalpos) alkoholiaus, vieną ran-jeruokit anų klerką, kuris mums 
kinę pumpą ir penbius maišus nepatinka, arba atiduokite pi- 
cukraus. nigus. Antras žygis — tai Vi-

Ignas Tiškus, 'kaip skelbia jo taitį la.uk iš redakcijos, o jo 
pavardę laisnis soft drinks par- vietoje pastatome, savo žmogų 
Joriui, rastas ant sienos, buvo P1’ ponayojam.
išgabentas nuovadon ir atiduo- jyigu prala i miešime, tai 
tas federaliams viršiloms.- Ig- aukos ir visas_ milionas ir li- 
nacas ir Jack Tiskewicz yra ki-Į(P’n]as an^ k lesių nueis mai
tos dvi 
imtasis

Jisai 
įrengęs------------ . v.
ryti t?k pirm poros savaičių. Išvažiavo atostogų 
Suprasdamas, kad negalėsiąs jo  
operuoti net vienų dieną, tu- Diibantis “Naujienų” spau- 
rėdamas vietų skersai gatvės Ltuvėj jau virš dešimtį metų 

nuo policijos stoties, jis įren- prįe raidžių renkamosios ma- 
gęs ventiliacijos sistemą, kuri šiuos, Juozas Mockus praeitų 
išvėdindavo smarvę”. | šeštadienį išvyko porai savai

čių atostogų į Benton Harbor, 
Mieli. Apsistojo jis Juozo Au- 
gustinavičiaus ūky, apie porų 
mylių iš Benton Harbor mie
stelio. Jo žmona, p-ia Mockie
nė pasiliko namie. Ji žada ato
stogas leisti kartu su pp. Ja- 
sulevičiais, kurie atostogauti 
žadja važiuoti į Eagle River, 
Wis., miškus.

• — Report.

pavardės, kuriomis su-1#’11* an^ u0(h‘gos.
yra žinomas. Pustapėdis.
pasakė policijai, kad _ _________

bravoriuką degtinei va-| ..............

Roseland
Vestuves

Rp.

ir p. Vin- 
(2423 West

p-lės Sher- 
ir p-lė Jo-

West Pullman
die“Naujienose”, birželio 2 

nos laidoje, korespondencijoj

įVisų Šventų parapijos baž
nyčioje, prie 108 gatvės ir Wa- 
ba&h avenue, duota šliuibas p- 
lei Antoinette Sherwins (11309 
Edbrooke avenue) 
centui Rakštelis 
Marųuette road).

Pamergšs buvo 
wins sesuo Adelė
sephine Dangis. Pabrolis buvo 
A. J. žvirblis. Po šliubo i’škel-1 apie parapijonų “trubelins”, ko
tą pietus Y. M. C. A. salėje, respondentas pasirašo “Parapi- 
Tarpe svečių, atvykusių vestu- jonas” 
vėms iš kitų vietų, buvo p-lė Pykinti pirmąjį parapijoną su 
Ann Madis, iš Trenton, N. J., žinomuoju asmeniu. Bet antra- 
ir p-lė Helen Rimšiutė, iš West- sis fparapijonas nesuklaidins 
ville, III. [parapijos ir publikos tuo savo

raštu.

norėdamas tuo su-

1-s parapijonas.

Melas teisybės 
rūmuose

• Tavorščių bėdos

Kitos vestuves <
Sekmadienį, savaitė laiko at

gal, buvo vestuvės p-lės Gene- 
vieve Adams (10149 WenV 
worth avenue ir p. Stasio Ker
nagio (iš Clinton, Ind.). Cere
monijose dalyvavo p-lės Eliza-1 Nuskriaudė jus kas nors, 
beth Gumuliauskas, Marie Sa- Norite skriaudą atitaisyti, no- 
pranauskas, Julia Blears, Marie rite teisybę surasti. Kur eina- 
Stasevich, Adeline Ciziunas, pp. te ieškoti jos?
7rank Kernagis, Victor S'a'pra- Einate į teismą. Einate j 
nauskas, Peter Šapranauskas, teisybės rumus.
?aul Gegžnas, Anthony Kernai Nemokate dalykus išaiškin- 
gis ir Adam Kas per. Bankiete ti, nežinote įstatymų. Samdo- 
dalyvavo per porą šimtų sve- te advokatų, kad jis nušviestų 
čių. X. Į teisybę. Advokatas yra teismo

pagelbininkas, teisybės aiškin
tojas.

Bet ne kartą teko klausytis
Draugės ir draugai! Kaip|bylli teismuose. Ir keistų įspu- 

jųs sau norite, bet čia darosi di UMau: teismai, sakytum, 
gana keisti dalykai. panaudojami tam, kad netei-

Aš kalbu ne kaip koks bur- sybę padaryti teisybe.-
žujus, bet kaip proletaras ir Dažniausia advokatas čia ne 
ne menko cino komisaras. tarnautojas teisybei surasti.

Mes dabar turime teismą su Advokatas čia dažniausia me- 
fašistais ir sociabfašistais. Na, lui pridengti. Ir atrodo, kad 
ir kaip jus sau nenorite, mes juo kuri pusė iškalbesnį, ap
einame į teismą ir vedamos sukresnį, brangesnį advokatą 
visą kvartetą advokatų. O tie samdo, tuo daugiau jis meluo- 
advokatai visi kaip vienas — ja.
šimto procentų buržujai. Rodosi, kad advokato bran-

Ir štai nueiname į teismą, gumas butų labai tiksli prie- 
Pažiuri Į advokatus ir žinai,Įmonė teismui pamatyti kurioj 

pusėje teisybė, 
žmogus, kuris 
be jo pusėje, 
teisybė mano 
paimti žmogų, 
ir teismas pamatys ją. Antra 
vertus, žmogus, žinąs, kad me
lu jis vaduojasi teisman eida
mas, ieško advokato, kuris su- 
gebėtų paslėpti teisybę, bovel-

> Ir ne retai 
pasitaiko, kad melas pripažįs
tama teisybe.

Yra tekę girdėti priesaikos. 
“Taip man, Dieve, padėk”„ ta
ria liudininkas, o jauti, jogei 
jis galvoja: “Kad tik nesugau
tų meluojant”. Priesaika irgi

kad jų kišenėse yra jau mu
sų sudėtos aukos. Ir ne vien 
tos, kurios jau sudėtos, bet 
taipgi tos yra kišenėje, kurios 
dar tik renkamos ir kurias 
dar surinksime.

O mums, kaip komisarams, 
šiuo kaitų į kišenes nieko! Tik 
galvose milionas. Bet ir teisė
jas mandato iš musų kuopos 
negavęs. O vienok jis čia ... 
sas bosas ir elgiasi kaip bo-1na suvyniotijų. 
sas.

Jau aš aną dienų ką tik 
pakėliau rankos balso prašy
ti. Bučiau davęs įnešimą, kad 
vienas iš musų didžiumos gau
tų vietą šalia teisėjo. Nes jie 
visi buržujai. Ir pamaniau: čia

Iš tikrųjų, 
žino, kad teisy- 
pamąsto taip: 

pusėje; užteks 
kuris nušvies,

ne-

NAUJIENOS, Chicago, III.

jie įvestuoti į saug- 
bankuose, 
žino, kad 
jokis iš

liet melas

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Situation Wanted
Darbo Ieško

IJfaciiic and Atlantic Photo]

Fort Scott, Kas. — P.
McAfee, People’s banko prezi
dentas, kuris tapo nuteistas 23 
metams kalėjimo už išaikvoji- 
mą pinigų.

H.

kad jo fondai bus išeikvoti. 
Tai antro skundo esmė. Tie 
fondai buvo kraunami iš metų 
į metus
menas'; jie laikoma 
ir patys skundėjai 
fondams negrumoja 
eikvojimo pavojus.
daro puolimą ant teisybės net 
pačios teisybės rūmuose.

Kitas- kaltinimas antrajam 
skunde buvo toks: girdi, orga
nizacijos valdyba, seimo pirmi
ninkas, mandatų komisija ir 
pats seimas buvo sudarę kon
spiraciją, idant juos, bolševi
kus, nuskriausti. Įsivaizduoki
te: po to, kai bolševikai per 
porą metų siuntė agitatorių 
paskui agitatorių į kuopas; po 
to, kai iš anksto su* advokatų 
pagelba planavo kaip Susivie
nijimą pasigriebti; po aršiau
sios' šmeižtų ir melų kampani
jos, — dabar jie kaltina kitus 
konspiracija! Melas daro puo
limą ant teisybės net pačios 
teisybes rūmuose.

Sakoma, kad suktybe visą 
svietą apvažiuosi, tik namo 
nesugrjši. Gal būt. Bet melas 
arba suktybe
nei teisybe, ir todėl 
balso klausytis net pačios 
sybės rūmuose. —X.

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam.' Popieruojam ir 
Dekoruojant

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

PAJIEŠKAU vietos mokintis čeve- 
rykus taisyti. Naujienos, Box 1211, 
1739 So. Halsted St.

——O-------

-------- O--------
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimaa. Mes atliekame ge
riausi darbą miestą. Kedzie 8468

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

------ O— . Į
VAIKINAS 23 metų, jieŠkau dar

bo: esu patyręs ofiso darbą ir geras 
salesmanas; dirbsiu bile ką. Nau
jienų Skyrius, 3210 So. Halsted St., 
Box 78.

Help Wanted—Malė
_______ Darbininkų reikia________

REIKALINGAS vaikas nuo 16-17 
metų amžiaus dirbti i grosernę. Tu
ri mokėti valdyti karą. 5256 Prince- 
ton Avė.

-------O

panaudojama melams prideng
ti.

Kas pasakyta aukščiau, pa
sikartoja, rodosi, dar kartą 
bolševikų byloje prieš Susivie
nijimo viršininkus.

Savo skunde bolševikai iš 
karto pasakė teismui šiek tiek 
teisybes. Girdi, juos seimo pir
mininkas išmetęs iš posėdžių. 
Jie, bolševikai, tuomet išsirin
kę savo valdyba, ir dabar pra
šantys, idant teismas pripažin
tų jų išrinktąją teisėtą orga
nizacijos' pildančiąja tarybų. 
Skunde buvo ir melų: bolševi
kai, mat, užtylėjo, kad kėlė 
betvarkę ir už tai buvo išmes
ti iš posėdžių. Bet melas buvo 
menkai paslėptas ir greitai iš
kilo aikštėn.

Antruoju kartu skunde jau 
vien melas, jau teisybės nė 
krislo nematyti. Girdi,, pavo
jus grūmojąs Susivienijimui,

balsiau šaukia, 
tenka jo 

tei-

Plėšikai nušovė lie 
tuvį biznierių

Kai Kazimieras Kreiza šešta
dieny, apie 10:30 vai. vak., už
daręs savo bučernę ėjo namo, 
prie 60 ir Maplewood gatvių jį 
puolė plėšikai ir ji ant vietos 
nušovė. Plėšikai po to iškratė 
jo kišenius, pasiėmė $115 ir 
pabėgo. į

šiandie 10 v. ryte, p. Eudei- 
kio įstaigoj, 4605 S. Hermitage 
Avė., bus koronerio tyrinėji
mas.

Ęazimiero KreizoS kūnas pa
šarvotas yra jo namuose 6135 
S. Rockwell St. Laidotuvės 
seredoj, 2 vai. po piet, iš 
mų į Tautiškas kapines.

bus
na-

Boulevard 6520 Res. Yard* '4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

REIKALINGAS salesmanas, pa
geidaujama patyrusio prie apdraudos 
ar investmentu. Prospektai suteikia
mi. Bus svarstomi tiktai užtikimi 
žmonės su gerais liudijimais. Gyve
nimo proga dėl to, kuris atitiks rei
kalavimams. Mr. Lloyd, Sales Ma- 
nager, SųĮte 612, 32 W. Randolph St.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Help Wanted—Female

REIKALINGA moteriške dirbti 
namuose, norinčiai kambarys ir val
gis vietoje. 1141. W. 59th St.

Financial
Finansai-Paakoloi

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jų* atmokate matomi* mlneaini- 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičiu* 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avi.

b

______ Automobiles_______
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

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.

—o-----
FORDO VAKACTJU BARGENAI 

1980 LAISNIS DYKAI 
flport Roadster valiausia ----------

Standard Coupe valiausia----- .....
54 9 S 
5495

1930
1930 _____________ _ _________ ___i ,
1929 Town Sedan iSvaž. 2160 mylių $465
1929 Standard Coupe nepapraeta vertfi $295
1929 Tudor, nauji tairai, ISv. 2700 m. $375
1929 Roadeter, Uit Wind8hield, spotlight $375 

Visi karai turi 90 dienų raStfftką 
garanUją. $20 iki įmokėti.

M. J. KELLY, 
4445 Weat Madlson St.

C

Specialistu gydyme chroniškų Ir naujų lirų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas lėegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aS apsi
ima! u Jus gydyti, sveikata jum* sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
PO galutino ifiegzamlnavlmo—kas jum*

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po Dietų

20

yra

St.

1 po

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
antGražus kalbantis paveikslas 

Magna Screen

“Return of Dr. Fu
Manchu”

Nepaprastai graži misterija
Taipgi

Vitaphone Vodevilio Aktai
mU.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija pra

sideda su Liepos Ima diena. Da
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos susirinkimas atsi
bus antradieny, liepos 8 dieną, Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St., 7.30 v. y. šiame susirinkime 
finansų komisija išduos raportą apie 
Dr-jos finansų stovi, taipgi draugi
jos Dr. S. Biežis laikys paskaitą 
apie sveikatą, tad visi malonėkit su
sirinkti laiku. X. šaikus, Rašt.

Bridgeporto Lietuvių politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibus antradieny, liepos 8 d., 
1930, 7 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Būtinai visi nariai turite būti laiku 
šiame susirinkime, nes turime daug 
nutarimų pravesti. —Valdyba.

CLASSIFIED ADS.
.  . ■ , m .i 4

Educational 
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugpiu
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už
sirašyti galite bile kada.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Business Service
-, ff-5?.PĄt11*-1718 ?_____

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porėtai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlžkose, stogų 
dengimas.

SUTAURINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porėtai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti bu $5 įmokė- 

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

ZELEZNĮK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Telt Berkshire 1821

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam j 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street 
“Upstairs”

Telephone Armitage 1199

2231

24

Business Chances

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
molto ir apynių Storas, seniai iš
dirbtas biznis. 732 W. 31st St.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Speciale domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
213d S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Farms For Sale

FARMA 80 akerių, gražus sodnas, 
4 akeriai miško, ganyklos apie 10 
akerių, o likusioji dirbama žemė. Vi
si geri budinkai; farma randasi 
Scottville, Mich. Parduosiu už pini
gus arba mainysiu ant namo. 2252 
Ainsle St., Chicago, III. Peter West- 
on.

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 6788-6716

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui ____

GRAŽUS VASARNAMIS
Dideli, šviesus kambariai, miega

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

Miscellaneous for Sale 
{▼airis Pardavimai

PIRKITE ANGLIS DABAR—Su
taupykite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radium Mine 
$6 su pristatymu, švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 4 kambarių furni
ture, geram stovyj, nebrangiai. 3429 
So. Union Avė., 1 lubos užpakaly.

PARSIDUODA barbernės fomi- 
čiai dėl 1 krėslo shapos, labai pigiai 
nupirksi naujas Paidon kėdės. Kas 
pirmesnis tam geresnė nroga užsidė
ti savo shapą pigiai. Važiuokite iki 
6800 N. Western Avė. Vieta, 2423 
Pratt Avenue.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su valgiu ar be valgio. 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St.

RENDAI kambarys dėl vyro. 2 
f r. 827 West 34 Place.

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo brolių I^eono ir 
Vinco Peleckių, paeina iš Kauno gu
bernijos, Raseinių apskričio, Kubi- 
liškių dvaro. GiMėjau, kad gyvena 
Kevvanee, III. Kas apie juos žino 
prašau pranešti, busiu dėkingas.

'Teofilius Peleckis,
1009 W. 19 St., Chicago. III.

TIKRAS PIRKINYS
Darbininko namas. Vidutiniškas 2 

flatų, 5 ir 5 kambarių, taipgi 2 ka
rų garažas. $8,500. Mažas jmokėji- 
mas, likusius kaip rendą. Arti 63 ir 
Halsted gatvių. Gera transportacija.

Tel. Normai 7983

NEPAPRASTA PR0GĄ. Iš priežas
ties vyro mirties parduodu vėliausios 
mados vieno augšto mūrinį namą ir 
biznį. Ig fronto bučernė ir grosernė, 
ir iš užpakalio Segiu 
gyvenimas ir dviejų 
garažas.

Biznis išdirbtas per 
nešantis gerą pelną, 
priversta greitai, nes 
giu išlaikyti. Atsišaukit bile dieną ar 
vakare. 6059. S. Kildare A v. Chicago.

kambarių pa
kąru mūrinis

daugelį metų, 
Parduoti esu 
viena nepajė-

PASKUTINĖ PROGA
Nusipirk vieną iš geriausii) ir 

gražiausių namų, prie pat Mar- 
ųuette Park, 7030 So. Fairfield 
Avė., 4 flatai—2 po 4 kamb., 2 po 
5 kambarius, tik ką baigtas statvti. 
Visi vėliausios mados įtaisymai. 
Elektrikiniai Ice Box, tile sienos į 
Bath rooms, garu šildomas. Kas 
nori laimėti gražų ir modernišką 
namą, skubėk būt pirmas. Parduo
siu .pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo. Savininkas

JUOZAS VILIMAS, 
4556 S. Rocktvell St. tel. Virginia 2054
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