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Lietuvos Profesinių Darbo 
SąjungųProtestasGenevai
Įspėja Tautų Darbo Biurą, kad siunčiami 

tarptautinę darbo konferenciją Lietu 
vos darbininkų “atstovai” iš 
valdžios atstovai

tikrųjų yra

Studentė ^užsimušė, šo
kus iš aeroplano

LINCOLN, Neb., liep. 8. — 
Miss Alberta Brinkerhoff, Ne- 
braskos universiteto studentė, 
atvykus Į vietos aerodromą ir 
pasisamdžius pilotą, išskrido 
pasivažinėti. 1,200 pėdų augš- 
tumoj, ji šoko laukan iš aero
plano ir, nukritus žemėn, už
simušė.

Nusižudymo priežastis neži
noma.

.....- Vezuvijaus ugniakalnis 
ėmė smarkiai veikti LIETUVOS ŽINIOS

KAUNAS, birželio 24. — Ost 
Express praneša, kad Lietuvos 
profesinių sąjungų (darbo uni
jų) prezidiumas pasiuntęs Tau
tų Sąjungos Tarptautiniam 
Darbo Biurui Genevoje protes
tą, kuriame pareiškiama kad 
Lietuvos vyriausybė esanti nu
tarusi pasiųsti Į tarptautinę 
darbo konferenciją geltonųjų 
darbo unijų žmones kaip (dar
bininkų “atstovus“.

Toliau proteste sakoma, kad 
nuo 1926 m. perversmo tapo
daugumoj uždarytos ligi tol‘dama mandato.

darbo unijų su 
kurios priklausė 

Internacionalui.

buvusios 18 
23,000 narių, 
Amsterdamo
Uždarytųjų unijų turtas esąs
konfiskuotas/Pasilikusios kelios 
unijos esančios valdžios agen
tų persekiojamos ir jų spau- 
d^t uždrausta.

Memorandumas baigiamas žo
džiais, kad siunčiamiems Lie
tuvos neva “darbininkų atsto
vams“, kurie iš tikrųjų yra tik 
valdžios atstovai, nebūtų dno-

Ar Amerika įsileis 
sovietą Rusijos nu

sikaltėlių darbai
Washingtono vyriausybė svar

sto klausimą, ką daryt sui im
portuojamu iš bolševikijos 
mišku

Kominternas dūsau
ja dėl komunistų 
smukimo užsieniuos

Vokiečių fašistų žy 
giai Reino krašte 
erzina franeuzus

[Atlantic and Pacific Photo]

Charles Kingsford-Smith, Australijos lakūnas, kuris iš Airijos 
atskrido į Ameriką

Molotovo raportas Maskvos 
kongresui apie skaudžius ko
munistų pitilaimėjimus kituo
se kraštuose

Reikalauja, kad Vokietijos val- 
.džia apsaugotų Pareinio se
paratistus nuo fašistų smurto

BEBlynas, liep. 8. — Ofi
cialiame komunistų internacio
nalo pranešime visos sovietų 
sąjungos kongresui, kuris da
bar laikomas Maskvoje, — tas 
pranešimas buvo dabar Mask
vos Pravdos paskelbtas, — ko- 
minterno prezidentas Moloto
vas nusiskundžia, kad per pa
starus kelerius metus komuni-

džiausiu pralaimėjimų.
Pranešime, be kita, sakoma: 
“Komunistų partija Anglijo

je prarado daugiau kaip pusę 
savo narių. Komunistų partija 
čekoslovakuose prieš trejus me
tus, būtent 1927 metais, turė
jo 150,Q0() narių; dabar jų be
liko tik 35,000. Vokietijoje per 
pastarus fabrikų komitetų rin
kimus komunistai turėjo skau
džiausių pralaimėjimų. Raudo
nasis komunistų sąrašas turė
jo šiek tiek pasisekimo tik ten, 
kur komunistų kandidatai bu
vo dar pirmą pastatyti. Viso
se kitose vietose, visuose ki
tuose fabrikuose, kur komuni
stai pirmiau turėjo savo 
stovus fabrikų komitetuose, 
bar jie skaudžiai prakišo.“

at-
da-

Trys asmenys prigėrė 
hidroplanui nukritus

'INAS, Vokietija, liep. 
Hidroplanui nukritus į8.

vandenį, netoli nuo Bornholmo, 
ir apsivertus, prigėrė du vyrai 
ir viena moteriškė.

ORAS.fe

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

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
šilčiau; lengvi ir vidutiniai pie
tų rytų ir pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 74° F.

Šiandie saulė teka 5:23, lei
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi 
3:52 rvto.

BERLYNAISį liep. 8.—Pierre 
de (Margerie, Franci jos amba
sadorius Vokietijai, vakar tu
rėjo pasitarimą su Vokietijos 
užsienių reikalų ministeriu Cur- 
tiusu dėl pastarųjų įvykių Rei
no krašte, kur, franeuzų oku
pantams pasitraukus, vokiečių 
fašistai nacionalistai ėmė ker
štingai pulti 
tįstus.

Franci jos 
kalavo, kad
bė imtųsi priemonių apsaugo
ti separatistams nuo fašistinių 
nacionalistų smurto žygių.

Curtius, kaip girdėt, pareiš
kęs, kad ramumas Reino kraš
te ir Palatinate busiąs atsteig- 
tas per keletą dienų.

vadinamus separa-

ambasadorius rei- 
vokiečių vyriausy-

Aktoris Fairbanks 
atgavo iš valdžios 

$109,000 taksų
WASHINGTONAS, liepos 8. 

— Iždo departamento praneši
mu, žinomam krutamu jų pa
veikslų aktoriui Douglas Fair- 
banksui buvo grąžinta $109,- 
768 tariamai jo permokėtų nuo 
1924 iki 1926 metų pajamų 
mokesnių.

Harrisburgo kasyklos 
vėl pradėjo dirbti

HARRISBURiG, HL, liep. 8. 
— Vietos Peabody kompanijos 
kasyklos No. 43, kurios keletą 
savaičių buvo uždarytos, va
kar vėl pradėjo dirbti. Apie 
400 angliakasių turės darbo.

Egipto valdžios priešų 
kautynės su policija
KAIRAS, Egiptas, liep. 8.— 

Mansuros mieste įvyko aštrus 
susikirtimas tarp buvusio prem
jero Nahaso šalininkų ir po
licijos bei kareivių. Policija, 
bandydama išvaikyti valdžios 
priešininkų demonstraciją, var
tojo šaujamus ginklus. Du de
monstrantai ir du policininkai 
buvo užmušti, daug kitų asme
nų sužeista.

WAiSHINGTONAS, liepos S.
— Wasliingtono vyriausybe 
svarsto klausimą dėl įsileidimo 
Į Jungtines Valstybes laivų su 
rusų eglės medžio kroviniais.

Du laivai su milijonais ket
virtainių pėdų medžių jau yra 
atplaukę į Amerikos uostus, o 
keturi kiti dar atplaukia.

Tą tusu mišką, kurį impor
tuoja vienas Pougbkeepsie pir
klys, A. A. Dutton, VVashing-________________________ __
tono vyriausybe laiko sovietų I
lusikaltėlių darbu, o įportavi- Laukan Pilsudskį!”

mas. kalinių darbo yra Jungti- * t
nių Valstybių įstatymais už- §31^13 KfOkUVa 
gintas.

Kadangi rusų miškas yra im- “ ~7“ .
portuojamas Anglijos, Vokieti- ,Jvy ęs K1° UV°J V1SQS 
jos ir Danijos laivais, tai/tų lklJ°s opozicijos kongresas iš- 
kraštų diplomatiniai atstovai el< “ atsisau imą į visa kias- 
turėjo privatinį tuo reikalu pa- ti!’ uriamc sako. _ 
sikalbėjimij su Iždo sekreto- .. Lenkuos valstybe yra sun- 
rium asistentu Seymouru Law- klam® P° ‘Lakame n- ūkiškame 
mnny / krizyje, kurs gresia neišven

giama katastrofa. Vyriausybė 
nepajėgia krizio nugalėti, ta
čiau nė parlamento neprileid
žia, tuo budu suteikdama val
stybes ūkini neapsakomų nuo
stolių“.

Toliau, su versdamos visą at-
šANiCHAJUS, Kinija, liep. 8. |Saikomybę Juozo Pilsudskio dik- 

— Kinų spaudos pranešimu, tat tirai, visos 6 opozicijos pap- 
kautynėse su centralinės vai- tijos vienbalsiai reikalauja lai
džios kariuomene Kiangsi pro- sudskio vyriausybę pasišalinti 
vincijos žiemių vakaruose per ,įr užleisti vietą parlamentari- 
praeitąl savaitę buvo nukauti nei, konstitucinei žmonių at- 
700 kinų banditų, o 100 kitų stovybei.
sugauti nelaisvėn. -----------------

Katastrofingi pot 
vyniai Korėjoje

TOKIO, Japonija, liep. 8.— 
Gauti čia pranešimai sako, kad 
Korėjos pietų vakarų dalyse 
siaučia smarkus potvyniai, da
rydami didelės pragaišties.

Kiek žinoma, daugiau 
dvidešimt asmenų prigėrė, 
gelio kitų pasigendama.

Potvyniai sunaikino du
tu namų, daug tiltų išnešė, ūki
ninkų laukus išplovė. Gyvulių 
taipjau daug žuvo.

kai])
dau-

šim-

700 Kinų banditų 
krito kautynėse

Peticija N. Dakotos 
prohibicijos Įstaty

mui panaikinti
8.

Antikomunistinė suo
mių demonstracija 
pasibaigė ramiai

Sako, Fisher B o d y 
streikininkai grįžtą at

gal į darbą ,

8

IMSIM A'RlCK, N. 11, liep.
— North Dakotos valstybės 
sekretoriui tapo įteikia peticija 
su daugiau kaip 20,000 — dau
giau ne įstatymu reikalaujama
— piliečių parašų, kad atei
nančiais rinkimais lapkričio mė
nesį butų pastatytas visuoti
niam balsavimui klausimas dėl 
tos valstybės prohibicijos Įsta
tymo panaikinimo.

FLINT, Mieli., liepos 8. — 
HELSINKIS, Suomija, liep. | F’sher Body korporacijos įmo- 

o . • u i • i - ules valdininkai skelbia, kad— Suplaukusių i Helsinki . , . . . ... ,. r .* . ’ .. . * darbininkų streikas, kuris pra-apie 15,(MM) suomių ūkininku ,, , .. . v t _ . sidejo praeita savaitę, esąs be-demonstracija prieš komunis- ..J ... . , , ,,CAA. .. . _ . ... vedi pasibaigęs ir kad 3,500tus vakar pasibaigė bevedi be , .... . . .. .... .. . . r> > streikininkų jau grįžę dirbti,jokių incidentų. •Paparadavę per „„ , ......,. . , . . • luo tarpu streikininkų varnėną, vakare demonstrantai *, i ... . . , .... dai tvirtina, kad streikas te-vel automobiliais ir traukiniais . .
išvažinėjo namo. besiusiąs.

1 Vakar vakarą buvo dar sep
tyniolika asmenų, jų tarpe ke
letas tar 
tuota.

Audra ir ledai padarė 
žalos Kanadoje

WINNiIPEG, Kanada, liep. 8. 
— Manitobos ir Albertus da
lyse praeitą naktį siautė dide
lė perkūnijų audra, lydima le
dų ir smarkaus vėjo. Audra 
padarė dideles žalos javų lau
kams ir farmų trobesiams.

Mirė italų poetas
ROMA, liep. 8. — Paraližiu 

vakar čia mirė Angelo Conti, 
žinomas italų poetas ir d’An- 
nunzio draugas. Jis buvo 70 
metų amžiaus.

TADLAHASSEE, Fla., liepos 
8. — Lake Butler, Fla., vakar 
užsidarė Bank of Lake Butler. 
Bankas likviduojamas.

•iamų agitatorių, areš-

Tėvas
nų,

nukovė savo su 
gynusį motiną

ST. IjOiUJS, iMo., liep. 8. — 
Vietos gyventojas Vollmer, 52 
metų amžiaus, nušovė savo sū
nų Harry, 28, paskui pats nu
sišovė. Tėvas mušė motiną, ir 
sūnūs buvo už ją užsistojęs.

Traukinys susikulė;vie- 
nas asmuo užmuštas

WAYCROSS, Ga., liep. 8. — 
Netoli nuo čia susikūlė, ištru
kęs iš bėgių, Atlantic Coast 
geležinkelio traukinys No. 83. 
Vienas asmuo buvo užmuštas, 
du kiti skaudžiai sužaloti. i

Vokiečių nacionalistų 
ekscesai prieš separa

tistus Reinlande
TREVES, Vokietija, liep. 8. 

— Goveda vokiečių nacionalis
tų puolė čia vieną kavinę, bu
vusią separatistų kuopų vietą, 
sudaužė visus baldus ir pro 
langą sumetė j Mozelio upę. 
Namų gyventojai, kurie buvo 
kituose kambariuose užsibari
kadavę, buvo policijos išgelbė
ti nuo smurtininkų.

Du vaikinai prigėrė jų 
valtelei apvirtus

BALA, Ontario, liep. 8. — 
Du Pittsburgo vaikinai 
Roll ir Lionei White, 
Black ežere, apvirtus 
telei, kuria jie buvo 
žuvauti.

John 
prigėrė 
jų val- 
išplaukę

ARMSTRONG, Ilk, liep. 8.— 
Du ginkluoti plėšikai puolė čia 
Armstrong banką ir paspruko 
su $100.

NEAPOLIS, Italija, liėp. 8. 
— Garsus Italijos ugniakalnis 
Vezuvijus ėmė smarkiai veik
ti ir mesti degančią Idvą. Ug- 
niakalnio liepsnos matyt per 
daug mylių aplinkui.

Observatorijos mokslininkai 
tačiau nemano, kad pakalnės 
gyventojams grėstų pavojus.

Fašistų Italai dedas 
valstybių nusigink
lavimo šalininkais

Sako, kad kol Europa nenusi- 
ginkluosianti, iš Europos fe
deracijos projekto nieko ne
išeisią

BOMA, liep. 8. — Savo at
sakyme į Francijos užsienių rei
kalų ministerio Briando memo
randumą dėl Europos •valsty
bių federacijos sukūrimo, Ita
lija pareiškia, kad kol Euro- 
fpa pasiliksianti apsiginklavus 
nuo galvos iki kojų padų, tpi 
bergždžias busiąs daiktas kal
bėti apie tokios federacijoš su
kūrimą.

Kaltę dėl to, kad Europa lig- 
šiol pasilieka ginkluotu lageriu, 
Italija verčia pačiai Francijai. 
Roma įtaria, kad Briando pro
jekte slepiąsis Francijos noras 
išlaikyti status q u o val
stybių, kurios pasauliniu karu 
daugiausia laimėjo, o mažes
nes valstybes visados laikyti 
menkesnėj pozicijoj.

Dėdamosi nugalėtųjų ir ma
žesnių valstybių užtarėja, Ita
lijos fašistų vyriausybė sako, 
kad proponuojamoji federacija 
neturinti būt pavartota dabar
tinei Europos situacijai krista
lizuoti. Visos valstybės, priklau
sančios federacijos, turinčios 
būt lygios; federacija neturin
ti liesti individualių narių su- 
verenybę. Jeigu jungtinės Eu
ropos tikslas, iš tikro, esąs 
glaudus visų jos narių [valsty
bių ] bendradarbiavimas, tai 
pirmiausia turįs būt išspręstas 
nusiginklavimo klausimas. Pa
galiau, Europos federacijon tu
rinčios būt įtrauktos taip pat 
Rusija ir Turkija, jeigu nori
ma, kad tas projektas turėtų 
pasisekimo.

10 krito Meksikos vals
tiečių kautynėse dėl 

žemės
MEKSIKOS" MIESTAS, liep. 

8. — Praneša, kad Huicacbi 
ir Zoyatlane tarp valstiečių įvy
ko kruvinų muštynių dėl že
mės. Muštynėse dešimt asmenų 
buvo užmušti ir daug kitų su
žaloti.

Netrukus Kaune bus 
statoma moderniška 

oranžerėja
Kauno miestui jau seniai 

stinga nuolatinės modemiškos 
oranžerėjos kur butų ugdomi 
medeliai, taip pat įvairus dai
gai Kauno miestų papuošimui. 
Tuo reikalu susirūpino Kauno 
miesto savivaldybė. Berods ji 
turi nuosavą daigyną prie Kal
nų gatvės, tačiau jis labai pri
mityvus, Įtaisai supuvę ir ap
skritai nebepatenkinja vis didė
jančio pareikalavimo.

Naujos moderniškos oranže
rėjos statybai miesto valdyba 
yra nužiūrėjusi sklypą prie Vy
dūno alėjos, kur dabar miesto 
daigynas. Moderniška oranže
rėja su muro trobesiais mies
tui kaštuoti apie 200,000 lt. 
— tokiai sumai yra gauti už
sienių firmų pasiūlymai.

Firmos sutinka oranžerėją 
pastatyti kreditan triems me
tams išsimokėtinai.

Dar apie didelį gaisrą 
Rozalime

Keturi žmonės užmušti 
griaujant kalėjimą

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
8. — Guadalajaroj, griaunant 
seną kalėjimą, staiga griuvu- 
sios sienos keturis žmones užr 
mušė, o keturis kitus pavojin
gai sužeidė.

Apvogė amerikietę
PRAHA, Čekoslovakija, liep. 

8. — Viešianti čia Miss Clara 
Hyman, ebieagietė, pranešė po
licijai, kad iš jos kambarių 
Imperial viešbutį nežinomi va
gys pavogę briljaiitų ir kito
kių brangmenų vertės $690,000.

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerijoj rašoma įstatymo 
(projektas, kuriuo einant Ža
liakalny paliai Ukmergės plen
tą nebus leidžiama statyti me
dinių namų.

KAUNAS. — Birželio 12 d. 
ištiko pirmas gaisras 9 v. ry
to. Rozalimo gaisrininkų ko
manda atsidėjusi dirbo. Jai pa
sisekė didžiausį pavojų sustab
dyti ir išgelbėti artimiausį prie 
ugnies stovintį namą, kuriam 
užsidegus ugnis plėstus ir bu
tų apėmusi bent pusę miestelio.

Apie 11 vai. atvyko Pakruo- 
jaus ugniagesiai, netrukus at
sirado ir šeduvoš komanda. Vi
so sudegė 9 gyvenamieji na
mai ir 15 negyvenamųjų. Nuo
stoliai skaičiuojami apie 200 
tūkstančių litų. Kiek teko su
žinoti treji namai buvo apdrau
sti.

Birželio 14 d. miestelis užsi
degė antrą kartą, vakare po 9 
v. Ugnis nepaprastai išgąsdino 
jau sunervintus pirmu gaisru 
miestiečius; klyksmas vaikų ir 
moterų buvo neapsakomas. Rei
kia žinoti, kad Rozalimo smėly
nai bent dvi savaites lietaus 
neregėjo ir buvo saulės nepa
kenčiamai Įkaitinti. Seni a]> 
kerpėję stogai, dauguma šiau
dais dengti, netruko virsti ug
nies jura. Gaisrininkai turėjo 
didelį vargą, daug kas susižei
dė, bet energijos nenustodami, 
dirbo išsijuosę. Jiems į talką 
paskubo Maldžiunų dvaro (p. 
Roppo) darbininkai su švirkš
le. Sudegė vienas didelis na
mas ir dvi negyvenamos tro
bos, prikrautos linų, javų ir 
įvairių padargų.

Papiovė berniuką
Birž. 16 d. Raseinių apsk. 

Kražių v. Kupšelių km. laukuo
se rastas paplautas peiliu pil. 
Staradomskis Ildefonsas 16 me
tų amž.

žmogžudystėje Įtariami kai 
kurie asmenys.

Birž. 15 Girkalnio v. Rasei
nių aps. Mituvos kaime gyve
namam name rastos nužudytos 
dvi moterys: Ona Butkuvienė 
67 met. amž. ir jos sesuo Zo
sė Karčiauskienė 65 met. amž. 
Jas nužudę plėšikai.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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I KORESPONDENCIJAS

Cleveland, Ohio
Juozas Vinto nugalėjo savo 

priešą. lxūmėjo ketvirtame 
rounde išniušdamas priešą 
per virves.

Liepos 6 d. Clevelande buvo 
vienas iš labai retų, nuotikių 
lietuvių gyvenime Amerikoje: 
pasirodymas Lietuvos ir Pa
baltijo kumštininko čempiono 
Juozo Vinčos. Jam čia buvo 
surengta kumštynės su žino
mu žydu, Rocky Stone, kuris 
seniau būdavo Šarkio kempėse 
traiuing partneriu.

Juozas Vinča sveria 194 sva
rus, o Rocky Stone 235, bet 
Vinča už ji aukštesnis ir jo 
rankos ilgesnės.

Nors rytinių valstijų kaiku- 
rie lietuviai turėjo progos ma
tyti Vincą ir mušantis ir šiaip 
su juo susieiti, bet Clevelande 
buvo jo pirmas pasirodymas, 
taigi atvažiavo automobiliai 
svečių iš artimesnių ir tolimes
nių kolonijų, — iš Michigan, 
Pennsylvania ir pačios Ohio 
valstijos. Nors lietingas rytas 
kai kuriuos gal sulaikė nuo 
važiavimo, vienok kurie daly
vavo turėjo grasią dieną ir ma
tė vieną iš garsiausių lietuvių 
kumštininkų.

Kiūp ėjosi kumštynės

Kumštynės prasidėjo 5 vai. 
po pietų Neuros darže. Refery 
buvo Jack J. Gansonas, žino
mas Amerikos lietuviams spor
tininkas ir imtikas.

Pirmame raunde Stone šoko 
ant Vinčos ir norėjo apdaužyti 
ir išgąsdinti, bet Vinča atsi
mušė ir šiame raunde abu išėjo 
lygiomis.

Antrame raunde pradėję 
Viupa parodyt savo smarkumą, 
bet ir Stone neužsileido ir jie
du smarkiai pliekėsi tankiai 
susikibdami i glėbius. Ganso
nas turėjo juodu perskirti.

Trečiame raunde Vinča 
smarkiai sudrožė savo priešui 
ir tas suklupo. Norėdamas su- 
sidrutinti ir atsikvėpti, jis klū
pojo iki refery atskaitė iki 8, 
tą.da vėl šoko ir puolėsi ant 
Vinčos, bet jis keliais kirčiais 
atmušė jį ątgal.

Ketvirtame raunde Vinča 
dar daugiau parodė apgresyvu- 
mo ir pliekė savo oponentą tai 
į krutinę tai Į pilvą, tai" j 
sprandą ir kaip kada j smak
rą.

Pasimušus apie porą miliutų 
ketvirtame raunde, Vinča pa
darė savo oponentui taip, kaip 
padarė Firpo aną metą savo

priešui Demprey: tąip rėžė 
jam, kad Stone atbulas lėkė į 
virves, virvė su visu kabliu iš 
stulpo išsitraukė ir Stoąe nu
kritę ant žemės au.kštieninkas 
U* susitrenkė pečius', taipgi 
pers i k irto blauzdos ųięsas ir 
negalėjo daugiau stoti.

Tokiu budu Vinča prie eilės 
savo laimėjimų pridėjo dar 
vieną, parodydamas savo dide
lę spėką ir smarkumą, iš ko 
lietuviai labai džiaugėsi.

Komaras ir Ačius
Pirm kumštynių buvo viena 

pora sunkaus svorio imtikų. 
Juozas Komaras ėmėsi su An
tanu Ačium iš Chicagos. Jiem 
buvo duota tik pusė valandos 
laiko, taigi jie išėjo lygiomis.

šis viskas nutiko “Dirvos” 
piknike.—J. G.

linuką. Vąkar Lietuvos viešbu
čio bibliotekoje Kauno miesto 
valdybą svečiui pagerbti suruo
šė pietus.

MIRTIS SKINA KALINIUS 
JAUNUOLIUS

Gegužės 27 d. apie vai. 
Šiaulių sunk, darbų kalėjimo 
ligoninėj mirę drg. Stasys Ku- 
čikas. Tą dieną iš ryto atrodę 
sveikas: su kitais savo drau
gais juokavo ir kalbėję kaip ir 
visuomet. Apie 10 vai. jis su
sirgę, apie 11, v ak mirė...

Suimtas jis buvo 1928 m. lie
pos mėn. 1929 m. sausio mėn. 
kariuomenės teismas Šiauliuose 
nuteisė j j kalėti dvylikai me
tų. Tų pačių metų balandžio 
mėn. vyr. tribunolas bausmę

Padėka

įvairiems 
aukas: tai

nors kitam visuomeniš- 
daiktui įsigyti ar sutai- 

Tačiau j tuos gerus ti- 
įsigilinę, pamatysime,

ATIDARIAU
Čeveryky 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
tos padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

Kas Dedasi Lietuvoj
PADĖTO LIETUVOS 

FABRIKUOSE

Šiandien yra plačiai 
jęs paprotys' rinkti 
geriems tikslams 
knygynui, tai vėliavai, tai ku
riam 
kam 
syti, 
kslus
kad ne visi jie vienodai reikš
mingi visuomenei. Visi gerai 
žinome, kad krašto gerovę pri
klauso nuo vietos kultūros ir 
jaunuomenės išauklėjimo. Auk
lėjimosi ir mokymosi įstaiga 
yra mokykla. Kokia mokykla, 
tokia visuomenė ir tokia kraš
to būklė.

Musų kraštas (Lietuva), il
gai nešęs svetimą jungą ir da
bar atsikėlęs iš tų vergijos 
griuvėsių, nesuspėja ir neturiVisiems, kąs pažino drg. Sta

sį gyvą, šita žinia bus liūdną ii jė^ų, kad galėtų ta,ip grei- 
netikėta. Stasys buvo dar jau-> pasįątyti mokyklas, lygias

laisvai gyvenusių arba senai 
išsiliuosavusių iš tokios vegi- 
jos (kajp Lietuvą) valstybių. 
Todėl čia tenka ir ųiums vie
tos gyventojams savo mokykla 
susirūpinti. Tą musų rūpesti 
greitai pastebėjo gerbiamo 
Juozo Maksvyčio paskatinti 
broliai Amerikos lietuviai. 
Gerb. Juozas Maskvytis, grįž
damas' Amerikon, padėjo ker
tini akmenį musų mokyklai —• 
50 lt. Be to jis gyvendamas 
Amerikoje nesigailėjo žygių 
musų mokyklos statymui aukų 
rinkime, šiandien stebėtis tjk 
reikia, kad musų gerbiamasis 
Juozas Maksvytis surinkęs iš 
brolių amerikiečių 350 litų jau 
rengia musų mokyklai pama
tus.

Už aukas jų rinkėjui ir au
kotojams širdingai dėkojame.

Skubrių (Akėčių) pradžios

mokyklos Statymo Komiteto 
Pirm. Lebezinskas, 
Narys Abeksa, 
Iždin. J. Dailidė.

Šakių apsk., Lukšių vals.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kaune prasidėjo streikas 
“Skietlit” lietsargių fabrike. 
Fabrikas įsikūrė porą mėnesių 
atgal, susijungus kelioms dirb
tuvėms. Jos savininkai Kacas, 
Rozenblumas, Glezeriai, broliai 
Lomasai pasižymi eksploataci
ja ir nuolatiniais konfliktais 
su savo tarnautojais. Fabrike 
dirba 12 darbįninkų: 3 vyrai ir 
9 rųoterys, ir 2 tarnautojos. 
Darbininkai iki šiolei gaudavo 
algas: 5 darbininkės nuo 18— 
25 litų j savaitę, 7 darbininkai 
n.ųo 25—35 litų į savaitę, dirb
dami po 10 valapdų su viršum. 
Darbo sąlygos baisiai blogos ir 
savininkai žiauriai su darbinin
kais elgiasi: Dabar darbinin
kai reikalauja ąlgęs pakėlimo 
pirmai kategorijai nuo 23 —30 
litų, ir antrai iki 35 litų j sa
vaitę. Be to. dar reikalauja 2 
savaičių apmokajnų atostogų. 
Nei vienas Jarbiuinkąs neturi 
fabriko knygelių.

Bendras reikalavimas visų 
darbininkų sudaro apie 300 li
tų į mėnesį. Nežiūrint to sa
vininkai rėkia, jog jų įmonė 
nepakenčia “didelių” išlaidų, 
nors fabrikas yra beveik vie
nintelis Lietuvoje.

Tokia pat padėtis yra ir Ga
lės ir Kapeleso odos pirštinių 
dirbtuvėje, kur streikuoja 17 
darbininkų. J.ų dirbtuvė yra, 
antra Lietuvoje, kuri gamina 
odos pirštines, o įmones pel
ningumas yra aukščiau viduti
niško. Negeresnė padėtis ir 
guminių paltų fabrike “Union”, j 
Visur darbdaviai baisiausiai 
elgiasi su darbininkais.

1. Miškalnis.

na^r— apie 3.5 m. -r-vyras, ener
gingas.

Sunūs darbininko, 1905 m. j 
dirbusio revoliucijų darbą so- '■ 
cialdemokratų eilėse, kurį įsiu
tusi po 1905 m. caro reakcija 
nusviedė į anapus Atlanto — 
Ameriką. Jis eina tėvo pėdo
mis. Karo metu blaškytas mu
sių ir jurų bangų —jis tarna
vo matrosu, — mėtytas rusų 
reyoliucijos audrų pagaliau 
grįžta Lietuvon. Lietuvoj į- 
stoja į Socieldemokratų Parti
ją, kurioj pasiliko iki suima
mai ir pasodinamas kalėjiman.

L r kalėjime būdamas Stasys 
Jis 
de- 
bu- 
vi- 

atsida- 
darbui, vi-

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

POETAS BALMONTAS 
KAUNE

Atvažiavo į Lietuvą poetas 
J Balmontas su žmona. Jo sutik

ti i Kybartus buvo nuvažiavę 
automobiliais p. L. Gira, p. B.

• Sruoga, p. škliaras ir keli kiti 
; žmonės. Kybartuose poetą su- 

•! tiko vietos visuomenė ir šau
liai. Lietuvos banko direkto-

; rius, p. Senkus, suruošė arba
tėlę. Vėlai naktį automobiliu

i svečias buvo atvežtas į Kauną, 
| kur sustojo pas valstybės te
atro direktorių, p. Oleką Ži-

’l----- ------------------------------------------ ----------- =
NIEKS NETIKI,

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybe Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

Kadangi 50 centų į Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdęvanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne viena lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

“LIETUVOS ŪKININKO” ąjresa^:
Lithuąnia, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti trisų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

L . 4" - - H

drąsiai žiurėjo į ateitį, 
tvirtai tikėjo socialistinės 
mok rafijos pergalę. Stasys 
vo malonus ir draugiškas, 
siš.kai iki užsimiršimo 
vęs socialistiniam
sad gyvas, aktingas ir pilnas 
draugiško jumoro. Bet tuo jis 
nesitenkinę. Jis skusdavosi 
trukumu mokslo žinių. Todėl 
ir kalęjirpe būdamas mokėsi, 
kiek leijo jėgos ir kalėjimo są
lygos, lavinosi ir ruošėsi atei
ties darbui.

Jis nesulaukė ilgėtosios lais
vės. Landutfs, SSD. Kalėj im.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

A R tai namuose, ar apartmente, Telefono Parankamas yra reika- 
**laujainas moderniniame name. “Neik kad pasikalbėti” išreiškia 
naują supratimą komforto ir patogumo. Pagelbiniai telefonai (prie- 
diniaj telefonai suvesti patogiose vietose namuose ir sujungti su 
vyriausia telefono linija) pašalina reikalingumą lipti augštyn, ar 
žemyn, ar eiti iš' vieno galo apartmento i kitą, kad ką nors pašauk
ti, ar atsakyti telęfęną. Kainuoja gi šis priedinis komfortas labai 
mažai.

Tik

Žavejantis knygynas vie
name iš naujųjų namų 
gražiame Hyde Park re
zidencijų distrikte, Chi- 
cagoje.

pašąukite musu Biziųo .Ofisą, OFFicial 9100

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM 

Onę System • Univbrsal ServiceOne Policy

artus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

i N I A M S:

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.

OAfl 0 £ (M
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Šaukite YARDS
17 70 dėl 

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyry 
Siutai, 
Tapkautai 

Motery 
Paprastos Dresės 
Kautai 

Į šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

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

B. R. Pietkievvicz
2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

6542 So. Western Avė
Prospect 21Q2

6542 So. Western Avė
Prospect 21Q2

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

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

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

Tel. Victory 4898

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St,
Tel. Prospect 3140Tel. Republic 8899

A. Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

S. f. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAŠ~VYRŲ IR MOTERŲ 

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

BTMp—nTiiminnrTipnĮiiM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooflevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

Kontraktoriai gali pas mus ga/ti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

base-



Trečiadienis, liepos 9, 1930 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vincą Chicagoje
Lietuvis boksininkas Vincą 

atvyko Chicagon. Kartu su juo 
yra ristikas Ganson.

Musų drutuoliai atvyko Ciii- 
cagon vakar, liepos 8 dienų.

Juodu apsistojo Bernard Ho- 
tel, Drexel boulevard, prie 42 
gatvės.

Juodu važiuoja i Kaliforni
ją. N.

Roseland
Susirinkimas

Jau po Susivienijimo seimo 
prasideda kuopų susirinkimai. 
Turėdamas liuoso laiko pereitą 
šeštadienį nuėjau į West Pull- 
man SLA 55 kuopos susirinki
mą. Nuėjau paskirtu laiku. Na
rių radau vidutiniai. Vienas 
kitas narys kalbasi, kodėl su
sirinkimas nešaukta atvirutė
mis. Juk pusmetinis susirinki
mas, svarbus, bus raportai de
legatų iš Susivienijimo seimo.

Taip besikalbant pradėjo 
daugiau rinktis narių. Pirmi
ninkas paprašė narius užimti 
vietas ir užsilaikyti ramiai, ba 
prasidės susirinkimas. Sekreto
rė peršaukė kuopos adminis
traciją ir perskaitė protokolą 
iš pereito susirinkimo.

Duoda raportą iš seimo 
“progresyvis” Tilvikas. Jo ra
portas raštiškas — kopija iš 
“Vilnies”, šitoks raportas’ su
sirinkime netinkamas duoti. 
Jeigu panašius raportus duotų 
ir kiti delegatai, tai nariai vi
si išvaikščiotų iš svetainės, 
nelaukdami pabaigos raportų.

Po jo davė raštišką raportą 
Statkus — iš Auditorijos sei
mo. Jo raportas buvo sutvar
kytas gerai.

Bolševikų raporto priėmimą 
tavorščiai laimėjo todėl, kad 
jie iš anksto buvo susiorgani
zavę. Laimėję, jie pasakojo 
nariams, kad nesiųsią nė pi
nigų j Centrą. Jiems, girdi, 
reikalinga pasilaikyti pinigus 
ant vietos, kuopoje.. Jeigu ku
ris narys nesutiktų, tai to pi
nigus galėsią pasiųsti j Cent
rą. Šitokio patvarkymo tavorš
čiai laikysis kol teismas pasi
baigs.

Buvo tavorščiams nurodyta, 
kad nesiųsti pinigus’ į Centrą 
yra 
mas.

. čiai neklausė. Kaip teks jiems 
būti suspenduotiems arba iš
brauktiems iš Susivienijimo, 
tai gal tada jie pradės galvoti, 
kam be reikalo karščiavosi.

[Atlantic and Pacific Photo]

Michigan City, Ind. — Mary Ellet Cabell, kuri šiomis dieno
mis mirė, būdama 91 metų amžiaus. Jos" tėvas buvo preziden

to Lincolno patarėjas ir garsus inžinierius

patys nežinodami už ką.
Įvykęs išvažiavimas’ nusise

kė vidutiniai. Jeigu ne lietus, 
tai butų padarę 
no.

Po 
karna 
buvo
delegatai išbuvo ne visas die
nas seime ir dar nelegališka- 
me seime, bet algą jie paėmė 
už

nemažai pel-

susirinkimo 
delegatams 
pastebėta,

buvo išmo- 
alga. Nors 

kad nekurie

pilną laikų. —Buvęs.

Kensington
žinios

Ateinantį penktadienį 
prastoje svetainėje įvyks 
bų ir Draugijų Susivienijimo 
pusmetinis susirinkimas. Susi
rinkimas svarbus, jame bus 
raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai. Visi 
nariai ir narės ir kurie norite 
prisirašyt, atsilankykite.

» « »
Čia yra vienas peštukas, ku

ris, prisigėręs, ieško visada 
akazijų. Peštukas’ vieną kartą 
pusėtinai prisitraukęs rūgšties, 
atėjo prie svetimos stubos, su
sitiko didesnį vyrą už save ir 
klausia: 
aš

pa-
Kliu-

tame svarba, kad jis, atėjęs 
prie svetimos stubos, sušėrė 
kumščia į veidą, stipresniam 
žmogui. Tas’ gi tvirtesnis vy
ras, pasigavęs peštuką it ka
tinas pelę, tiek j j minkė, vo
liojo ir kočiojo prie porčiaus 
ir ant porčiaus, kad, rodėsi, iš 
peštuko tešla tepaliks. Stipres
nis vyras, apdirbęs, jį išmetė 
per tvorą. Pirmą kartą, gyrė
si peštukas, patekęs i tokius 
nagus. Dejavo kelias dienas, 
kad kaulai skauda, negalįs 
dirbti. Bet žmogus, kuris peš
tuką kočiojo, sako, kad jeigu 
peštukas pateks antrą kartą į 
jo nagus, tai 
juos.

dar daugiau de-

čių 
jis

pasakyk, girdi, kiek 
pačių turiu. Atsakė vyras: 
tik žinau, kad tu vieną pa
turi. Peštukas atsakė, kad 
turįs’ tris pačias.

Nieko svarbaus niekam ne
būtų, jei žmogelis prisigėręs

kriminališkas piasižengi- gįriasį jjs pačių turis; bet 
Bet išsikarščiavę tavorš- '____________________ ■

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

Švedų Amerikos

i

Per Gottenburgą, Švediją
Su artimais susisiekimais su 

KLAIPĖDA.
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM

S. S. Drottningholm
1930 Metais išplaukia 

Laivas iš New Yorko: 
DROTTNINGHOLM

Liepos 16d. 
GRIPSHOLM Rugpiučio 9 d. 
KUNGSHOLM Rugpiučio 16 d. 
DROTTNINGHOLM Rugp. 
GRIPSHOLM Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
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Musu laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuvą 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba nas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., 
CHICAGO, ILL.

West Indiana geležin- 
yra nemažai tavorščių 
brolių. Juodi broliai — 
katalikai, turi bažnyčią,

Prie 
kelio 
juodų 
karšti
kiekvieną sekmadieni laiko pa
maldas. Daug kartų esu girdė
jęs iš vietos komisaro, kad 
jeigu kuris yra geras katali
kas, tai jis gali būti geras ko
munistas. Jeigu šitaip, tai ko
dėl tavorščiams iki šiol nepa
siseka juodus brolius įtraukti 
į partiją? Juodi broliai nepri
sidėjo nė prie demonstracijų. 
Kuomet tavorščiai per Fourth 
July demonstravo Chicagoje, 
tai čia juodi broliai laikė pa
maldas bažnyčioje,. Nežinau, 
ar jie meldėsi už tavorščius, 
kad šįems pavyktų demonstra
cija.

SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTĖLĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politini ir kulturinj stovj.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duocla ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios
“ARGENTINOSP NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

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

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661

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

arba Money orderiais.

■J

Čia tavąrščių mažai yra. Jų 
menkas ir judėjimas. Negali 
užkariauti draugijas ir iš jų 
pasišienauti. Jie dėjo daug pa
stangų, bet jos niekais nuėjo.

—K.

third and sėt down the visitors 
with one hit for the remainder 
of the contest.

Schnukas struck out eleven 
atoning for the 6 to 2 defeat 
earlier in the season.

E. Dodi
P. Spud

3B 4
RF 4 

32 
hits: Rye,
Braulette Jacobs.

0 0

2 3
Edie,

| The English Column

Marquette Murmurs
Fireworks!

The Marųuette Maroons 
SLA. Gr. 260 put on a show 
of the.ir own the afternoon o f 
the Fourth when they wrecked 
the Greyhound nine 11 to 2 at 
Gage park: featuring a six run 
barage i n the seventh blasting 
Bealek frorn the mound.

Harold Knopp started for 
the Maroons būt lacked con- 
trol. Anthony Schnukas took 
over the pitching duties in the

Marųuette Maroons 
Name.

C. Rusgis
T. Trandęll
W. Walthis’ 

. Schnukas 
, Royce

Maier 
. Knopp

Braulette 
Jacobs 

Totai

POS. AB H

Two: base
Spud, Maier,

Home. Run: Rusgis.
Struck-out by: Knop (3) 

Bealek (8), Schnukas (11).

H.
A.

Name 
K. George 
A. Rye

Bealek 
Janda 
Dingle 
Edie

Jim. K.
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0
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SUN ITCHING ENDS 
when aoothlng lemo la u sėd! 

Right from the first touch, antiseptic, 
heaiing žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
'Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Greita Laivų Kelionė Į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais 
bariai išplaukimai

ST. LOUIS,
Del informacijų

Ųamburg-American Line
_ 177 N. Michigan Avenua ♦ <• Chicago

DEUTSCHLAND

susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu- 
mus populiariais kambariniais laivas:
MIWAUKEE IR CLEVELAND
kreipkitės j lokalinius agentus musų

44 E-vening Post Reporteriai Parašė: 

Wallet Pakeliai Naujiena!”

L1VE WIRE,.. yra Edwin C. 
Johnson, kai jis gauna karstu 
žinią. Jis mėgsta tiek pat grei
tai užsirūkyti kaip kad gau
ti svarbią žinią. todėl ir jis 
taipjau pasirinko VVallotsl

žinių stalo, jie

buvo karštos lenk-

Avel- 
Viaoa

kur

XV Inga

raštų
plius

Aš esu didelis ru- 
savo cigaretus 
VValle.t pakelis 
Jis yra pato-

SVARBIOJI NIKIUS didelio dienrailėlo — City Denk, vietinių žinių tdnliiH, km 
•••«’••>> J*’ naktĮ nubėga. HvarblaiiHloH žinion. Čia žinenfn turi daryti greltun nprendi- 

.. . Denk punlrinko Wallet pakeliun, kada

Tada Jos. Carter, veteranas 
tvarkytojas ir visas jo štabas, 
“Barrel House” Mikd Swain, pašto siun
tinių superintendentas, viską nulėmė 
vienbalsiu balsavimu už Wallet pake
lius. Carter pasakė: 
kytojas ir aš nenoriu 
nešiotis čemodane. Todėl 
yra mano pasirinkimas, 
gus!”

Prie City Desk, vietos 
pareiškė: “Jus galite įsidėti ir išsiimti 
iš kišeniaus Wallet pakelį greitai. O 
tas čia daug reiškia.” “Galbūt. Bet duo
kite man Tvvin Tens. Tai tikrai puikus 
sumanymas. Jus visuomet turite de
šimtį šviežių rukimų!” “Aš mėgstu juos 
abejus,” pareiškė vienas juokdarys, 
“duokite man kartono didumo!”

Pastebėkite, kad nežiūrint ar balsuo
tojai stojo už Wallets ar Tvvin Tens pa
kelius—jie VISI stojo už Wings. šai 
kodėl:

Naujas procesas padaro juos 
ORU IŠVĖDINTAIS!

Vinifikni nauja* proccnan oru išvalymo taba
ko padaro VVingn nkaniaunl. Svariausi, 
niaun| vilkimą, koki jus esate bandę! 
dulkės, žvirgždai ir kiti erzintojai yra oro 
valymu PAŠALINTI. Jokio graužimo, kar
tumo ir deginimo nepasilieka. Tik milinys 
Turkiško, Virginijos ir Burley tabakų—-to
bulai sujungti ir supakuoti—skaniai vėsus!

'caavliMVoOoMMOKVcza*. 'oe. - X
/■-X Iii .»yąr. yv >XywXs* •'•Xvz z\ kO!1!’C

L m
jim

’rMunR:. -’4

WALLET PACK 44

TVVIN TENS PACK 38

TS.lirbti Raloluh Citrnrctu i A«livl>A j\j IIKOMN iiihI NVII.I.l AMS«I 
TOKAKO COKVCKATION, 

Louitjvllle, Ky.

thentdays aregone forever

*

.SVARBIOJI NlItIHS didelio dlenraftfio 
‘ ___

miiH, ir Jie neturi HUklyHtl. City 
nierKHlt^H Juo.“, iitkhtiiidiiėjo.

ŠIE vyrai, kurie teikia žinias dėl Eve- 
ning Post visuomet gaudo naujienas. 

Jie pagavo ją! Tai tikriausia naujiena 
—“scoop!” _

Kuomet jie ant rašomųjų mašinėlių 
ruošė žinias, musų gražiosios Wings 
mergaitės juos Įtraukė i karštą argu
mentą apie pakelius, kurie apsaugo nau
juosius Oru Išvėdintus Cigaretus — 
WINGS.

Sporto rašytojai pasirinko Wallet pa
kelius. JvairenybiŲ rašytojai—Twin Ten 
pakelius. “Copy boys” atidavė savo bal
są už Wallets. Tai 
tynęs.

WlNGS?
'Ųie AIR-COOLED Cigarelle

(Oru Išvėdintas Cigaretaa)
(C) 1930, Brown & WlilianiBon Tobacco Corporation, Louiaville, Ky.

Beit This on Your Bass-Druim

TMEM bAYS AREj 
CONE FOREVEAJ
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SUOMIJAI GRESIA B^AŠISTŲ PERVERSMAS

Rami ir taiki Pabaltijos šiaurio tauta, Suomija 
(Finlandija), šiomjs dienomis pradėjo atkreipti į save 
viso pasaulio akį. Iš Suomijos pasigirdo lermuojantys 
garsai apie komunistų pavojų ir spontanišką masių ju
dėjimą tam pavojui atremti. Kažkas visai panašaus į 
1905 m. vieną rudens naktį, kada per Pabaltijy praūžė 
psichozas apie juodašimčių skerdynę.

Kas tada išprovokavo tą juodašimčių pavojų ir 
sukėlė tamsius kaimiečius su kirviais ir šakėmis rinktis 
pulkais juodašimčių atmušti, — pasiliko nepatirta. Ta
čiau šių dienų psichozas Suomijoj ir jo priežastys yra 
perdaug aiškios.

Aštrus vidaus politikos priešingumai netikėtai už
sidegė. Vietoj, kur ligi šiol gyveno kultūringa, rami ir 
darbšti šiaurės tauta, šiandien atrodo tartum kokių 
fanatikų karštagalvių apsėstas kraštas. Burgerių (bur
žujų) spauda triukšmingai garsina negirdėtus dalykus 
apie Lappo provincijos patriotų žygius ir jų ruošą 
traukt maršu į sostinę Helsinkį su tikslu priversti 
valdžią imtis energingų priemonių prieš komuniz
mo pavojų. Varoma intensyvi propaganda už kaiku- 
riuos asmenis, didelius “patriotus”, kurie esą geriausi 
tėvynės gynėjai ir tautos vadai.

Deja, iš arti tie dalykai visai kitaip atrodo, kaip 
kad jie skamba toliau besiklausant. Viešosios ramybės 
ardymas, kuriuo norima atkreipti pasaulio dėmesys į 
Suomiją, išeina išimtinai iš dešiniųjų pusės, {vykę 
spaustuvių ardymai, smurto aktai, muštynės ir de
monstracijos,—visa tai buvo inscenizuota ir vedama tų 
“patriotų”, arba tam tikro radikaliai-nacionalistiško 
judėjimo, kurio tikslas yra, prisidengus “komunizmo 
pavojum”, atsiekti savotiškų politiškų tikslų.

Šiandien prieš komunistus, rytoj prieš socialdemo
kratus, poryt prieš pilietines laisves ir prieš demokra
tinės respublikos pamatus. Tie receptai yra gana gerai 
pažįstami iš kitų šalių, kur panašiais budais buvo re
akcija sugrąžinta.

Tiesa, komunizmas Suomijoj tam tikrą pasisekimą 
turi ar turėjo, bet jau jo žydėjimo laikai praėjo. Mai
tinami iš anos pusės sienos, iš Sovietijos, šaltinių, ko
munistai 1922 metų rinkimuose buvo pravedę 27 kraš- 
tutinius kairiuosius į Suomijos parlamentą (socialde
mokratai turėjo 52 atstovus). Legalės komunistų par
tijos Suomijoj nėra, tad jų judėjimas yra vedamas po 
priedanga kitokių radikalių vardų.

Po 1922 metų komunistų žydėjimas pradėjo smuk
ti ir jų pasisekimas nykti. Kitame parlamente komu
nistai beturėjo 20 radikalų prieš 60 socialdemokratų. 
Tuo tarpu ištisos komunistinės grupės perėjo į antrąjį 
internacionalą (į socialdemokratus). Tačiau ir šian
dien Suomijos komunistai dar tebeturi tam tikrą spau
dą, organizacijas, namus, bet apie bet kokį valstybei 
pavojų šiandien nebėra nė kalbos.

Suomijos darbininkija žymiausioj daugumoj yra 
susiorganizavusi į pramonės sąjungas ir randasi griež
toj socialdemokratų partijos disciplinoj. Taipjau darbi
ninkų padėtis ir reikalai yra gerokai sutvarkyti val
stybės įstatymų. Komunistai, žinoma, kaip ir visur, savo 
spaudoj ir mitinguose provokavo susidurimus su biu
rokratiniais elementais, ir pasiekė to, kad įdavė ginklą 
j rankas reakcionieriams prieš visa, kas yra demokra
tiška.

Komunistų galiai nuolat besmunkant, jų sukiršin
ti nacionalistiniai elementai vis labiau kilo, ir dabar 
jau gresia pačius konstitucijos pamatus suardyti. Suo
mijos reakcijos vyriausiu ramščiu buvo Suomijos Šau
lių Sąjunga, tam tikra burgerių tautinė gvardija, pa
naši Lietuvos Šaulių Sąjungai. Toji organizacija sulo
šė svarbią rolę Suomijos išsivadavimo kovose, tačiau 
laike ilgų taikos metų patapo politikos ginklu rankose 
kaikurių stambiųjų miestelėnų (burgerių) ir reakcio
nierių.

Suomijos socialdemokratija visą laiką kreipdavo 
visuomenės dėmesį į “antros valdžios” pavojų asmeny
je tos “antrosios armijos”, ir reikalavo tą organizaci
ją nuginkluoti. Tačiau socialdemokratų perspėjimų ne
norėjo girdėti kitos, burgerių partijos, kurios nors ir 
nerėmė tos šaulių sąjungos, tačiau nenorėjo tikėti, kad 
iš jos gali išaugti pavojus konstitucijai.

Šiandien tos šaulių sąjungos svarbiausias centras,

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _______   $8.0(
Pusei metu ....................... 4.9(
Trims mėnesiams----------- --- 2.0(
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per ižneiiotojusi
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Minėsiu!_____ __  t i t 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paltu:

Metams _........ _. ............  $7.00
Pusei metu — -------------—■ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ............   $8.00
Pusei metų _......... 4.09
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lappo miestas, ir jo provincija patapo viso to “pries- 
komunistinio” judėjimo centras, ir Lappo vadai surengė 
maršą, Į Suomijos sostinę Helsinkį.

Kita nauja kurstomoji pajėga yra taip vadinamoji 
“jaunųjų suomių partija”, kuri vilioja j savo ura-na- 
cionalistinį tinklą karštagalvius studentus ir pusiau- 
inteligenčius. Toji partija pasidarė sau gerą sportą iš 
komunistų medžioklės. Bet, kaip sakoma, bevalgant 
ateina apetitas, ir ta karštagalvių partija nebesitenkL 
na komunistiniu sportu, bet jau pradeda grasinti Suo
mijos mažumoms, ypatingai švedapis.

Karininkai, studentai, stambieji burgeriai ir stam
bieji valstiečiai taipjau yra aktingi šalininkai to reak- 
cinio-nacionalistinio judėjimo, kurs po priedanga “ko
vos prieš komunizmą” siekia siaurų partinių tikslų ir 
fašistinės diktatūros įvedimo. Jau pasireiškė ir tikra
sis tų “tikrųjų patriotų” veidas: jau susekta juodas 
sąrašas, kuriame tie juodašimčiai turi nužymėję nužu
dymui visą eilę asmenų, kurių tarpe yra apie pusė ko-
munistų, o kita pusė socialdemokratų ir šiaip darbi
ninkų vadų. ' -^i i * i

Lappo sąmokslininkai, kurie atvyko į Helsin
kį, atvirai skelbia konstitucijai galą ir diktatūros įstei
gimą. Tuo tarpu sunkiai apsiginklavę jaunuoliai,'vadi
nami Rovdys, zuja^ po provinciją, provokuoja mušty
nes, žmonių išvogimus (kidnappings) taip kad apie pa
dėtį Suomijoj jau kalba kaip apie Chicagos gengste- 
rius. Kailio vyriausybė į visą tai žiurėjo pasyviai. Nė 
vienas tų jaunuolių kriminalistų nebuvo areštuotas, 
nieko nesigirdėjo apie žygius suvaldyti tų Lappo “tau- 

- tos vadų” sąmokslus, kurie atvirai siekia nuversti val
džią ir paniekinti konstitucijos pamatus. Ginkluotos 
bandos maršuoja po miestus, daro kariškas mankštas, 
rengiasi į savitarpį karą, vaiko darbininkų susirinki
mus, daužo namus ir įstaigas ir šaukia, kad “demokra
tinė Suomijos respublika nustojo ekzistavusi I”

Praeitą penktadienį griuvo Kailio vyriausybė. 
Naujojo kabineto priešakyj atsistojo Svinhufvud. Nau
joji vyriausybė irgi nieko nedaro, kad suvaldyti są
mokslininkus. O tuo tarpu Helsinke jau prasidėjo anti
komunistinės demonstracijos. Laikraščiai praneša, kad 
Suomijoj dabar dedasi tokie pat dalykai, kokie įvyko 
Italijoj prieš fašistų perversmą. Mussolinio rolę Suo
mijoj vaidina Vihtori Kosola.

Netolima ateitis parodys, kurlink suka Suomija.

Saulėtosios Salos
Prieš kiek laiko vokiečių mo

ksline ekspedicija aplankė Zun
do salas, kurios randasi Azijos 
pietuose. Ekspedicijai vadova
vo prof. T. Thienemann. Vie
nas tos ekspedicijos dalyvių 
savo Įspūdžius aprašo sekamai:

Jiava
Java— pirmykštes kultūros 

šalis. Didžiausi plotai, ypač 
pietvakariuose, dar tebėra ap
augę nepereinamais miškais ir 
kalnynų aukštumose dar nėra 
nei sodybų, nei kultūros. Ta
čiau visur—žavingas ir didin
gas landšaftas. Musų juostoj 
pirmykštį šalies vaizdą žmonės 
pavertė “kultūros stepais”. Čia 
gi, prie pat ekvatoriaus, iš pir
mykštės gamtos kultūra daro 
vaizdą, kuris greičiau primena 
didžiulį parką. Sunku rasti čia 
tinkamą palyginimą, tačiau kas 
žino Javą, supras mane.

Vandeniu patvinę ryžių lau
kai, lygumose ir plokštakalnėse 
tysojančios, slėniuose ir šlaituo
se terasomis nusitęsiančios sa
vanos sudaro Javos reginį. Kam 
nors kartą teko užkopus’ į sa
los kalnų viršūnę pažvelgti j 
ryto saulės spinduliuose tvis
kantį margą savanų paviršių, 
kada vulkanų vulkanai, siųsda
mi Į žydrų dangų durnų kaspi
nus’, apjuosia visą horizontą, 
tas niekad neužmirš šio regi
nio. Greta ryžių, kurie* vietos 
gyventojams sudaro svarbiausią 
maisto šaltinį, sutinkama čia ir 
kitokių augalų. Vidurinėj ir 
rytinėj Javos dalyj didžiausius 
lygumų plotus užima cukraus 
nendrių laukai, panašus j milži
niškus šiaurės Vokietijos javų 
laukus’. Arbatžolės, kava, ta
bakas ir kitokie augalai, tos 
reikšmės, kaip ryžiai, neturi.

Trys dešimtys penki milio- 
nai gyventojų randa 131,000 
kvadratinių kilometrų saloj sau 
vietos ir maisto. Vienam kvad
ratiniam kilometrui, vidutiniš
kai apskaičius, išpuola 266 gy

ventojai. Kalnynai, nuo 1<500 
iki 2000 metrų aukštumo, vi
siškai neapgyventi, bet už tat 
Javos vidurio sritys gyventojų 
tankumas—500 žmonių vienam 
kvadratiniam kilometrui. Ta
čiau šis’ gyventojų daugumas 
be galo derlingos žemės dėka, 
sodžiuose yra beveik nepastebi
mas. Už tai miestuose ir gat
vėse jis krinta i akis ir daro į- 
spudžio. Kas čia iš europiečių 
žino, jog Java turi šešis mies
tus, su daugiau kaip po 100,000 
gyventojų: vienas iš šių mies
tų turi daugiau kaip 250,000, 
kitas — daugiau kaip 300,000 
žmonių.

Saloj gyvena trys tautos. Va
karuose yra linksmi ir vikrus 
zundanezai, mėgsta ryškių 
spalvų drabužį ir daug lengviau 
pasiduodą svetimai įtakai, negu 
konservatyvus senieji Javos 
gyventojai javiečiai, užimą sa
los vidurj. Javiečiai yra žemo 
ūgio, rėdosi daugiausia rusvos 
ir melsvos spalvos drabužiais, 
Javos rytuose ir kiek i šiaurę 
gulinčioj Madų ros saloj gyvena 
madurezai, gyvi, temperamen
tingi žmonės, aukšto ūgio, mė
gstą šviesius drabužius. Ta
čiau visi, o ypač javiečiai, ne
žiūrint kiek jie inteligentingi 
ir naujovės paliesti nebūtų 
(kalnuose yra mokyklų), labai 
prisirišę prie savo tėvynės ir 
praeities ir didžiuojasi savo 
istorija ir kultūra. Spalvotas 
sarongas su savo senobiniais 
charakteringais piešiniais dar 
ir šiandien tebėra, ypač tarp 
moterų, visur nešiojamas dra
bužis.

Kova tarp gamtos ir kultū
ros Javoj baigėsi kultūros lai
mėjimu. Tačiau ši kova čia 
aukure tokį harmoningą vaizdą, 
kurį galima—kad ’ ir kaip tai 
paradoksiškai atrodytų —pava
dinti “primityviškos kultūrin
gos šalies vaizdu”.

Sumatra
Sumatroj ši kova dar tebei

na.

Didžiausius’ plotus dar tebe
dengia milžiniški miškai, dram
blių būriai vaikšto po salą, di
džiulės į žmogų panašių bež
džionių giminės, juodi saman- 
gai karstosi medžių viršūnėse. 
Šiaurėj gyvena orangutangai. 
Sodžius naktimis aplanko tig
rai. Dar tebėra neišmirusi se
noji Kubos mažyčių karlikų 
tauta. Tačiau milžinus miš
kus jau raižo puikus automo
bilių keliai, ir sodžiaus kryžke
lėj stovi—judėjimo tvarkyto
jas’.

Kultūra, rodos, taip ir skver
biasi į primityvišką, šalį. Krin
ta girių milžinai, vien tik jų 
stuobriai vienur kitur suakme
nėję riogsodami daro žmogui 
įspūdžio. ‘Ištisas valandas ga
lima eiti vien arbatžolių ir ka
vos laukais. Vietos gyventojai, 
kirsdami vis naujus ir naujus 
milžinų miškų plotus, medžius 
čia pat vietoj sudegina ir taip 
pasidaro sau porai metų ry
žiams lauką. Prie Toboso į-
lankos jau iškirsti didžiausi 
miškų plotai. Kur iškirstų
miškų plotuose užvestas žemės
ūkis’ vėl žlunga, užželia aukšta 
kieta žole ir taip plačios sritys 
pavirsta’ žolės dykuma. Ekspre
so greitumu užkariauja “kultū
ra” vis naujas sritis, veikdama 
ir žmogų ir gamtą.

Sumatra labai retai apgyven
ta šalis, vienam kvadratiškam 
kilometrui išeina vos 15 žmo
nių, ir tik rytų pakrantėse 
(Medane) gyventojų tankumas 
pasiekia 40 žmonių vienam 
kvadratiškam kilometrui. Tik 
kur-ne-kur dar tebėra užsiliku
si sena vietos gyventojų kultū
ra, kaip Javoj, bet ir tai stinga 
to prisirišimo prie senovės. 
Greit priimama įvairios sveti
mybės. Nyksta vietos meno 
dalykai. Auksu išsiuvinėtus 
ir apsagstytus žiurstus' pakei
čia dirbtinis šilkas ir audiniai 
dažai. Ant senobinių minangta 
trobesių pietų saulėj aštriai 
spindi skardiniai stogai. Toba- 
lių .žemėj, kuri išlaikė dar vie
nintelį tikrai brangų senovės 
meno kurini^—batak trobesius, 
netikusiai apstatytas “vietos 
gyventojų švietimas”, baigia ir 
šį turtą sunaikinti. Taip “kul
tu rėja” Sumatra!

Keliaudami į šiaurę prie To- 
bos įlankos turėjome sustoti, 
ir taip Medamo ir Ajeh nebe
teko ištirti. Bet ir taip jau 
Sumatros vaizdas, kurį esame 
susidarę, bus visiškai teisingas. 
Moderniško karo laukai būna 
nukloti granatų išrautomis duo
bėmis': lygiai taip pat ir Su
matros pirmykštė gamta nešio
ja tartum kokius kultūros ran
dus, kovos ženklus, žinoma, dar 
ilgai milžinų miškų žemės durys 
kultūros įtakai bus uždarytos, 
bet kova eis, ir kaip ji baigsis 
—aišku. Jr atogrąžų šalies 
vaizdas gali būti harmoningai 
nuo tų randų išlygintas; <tą ro
do Javos' pavyzdys. Bet kol tai 
įvyks, praeis dar daug šimtų 
metų. Dar ilgai bus Sumatroj 
neharmoningas gamtos ir kul
tūros kovos vaizdas, — toks, 
koks jis šiandien tebėra.

Bali
O dabar—Bali. Paskutiniais 

laikais apie Bali yra be galo 
daug prirašyta. Bali vaizdais 
užpildyti laikraščiai. Ir apie sa
lą paprastai pagalvojama skep
tiškai: “Kažin ar ji gali būti 
tokia graži, kaip knygose vaiz
duojama”.

Bet abejojimai greit išnyks
ta. ' Bali—tai pasaka. Be galo 
graži gamta, kurioj kultūra, 
kaip Javoj, visiškai atsiduoda 
savo likimui. Neužmirštamas 
saules patekėjimas aukštai kal
nuose : priešakyj gražios Butu- 
ros ugniakalnio linijos, tolumoj 
Bali kalnai, rūkuose paskendęs 
tartum šmėkla, Lomboko pu- 
siausalis, o kitoj pusėj žvilgs
ny s paklysta Rytų Javos kal
nuose. Kintamami poilsio na
mų sode žydi rožės!

Bali—“šventyklų ir šokių že
mė”. šventyklų nesuskaitoma 
daugybė. Sodžiuose, pakelėse, 
atskiruose ūkiuose, miškų tan
kumynuose — visur jų pilna: 

vienur, Bali šiaurėj, puikiausiai 
išpuoštos, su gražiomis didingo
mis skulptūromis, kitur, lau
kuose. paprastos' primityvės. 
Nepaprastas, kažkoks vaikiš
kas simboliškas gamtos jėgų 
garbinimas. Tai, kas Javoj 
miega griuvėsiuose, čia išlaikė 
visą savo gyvumą: išsilaikė 
laisvas nuo svetimos įtakos se
nasis kultas.

žmonės—tiesus, sveiki, gra
žus. Iš tikro, ar žino europie
čiai, kas tai yra žmogaus kū
no grožis? Sienų ir mūrų ap
supti jie pradingsta savo apda
ruose. Čia gi žmogus visiškai 

Andrejs Upite

Vaivorykštės Tiltu
Ii latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
Medinio namelio antrame 

aukšte atskirame kambarėlyje 
jis sėdėjo ant kušetės galvą nu
leidęs, rankomis pasirėmęs, 
lyg negalėdamas išlaikyti savo 
svorio. Pamažu lingavo ten ir 
atgal ir akys pačios užsidarinė- 
davo.

Roza atnešė stiklinę arbatos. 
Automatiškai jis ją išgėrė ir pa
žiurėjo į ją tokiomis akimis, 
kad ji net sustingo.

“Nebėra manęs... Aš daugiau 
nebegaliu...”

“Tu esi pavargęs. Kažin, ar 
per šias naktis kiek miegojai. 
Atsitiesk, pasilsėk valandėlę.”

Jis liūdnai pakraipė galvą.
“Tai ne tas. Aš dvasiniai dar 

daugiau pavargęs. Įgrįsęs ir nu
sibodęs visikas iki gyvo kaulo... 
mirtinai... Išvažiuokime.”

“Kur gi mes galime išva
žiuoti?”

“Visviena. Į užsienį... Į toli
muosius rytus... Važiuokime j 
kaimą. Aš sutinku bulves kasti 
ir malkas kapoti. Tu gali kur 
nors persisamdyti tarnaitę...”

Dabar tai jai užteko. Tvirta 
ranka ji nuspaudė jį ant kuše
tės ir užklojo jo paties ap
siaustu.

“Ndkliedėk! Miegok! Tu esi 
pavargęs ir turi karštį.”

Jis dar neva bandė atsispir
ti. Bet kaiip tik galva atsidūrė 
į priegalvį, akys užsidarė, jis 
užmigo. Tris valandas išmiego
jo nepajudinęs nei mažojo pir
štelio. Kai nubudo, sale jo sto
vėjo Roza su ikotlietais ir šilto
mis, virtomis bulvėmis. Atsisė
dęs ir užvalgęs, jis pasijuto 
daug tvirtesniu ir ramesniu. 
Roza nusijuokė ir nuglostė jo 
plaukus.

“Na, kurgi mes važiuosime?”
Jis vos prisiminė, ką pirma 

sukalbėjęs. Buvo lyg 'gėda. Ner
vai, nervai — ten visa nelai
mė. Roza padėjo lėkštę ir peilę 
su šakute ant stalo, iškilmin
gai rimta atsistojo priešais jo 
ir kalbėjo lyg prisaikindama.

“Niekur — ar tu girdi: nie
kur mes nevažiuosime! Nei 
žingsnio mes nepasitrauksime! 
Gyvi mes tos vietos neapleisi- 
me, kur stovime. Aš sakau: tai 
žut-butinė kova. Jie ar mes, 
uzurpatoriai, ar dori žmonės, 
teisybė arba melas — abudu 
šalimais vietos neturi.” 

> Pamažu ir jis drauge įsikarš
čiavo. šiltoji arbata ir kotlie- 
tai buvo sudarę gerą įtaką į jo 
fizinį kūną ir energiją. Krizis 
praleistas. Jis vėl buvo pasiren
gęs.

Žiemelis laukė jo redakcijo
je. Roza buvo pakviesta į mie
sto valdybos švietimo skyrių. 
Abu rengėsi išeiti drauge. Bet 
kaip tilk jie norėjo apleisti 
kambarį, įėjo ponia Pečakienė. 
'Truputį įyig drovėdamosi, lyg 
ko nors užgauta. Po poros ne
reikšmingų, išanksto parengtų
jų frazių, pradėjo tikrąją te
mą.

“Jus man atleiskite, bet ki
taip negalima. Aš turiu nepri
augusius vaikus. Ir kiti nuomi
ninkai ima protestuoti.”

Rozos veidas susiraukė pik
toje šypsenoje. Robertas dar 
nieko nesuprato, šeimininkė į-

laisvas, pilnoj harmonijoj su 
gamta. Bali vaizdai giliais 
pergyvenimais pasilieka atmin- 
tyj. Ir jeigu aš norėčiau ke
liais žodžiais apibrėžti esmę šios 
pasakingos salos, pilnos grožio 
ir harmonijos’, tai pasakyčiau: 
“Gražiausias žmogus gražiau
sioj gamtoj”.

žinoma', kiekvienas kitaip 
žiuri į pasaulį. Kaip galima pa
vadinti Javą ir Bali, su visu jų 
gyvenimo džiaugsmu ir gausu
mu. “mirštančiomis salomis” 
—yra išleista tokių vardu kny
ga—aš niekaip nesuprantu. Sa
los tebėra dar toli nuo savo 
vystymosi galo!

pyko užtat, kad jie savo tylėji
mu privertė ją išsiaiškinti iki 
galo.

“Ko čia abu taip žiūrite? čia 
pas mus ne koki nors Rusija 
arba Turkija, čia Latvijos res
publika, kur visuose reikaluo
se tvarka. Trumpai ir aiškiai 
ar jus abu esate vedę, ar ne?”

Neikė visiškai išsigando.
“Bet ponia Pačakienė, ką 

Tamsta! Mes nesame, — ne, 
ne!’

“Na, matai! Tame ir yra tas 
reikalas. Ir, matyt, nė nesi
rengiate eiti pas kunigą?”

Roza pasiskubino atsakyti 
vieton Nelkės.

“Pas kunigą eiti mes bend
rai nemanome. Mes esame de
mokratai ir nepripažįstame ku
nigus ir jų bažnyčias. Jei mes 
(turėtumėm tą sumanymą, tai 
eitumėm į registracijos skyrių. 
Bet ir tai mums nereikalinga. 
Tamsta tikrai pasakei: mes gy
vename respublikoje, ir res
publika leidžia pažiūrų ir bend
ro gyvenimo formos laisvę.”

Ponios Pečalkicnės veidas bu
vo taip paraudęs, kad panešėjo 
į jos raudono satino bliuzelę.

“Su tokiomis moterimis, kaip 
Tamsta, aš suvisu nekalbu. Be 
mano žinios Tamsta čia įsikrau- 
stei, Tamsta neturi jokių tei
sių. Bet aš klausiu pono Nel
kės: ar Tamsta nori su šia mo
terimi apsivesti, ar ją pavaryti, 
ar paliuosuoti mano kambarį?”

Neikė kilniai pastatė krutinę.
“Nei vieno, nei kito, nei tre

čio, brangioji ponia Pečakienė. 
Ar aš savo nuomą ikšiol nesu 
tvarkingai Apmokėjęs?”

“Aš nesu Tamstai joki bran
gioji., Tamstos nuomos man ne
reikia. ištvirkimą savo bute aš 
nepakęsiu. Pas mane čia ne 
Griovių gatvė... Taigi, taigi, po
nia ar panelė — bereikalo Tam
sta darai tokį gražų veidą, čia 
Tamstos niekas nesibijo! Aš 
Tamstai atsakau butą, poni; 
Nelke. Daryk kaip nori, bet kad 
per dvi savaites butas butų 
švarus.”

Roza, žaibuodama akimis 
veržėsi šalę Nelkės.

“švarus... Argi jis Tamstai 
kada nors yra buvęs švarus? 
Juk čia žmogaus ranka nepri
dėta.”

šeimininkė nusigręžė nuo jos 
ir stengėsi ją nematyti. Dabar 
ir Neikė pats turėjo pakanka
mai drąsos.

“Matysime, ar Tamsta sulig 
įstatymais turėsi teisės, mus 
taip išmesti!”

“Nemokink manęs Tamsta— 
mat, kur įstatymų žinovas! Ne 
su tokiais esu apsidirbusi. Dė
kui Dievui, jau aštuoniolikti 
metai, kaip išdavinė  j u kamba
rius, bet ant galvos man dar 
niekas nėra šokinėjęs. Aš tik 
esu turėjusi reikalus su dorais 
žmonėmis, kriminalistus aš čia 
nepakęsiu. Na, na, visai nesi- 
didžiuok! Pasakyk Tamsta ver
čiau, iš kur dabar atėjai? Ma
nai aš nežinau!”

(Bus daugiau)

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

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, liepos 11 d., bus 
rodoma kalbantis paveikslas 
“Courage”; puiki scenos pro
dukcija; asmeniškai imu daly
vi! mą paskilbęs komikas Jack 
Oakie.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paskilbęs paveiks
las “The Big House”; siužetas 
iš kalinių gyvenimo; paveiks
las turi didelio pasisekimo; ki; 
tokie numeriai.

United Artiste teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas su dai
nomis, kurias išpildo, tarpe ki
tų, pagarsėjęs dainininkas John 
McCormack; kitokie numeriai.

Oricntal teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus 
rodoma kalbantis paveikslas 
“’BIushing Bridesv; kitokie nu
meriai; Al Kvale ir jo orkes
trą.

Buosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslai “With 
Bvrd at thc South Pole”. Tai 
paveikslai iš Byrdo kelionės j 
pietinį žemės ašigajj. Kitokie 
numeriai.

Chicagos mokytojams 
algos nemokėtos

I>viejų savaičių algos nemo
kėtos Chicagos mokytojams. 
Nėra pinigų.

Mėgino nusižudyti su
važinėjęs mergaitę

K<|\vard Bromberg, 17 mu
itų, gyv. 637 North Clark st., 
važiuodamas autu užgavo mer
gaitę, kuri dėl to mirė. Kalėji
me Bromberg persidūrė kruti
nę, kad nusižudyti. .Jis sunkiai 
susižeidęs.

Politikierį indaitino

Grand džiurė apkaltino ky
šių ėmimu asesorius Gene O li
verį ir \Villiam Nichols. Skun
dai i prieš kalbamus asmenis bu
vo tokie, kad jie liksinę tak
sus. Jų byla eis teisman.

Džiurė išrinkta Lingle 
užmušimui tyrinėti

.Jau paskirta grand džiurė, 
kad nagrinėtų visus girdus ir 
visus faktus, kokie iškilo aik
štėn, kai 'tapo nušautas “Tri
būne” reporteris Lingio. No
gima patirti kas buvo tie as
menys, kuriems Lingle tarpi
ninkavęs jų bargenose su geng- 
steriais.

Daugelio manymas yra, kad 
Lingle aferos nebus iškeltos 
aikštėn, ha, girdi, perdaug 
stambus politikieriai butų įvel
ti skambiau.

Lietuvis prisipažino 
kaltas

Charles Gaukus, kaltinamas 
j ašovimu ir rimtu sužeidimu 
prohibicijos agento .John Loef- 
ler, kai Gauko minkštų gėri
mų parloris tapo užpultas, pri-

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridtfeiiort
KNYGYNAS LIETUVA 
3210 So. Ildsted St.

Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 471 h St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
Fed” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

sipažino teisme esąs kaltas; 
taipjau prisipažino jis nusikal
tęs blaivybės įstatymui.

Užgriebė karšto 
skystimo

Federaliai agentai užgriebė 
brangios viskės vertės $35,000. 
Anot policijos, visko. atimta iš 
Murano gengės.

Southsidės gatvėkariai 
atiduota 'resyveriui

Atiduota į resyverio rankas 
southsidės gatvėkarių linijos. 
Tai padaryta, idant greičiau 
konsoliduoti visas susisiekimo 
linijas Chicagoje į viena kom
paniją.

Nubaustas už grumoji 
mą nusižudyti

Teisėjas .James Fardy nubau
dę Frankį Paulas, 3109 \Vest 
63rd st., už tai, kad Paulas grū
mojęs nusižudyti. Bausmė — 
$50. Pasak “Herald-E.\aminer”, 
Paulas grūmojęs nusižudyti ar
gumentuose 
kuri

su savo žmona, 
norėjusi vykti atostogoms.

Užmušę vaiką
George Mu.czynski, 9 

gyv. 3233 North Central 
avė., tapo užmuštas. Jis

metų,
Park 
įsika

bino truko, kad pasivažinėti.
Kai nušoko nuo Lroko, ant jo 
užbėgo autas, kuris važiavo pa
skui trukų.

Nušovė moteriškę
pats nusišovė

ir

Alfred Geisler nušovė p-nią 
Bessie Lahey ir pats nusišovė, 
moters vaikams matant trage
diją.. Gąivažud|ystė papildyta 
adresu 3802 West 26th St.

MADOS

seredoj,

randasi
St. (tel.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuv.ū.se patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

graži vasa-
2557

2557—Originališka ir 
rinė suknelė. Galima siūdinti iš ba
tisto arba šilko, padabinant kitos 
spalvos šilku. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, ir 20 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikią adresuoti:

Naujienų: Pattera Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

‘NAUJIENOS Patterų Ųept.

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

siųsti man pavyzdį No 
Mieros .... ...................... per krutinę

(Vardasf ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir valai.) >

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA. 

— Pirm. K. Meliauskiene, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockwell St.; pirm. pag.

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh 
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rašt. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną menesi 

kas pirmą penktadieni, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt, 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo 
nas Motuz ir Ida Kačinskienė 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdięnį, 1 vai. po piet, Davis 
Sųuare parko svetainėj. Priima j 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 
iki 40 metų amžiaus už $1 jstojimo.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1930 metų: pirm. T. S. 
Janulis, 3430 So. Morgan St.; 
pirm, pagelb. J. Balčiūnas, 3200 
So. Lowe Aye.; nutarimų rašt. 
Peter Killis, 3144 Auburn Avė.; 
fin. rašt. A. Kaulakis, 3842 So. 
Union Avė.; iždininkas Jul. Race- 
vičia, 3326 So. Union Avė.
Susirinkimus laikę kas pirmą sek

madieni kiekvieno mėnesio, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIĘS LIETU
VIU TAUTOS, MOTERŲ IR VY
RŲ. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

KAZIMIERAS KREIZA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5 dieną, 10:30 valandą 
vak., 1930 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Rokiškio 
ąpskr., Panemunėlio parap., 
šetekšnių kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Petro
nėlę. po tėvais Steponaitč, pus
broli Povilą Vizbąrą, ir gimi
nes Jokantus, o Lietuvoj bro
lius ir seseris.

Kūnas pašarvotas, 
6135 So. Rockvvell 
Grovęhill 1386).

Laidotuvės j vyks
liepos 9 dieną, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas j 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.

JONAS ŠĄROCKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 8 dieną, 4:30 valandą 
ryte. 1930 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap
skrity, Viduklės parap., Viduk
lės dvare. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Juzefą, dvji duk
teris Eleną ir Moniką, sūnų 

‘ Vincentą, broli Kazimierą, bro
liene Marijoną, seserį Uršulę 
Gavenaitienę. švogerj Jonų ir 
gimines, o Lietuvoj gimines.

Kūnas .pašarvotas, randasi 
9943 So. May St.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
liepos 12 d., 8 vai. ryte iš na
mų i Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono šaročkos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Simus, 
Brolis, Brolienė, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Iii'
HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 

POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairia, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 8341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj dėtoj 

6109 South Albany Avenue

Phone 
aemlock 9252

Patarnauju prie 
gundymo. • 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- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzanmotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. Utk Ct

Telefoną*
Cicere. 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Ęoulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningąjį .ir ne
brangus todėl, kąd ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

3507 Auburn Avė,
CĘICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ii’ pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 
mis

9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
9:30 iki 12 v. Nedaliomis nėra 
skirtų valandų. Room 3

Phone Ganai 0523

Graboriai 
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
----- 0-----

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia velttii.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Kės.: 2506 Weat 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare,

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apr> jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, 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 Avenue
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
...... ..... -A. -- ll.l .............. ........ ..

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, Mąplewood Avė.

Telefonas Repubhc 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 TR 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 Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

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

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

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswicty 0597 

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

N«toli 46tb St. Chicago, III.
-------O------

Ofiao Telefoną* Vlrgrlnla 0080 
Bei. Tel. Van Bnren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4J42 Archer A ve.
Valandoa 21 ryto iki 1 po pietą, S iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Ned&Uom nuo 10 iki 13 die

na. Kamą ofiaaa North 81d« 
3413 Franklin Blvd.

Talaadoi 8:80 iki 9:80 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro ------- 0----------

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.
Rezidence Phone Hemlock 7691

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTINAS •

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CŲICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioi nagai sutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytoj/1*
TIK SUGRIUS 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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 68(jo

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KABN
4631 South Anhland Aveiiae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 iHvviet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Tele>hone Plaza 32U2

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piat
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. 
NedėEomią ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St.. Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Hateted Street 

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

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. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel, Franklin 4177

Nuo 9. iki 1 — Išėmus Subatan

52 E. 107th St.
Kampas Miehigan Are.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo

Telephone Roosevelt 9490 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960(1 

vTw71tUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 3525

Tel. Randolph 5130r5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

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

JOSEPH J.1JRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwcll St, 
Tel. Republic 9723

Laidotuv.%25c5%25ab.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Knygynas “Lietuva” gal persi

kels kiton vieton

Teko nugirsti^ad knygynas 
“Lietuva”, kuris yra šiuo laiku 
yra adresu 3210 So. Halsted 
Street, gal būt bus perkeltas 
kiton vieton — arčiau 35-tos 
gatvės. Jei knygynas butų per
keltas, tai veikiausia į trobesį 
adresu 3653 So. Halsted street.

Rep.

Marųuette Park
Išvyko atostogoms ir biznio 

reikalais

kymą iš savo “vyriausybės” ne
rengti tų dieną pikniko černau- 
sko darže, o dalyvauti demon
stracijoje, kuri tą dienų pla
nuota ruošti, bedarbių vardu, 
Cbrcagoje.

Taigi Černauskas užleido dar
žų Northsidės Vadiloms. Ir ką 
manote? Nagi juodi broliai, ne
mokėdami skaityti lietuviškos 
komisarų gazietos, nežinojo nė 
to, kad bolševikai likvidavo 
rengimų pikniko ir kad kita 
žmonių grupė piknikų rengia.

'lai suvažiavo jų keliolika 
automobilių. Pastebėję tečiau, 
kad ne bolševikai susirinkę pik
nikui, juo(|i broliai apsuko sa
vo mašinas ir išvyko tur būt 
bolševikų ieškoti.

Galima tikėtis, kad, žiemai 
atėjus, busiantį lietuvių paren
gimų sezonų, mes vis didesnį 
skaičių juodų brolių matysime 
Lietuvių Auditorijoj.

Vietinis.

lazdelių, kinietis-

šiame musų kuopos piknike 
buvo išdalinta ne mažai viso
kių dovanų, kaip tai: lietsar
gių, cigarų,
kų lempų ir k t. Be to, do vaitų
tarpe buvo gramofonas, laik
rodėlis. Ir tie, ką 'turite tikėta 
su numeriu, kuriam teko lai
mėjimas, ateikite atsiimti lai
mėjimą.- Gramofonas 18 st., ti
kėto numeris 239; o laikrodė
lis 113 st., gi tikėto numeris 
235. Šios dovanos randasi pas 
B. Walantinų, adresu 11116 S. 
Wyipple streot, Mt. Greemvood. 
Atsineškite su savimi ir tikė
tus, kai eisite atsiimti dovanas.

Susivicni-

pirminin 
atsiliepė

Vakar rytmetį išvyko ato
stogoms p. Pratapas, vietos lie
tuvis realestatininkas, kuris tu
ri ofisą adresu 6953 So. West- 
ern avenue. Kartu su juo iš
vyko p. Majauskas, gyvenąs ad
resu 6228 So. Sacramento avė. 
Išvyko juodu automobiliu.

Mano važinėtis apie savaitę 
laiko arba ir ilgiau. Planuoja 
jie atlankyti juo daugiausia 
lietuvių ūkininkų Wisconsin 
valstijoj, patyrinėti ūkininkų 
gyvenimų ir progas miestelė
nams apsigyventi farmose.

Pirmiausia jie ketino susto
ti Crystal Lake. Iš čia pasiekti 
VVaukeganų, toliau — Milwau- 
kee, paskui Fon-du-I^ac; kiek | 
ilgiau gal 
apielinkėje, 
pagarsėjusi 
stogininkai 
siekti Thorp, Wis., kur yra di
delė lietuvių farmerių 
ja, ir kitas vietas.

P-n o Pratapo ofisui 
rėti paliko p. Antanas 
ir ofisas varys biznį kaip va
ręs. Rep.

Džianitorių kliubo 
išvažiavimas

sustos Green Bay 
kuri yra ypatingai 
sodininkyste. Ato- 
dar planavo pa-

koloni-

prižiu- 
Leikis,

Bridgeportas
Ar dar gyvas?

Liepos 4 dieną buvo Lietu
vių Džianitorių Kliubo bankie- 
tas ir išvažiavimas Juozo Bušio 
farmoje, prie 87 gatvės. Mies
telėnai gėrėjosi puikiais, lapuo
tais medžiais ir linksminosi iki 
vėlyvo vakaro. Vakare nenoro
mis skyrėsi su žalia giria.

Man atrodo, kad visi buvo 
patenkinti bankietu ir progra
mų — taip kliu'biečiai, kaip ir 
jų svečiai.

Programų daugiausia buvo 
suįdominti vyrai — virvės trau
kimu, po septynius kiekvienoj 
pusėje. Kai jie sukibo, tai nors 
ir kietų žemę kulnais arė. Pa
sirodė atsakanti joga. Moteris 
turėjo daug juoko, kai buvo 
kontestas kiaušiniui nešti.

Tuoj po programo kilo su
judimo. Musų tarpe dalyvavęs 
M. Punis pranešė, kad (įran
gas P. Jakonis apsivertęs grio
vyje. Susėdo būrys vyrų i du 
automobiliu ir pasiskubino į 
nelaimės vietų. Atvykę, jie pa
statė mašinų ant ratų, išstū
mė į kčlią. Laimė drg. Jakonio 
buvo, kad jis tapo tik lengvai 
užgautas, tik poroj vietų vei
das jo buvo perkirstas stiklų. 
Nukentėjo, teisybė, ir mašina 
— langai suskaldyta.

Sugrįžę, taip kliubiečiai, kaip 
svečiai reiškė Povilui užuojau
tos ir džiaugėsi, kad jis ga-

buvo atsilankę pora “bedarbių” 
parinkti aukų. Na, ir pradėjo 
rėžti jie spyčius apie Susivie
nijimo pildančiųjų tarybą — 
kaip busiu nuversti 
jimo “bosai”.

S.L.A. 178 kuopos 
kas B. Walantinas
“Dieve padėk jums. Aš duosiu 
rodos jums, broliams išnaudo
tojams. Likite pasiskolinti ga
lybės iš čempiono Šarkio kumš
čių... O (Įabar grįžkite ten, iš 
kur atkeliavę. Duodu jums po 
7 centus kiekvienam ir keliau
kite

Kelioms minutėms praslin
kus taip ir atsitiko. Jisai pa
sakė: Jeigu darote demonstra
cijas, o aš to nenoriu... ir ku- 
jokliu į stalų. Visi į viršų, o 
publika ėmė ploti, šaukti, kaip 
kas išmanydamas. Buvo tokių, 
kurie darė ir “boo, boo”.

Reikia pasakyti, kad tokia 
taktika buvo panaši bolševikų 
taktikai Susivienijimo seime. Ir 
ji nėra gera.

Suprantama, žmonės įbaugin
ti aukštais taksais, tai didesnių 
mokesčių nė iš tolo nenori pri
siimti. i

Atrodo, kad organizuoti pi
liečiai neduos valdininkams sau
valiauti. Žmonių yra reikalas, 
jie moka mokesnius, jie patys 
ir turi tarti savo žodį, o ne ko
kių ten diktatoriai. Dabar vi
siems aišku pasidarė, kas yra 
demokratai valdininkai. Ir ma
tysime kaip tas reikalas užsi
baigs — ar valdininkai skaity
sis

važiavimų. Buvo pakviesta ge
ra muzika, buvo prirengta už
kandžių ir šaltų gėrimų. Pub
lika, suvažiavusi, šoko ir links
minos ir užkandžiavo iki vė
lumos. Temstant, skirstėsi na
mo gerame upe. Mačiau, ka< 
visi buvo patenkinti kliubo iš
važiavimu. Labiausiai paten
kinti jaunuoliai. Mat, jiems čia 
buvo prūdas, kuriame galėjo 
maudytis it karosai. Vanduo 
nelabai tyras, bet kad tyresnio 
nėra, tai galėjo pasitenkinti ir 
tokiu. Mačiau, keli išvažiavi
mai buvo kitur kitataučių. Fil

miškas visur buvo publi- 
R.

CLASSIFIED ADS.
Financial Automobiles

Finansal-Paskolos

nas 
kos.

Laiškai Pašte
laiškai yra atėję iš Europos, 
jie priklauso, tegul nueina i

su piliečių valia, ar ne. 
“N.” rašėjas.

Rožių Žemė

sveiki”.
S.L.A. 178 jaunuomenės 

kp. valdyba.

Lietuvių Valanda

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mšnesini- 
mis mokestinių.

Mes taipjau perkame morgiHiu b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

Praėjusių žiemų, kai bolše
vikai pradėjo piršti Bridgepor- 
tui juodus brolius, Bridgepor- 
to gyventojai lietuviai ir kita
taučiai, sujudo, subruzdo. Ma
tote, jie pabūgo, kad jeigu juo-liejo dar laimingai pats namo 
di broliai pamėgs Bridgeportų| parvažiuoti, 
ir ims apsigyventi jame, tai 
sųvasties vertė gali nupulti. O 
dėl to, ne vienas sunkiu viso 
gyvenimo prakaitu įsigijęs sų- 
vastį, gali prarasti jų.

Buvo šaukta keletas susirin
kimų reikalui apkalbėti. Susi
rinkimuose nutarta dirbti, kad 
padaryti restrikcijų apielinkė- 
je. Tapo išrinkta ir komisija 
darbui varyti pirmyn.

Komisija turėjo vienų-kitų 
posėdį, kartų dar pranešė, kad 
ji darbuojasi, o dabar jau ke
lintas mėnuo apie ta darbuotę 
nieko negirdėti. Ir atrodo, kad 
kalbamoji komisija arba pa
vargo arba užmigo.

O visgi butų įdomu žinoti, 
kaip dabar restrikcijos reika
las stovi — kas nuveikta jau 
ir kas reikia dar nuveikti.

Bridgeportietis.

Radio programai, kuriuos 
rengia Jos. F. Budriko muzikos 
krautuvė, pasidarė ant tiek po
puliarus, kad jau ir be garsi
nimo visi apie juos žino ir jų 
laukia. Pereitam sekmadieny, 
iš stoties WCFL, vėl teko gė
rėtis gražiu dainavimu ponios 
Sauris, soprano. Ji labai gerai 
išpildė keletu numerių, akom
panuojant jai vargonais. Taip
gi p-nas ISauris vargonais su
grojo keletą gražių lietuviškų 
meliodijų. Reprodukcijos muzi
ka buvo taipgi gera, o lietu
viška veselia — tikrai buvo 
šauni, pilna įvairių dainų ir 
muzikos. •

Budriko radio programai vi
sados yra įvairus ir įdomus, to
dėl jie visiems ir patinka. Te
ko nugirsti, kad sekančiam 
ketverge, nuo 7 iki 8 vai., 
driko krautuvė duos gerą 
dio programų. Kas neturi 
radio, tai vertėtų įsigyti, 
Budriko krautuvėje, 3417
Halsted st., dabar jau yra vi
si nauji ateinančių metų mo
deliai. •

Bu- 
ra- 
dar 
nes

Juodi broliai nerado 
baltų brolių

labaiDraugai komunistai 
pyksta, kai jiems primenama 
jų planai kolonizuoti Bridge- 
porte juodus brolius.

Musų gi broliai lietuviai, gy
venantys taip Bridgeporte, kaip 
kitose kolonijose, didžiuma ma
no, kad kalbos apie bičiulystę 
draugų bolševikų su juodais 
broliais yra tik 
mas.

Jie, 
Reikia 
kai ir 
ir arti

Štai pavyzdys. Penktadieniui, 
liepos 4 dienai, bolševikai bu
vo paėmę černausko daržų sa
vo piknikui. Pasitaikė tečiaus 
taip, kad bolševikai gavo įsa-

juokų kreti-

betgi (klysta.
kad bolševi-

lietuviai,
pasakyti,

juodi broliai yra tikrai
susibičiuliavę.

Nelaimė atsitiko 
todėl, kad kitas autas, važia
vęs prieš jį smarkiai, užkabino 
jo autų ir apvertė.

* ♦ ♦

Džianitorių kliubas gyvuoja 
gerai. Kurie dar nepriklauso, 
tai vertėtų jiems priklausyti. 
Kliubas laikys susirinkimų lie
pos 14 dienų koopcracinėje sve
tainėje, adresu 6201 Kimbark 
avenue. Kliubietis.

S. L. A. 178 kuopos 
piknikas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 178 kuopos jaunuome
nės piknikas įvyko liepos 6 
dienų.

Galime visiems pranešti, kad 
Mt. Greemvood lietuviai yra ge- 
ri rėmėjai gerų darbų, kad vie
nas nuo kito nesiskiria. Taip- 
gi, kad ir biznieriai sųvasties 
valdytojai!, vyrai, moterys ir 
jaunuomenė, yra geri rėmėjai 
gražių darbų ir gerų sumany
mų. O tiems, kurie buvo pik
nike, tariame širdingų ąčiu vi
siems.

S.L.A. 178 kuopos organiza
torius B. Wlalantinas dirba jau
nuomenės gerovei. Jisai pasi- 
(laibavo ne mažai ir šiam pik
nikui surengti. Kreditas pri
klauso musų kuopos organiza
toriui.

Kuopos darbas eina sėkmin
gai. Prisirašo naujų narių, ir 
greitu laiku tikimės pasivyti 
narių skaičiumi didesnių lietu
vių kolonijų kuopas. Taigi pa
sidarbuokime tik kiek smar
kiau ir tikslų pasieksime. Vy
rai ir moterys ir jaunuomenė 
— į darbų! Dabar yra laikas 
didinti S.L.A. 178 kuopų.

Radio klausytojas.

Cicero
Susirinkimas miesto rotužeje

Pirmadienį, 7 dienų liepos, 
miestelio rotuže žmonių apgul-

Šiuo laiku yra bedarbių. Kai 
kurie iš jų gyvena su šeimy
nomis. Neturintiems pinigų, nė 
darbo, tokiems sunkus gyveni
mas šiame margame sviete. 
Bet raudoni fašistai turi dar
bo, varo biznį, (Kirba viršlai
kį. šitaip “dirbdami”, jie daro 
puikų gyvenimą.

Ne vienam gal mintis ateis 
į galva: kaip raudonieji fašis
tai gali daryti šiuo laiku pui
kų gyvenimų?

Kad taip yra, niekas negali 
užginčyti. Aš nenoriu, kad skai
tytojai tam tikėtų, bot noriu, 
kad jie žinotų. Paduosiu fak
tus. Visi dar atsimenate, ba 
nesenai tas buvo, kad raudo
nieji fašistai rinko aukas mai- 
nieriamsį, Lietuvos baduoliams, 
traktoriams, o dabar jie ren
ka aukas vardu nelegališko sei
mo fondo. Gi aukos jiems pa
tiems tenka.

Patys komisarai prisipažino 
per savo gazietų, kad Lietuvos 
baduoliams negalima pasiųsti, 
jiems pepavelija. Tai kam Tei
kėjo rinkti tuos pinigus? Taip 
pat jie pasakys ir apie Susi
vienijimo bylą, kad jie nega
lintys per teismą atgauti mi- 
lionų dolerių iš Susivienijimo. 
Tai kam bylinėtis ir daryt Su
sivienijimui nuostolius?

Tavorščiai nepaiso, kad ki
tiems yra nuostolių, bile jiems 
bus pelno, šitaip darydami, ta
vorščiai pelno padaro, 
sada surenka daugiau 
negu reikia kokiam 
Perviršį pasilieka sau. 

♦ * *
Perėjusį penktadienį buvo 

Golden Star Kliubo išvažiavi
mas į Cretc, UI. Suvažiavo daug 
žmonių iš apielinkių miestelių, 
buvo nemažai ir vietinių. Ku- 
»rie neturėjo mašinų, tiems 
kliubas buvo parūpinęs du tro- 
ku ir vežė žmones veltui į iš-

Šie 
Kam 
vyriausĮjĮ paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat- 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

2 Baltavis Frank
Dabilskini Alekscndrais 
Loscauskas 'B 
Lucas Amilijo 
Mozeiko Stephan 
Šeštokas Kaži meras 
Skiri s Jozapas 
Wengelianckcnc Della

16
17
24
25
29

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

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

Bridgeport Dr-ste Palaimintos Lie
tuvos pusmetinis susirinkimas Įvyks 
liepos 9 d., 8 vai. vakare. Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti ir išgirsti Įvai
rius raportus knygų peržiūrėjimo 
ir koncerto ir tt. — Valdyba.

pra- 
Da-

CLASS1F1ED ADS
Educatioaal

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

Tai

visi

8:45 valandų vakare mieste
lio viršilos susirenka ir prade
da susirinkimų. Visi nustebę, 
kalba lėtai, tolinus sėdintiems 
nė, negirdėti jų kalbų. Mat, sve- 
tainiukė maža, sutilpsta joje 
apie 200 žmonių', o šiandie su
sirinko keletu kartų tiek, 
daug susirinkusiųjų turi 
vėti pasieniais.

Bet niekas nesiskirsto,
laukia. Viršininkai pradėjo pa
prastų savo darbų, tai yra, ta
riasi apie taisymų gatvių, jė- 
lų. ir tt. Visi laukia kada bus 
iškeltas klausimas naujos van
dens sistemos. O tas klausimas 
kaip tik neateina. Skaitoma į- 
vairios rezoliucijos, atsišauki
mai, bet publika tuo neįdomau
ja. Nes visi laukia klausimo, 
kuris liečia vandens sistemų.

O tuo tarpu už durų 
didžiausios diskusijos 
sios kalbos.

Pagalios skaitoma 
vandens sistemų. Visi
klauso skaitymo atidžiai. Raš
tas ilgas, nuo įvairių organiza
cijų taksų mokėtojų, t.y. na
mų savininkų. Raštas įrodinė
ja, kad vanduo esąs geras, kad 
nėra reikalo naujos sistemos.

Prasideda diskusijos^ Kalba 
komitetas, pasidalina argumen
tais. Publikoje juokas. Prezi
dentas prašo susirinkusius už
silaikyti ramiai, o jei ne, tai 
jis turėsiąs uždaryti susirin
kimą.

ir
eina 
gar-

apieir 
aptyla ir

Jie vi- 
pinigų, 

dalykui.

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

AMEBIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

3106 So. Halsted St

Chicago, III.
■ — i. i

Business Service
Biznio Patarnavimai

NAMU REMODELIAVIMAS
Garažai, porčial, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlftkose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčial nuo $50.
Visų darbų galima padaryti su $5 |mokC- 

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

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1821

BRIDGEPORT 
PAINTNG C0.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Specialietaa gydyme chronlikų Ir nauju U* 
gą. Jei kiti negaiši o jumla iigydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iftegzarnlpari- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aft apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurie neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

10% PIGIAU UI VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzifl 8468.

galutino Iftogeaminavlmo—kaa jutna

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 pietų

yra

20 St.

1 po

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

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

rtERB CieOlCIME to.
1031 SO I71SAVC.

u MAYW000.UL
Home <f fafureb Htdicines'

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ, 
2800 W. Chicago Avė. Bruttsirick 7187

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.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2!6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam Į 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

O----------
AUTOMOBILIŲ PASKOLA 

Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokĮ konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialia, že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama Į tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

' Miscellaneous for Sale 
Įvairus 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

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

tas, viskas Įtaisyta pagal naujausios 
mados. Pečium šildomas, arti tran- 
sportacijos. 4010 S. Rockwell St. Sa
vininko tel. Boulevard 8230.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fla- 
tas, pečiais šildomas. 3-Čias augštas 
$30. 3839 Grove Avė. Tel. Belmont 
0363.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Petro Stankaus, pa
eina iš Raseinių apskr., Šiluvos val
sčiaus, Kaimelių kaimo. Pirmiau gy
veno Kenosha, Wis. Yra svarbus rei
kalas, prašau jo paties arba kas 
apie ji žino pranešti, busiu dėkingas. 
Leonas Adomavičius, 4228 W. Con- 
gress St., Chicago, 111.

Situatįon Wanted
Darbn Ieško

HIGH SCHOOL mergaitė ieško 
darbo už pardavėją ar ofise. Turi 
kiek patyrimo. Rašykite: Box 1212 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
ĮDarbininkų reikia

REIKALINGAS švariai atrodantis 
ietuvis dėl malonaus darbo su gera 

mokestim. Matykit Mr. Šilką, Room 
336, Transportation Bldg, 608 So. 
Dearborn St., Chicago. Atdara va
karais.

REIKALINGI vyrai. Jeigu dirba
te, jus galite pasidaryti ekstra pi
nigų atliekamu laiku. Del smulkes
niu žinių matykite Mr. Šilką, Room 
336, Transportation Bldg., 608 So. 
)earbom St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
i skudurus. 1017 So. Fairfield Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyro ar moteries; nerei
kia pardavinėti; geros išvaizdos ir 
25 metų ar vyi’esnių; pastovus dar
ias, geras mokestis tinkamam. Ma
tykit ofiso menadžerj, Room 809, 
100 N. La Šalie St., seredoj ar ket
verge nuo 10 v. ryto, iki 7:30 v. vak.

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

,------------- o-------------
NASH vėliausio modelio sedanas. 

Turiu parduoti tuojaus. Paaukosiu 
už $275.

4220 Grenshaw St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

NICKEL Platinu šapa pardavimui. 
Trys polišiavimo varstotai. Bargenas. 

3004 Archer Avenue.

PARDAVIMUI karčiama, biznis 
išdirbtas, arti Chicagos rubežiaus. 
12318 So. Halsted St., Calumet Park

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

PARDAVIMUI 40 akrų farma; 
pusė dirbamos, kita puse miškas. 
Arklys ir kiti Įrankiai, šalimais par
siduoda 77 akrai su budinkais ir gy
vuliais. Cash arba mainymui Į namą.

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 kambarių namą su 

trimis bizniavais lotais ant farmos. 
Atsišaukite, Barbemė, 4309% West 
63rd Street.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio! 
rųšies. Njėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė

Tek Lafayette 0455

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

6 KAMBARIŲ bungalow, mainy
siu ant 2 iki 6 flatų namo, arba 
kontraktorius pabudavos ant mano 
loto. 6542 So. Talman Avė.

EXTRA BARGENAS
5 kamb. muro bungalow, gerame 

stovyje taip kaip nauja. Pečiais šil
doma, gatvė dar neištaisyta, visi kiti 
pagerinimai yra išmokėti. Kaina tik 
$4,800.00 $750 cash Įmokėti ir $40 Į 
menesį kol neišmokės. Randasi apie 
86-ta ir Wood gatvę.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St. Chicago. 

Tel. Roosevelt 8500.

5 FLATŲ mūrinis, 4 karų gara
žas, 2 metų senumo, kampinis, Mar- 
quette Manor. Mainysiu ant mažes
nio. 1516 W. 63rd St., tel. Republic 
4023.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul
kos sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą Įmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.

2 LOTU Niles Cenler, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Frank Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tel. Humboldt 
6471.

PARDAVIMUI 4147 So. Princeton 
Avė., dviejų flatų medinis 6 ir 6 
kambarių namas, naujas pamatas, 
elektra ir maudynės. Priimsiu mažą 
i mokėjimą arba mainysiu ant lotų. 
Kaina $4,500.

šaukite Normai 1902.

BUICK Master, vėliausio modelio PARSIDUODA arba išsimaino 
sedanas. Kad atmokėti morgičių tu- naujas muro namas, 4 flatai po 4 
riu parduoti tik už $300. I kambarius; apšildomi; randasi Brigh-

1845 S. Central Park Avė. ton Parke. 4445 So. Campbell Avė.


