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Argentinos Lietuviai Tautininkai 
Baltosios Vergijos Agentai

Pardavinėjo imigrantes lietuvaites į 
paleistuvybės namus

Areštuotas Jokūbaitis. Konsulas Mačiulis 
su sekretorių Steponaičiu pašaukti po- 
licijon.

BUENOS AIRES, Argentina, 
birželio 13 d. — Du didieji 
Buenos Aires dienraščiai “La 
Rcpublica” ir “La Vanguardia” 
birželio 13 d. numeriuose iš
kėlė didelę sensacijų iapie su
sekimų šarlatanų šaikos, kuri 
užsiėmė imigrančių moterų ap
gaulingu pardavinėjimu paleis
tuvystės namams.

Sensacija tuo šiurpesnė, kad 
ta šaika ir jos nelaimingos au
kos yra lietuviai. “>La Bepub- 
lica” antgalvy per 5 skiltis 
skelbia: kaip viena neturtinga 
lietuvaitė važiuodama darban 
buvo pasiųsta į paleistuvystės 
namus. Kaip dar dvi kitos do
ros moterys, ačiū vienos su
manumui tapo išgelbėtos iš gė
dos. Procesas prieš de la Mig
dai sėbrus pradėtas. “La Van
guardia'’ skelbia: Susekta bal- 
įtujų vergių prekyba. Dar vie
na šiurpi denunciacija.

Įdėtas paveikslas lietuvaitės 
Monikos Poviltjnienės, 21 me
tų amžiaus, kuriai pasisekė pa
jėgti iš gėdos namų ir dar dvi 
kitas išvaduoti. Tos prekybos 
vyriausias galva ir kaltininkas 
esąs Jonas Jokūbaitis, lietuviš
kas subjektas ir jo sėbrai iš 
Lietuvos konsulato. Laikraštis 
taip ir sako: “Uno dato intere
sante. Juan Jakubaitis es ei 
mismo sujeto a ųuien en cier- 
ta oportunidad, conjuntamen- 
te con ei consul de Lituania. 
Šeria interesante conocer que 
clase de vinculaciones unen. ai 
consul fascistia de Lituania y 
ai sujeto Juan Jakubaitis”. Vi
si patraukti atsakomybėn už 
baltųjų vergių prekių.

Jokūbaitis yra Buenos Aires 
dviejų paleistuviškų namų ak- 
cionierius ir laivų agentūros 
savininkas ir lietuvių parapi
jos iždininkas bei garbės na
rys. Jokūbaitis su konsulu Ma
čiuliu, vietiniu lietuvių kunigu 
Janulioniu, šundaktariu šoci- 
kausku, *kurs skelbiasi Lietu
vos valdžios legatu, ir keliais 
kitais, nesenai užgriebė Pietų 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
laikraštį “Naujienas”, kuriose 
pradėjo garsinti savo įvairius 
biznius, vesti “tikrai tautiškų” 
linijų ir šmeižti to laikraščio 
steigėjus bei P. Am. Liet. Soc. 
S-gos žmones, kadangi jie jau 
seniau buvo išpranašavę tos 
šaikos tamsius biznius.

Areštuotas Jokūbaitis ir jo 
sėbras ukrainietis VVutkevičius 
tapo paleisti ligi teismo po už
statu. Policijoj be to, betar
dant, patirta, kad Šocikauskas 
veda baltosios vergijos opera
cijas per savo žmonų. Konsu- 
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Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galima giedras oras; šiltes
nė; vėjai daugiau pietiniai ir 
'pietvakariniai.

Siaulė teka 5:28,' leidžiasi 
8:21. Mėnuo teka 11:15 valandą 
vakaro.

Kaina 3c

’nto sekretorius Steponaitis po
licijoj aiškinosi pats su mote
rų pardavinėjimu nieko netu
rįs ir viską vertė ant savo sė
bro Jokūbaičio. Bet teisėjui 
Rodriguez Ocampo to neužte
ko, ir jis šaukia teisman visų 
Lietuvos konsulatą.

Tardant paaiškėjo dar kelių 
merginų pardavimas. Be to pir-
miau parduota lietuvaitė Julė 
Malevičiutė, ištrukusi iš gėdos 
namų buvo atėjusi pas konsu
lų skųstis, bet konsulas liepęs 
jai ateiti už metų laiko. Kon
sulato sekretorius Steponaitis, 
lytėdamas iš teismo Moniką 
Povilonienę bauginęs jų nepra
sidėti su teismais, nes girdi, 
Jokūbaitis esąs turtingas ir ga
lįs jai dar daugiau pakenkti.

Prieš pat skandalo iškėlimą 
tų pati šaika per savo užgrob
tas “Pietų Amerikos Lietuvių 
Naujienas”, No. 27 paskelbė, 
kad “Didelis pavojus gresia. 
Susirūpinkime visi”. Tame 
straipsnyje jie patys rašė, kad, 
įgirdi, Lietuvių tarpt' yra mer
gų agentų, ir kati tų agentų 
vardai busią greit paskelbti.

Matyt šaika buvo gavusi ži
nių apie jų aukos pabėgimą 
ir 'bandė kaltę suversti kam 
nors kitam.

Kiek kainuoja viena 
senatorė

Pradėta tardymas iŠ kur ponia 
McCormick ėmė arti $350,- 
000 rinkimų išlaidoms

Chicagoj prasidėjo tardymas 
prieš ponios liauna McCormick 
išlaidas, padarytas laike jos no
minacijų į U. S. senatorius. Ti- 
rinėjimo komiteto pirmininkas 
senatorius Gerakl P. Nye pa
skelbė, kad jo surinktomis ži
niomis Mrs. McCormick išleido 
$252,572, bet pati kaltinamoji 
pasisakė kad ta suma dar nė
ra pilna ir pati nurodė, kad 
nominacijų kampanija jai kai
navo $67,(MM) daugiau negu se
natorius skelbia.

Eina tirinėjimas kas buvo 
tie ponios McCormick finan
suotojai. Spėjama, kad ji tu
rėjo ryšių su Chicagos politi
kierių mašina, ko, žinoma, po
nia nominee ginasi.

Chicagos. bosas par- 
pargrįžta

MIAMI, Fla., liepos 15.—Šią 
savaitę rengiasi apleisti savo 
dvarus Palm Island garsusis 
Chicagos banditų karalius Al 
Capone ir parvažiuoti Chica- 
g(>n, praneša laikraščiams Ca
pone advokatas. Chicagoj pa
ruošta Caponei apsaug’a ir ne
liečiamybė. Palm Island Capone 
statosi naują rezidencijų, kuri 
kainuos virš $350,000.

Mirė 157 metų negrė
GUAiNTANAMO, Kuba, liep. 

15. — čia pasimirė .afrikonė 
negrė Camila Thaurane, sulau
kusi 157 m. amžiaus.

Bolševizmas ruošia dir
vų fašizmui

• VATIKANO MIESTAS, liep. 
15. — Apsilankiusiam šiandien 
su vizitu pas popiežių monsig- 
norui James J. Ryan, popie
žius pasakė “pasisaugoti, kad 
bolševizmas neįsigalėtų Ameri
koj šiuo finansinės depresijos 
ir nedarbo momentu”. “'Mes 
girdėjome, kad po manketo su
smukimo, *enai prasidėjo žymi 
bedarbė. Kada žymus skaičius 
žmonių neturi darbo ir kada 
biznio lyderiai yra palaužti de
presijos ir nepajėgia jais rū
pintis, toks laikas yra tinka
miausias bolševizmui įsimesti 
ir išsivystyti”, žinovo tonu kal
bėjo papa.

Bolševizmo diena rug
pjūčio 1 d.

MASKVA, liepos 15. —; Ko
munistų internacionalo ekzeku- 
tyvis komitetas davė įsakymą 
visoms komunistų partijoms 
visose šalyse organizuoti mil
žiniškas demonstracijas, para
dus ir masinius mitingus rug- 
'piučio 1 d. po priedanga “im- 
jperialistų. ginklavimosi prieš 
Sovietų Sąjungą”.

Šiandien prasidėjo bol
ševizmo tirinėjimas

NEW YORK, liepos 15. — 
Rcpresent. Hamilton Fish šian
dien sušaukė. savo komisijų, su
darytų iš kongreso narių, po
sėdžiui tirti kų, kiek ir kaip 
veikia Sovietų Rusijos įtaka 
Amerikos komunistų judėjime 
ir kokias pasekmes turi tas vei
kimas prieš Amerikos idealus, 
Tirinėjimas 'New Yorke nusi
tęs 10 dienų.

Bus tardoma komunistų vei
kimas viešosiose mokyklose, 
darbo unijose ir tarpe ateivių 
grupių. Tardymo ir tirinėjimo 
darbe dalyvauja taip jau Nexv 
Yorko mokyklų superintenden
tas,- New Yorko darbo komi- 
sionierius, Amerikos Darbo fe
deracijos vice-prezidentas ir bu
vęs policijos komisionierius; 
kalbamieji visi pašaukti liudi
ninkais.

U. S. raudonieji—Mas
kvos ^valdininkai ,

NEW YORK, liepos 15. — 
Specialės kongreso komisijos 
komunistų veikimui tirti ko
misijos pirmininkas, rcpresent. 
Fish vakar pareiškė esąs įsi

Chicago, Iii. Trečiadienis, Liepos-July 16 d., 1930

[Atlantic and Pacific Photo] «
George Tolis (po kairei) atsisveikina su George L. Stathakis, kuris įlindęs į statinę šoko 

Niagaros krioklį. Statine sukliuvo tarp uolų ir Stathakis nutroško

Papa įspėja Ameri
ką saugotis bolše

vizmo

tikinęs, kad “komunistų parti
ja šioje šalyj yra gryna sek
cija Trečiojo Internacionalo, 
kurio štabas yra Maskvoj”.

Bolševikai valo savo 
atstovybes

RYGA, I^atvija, liepos 15.-— 
Rusijos sovietų valdžia paskel
bė generalį valymų savo atsto
vybių užsieniuose nuo neišti
kimų ir pakeitimų jų užgru- 
dytais bolševikais. Priežastis 
esanti ta, kad paskutiniu lai
ku labai daug bolševikų diplo
matų pabėgo ir išdavė paslap
tis. Nuo 1926 m. jau pabėgę 
ir atsisakę grįžti i Sovietus 38 
oficialai.

U. S. of Europe daug 
pritarėjų

BERLYNAS, liepos 15.—Pa
skelbtas Vokietijos atsakymas 
Francijai dėl Europos Suvieny
tų Valstybių. Atsakymas pilnai 
prielankus, tik patariama pir
ma pasiekti visų šalių lygybės 
principo ir vienodos apsaugos 
garantijos. Siūloma lygiai pri
imti Rusiją ir Turkiją.

OSLO, Norvegija. — Norve
gija atsakė, visišku pritarimu 
Briando planui.

STOCKHOI,M, Švedija.—At
sakymas įBriandui sako, kad 
jos vyriausybė duos parėdymų 
savo atstovui prie tautų są
jungos daryti visa, kad planas 
įvyktų.

PRAHA, Čekoslovakija.—At
sakymo memorandume siūloma, 
kad Briando planas butų pa-* 
vestas ištirti Tautų Sąjungai.

VARŠUVA. — Lenkija atsa
kė sutinkanti su Briando pa
siūlymu ir tikinti, kad U. S. 
of Europe garantuos esamąją 
padėtį. 'Lenkija tikisi tuo ke
liu lapsisaugoti nuo Vokietijos, 
Lietuvos ir kitų kaimynų pre- 
tensijų į Lenkų pagrobtas že
mes.

Suėmė 60 pogromščikų
BUCHAREST, Rumunija, lie- 

pos 15. — Bukovinos provinci
joj areštuota 60 žmonių už po
gromus prieš žydus. Suimtieji 
kaltinami padegioję žydų na
mus ir biznius ir sužeidę dau
gybę žydų.

—-------------  /
Sąžiningas senis

M’LEANSBORO, III., liepos 
15. — Senis 71 metų amžiaus 
ir aklas sayo gera valia atsi
sakė vesti mergaitę 17 metų 
amžiaus ir apsivedė mergaitės 
motiną, 50 metų. Mergaitė pa
reiškė, buvusi motinos' verčia
ma už senio tekėti.

Italija ruošiasi nu
versti fašizmą 

__ _________ /

Nukritęs orlaivis išdavė suokal
bį kovot prieš fašizmų Ita
lijoje

PARYŽIUS, liepos 15.—Ne
paprastas suokalbis kaip nusi
kratyti fašizmo Italijoj tapo su
sektas nukritus vienam Itali
jos lakūnui Giovanni Buzzolesi 
Šveicarijoj. Orlaivy rasta daug 
literatūros ir planai pradėti po 
visų Italiją civilės nepaklusny- 
bčs kampaniją prieš fašistus, 
panašiai kaip Mahatma Gandhi 
daro Indijoj prieš Angliją.

Viena atsišaukimų rųšis yra 
sveikinimas 'Milano miestui, 
kurs esąs tautos revoliucinio 
judėjimo lopšys. Antras kvie
čia stoti į Teisėtumo ir Lais
vės Sląjungą, kuri jau turin
ti skyrius 30 miestuose ir esan
ti gatava veikimui. Trečias yra 
atsišaukimas į Italijos darbi
ninkus. Ketvirtas kaltina Ita
lijos fašistus už atvedimą kra
što į sugriuvimą, skelbia kad 
fašizmas yra kaltas kasmet 
800,000 naujų bedarbių ir 11,- 
(K)0 bankrotų. Penktas kviečia 
italus mesti rūkyti. Atsišauki
muose sakoma, kad ginkluotas 
sukilimas nėra galimas, kol bus 
palaužta fašistų galybė, taksų 
nemokėjimu.

Prašė lietaus* išprašė 
ledų

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
15. — Debesies prakiurimas 
šiandien atsakė į Coatepec kai
miečių maldas, prašant lietaus. 
Stambus ledai ir audra išmu
šė kaimiečių gyvulius, išnaiki
no javus ir stipriai apdraskė 
gyvenamuosius namus. Gyven
tojai pametę poterius išbėgiojo 
į kalnus.

19 dvasiškių nusikalto 
prohibicijai

NEW YORK, liepos 15. — 
Rev. John Petrykanyn, Ukrai- 
nų orthodoksų katalikų kuni
gas Youngstown, O. ir Rt. Rev. 
Charles Mrzcna, buvęs Čekų 
Slovakų senųjų katalikų ortho- 
doksų vyskupas ir dar 17 ki
tų apkaltinti dėl nelagalaus biz
nio vynu ir laužymu prohibi- 
cljos.

Paryžiuj šalta ir snie
gas

PARYŽIUS, liep. 15. —šian
dien iškrito sniego krislai, ku
rie greit pavirto lietum, šalta 
ir drėgna’ buvo laike abiejų 
Bastilijos sukaktuvių dienų.

Lenkų prezidentas 
lankysis Estijoj

VARŠUVA, liepos 15.—čio
nykšte spauda paskelbė, kad 
Lenkijos prezidentas Mosciskis 
rengias važiuoti Estijon su ofi
cialiu vizitu, 'kur jis plauks 
Dancigo*-Amerikos linijos lai
vu “Polonia”. Kelionė įvyks 
rugpjūčio 8-13 d. Paskui lai
vas “Polonio” plauks Ameri
kon su tikslu paraginti Ame- 
i!)hl<bs lenkus remti Lenkijos 
laivyną.

Lenkų konsulas Chicagoj 
skelbia, kad Gdynia, dabarti
nis Lenkijos karo uostas ties 
Dancigu išaugęts iš (kaimo į 
42,000 gyventojų miestų ir nuo 
1924 m. pasiekęs prekybos ligi 
2,822,000 tonų. Uosto įrengi
mas kainavęs Lenkijai apie 
$13,(MM),000. Dancigas darąs 
prekybos ligi 8,600,000 tonų.

Garstyčių dujos prieš 
vėžį

LONDON, liepos 15.—Leeds 
Universiteto prof. R. D. Passey 
išrado, kad muštardos arba 
garstyčių dujos (gesas), išras
tas laike didžiojo karo žmo
nėms žudyti, yra geri- vaistai 
vėžiui gydyti. Bandymai pada
ryti su žiurkėmis davė gerų 
vaisių. %

Areštavo nuogą ir gir
tą žvaigždę

LOS ANGELES, Cal„ liepos 
15. — Policija čia turi nuo
latinių vargų su įvairiomis 
žvaigždėmis. Vakiar areštuota 
jauna kino “žvaigždė”, važia
vusi pusnuogė ir girta didžio
siomis gatvėmis. Policija aiš
kiuos, kad artiste sugėrė visų 
vežimų degtinės.

Išplėšė $23,000 iš šar
vuoto traukinio

NEW YORK, liepos 15. —. 
Prispyrę prie krašto sūkiai 
šarvuotų trokų, kuriame buvo 
vežami pinigai, keturi plėšikai 
iššoko iš didelio keleivinio au
tomobilio ir atėmė $18,000 gry
nais pinigais ir $5,000 čekiais. 
Pinigai buvo gabenami iš vie
no pieno koncerno į banką. 

f

Durnuose nutroško 5 
angliakasiai

SACRAMENTO, Cal., liepos 
15 d. — Įsiveržęs požemyn de
gančių miškų ir namų dūmas 
užtroškino 5 angliakasius 
Glenn aukso kasykloj.

Per 10 dienų užmušta 
9 gengsteriai

DETROIT, Mieli., liepos 15. 
— Vakar dieną gengsteriai už
mušė du gengsteriu iš Moceri- 
Licavoli valkatų gengės. Tie 
yra jau aštuntas ir devintas 
užmušti laike 10 dienų kaip 
prasidėjo gengių karas Detroi
te.

Korėjoj žuvo 220 
žmonės

TOKYO, Japonija, liepos 15. 
-r— Prie vakar skelbtų žuvusių 
nuo potvinio 103 žmonių dar 
reikia pridėti 117 aukų. Jčško- 
ma dar daugiau negyvų.

Suėmė 16 pačių vyrą
MEKSIKOS MIESTAS, liep. 

15 d. — Čia suimtas vyras 
Basileo Polencia su 16 žmonų. 
Basileo pasisakė esąs policijos 
viršininko brolis.
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“Pasikėsinimas” prieš 
poną ministerį

Vaikas paleido akmenį i mini- 
sterio automobilį

VI. 24. 16 vai. prancūzų mi
nisteris važiavo Minkauskio • 
gatve ir ties 40 nr. Girša Men- 
delis paleido akmenį, kuris pa
taikė tiesiai į ministerio auto
mobilį. Policija tuo reikalu ve
da kvotą.

Grekijoj komunistai už
puolė Lenkų atstovybę

ATĖNAI, Grekija, liepos 14. 
Pereitą naktį jaunų komunistų 
būrys užpuolė čia Lenkų at
stovybę. Užpuolimas darytas 
dėlto, kad Lenkijoj valdžia pa
smerkusi mirti tris komunis
tus.

Naujas krašto apsau
gos ministeris

KAUNAS, 28. VI. Elta. — 
Krašto apsaugos ministeris pul
kininkas Variakojis dėl nesvei
katos atsistatydino. Į jo vie
tą krašto apsaugos ministeriu 
Paskirtas pulkininkas Giedrai
tis.

Pareigų perdavimas įvyko 
šiandien 12 v.

Giedraitis yra vienas iš veik
lesnių gruodžio 17 d. pervers
mo inžinierių.

Anglijos pasiuntinybė 
Kauna

Patyrėme, kad Anglijos kon
sulatas Kaune yra pakeliamas 
į pasiuntinybę. Konsulas p. 
Preston pakeliamas j charge 
d’affaires a.i. Tuo budu Kau
ne panaikintas paskutinis ka
rjeros konsulas, palieka tik 
garbės konsulai. Prieš keletą 
dienų Amerikos konsulatas taip 
pat buvo pakeltas į pasiunti
nybę.

Du kaimai ruošiasi 
karui

AYUTLA, Meksika, liepos 
15 d. — Vakar dieną įvyku
siame mūšy tarpe dviejų kai
mų užmušta 10 žmonių ir dau
gelis sužeista. Kaimai dabar 
smarkiai ruošiasi naujam ka* 
rui. Karas įvyko be jokio for- 
malio paskelbimo: vieno'kaimo 
vyrai užupolė antro kaimo vy
rus bedirbančius laukuose. Gin
čas prasidėjo dėl kaimų sienos. 
Valdžia ėmėsi tarpininkauti pa
liauboms.

Iškasė pinigus
MAGDALENA, Meksika, lie

pos 15 d. — Vienas neturtin
gas valstietis, gavęs iš val
džios žemės reformos komisi
jos žemės sklipą ir ją ardamas 
iškasė pinigų puodą. Pinigai 
auksiniai, visi Ispanijos vieš
patavimo laikų, įvertinti $50,- 
000 vertės.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



Vitarė

Kova dėl laisves Francuzijoje
išlekĮusio daugybę popierįnįų 
pinigų vietoje naugiųių pinigų, 
tik dar labiau supainiojo fi
nansus.

NAUJlENOS, Chfcągo, III Trečiadienis, liepos 16, 1930

(Tęsinys)
Baisiai kainuodavo' kaimie

čiams teisė medžioti, kuria 
naudojosi taip pat bajorijos di
duma. Sotus ir neturį darbo 
žmonės nei kiek neivaržydami 
jodinėti kaimiečių apsėtuose 
laukuose; tuos pačius- laukus 
mindžiojo ir niekiojo paukš
čiai, ir tt.., ko buvo labai daug, 
ir kaimietis negalėdavo pasi-

■ ....... ............... ..................................................................... ■ ■ — ...............

Liudvikas XVI iki pačios re
voliucijos pareikšdavo viešai, 
kad valdžia jo, gauta įpėdinys
tės keliu iš bočių, niekuomet 
nega|i būti nei kiek pakeista, 
ir kad kąip neribotas valdovas 
jis tyri atsakyti tik prieš vie-

ną Dievą. Vaduodamos'i ta tai
sykle, valdžia leido sau visišką 
sauvalę visuose savo veiksmuo
se. Iki XVIII amžiaus pabai
gos Prancūzijoje nebuvo jokių 
garantijų nė asmeniui, nė tuntui. 

(Bus daugiau)

prięš nqrą. Buvo išleistas ka
rališką įsakymas, kuriuo ge- 
perąliąiąi štatąi buvq šaukia
mi 1789 m. sausio 23-čiai die- 
ųąi, bet paskui jų sušalimas 
buvo ątįdetas iki tų pačių me
tų balandžio 27 d. ir dar iki 
gegužės 5 d.

Visa Prancūzija, išskyrus 
tik nedidelę krūvelę diduome
nės ir aukštosios dvasiškijos, 
atsiliepė į tą įsakymą audrin
gu aptarimu.

Visa šalis priėję dėl aplin
kybių prie supratimo, kad to
limesnis valstybės buvimas 
esant pirmykštėms aplinky
bėms pąsidarė nebegalimas, 
kad reįkia galutinai prašalinti 
senąją tvaiką. Dėl tq sutiko 
visiškai visi žmonės visų užsi
ėmimų ir lųemų. Bendras ūpas 
buvo išreikštas raštuose, depu
tatams, kurie buvo surašyti tą 
kartą ypatingą! išsamiai. Raš
tuose visi pasisakę už visišką 
pakeitimą visos visuomeniškos 

tąs, ir visa šalis stovėjo prieš j tvarkos. Bet drauge visi taip 
bedugnę. O plėšikų ir velt- pat vienbalsiai pasisuk® už 
ėdžių gauja pasiskubino atker- monarchišką valdymo būdą; 
šyti Nekkeriui už jo apyskai
tą, išgavę iš karaliaus ir jo 
atsistatydinamą.

Finansų ministeriu buvo pa
skirtas K o 11 o n a s. Jis pada
rė eilę naujų paskolų, bet ir 
jis' atsidūrė greitu laiku neiš
einamoje būklėje: skolinti ne
bebuvo kur, o tuo tarpu buvo 
neatidedami mokėjimai.

Ministeris pranešė karaliui 
aie tikrą būklę ir ėmė siūlyti 
tas pačias priemones, kurias 
siūlė ir Nekkeris: leisti savi
valdą, panaikinti lažų. Kąra: 
liūs nustebo. Jis iki to laiko 
vis tikėjosi, kad jo minis'te- 
riai' išras ką nors kitokia, be 
“reformų iš pagrindų’’, prieš 
kurias taip kilo jo rūmai.

Kollonųi reikalaujant buvo 
sušauktas n Q t a b 1 i ų susi
rinkimas, t. y. priyilegi-? 
ruoįų atstovų iš trijų luomu, 
ne išrinktų, o paskirtų val
džios. Nptabliu* buvo 144 žmq- 
neės, vis' tai buvo žymus as
menys ;'jie gynė valdžios vei
kimo būdą ir buvo priešingi 
Kollono siūlymams. Paskui bu
vo vėl tąs pats: Kql|oqq atsi
statydinimas ; tai 
ministerip trečias 
mas.

Į Kollono vietą buvo paskir
tas arkivyskupas Brienn, ku
ris visiškai nežinojo ką jam 
daryti, radus valstybės kasą 
visai tuščią. Valdžia buvo pri
versta tuomet vėl pakviesti at
gal Nekkerj, kuris energingai 
nurodė į vienintelę galimą iš
eitį iš sunkios būklės — su
šaukimų geperalinių štabų.

Karaliui teko sutikti su tuq

kaĮavo sųpiaįįinti rųnąų išlai
das, sumažinti' ruipų žn$nių 
skaičių, tąs taip pat 
prieš j j rūmų diduomenę, kuri 
ėmė šaukti, kad Nekkeris že
mina karaliaus vertybę, atim
damas iš rūmų spindėjimą, 
kuomet Nekkeris'. kac| pateisin
ti savo veiksmus visuomenės 
nuomonės akyse, paskelbė savo 
finansinę apyskaitą, 
apyskaitos apie

jąmas ir išlaidas' buvo laiko
mos paslaptyje, 
apyskaitos visuomenė 
jo, kąd pensijoms ir (Invaųoms
rumn žmonėms jšleidžiąma 
kasmet 28 milijonai, sužinojo, 
kad valstybės išlaidus viršija 
jos pajamas. Nekkerįp apy
skaita su jos skaičiais padąrč 
didžiulį įspūdį; ją išpirko per 
keletą dienų, skaitė pasigrob
dami.

Visi matė, kąd valdžias šei
mininkavimas privedė prie to, 
kad žmonių turtas jbuvo išleis-

Tokioję būklėje rado šalį į- 
žengdamas į sostą Liudvikas 
XVI. Tai buvo žmogus nedi
delio proto ir be budo, visiškai 
netikęs netik valdyti šalį, bet 
bendrai vadovauti kokiam nors 
reikalai, tingus ir neapsukrus, 
ai^trįąį rpėgęs tik c|u dalykus 
pasaulyje: medžioklę ir šaltkal- 
vystę. Valstybes galva c|id?.|ąų- 
sių istoriškų įvykių ląįkotąr- 

i pyje, jis gyveno tik pagal savo 
į asmenišką skpnį: beveik kas
dien bodavo medžioklėj^, pyą- 
leisdavo ištisas vaUmląs savo 
šaltkąlyystės dirbtuvėlėje, ei
davo gųlt| ne vėlįąų 10 valan
dos vakąro. Išvengimui sun
kiu, atsakqm|ugų buklių, jis 
pavartodavo jo turėtą gudrumą: 
nuduodavo nesuprantanti klau
simų, o reikale dąr gi miegan
tį; dėl budo silpnumo jis leng
vą! pasiduodavo vienų arba ki
tų žmonių įtakai iv, tarpe kita, 
dą^nai veikdavo spiriamas savo 
žmonos— išdidžios, savimeilės, 
kerštingos ^arijos Antuanetps. 
Dideli įvykiai, kurie vyko jam 
viešpataujant, beveik nepalies- 
davo jo; Bastilijos paėmimo 
dieną Liudvikas XVI savo die
nyne pažymėjo: “nieko ypatin
go neatsitiko.’’

Del sunkios finansinės' būk
lės šalyje Liudvikas XVI pa
skyrė f i n a n s ų m i n i s t e- 
r i u T i u r g o. Tiurgo. kaip 
protingas žmogus, suprato, kad 
pataisymui finąųsų reikalingus 
reformos iš pagrindų; jis pa
bandė padaryti tai, ką sugebė
jo. Jis pasiūlė karaliui suma- 

“Burgun-klaidas, panaikinti išpir- 
gyventojai,'- sakomą lavinti lažą ir

viename iš oficialiniu doku- tas pareigas, iye<iė
menti), -tiek neturtingi, ka<Į sav'vald* hendrupmenėse lais- 

I jie visai nevartoja druskos. Jų v;* Pr^yU» 
neturtas siekia to, kad jie nė, * P™n>oflių būva įgyvep- 

I .stengia nusipirkti nei duonos, ,bet ne ,vl®os' ?T 
nei avižų savo išsimaitinimui ir veikimas sųkęlė prieš J j di
enosi su galvijais, kad ne- deli «epasitepkmw įspirtų 

i mirti iš bado”, žmonių netur- lr’ bel,dral- visds' tos galuos 
to liudymai pripildydavo be- veltėdžių, kurie gerai gyveno 
veik visus raštus. “Mes priėjo- esant senai tvarkai S.lpnabu- 
me iki labiausiai gąsdinamo d*8 kaialius nesuge ėjo pa ai- 
neturto, -rašo kaimiečiai sa- ltyU Tiurgo, nors ir sutiko su 
vo raštuose, —mes sirdėjome juo: Tiurg0 buvo Paverstas 
išalkusių vajku riksmus ir gai- atsistatydinti, ir visa, kas jam 
limės, kad suteikėme jiems gy- buvo P^v.vl'ė padalyti, buvo vėl 
Vybę»» sugriauta. Buvo atstatyta la-

‘ Daugybė kaimiečių, bado ža- ^v_aWtą prekyba javais, 
spiriamų, mesdavo savo men-Pr ^mč teketi pinigų auksų 
kas kiželes ir bėgdavo iš kai- uPe rumM žmQni^ ran,<os6* 
mų į miestus, bet ten juos su- Finansl^ Pataisymas buvo pa
tikdavo tas pats vargas. vestas nau3W fi^ns« minis' .

Elgetiškumas augo nepa- teriui, N e k ke i i u i, 1776
prastai greitai. 1767 metais metais-. Nekkeris suprato tąip , 
Francuzijoje buvo 50 tuks'tan- ,)at> kaip ir liuigo, kad visas . 
čių valkatų ir elgetų, kurie bu- td°gas paeiną iš blogo valdy- 
vo suimti ir pasodinti į kalėji- mo,t taip pat įeikalavo į- 
mus, o po 10 metų j u skaičius vec^mo’ 11018 Paiaipsniui, 
pasiekė jau 1 milijoną 200 tu- savivaldos’ dovanojimo žmo- 
kstančių. Ir tai nežiūrint j ren]s nors kai kurių politinių 
griežčiausią kovą su elegtyste! teisių, kaip ii liuigo, jis ici-
Taip, pav., 1764 metų įstaty- • ~
mas bausdavo už elgetavimą j , • • ■
žmones nuo 16 iki 70 m. amž. II Labai patogi 11‘ linw H
katorga, gi žmones vyresnius ksma kelionė 
kaip 70 metų, ligonius ir mo-|| švedų Amerikos 
teris—kalėjimu trims metams. 
Badas stumdavo į elgetystę, 
badas iššaukdavo neretai ir 
sukilimus. Didžiausias iš tų 
sukilimų buvo pavadintas ž a- 
k e ri j a nuo žodžio žak: taip 
bajorai su panieka vadindavo 
kiekvienų varguoli. Bado maiš
tai kartojosi, bendrai, kasmet; 
taip, vienoje Normandijoje bu-

| vo per XVIII amžių 8 maiš
tai dėl duonos. Bet visi su kili- A 
mai buvo malšinami kariuome
nės; valdžia nei kuomet neži
nojo pasigailėjimo žmonėms. 
Durtuvų jėga pavykdavo pri
versti nutilti alkanus žmones, 
bet gauti iš jų ką nors, kai 
jie jau nieko nebeturėjo, žino
ma, nepavykdavo, ir pagal tą, 
kaip francuzu kaimietis, maiti
nęs savo darbu visą šalį, da
rėsi neturtingesnis ir skurdė- 
jo,—tuštėjo ir karaliaus iždas. 
Šalis artėjo prie bankroto.

dėl labai brangindavo tą rink-

ėmimai iš 
išieškomi be
negerų mo-
visą turtą,

liflVUi
Visi išvardinti 

kaimiečių būdavo 
permaldavimo; iš 
ketoj ų atimdavo
reikmenis, nešiojamas- drąpąnas 
ir dar gi sugriaudavo namus 
ir išnešiodavo juos po rąstą. 
Už nepildymą įsakymų kaltieji 
būdavo nuteisiami kalėjiman ir 

skusti tuo, kad visi jo darbai F* j haler^s-. Francuzu ► 
kaimiečių neturtas dėl visų tų 
priežasčių sieke kraštutinumo. 
Bądas buvo dąžniaųsių reiški
niu, tuo labiau, kad nederlius 

I pasikartodavo tai vienoje, tai

naikinami taip be pasigailėji
mo, priešingai, jie dar gi pri
valėdavo saugoti medžiojamuo- 5 
sius savo ponui.

Daugelis vasalų apdėdavo kitoje vietoje kąsmet dėl blo- 
savo kaimiečius dalies derliaus g0 žeipės išdįrbimo; gerų der- 
rinkimu, ir netiek buvo sunkus j iįtl būti negalėjo, neą kąimie- 
pats mokestiss, kaip tas, kad1 Aįaį turėdavo labai mažąi gal- 
jis buvo renkadams daiktu, i vijų, trukdąvp paprasčiąusių 
Kaimietis neturėjo teisės veš- (laukams dubti įrąųkių ir daž- 
ti javus nuo lauko, kol neat-! 
eis rinkėjas; paskui kaimietis! 
privalėdavo javų dalį, skirtą | mUoti, 
dvarininkui, 
aruodą pirma, 
vo dalį.

Pągą|iau,
čiais ir pareigomis valstybei ir, 
feodalamas liaudis turėdavo sui i 
mokėti dešimtinę dvasiškijai. i a^°s 
Jeigu kaimietis turėjo 10 vis- !kad atrodydavo kaip 
tų. viena iš jų jau būdavo skw I ’škastj mėšlo krūvose 
riama kunigui, kiekvienas de-j Mąitiųdavosi kaimiečiai vi- 
šimtas pėdas būdavo pristato- į SLlV dl,qna (miežine arbą 
mas taip pat į kunigo aruodą, avižine), tik retkarčiais, šven- 
Dešimtinė rinkliava būdavo d a- tpse, valgydami ožkų mčsą. 
romą labiausiai užlaikymui že 
mesnės dvasiškijos, kuri, ne 
žiūrint į dvasiško 
tingumo bendrai,

nai trukdavo sęklų. nekalbant 
j jau apie, tai, kąd bado'ntlKa- 

---a m ; uiuvii, beteisiai, pažeminti 
nunešti jam į žmonės negalėjo būti ar ge- 
ka:p suvesti sa- rajs darbininkais. Francuzu 

kaimas XVIII amžiuje darė 
šalia, su mokės-1 menkiausią ir sunkiausią įspu- 

- ■ • jr dį: kaimiečių trobos, šiaudais
dengtos, be langų, dažnai be 

, gatvės tiek purvinos, 
grioviai,

valgydami ožkų mėsų., 
Kartais, bado metais, prieida
vo iki to, kad žmoųės būdavo 

luomo tur-1 priversti, ųęturėdąmi visiškai | 
gaudavo ei-'; nieko, gąnytisant žolės 

getiškiausią atlyginimą ir toj' drauge su galvijais.
__________________________ i d i j os gy ventojai,

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

1 H
 U
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Tel. Republic 8899

J. J, Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

Yards 6894

4600 So. Wood St
Tel. Virsima 0117

Ptospect 21Q2

J. Yushkewitz

Prospect 3140

2433 W. 69th St

3335 So. Halsted St

B. R. JPietkicwicz 
& Coinpany 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

800 W. 35tli St.
Tel. Boulevard 0611

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

Tel. l'rospect 8759

S. P. Kažwell & Co
2839 W. 63rd St.

Per Gottenburgą, Švediją 
Su artimais susisiekimais

KLAIPĖDA.'
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. S. Drottningholm

su

1930 Metai? išplaukia
Laivas iš New Yorko: 

GRIPSHOLM Rugpjūčio 9 d. 
KŲNPSHOLM Rugpiučio 16 d. 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM Rugsėjo 6 d. 
KUNGSĮ-IOLM Rugsėjo 18 d. 
DRO'lTNlNGHObM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM...... Spalio 4 d.

Anksčiau 
valstybes pa

Iš Nekkerio 
sųžipo-

niekas nekilo prieš monarchi
ją.

Prąącuzų prisirišimas prie 
monarchijos buvo išaiškinama 
eilės priežasčių. 1-ma, respub
likos, visuotinos rinkimų tei
sės sąvoka buvo perdaug dar 
jauna, nes Europoje respubli
kų dar beveik nebuvo. 2-ra, 
prancūzų tauta buvo beveik be 
išimčių neraštinga: revoliuci
jos išvakarėse rinkimų laike 
dąugun^a (dar gi teisėjai) pa
sirašydavo kryžiais. 3-čia? 
Prancūzija baisiai kentėjo nuo 
to, kad visa ji buvo susmul
kinta į visiškai atskiras pro
vincijas, kiekviena kaip ir at
skira valstybe. Tas' silpnino 
šalį, ir visi gyventojai aistriai 
troško susijungimo, ir karalius 
atrodė sujungtos 
įasmeninimu.

Visi tie faktai 
dar neilgai prieš
buvo visiška galimybė 
minti šalį, neprivedant žmonių 
prie kraštutinumo. Jeigu Liud
vikas XVI laiku butų Nekke- 
rio paklausęs protingo patari
mo ir davęs konstituciją, 
Prancūzija butų nuėjusi pir
myn ramių patobulinimų ke
liu. liet Prancūzijos valdyto
jai nenorėjo atiduoti nei vie
nos iš savo teisių.

Prancūzijos

jrodo, kad
revoliucijų 

nura-

buvo finansų 
atsistatydini-

K" j-T'j;.R j
Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdejome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygųtč dykai su užsakymu.

Del smulkmenų rašykit

® taneomeo.
JSp r 1031 SO I7WAVE.
A11L MAYW00D.ul 

f^dicinii *

......... .............

Greita Laivų Kelionė Į Europą
PJ5R HAMBURGĄ MUSŲ MOUEKN1NIAIS LAIVAIS

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

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

Ųamburg.American Line
177 N. Mielu gan Avcnuc <» ♦ Chicago

vęs 2/ą milijar<|q b|<ol<>s; (|pfi- 
įeitas (trukumas) tas dar pri
augo viešpataujant Liudvikui 

^XV; piniginė afera Džono Loti,

Musi.1 laįvai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia beveik 
kas savaite iš Ne\v^ Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuvą 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prje arčiausio agen
to arba pas:

SWĘDISR 
AMERICAN LINE

181 N. Mįchįgąn Avė.,

1 U Ik 0 A A Ik A 9
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, 
savo gimine,

Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraftis
“Lietuvos Ūkininkas”

vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio rimtumu, margumų ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkia visus kitus IpikrašČius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU.
Tokia pinigų suma paskirtį niekam nesunku, reikia tik pasi

rengimo. i
Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 

keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite sąVo giminęs.
Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 

įpratinsite skaityti gerą laikraštį, jr paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus, metus siųskite į Uetįivą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminiu ądjresiis Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

‘TJĖTUVOfc ŪKININKO” adresas:
Lit|map|a, Kaunas ^dįnupo, gat. 38 tyr.

P. S. Kas noretų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų pietų prenumeraibs' 2 dol., pusei metų 1 dėl.

apdovanoją daugybė Amerikos lietuviu.
GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI

Tokia dovana
\ •

inikrobkopl. 
braižančių 
padidintu.

subraižo 
paskui

Vengkito

Žemiau telpa 
n6 fotografija 
žvirgždų labai 
Tokie žvirgždai 
paviršių, kurptose 
renkasi purvai,

braižančių žvirgždų.

Viršuj telpa mikroskopinS 
fotografija Old Dutch 
Cleanser kaip jis išrodo 
labai padidintas, — mink
štos. plesluiotos, plokščios 
dalclčs, kurios pašalina vi
są nešvarumų nesubraižy- 
dainos ir nepažeisdamos 
„ paviršiaus.

Geriausis dėl Porceliano ir Enamelio
Okl Dutch Cleanser išlaikys jūsų maudynės kambarį naujų. Jis 
yra geriausias dcl parceliano ir enamelio, tile, nikeliuotų trimin- 
gų, faktiškai dėl visko maudynėje, kadangi jis neturi smilčių ir 
žvirgždų ir nebraižo. Old Dutch neturi savy rukščių ir graužian
čių medžiagų, jis nėra chemikališkas ir todėl nenuims gražaus 
paviršio blizgėjimo.
Old Dutch yra didžiausia pažanga moderniškame sėkmingame va
lyme. Tai yra jūsų didžiausia pageliai prie namų valymo. Var
tokite Old Dutch valymui grindų, malevotų ar cnameliuotų darbų, 
langų, palangių, metalo daiktų, virtuvės indų, refrigeratorių, fak
tiškai dėl viso valymo namuose.

Cf>ase» 
Olrt

Okl Dideli yra sveikatas apsauga, 
kadangi pašalina ne tik matomas 
dulkes, purvus ir riebalus, bet taip
jau ir pavojingus sveikatai nema
tomus nešvarumus. Jis užtikrina 
Sveikų švarumų.

Jus taipgi mėgsite Old Dutch, ka
dangi jis nežeidžia ir nešiurkština 
odos. Jis yra malonus rankoms. 
Old Dutch yra ekonomiškas—tru
putėlio užtenka ilgam.

Nėra nieko, kas jam prilygtų

VVISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGA ŠV YRU IR MOTERŲ 

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

8514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Te|. Kedzie 8902

Šaukite YARDS

VALYMO
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyry 
Siutai, 
Topkautai

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai
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I šią kainą įeinu pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind.Įtik ,ietuvių’.. be‘ ta''p’ amerkiečių, kur ji dažnai uži-

■ ina vadovaujamą vietą Ameri- 
' kos moterų kliubuose bei orga 
j nizacijose.

P-nia Kapočiene buvo atvy- 
[ kus Roselandan, kuri ji ap
lankė savo gimines bei draiu 
gus.

Iš Benton Harbor, bostonie
čiai petraukė tiesiog Detroitan, 

1 o iš ten žadėjo vykti Kanadon 
I ir pakeliui Bostonan aplankyti

Naujas lietuvis biznierius

J. M. Kromel atidaro aptie- 
ką liepos 16 dieną po numeriu į 
3902 Deodor St., Indiana Har- 
bor. Kromel laikė aptieką Chi- 
cagoj ir yra patyręs aptieko- 
rius, todėl jis’ galės patarnauti 
lietuviams ir Indiana Ilarbore. į

Benton Harbor, iVlich. didesnius Kanados miestus.

Dr. Kapočius, p-nia Kapočienė 
ir adv. šalnienė išvažiavo 

namo

šie bostoniečiai ir pp. Bago- 
čiai, kurie kiek anksčiau išva
žiavo, ištiktųjų padarė malo
naus Įspūdžio Į mus chica- 
giečius. Tai yra linksmi, sma
gus, malonus ir geri sportai.

Malonus prisiminimai apie 
bostoniečius bus neužmirštini. 
Lauksime progos vėl su jais 
pasimatyti. O tuo tarpu lai
mingos kelionės maloniems 
svečiams! —V. R-s.

J. Čeponiu, 
Rušinsku. • 
buvo delega-

Worcester, Mass
S.L.A. 57 kuopos susirinkimas

su 
ato- 

Mich. 
lošė, tai mau-
upėj bei kai

šau lės spin-

savo atstogo- 
Gerai

Pereitą sekmadienį, liepos 13 
d., pp. Kapočiai ir p. šalnienė, 
(visi iš Boston, Mass.), važiuo
dami iš atostogų namo užsu
ko j pp. J. Augustų farmą. at
sisveikinti su p. Augustais ir 
chicagiečiais, kurie čia praleido 
“week end”, būtent: inž. K. 
Augustinavičium, 
K. Janum ir V.

Adv. šalnienė
tė SLA. seime, kuris atsibuvo 
birželio mėnesyj Chicgaoj. Po 
seimo p. šalnienė kartu 
pp. Kapočiais' praleido 
stogas Tabor Farmoj, 
čia jie tai golfą 
dėsi St. Joseph 
tinosi karštuose 
dūliuose.

Atostogininkai
mis labžti patenkinti, 
pasilsėję, o kartais gal ir ge
rokai privargę, su veidais pa
rudusiais nuo saulės spindulių, 
bet už tai su malonia šypsena 
ir su daug energijos vyko na
mo prie savo kasdieninio užsi
ėmimo.

Teko patirti, kad p. Šalnienė 
jau nuo senai yra daug darba- 
vusis lietuviškam judėjime 
Amerikoje. Ji darbuojasi ne

Jau buvo pranešta, kad liepos 
6 d. Įvyko SLA 57 kuopos susi
rinkimas, kuriame komunistai 
pravarė nutarimą, kad narių 
mokesnius nesiųsti į SLA Cent
rą. Kaikurie nariai tuoj ant vie
tos pasipriešino tam nutarimui. 
Kadangi tas protestas nieko ne
gelbėjo, tai dalis narių, A. Ber
notai vadovaujant, apleido susi
rinkimą. Jie nutarė trumpoj 
ateityj sušaukti susirinkimą vi
sų tų narių, kurie nepritaria 
bolševikų nebūtam “centrui”. 
Nutarta, padaryta. Tapo paga
minti pranešimai, kad liepos 13 
d. įvyks SLA 57 kuopos loja
lių narių susirinkimas. Praneši
muose aiškiai buvo pasakyta, ji 
kad i susirinkimą yra kviečiami j

tik tie narini, kurie pripažįsta 
Chieagos Lietuvių Auditorijdj 
patvirtintų Pildomąją Taryba.

Atėjo ir susirinkimo diena. 
Pažymėtoj vietoj susirinko daug 
žmonių. Visi įdomavusi, kas iš 
to išeis. Antrą valandą po pietų 
žmonių susirinko labai daug. 
Sumurmėjo ir visas bolševikiš
kas abazas, —susirinko visi, 
kiek tik jų buvo. A. 'Bernotą 
atsistoja ir pareiškia, kad tai 
yra SLA 57 kuopos tų narių 
susirinkimas, kurie pasilieka lo
jalus Susivienijimui ir nebalsa
vo, kad nereikia centrui siųsti 
narių mokesnius. Mes, sakė jis, 
turime save apsaugoti, kad pa
silikus Susivienijimo nariais ir 
nepražudžius pašalpą bei pomir
tinę. Dauguma musų jau gana 
senyvi žmonės. Išstojus iš Susi
vienijimo, mums butų nelengva 
kur kitur įsirašyti. Kai tik Ber
notą pareiškė tuos žodžius, tai 
lyg perkūnas trenkė. Tik ir 
girdėjosi: “Balso! Balso!” ūžė 
visi, kaip bites avily j. štai pa
šoka šalaviejus ir ima rėkti, 
kad nelegaliai tapęs susirinki
mas sušauktas. Kitas žmogiukas 
rėkia, kad tie, kurie šaukė susi
rinkimą, esą suspenduoti. Ant 
galo, tik ir girdėjosi: “Vagys! 
Fašistai! šmiigelninkai! Apga-

Iš tų 
kačių

norime

vikai! Sm eton minkai!” 
žindžių susidarė tikras 
koncertas. Bernotą ramiai stovi 
ir žiuri, kas čia bus toliau. Jis 
nei truputį nesikarščiuoja. Ga
vęs progos ir vėl pareiškia: 
“Darykit, ką norit, bet jus nie
ko nepadarysite. Mes
pasilikte Susivienijime ir pasi
liksime. Jus balsavote nesiųsti 
centrui mokesnių ir tuo pačiu 
nutraukėte su iS’Usivienijimu ry
šius. Aš pasiūlau, ikad šiame 
susirinkime butų išrinkta lai
kina valdyba, kuri galėtų dar
bą toliau varyti, jei mus centras 
pripažins legaliais”.

Po to pareiškimo komunis
tai visai neteko galvų. Jie rėkė 
r ūžė, kaip įmanydami, 
eikalavo balso.
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nors 
esąs 
susi
liet

vaikštinėja po svetainę ir ne
žino kas daryti. Komunistės ap
supo jį ir pradėjo jam aiškinti, 
kad susirinkimas esąs neteisėtas 
ir be leidimo. Tąsyk poliemonas 
prieina prie vieno susirinkimo 
šaukėjų ir pareiškia, kad 
jam ir nesmagu, bet jis 
priverstas reikalauti, kad 
rinkimas butų uždarytas,
kuomet jam tapo paaiškintas 
visas dalykas, tai jis nuo savo 
reikalavimo atsisakė.

Kai bolševikiškas triukšmas 
kiek aprimo, tai Bernotą pa
kvietė. visus narius, kurie nori 
pasilikti Susivienijime, užsire
gistruoti. Na, ir pradeda bū
riai žmonių grūstis prie stalo, 
čia jau kilo tikras skandalas. 
Šalaviejus šaukia, kad jis esąs 
kuopos sekretorius ir graudena 
savo vienminčius, kad nesiduo
tų “mulkinami”. Triukšmas ne
siliauja. Bet žmonės kaip ęina 
prie stalo, taip ir eina. Jie re
gistruojasi, kad pasilikti Susi
vienijime. Triukšmas didėja. 
Bernotą pasitraukia nuo stalo 
ir pasikalba su kitais. Komunis
tai, pamato, kad nieko nega
lės padaryti. Tąsyk jų vadas 
šalaviejus ima šaukti: “Eikime 
lauk! Palikime fašistus. Jie tu
rės atsakyti prieš teismą”.

Daugelis bolševikų apleidžia 
svetainę. Nors Šalaviejus ir 
šaukė, kad reikia apleisti svetai
nę, vienok pats pasiliko. Jis ir 
vėl padrikt ant krėslo ir pra
dėjo šaukti. Ką jis šaukė, tai 
nieko nebebuvo galima suprasti, 
nes žmonės nebedavė, jam kal
bėti. Po valandėlės ir jis ap
leido svetainę. Visi lengviau 
atsiduso, manydami, kad dabar 
viskas eis ramiau. Bernotą pra
dėjo susirinkimą. Pas visus pa
kilęs’ ūpas. Bet štai staiga ir 
vėl prasidėjo triukšmas. Mat, 
užsiliko “draugas” Jusiu* su 
kitu kokiu vargšeliu ir ėmė 
neduoti ramybės. Bernotą pap
rašė, kad neprašyti svečiai iš-

Visi eitų lauk. Paskutiniems bolše- 
Policmonas vikų likučiams pasišalinus, dar-

bas pradėjo eiti gana skland
žiai. Tapo išrinkta valdyba. 
Pirmininku A. Bernotą, vice— 
pirmininku J. Platukis, užrašų 
sekretorium J. Kiaslauskas, fin. 
sekretorium V. Jankauskas, pa- 
gelbininku Z. A. Bieliauskas, 
iždininku J. Guzevičius, iždo 
globėjais J. Degėsis ir V. Sut
kus, maršalka V. Aleksandra
vičius.

Susirinkimas pasibaigė, paki
lusiu upu. Visi pasižadėjo laiky
tis vienybės. Kitas susirinkimas 
Įvyks liepos 22 d. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo svetainėj. “Amerikos 
Lietuvio” leidėjas pasakė karš
tą kalbą, ragindamas visus na
rius nutraukti ryšius su komu* 
nistais, kurie siekiasi organiza
ciją sudraskyti. Susirinkusieji 
jam pilnai pritarė.

Susirinkime užsiregistravo 
110 narių. 'Manoma, kad per po
rą mėnesių susirašys 400. Iš to 
matyti, kad 57 kuopa nebuvo 
komunistiška. Komunistai bu
vo uždėję savo diktatūrą tik 
ačiū tam, kad nariai nesirūpi
no organizacijos reikalais. Tai 
davė galimybės buri u i mask-

■ dELJUSV ŽOLYNŲ IR PAPARČIŲ I 

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko- 
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
vra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gelių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS .VISUS KVIETKI 
'•INKUS IR SEKIAU SANKROVOS!

(ZENKK’S)I New Plant Life

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darai kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

vinių daryti viską kuopos var- reikia. Ant galo, ręikia atst- 
du. Dabar atrodo, kad jų dik> kratyti nuo tų Susivienijimo ( 
■taturai (ateina galas. Thip ir ardytojų. —SLA. Narys.

Jau Išėjo

Columbia Rekordas
Įgrajitas Budriko Radio Orkestros

Orkestras, kurią jus girdėjote iš Radio sto
ties WCFL kas nedėldienj per visą žiemą

16173 F. Vakar, vakar vakare ir čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELES 
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

16160
16167
16166
16155
16151
16161
16067
16041
16085
16154
16180
15121
15076
15571 Anusos Polka, Buchatkps Šokis.

F Lazdijų Polka ir Mylimo Polka — Mahanojaus Orkestras 
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis 
Ganiau Aveles ir Saulutė Tekėjo 
Mielaširdyste ir Oi, Berneli Vienturti 
Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės 
Sirpsta, noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina 
Mes be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina. 
Vanaginė Polka ir Lietuvos Džezas— Vanagaičio 
O čia čia ir šimt Velnių — Polka — Vanagaičio 
Margarita ir Benosis — Vanagaičio 
Dvi Gitaros ir Juodos Akys 
Kvietkos— Valcas ir Buk Sveikas — Polka

Šie visi rekordai yra labai gražus, elektra 
rekorduoti. Kaina 75 centai kiekvienas. Per
kant 6 rekordus kartu, j kitus miestus, mes 
už persiuntimą nieko nerokuojame.

Jos.F.Budrik,lnc
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

GRJUUOt
KONTFSTi

Rug'piučio-Aug'usto

3, 1930 
CHERNAUSKO 

DARŽE

Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

f............    —......... — ---------- ----------------------- ------------ -

APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui,
1739 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL.
Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon- .
teste. Esu ................. metų amžiaus;...... ....pėdų ... ....... colių
ūgio; sveriu .............. svarų. Gimiau ...... . Užsiėmi-
mas............................
Vardas-pavardė ......
Adresas .....................

- - - - - Ji
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KOMUNISTIŠKAS “BAUBAS”

Komunistai šiandie yra daug-maž tokioje pat pa
dėtyje Amerikoje, kaip prieš keletą dešimčių metų bu
vo anarchistai. Kongresas daro speciali komunistų vei
kimo tyrinėjimą ir kalbama apie leidimą specialių įs
tatymų prieš komunistus; kai kas pataria net įsteigti 
Jungtinėse Valstijose specialią policiją komunistams 
sekioti. ‘ v-

Bet tikrumoje visa tai yra burbulas. Komunizmas 
Amerikai jokio tiesioginio pavojaus nesudaro. Kad ir 
šimtą metų komunistai šioje šalyje agituotų, jie dides
nės įtakos masėse neįgytų. Kiek stipresni jie buvo tik
tai tam tikrose, gana siaurose, darbininkų judėjimo 
dalyse, bet ir čia jų įtaka laikui bėgant ne kyla, bet 
puola. Visas komunizmas Amerikoje tai iš kitur atpūs
tas vėjas. Amerikos sąlygose jisai šaknų neturi, ir ji
sai išnyks, nepalikęs čia nė tiek pėdsako, kiek paliko 
savo laiku buvęs gana gyvas anarchistų judėjimas.

Anarchizmas buvo užkrėtęs savo “revoliucinėmis” 
idėjomis kai kurias nemenkas Amerikos darbininkų 
organizacijas, iš ko čia atsirado vadinamasai “aidobliz- 
mas” (priešingas politiniam veikimui unijizmas). Bet 
bolševikiškas komunizmas negali- nė to padaryti, ka- 
dangi jisai remiasi diktatūros principu, kuris laisvų 
darbininkų masėms yra nepriimtinas. Diktatūrą gali 
garbinti tikrai išnaudotojai, kurie nepripažįsta darbo 
žmonėms jokių teisių, arba vergai, kurie dar nepriau
go iki savo teisių supratimo.

Tečiaus valdžios kova su komunizmo baubu gali 
duoti negeistinų pasekmių. \ Visi atsimename Didžiojo 
Karo metus, kai valdžios sferas buvo apėmusi manija 
gaudyti “šnipus”. Kongresas tuomet išleido tam tikrus 
įstatymus prieš “špionažą”. Pasiremiant tais įstaty
mais, nebuvo, rodos, sugautas nė vienas priešingos val
stybės šnipas, bet laikraščiams buvo uždėta cenzūra, 
žodžio ir susirinkimų laisvė buvo suvaržyta.

Taip gali atsitikti ir dabar. Jungtinių Valstijų kon
gresas, neva taikydamas į komunistus, gali išleisti įs
tatymus, kuriais bus daroma žala ateiviams, darbinin
kų organizacijoms ir t. t.

BALSAI IR DOLERIAI

Ponia McCormickienė pranešė senato tyrinėjimo 
komisijos pirmininkui, kad jos rinkimų kampanijai šį 
pavasarį buvę išleista viso $3X9,786.40. Kiekvienas bal
sas, kurį ji gavusi nominacijose, jai tuo budu kaštavęs 
vidutiniškai apie 40 centų.

Tai tik nominacijos. O kai ateis galutini balsavi
mai rudenį, tai reikės gal būt išleisti dar daugiau. Kol 
kandidatė pateks į senatą, jai gal pasidarys išlaidų po 
dolerį arba daugiau už kiekvieną gautą balsą.

Šitokią kainą mokant, kas gali surinkti šimtus 
tūkstančių balsų? Aišku, tik milionieriai arba nulio- 
nierių remiami asmens. Ve delko kapitalas visiškai 
kontroliuoja Amerikos valdžią.

NAUJAS ARGENTINOS LIK
TUMŲ LAIKRAŠTIS

Jau čia buvo minėta, kad 
Argentinos lietuvių socialistų 
organizacijai tapo iškirstas 
šposas. Ji, susitarusi su tur
tingu vertelga Jonu Jokūbai
čiu, leido laikrašti “Argentinos 
Naujienos”. Laikraštį redaga
vo K. Norkus, vėliau Zidelis, 
o finansiniai rėme p. Jokūbai* 
tis, dėdamas jame stambius 
savo Agentūros skelbimus’. 
Laikui bėgant tečiaus Jokūbai
tis privertė pirmuosius laik
raščio vedėjus pasitraukti ir 
atidavė jo kontrolę į kitas ran
kas. “Argentinos Naujienos“ 
persikrikštijo į “Pietų Ameri
kos Naujienas” ir pavirto Lie
tuvos konsulo Mačiulio ir ku
nigo Janilionio organu.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ______$8.00
Pusei metu -............—____ — 4.00
Trims mėnesiams------- - , , 2.00
Dviem mėnesiam  1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija------ -  8c
Savaitei --------- - ■ 18c
Mėnesiui---------- - - - ■ - - __ 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
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________ ________ 4.01
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pafito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Argentinos' Lietuvių Socia
listų Sąjunga (priėmusi vardų 
Pietų Amerikos Lietuvių 'So
cialistų x Sąjungos) užprotesta
vo prieš tų jos laikraščio už
grobimą. Kilo aštri kova tarp 
sąjungiečių ir naujų laikraščio 
savininkų. Dabar, galų gale, 
Sąjunga ėmė Jeisti savo laik
raštį nepriklausomai nuo' Jokū
baičio, taipgi vardu “Pietų 
Amerikos Naujienos”.

JOKŪBAITIS SUAREŠTUO
TAS

Argentinos lietuvių biznie
rius, kuris pastaruoju laiku 
susidėjo su Lietuvos valdžios 
konsulu ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusiu kun. J. Janilioniu, 
tapo Buenos Aires policijos su
imtas už moterų pardavinėji
mą baltojon vergijon. Ugi to 
skandalo aprašymai tilpo Ar
gentinos ispanų laikraščiuose, 
kurių iškarpos tapo prisiųstos 
“Naujienoms”.

Pasirodo, kad Europa Ship- 
ping Agency savininkas, Jonas 
Jokūbaitis, pasiuntėt lietuvaitę 
Moniką Pavilonienę į vieną 
viešbutį, kur jai neva buvo 
prižadėta “geras darbas“, bet 
tenai ji atsidūrė paleistuvys
tės namuose. Pavilonienei pa
vyko tečiaus iš to urvo pabėg
ti ir istorija apie jos prieti
kius kartu su jos' fotografija 
pateko į didžiąją Argentinos 
spaudų. Prieš Pavilonienės “ge- 
radeją’’ Jokūbaitį valdžia už
vedė bylų, atlikusi preliminarj 
tardymą ir paleidusi jį tuo 
tarpu po kaucija.

Jokūbaitis yra kun. Janilio
nio organizuojamos parapijos 
“garbės narys“ ir Vytauto Di
džiojo Komiteto iždininkas.

Nemalonus įvykiai Argenti
nos lietuvių gyvenime.

MAINIERIAI REMIA REOR
GANIZUOTĄ UNIJĄ

Reorganizuotos angliakasių 
ųpijos sekretorius-iždininkas, 
John H. Walker, paskelbė są
rašų unijos skyrių, kurie atsi
metė nuo Lewiso ir prisidėjo 
prie Springfieldo centro. Į re
organizuotos unijos iždą siun
čia duokles 261 lokalas, kurie 
randasi 8 valstijose. Milžinišką 
daugumą sudaro Illinois valsti
jos lokalai, būtent, daugiau 
kaip 200. Kitos valstijos, kur 
reorganizuotoji unija turi sa
vo skyrius, yra Oklahoma, Ar- 
kansas, Ohio, Indiana, Iowa, 
Kansas ir Missouri.

KĄ TURI DARYTI IŠTIKIMI 
KONSTITUCIJAI SLA.

NARIAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomoji Taryba pa
skelbė “Tėvynėje“ liepos 9 d. 
oficiali pranešimą SLA. kuo
poms ir nariams, kuriame ran- 
damė tarp kitko šitokių nuro
dymų :

“Jei kuriose SLA. kuopo
se Komunistų Partijos agen
tams ir jų pritarėjams pa
vyksta pasinaudoti narių ne
silankymu į susirinkimus ir 
tuo budu pavyksta jiems 
pervaryti nutarimas užgirti 
sauvalingą Komunistų Par
tijos vadovybėje sudarytą 
centrą,, kartu nutariant na
rių sumokėtus mokesnius 
laikyti kuopos ižde, tai to
kių kuopų nariai, kurie no
ri pasilikti teisėtais Susivie
nijimo nariais, ištikimais 
SLA. konstitucijai ir Seimo 
nutarimams, privalo pasielg
ti sekamai:

“a) Tuojaus sušaukti ne
pritariančių Komunistų Par
tijos pasimojimui skaldyti 
Susivienijimų ir norinčių pa
silikti ištikimais SLA. kon
stitucijai ir Seimo nutari
mams SLA. narių susirinki
mą ir išsirinkti kuopos vai-, 
dyba iš ištikimų SLA. kon
stitucijai narių. Tuojaus to
kios valdybos sąstatą pra
nešti Centrui ir per naują 
valdybą mokėti mokesnius ir 
kitus narių reikalus su Cen
tru atlikti.

“b) SLA. Pildomoji Tary
ba tokią kuopos valdybą lai
kys teisėta iki šiol gyvavu
sios kuopos valdyba, nežiū
rint kokis narių skaičius pri
sidės prie tokios valdybos 
išrinkimo, tuo pareikšdami 
ištikimybę SLA. konstituci
jai ir Seimo nutarimams ir 
atsisakydami prisidėti prie 
Komunistų Partijos vykini- 
mo Susivienijimo skaldymo.

“c) Užgyrusieji sauvalin
gą Komunistų Partijos vado
vybėje sudarytu centrą iki 
šiol buvusieji SLA. nariai ir 
nutarę savo mokesnių ne
siųsti j SLA. Centrą, skai
tysis sava valia išstoję iš 
Susivienijimo ir sava valia 
atsisakę visų teisių ir nau
dų Susivienijime. Tokių na
rių Pildomoji Taryba ne
skaitys daugiau SLA. na
riais ir jie negalės sudaryti 
SLA. kuopų.“ , 
šitie Pildomosios Tarybos

patvarkymai reiškia, kad, jei
gu komunistų kontroliuojamos 
kuopos ir toliau tęs sabotažo 
taktikų link SLA. centro, tai 
ištikimieji organizacijai tų 
kuopų nariai galės susiorgani- 
zuot skyrium nuo komunistų, 
išsirenkant naujas valdybas ir 
gaunant tuos pačius kuopų nu
merius, kuriuos turėjo bolše
vikų kontroliuojamos kuopos. 
O komunistai ir jų pritarėjai 
bus laikomi išstojusiais iš Su
sivienijimo ir pražudys visas 
teises organizacijoje.

Tai yra drastiški patvarky
mai, bet ką galėjo Pildomoji 
Taryba daryt, kada komunis
tai agituoja, kad kuopos, ku
rios jiems pritaria, nesiųstų 
narių duoklių i SLA. centrą? 
Jeigu komunistų kontroliuoja
mos kuopų valdybos priima na
rių duokles ir jas laiko kuopų 
ižduose arba deda į kokį nors 
savo fondą, tai nariai yra pa
vojuje, kad už duoklių nepri- 
siuntimą. centrui jie bus su- 
spenduoti ir galų gale išbrauk
ti iš SLA? Tų narių teises Pil
domoji Taryba turėjo kaip 
nors apginti.

Skaitytojų Balsai

Lietuvių Tautiškos 
Kapinės

Noriu parašyti kelis žodžius 
apie Lietuvių Tautiškų Kapi
nių trustisų susirinkimą, kuris 
įvyko liepos 6 d. Pats susirin
kime nebuvau, bet žinias gavau 
ir gana patikėtinų šaltinių. O 
tos žinios yrą sekamos. Trus- 
tistai nutarę, kad už pirktus 
prieš penkis metus lotus butų 
trumpoj ateityj sumokėti pini
gai. Jei to nebus padaryta, 
tai kapinės atsiims tuos latus. 
Kas bus padaryta su įmokėtais 
pinigais.—neteko patirti.

Tipms, kurie dabar pirks lo
tus, bus uždėtas šeštas nuo
šimtis ir jie turės pinigus' su
mokėti į metus laiko. Jei to 
nepadarys, tai ir vėl turės mo
kėti šeštą nuošimtį. Jei bus 
perkamas lotas ir į jį tuoj lai
dojama, tai reikės susyk su
mokėti pusėtinai daug pinigų.

Tie dalykai mane labai nu
stebino. Aš tiesiog negaliu su
prasti, kas pasidarė su musų 
trustistais, kad jie uždėjo to
kius apsunkinimus. Birželio 
mėnesio susirinkime, buvę 
svarstoma pakelti kainą > In
tams. Tarp trustisų kilę ne
susipratimai. Ginčai pasidarę 
tiek karšti, kad trustisai vieni 
kitus iškoliojo. Tuo visas rei
kalas ir užsibaigęs.

Dabar siaučia bedarbė. Gy
venimo sąlygos pasidarė gana 
sunkios. Tad lotų savininkams 
jutų pravartu žinoti, kodėl da
roma tokie apsunkinimai. Man 
atrodo, kad tokiais sunkiais 
laikais turėtų būti duodami, pa- 
engvinimai. O kai dėl pakėli

mo Jotams kainų, tai man at
rodo, kad tai visai nepateisina
ma. Tuo labiau, kad ant kai- 
kurių lotų buvo planuojama 
pakelti kainą net iki šimto ar 
dviejų šimtų dolerių. Jei kai
nos butų pakeltos, tai mažiau 
bebūtų galima parduoti lotų. 
O juk, kaip atskaitos rodo, 
kapines palaiko įplaukos, gau
namos už parduodamus lotus. 
Be tų įplaukų kapinėms tie
siog nebūtų galima pasilaikyti. 
Tad kodėl su aukštomis ♦kaino
mis bandoma lotų pirkėjus at
baidyti? Kodėl išmokėjimo są
lygos labai apsunkinama?

’ Lotų savininkai privalėtų 
apsižiūrėti. Į sekamą susirin
kimą jie turi kiek galima 
skaitlingiau atvykti ir patirti 
tikrą tjesą apie tuos nutari
mus. jeigu trustisų nutari
mai daugumai lotų savininkų 
pasirodytų nenaudingi, tai jie 
turėtų būti panaikinti. Aš ma
nau, kad lotų savininkai turi 
pilnų teisę priversti trustistus 
tuos nutarimus panaikinti. To
kie nutarimai paliečia ne, tik 

lotų savininkus, bet žymioj da- 
lyj pačių kapinių gerovę.

—Loto Savininkas.

Kiek Bolivijai kai
navo diktatorius

Šiomis dienomis Pietų Ame
rikos respublika nusikratė dik
tatūros, kurią praktiškai nuo 
1924 m. buvo įvedęs dabar pa
bėgęs prezidentas Dr. Šilęs.

Bolivija tais metais kentė 
sunkią ekonominę depresiją 
dėl valdžios politikos, kuri di
džiausią dalį šalies biudžeto 
naudojo algoms', režimui, ar
mijai ir tąsytinėms su Urug
vajų. Negana to, prezidentas 
Šilęs susimapė pakeisti kon
stituciją, ir padaryti save pre
zidentu ilgesniam terminui 
(kaip Smetona).

Pirmieji ėmėsi griežtos ko
vos prieš diktatoriškas val
džios užmačias Bolivijos stu
dentai. Birželio 22 dieną, so
stines mieste La Paz, Plazos 
aikštėje, susirinko žmones į 
masini mitingą. Atėjo viena 
gražiausių sostinės merginų 
pryšakyje, jaunuomenės de
monstracijos ir pirmoji prabi
lo, ragindama piliečius ginti 
šalies laisvę. Pasigirdo polici
jos šūvių salvė, ir mergina kri
to pirmoji auka, policijos šau- 
tuvų užmušta. Sykiu su ja už
muštas jauųas studentas, jos 
draugas, žandarai policijos ve
žimuose įvažiavę j minią, pra- 
cįėjo šaudyti, papliūpomis. Čia 
pat užmušta virš 40 žmonių ir 
daugiau kaip 60 sužeista.

Momentaliai prasidėjo suki
limas, apėmęs visą kraštą. 
Valdžia įvedė aštriausį karo 
apgulos stovį. Visą karišką va
dovybę atidavė vienam vokie
čiui generolui Hans Kundt, 
įkurs buvo valdžios pasikvies- 
tas išmokinti kaizerinės siste
mos Bolivijos kariuomenėje.

La Paz pavirto teroro ir 
mirties vieta. Niekas nebega
lėjo būti tikras savo gyvybės 
gatvėse, nei nąmuose. Policija, 
žandarmerija iškėlę kulkosvai
džius ant stogų ir pastatę gat
vių kampuose, skynė kiekvieną 
gyvą, kas po saulėlydžio ligi 
ryto pasirodė gatvėje. Pašau
tus tempė į policijos nuovadas 
tardyti. United Press kores
pondentas turėjo progos pro 
savo langą matyti, kaip vyrai, 
moterys ir vaikai, nespėję pa
sislėpti už durų, buvo po vie
nas kito nušaunami.

Užmiesty ant kalno buvo pa
statytos armotos, kuriomis val
džia karts' nuo karto pradėjo 
bombarduoti miestą, didinda
ma terorą. Šilęs valdžia buvo 
pasiryžusi žūt būt nutroškinti 
sukilimą. Bet prie sukilėlių 
prisidėjo karo akademijos ka
detai ir kaikurios kariuomenės 
dalys. Revoliucijai pasiėmė va
dovauti generolas Carlos Blan- 
co Galinda. Valdžios armotos 
tapo nukreiptos ant karo aka- 
demijos» ir jau grėsė sunaikin
ti visus ten apgultus kadetus. 
Tuo tarpu atskubėjo gen. Ga
lindo kariuomenė ir vienu 
šturmu paėmus miestą, paliuo- 
savo kadetus ir išgelbėjo mies
tą.

Revoliucija nusitęsė vieną 
savaitę, nuo birželio 22 d., ka
da įvyko pirmoji demonstraci
ja ligi kito sekmadienio. Pre
zidentas Šilęs, jo karo vadas 
generolas Kundt ir visi minis- 
teriai pasislėpė kitų valstybių 
delegacijose. Vėliau Šilęs, kal
niečių užsivertęs ir užsimaska
vęs, automobiliu pabėgo į čili 
žemę. Jdukusi minia suardė 
Šilęs namus'. > Suskaityta už
muštų laike revoliucijos į 500 
žmonių.

Revoliucinė valdžia sudaryta 
laikinai su generolu Galinda 
priešakyje, pradėjo šalies va
lymą nuo pražūtingų diktatū
ros palaikų. Pirmiausia, pri
statyta po specialų kontrolie
rių prie visų valdžios įstaigą, 
kurių tikslas sumažinti valdi
ninkų skaičių ant 25% ir ap
karpyti išlaidas visokiais galu 
mais budais. Kitas skubus 

žinksnis daromas apsaugoti ša
lį nuo galimybių diktatoriš
koms užmačioms pasikartoti.

Revoliucinė valdžia panaiki
no valdiškas pašalpas' laikraš
čiams, panaikino cenzūrą, nu
ėmė karo apgulos stovį ir pa
skelbė spaudos laisvę. Šilęs 
valdžia palaike savo organu 
laikraštį “EI Norte“ (kaip 
“Lietuvos Aidas“). Paskelbė 
obligacijas Šilęs valdžios pada
rytoms skoloms' užsieniuose ir 
pradėjo didžiausio taupumo po
litiką viduj.

Nepaprastai greitas nurimi- 
mas krašte ir pasitikėjimas re
voliucine valdžia bematant pa
kėlė kitų šalių pasitikėjimą. 
Gen Galinda paskelbė, kad re
voliucinė valdžia skubiai pa
skelbs laisvus rinkimus, kurie 
turės įvykti taip greit, kaip 
galima, ir kad niekas iš revo
liucinės' valdžios narių negalės 
pasilikti valdžios ofise ilgiau 
to laiko. Norinti statyti savo 
kandidatūras rinkimuose, turi 
pasitraukti iš valdžios per 6 
mėnesius prieš rinkimus. Re
voliucinės valdžios kontrolieriai 
prie ofisų yra be algų ir val
džios aparatas pertvarkomas 
taip, kad nebebūtų politinių 
protekcijų.

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Ii latviško verti Emilą Skujenieks

(Tąsa)
Tiktai nepaprastu pasiaukavi- 
mu, pastangomis ir nesulaužo
ma' energija buvo galima nuga
lėti tas kliūtis, nepasitikėjimą, 
pavydą ir blogą norą, kuris iš 
visų pusių gręsė didžiajai tauti
nio savarankiškumo apsireiški
mo įmonei.

Tai buvo taikoma į visus. 
Nei vieno ypatingai neiškėlė, 
nei vieno neužgavo., Robertas 
atsisėdo visai susivaldęs ir per
sitikrinęs savimi. Baltoji kri- 
zantema kilniai ilsėjosi ant vi- 
zitkos apykaklės šilkinio atla
po. Aiškiai matėsi, kad Blukini 
pačiam nepatogu išsitarti. Du 
syk jis atsigręžė, lyg kviesda
mas ir ragindamas.

Kluga kvietė išsitarti. Akci
ninkai turi’žinoti, ką jie pavel
dės iš senosios direkcijos ir 
inq',iesti gairės tolimesniam 
veikimui. Tada atsistojo gelžke- 
lių valdybos valdininkas Ludi- 
nis.

Jis neturėjo daug ką sakyti. 
Jis tik norėjo žinoti, ar direk
cija elgėsi pakankamai atsar
giai, įmokėdama du šimtu tūk
stančių rublių ant vapninyčios 
griuvėsių Ikškilėje. Kiek jam 
buvo žinoma, vapninyčios ple- 
ciaus savininko klausimas teis
mo instancijose dar nebuvo ga
lutinai išspręstas. Ir tada jis 
dar norėjo žinoti, ar užtikrinta 
valdžios paskola sumoje pus
antro milijono rublių krosnių 
pastatymui sulyg naujausių te
chnikos reikalavimų?

Mandelis pasisiūlė atsakyti. 
Blukis vėl pažvelgė į savo kai
mynus. Žiemeliui atrodė, kad 
jis prie to dar net nusišypsojo. 
Bet užtikrinti tai nebuvo gali
ma.

Vapninyčios reikalas visai 
tvankoje. Nuosavybės teisės 
klausimas visai lyg išrištas. 
Pirkimo suma', palyginant su 
(aklinąja verte, tiesiog juo
kingai žema. Kalbant vaizdais, 
čia pirkinys už buterbrodą. Dė
lei valdžios paskolų nebuvo nei 
mažiausios abejonės. Kol reso- 
ro pryša'ky randasi tokie suma
nus žmonės ir tautinės pramo
nės atnaujinimo entuziastai, 
kaip didžiai gerbiamas ponas 
Kluga.

Kingai pasidarė truputį ne
patogu. Sudrabs žiurėjo į jį nu
stebęs. Visais veido bruožais 
matomai ragino: na, na, dar ką 
nors, dar! Bet Kluga nesusi
griebė. Tada Ludinis atsistojo 
antrą syk.

Jis esąs girdėjęs, kad ten su 
tais Vulkano mūrais kažkas esą 
netvarkoje. Ar nebūtų galima

Bolivija sparčiai grąžinama 
į normalę, teisėtą konstitucinę 
tvarką. *

PASTABOS
Valonis-Strazdas kerta į aki 

“draugui“ Angariečiui, įrodinė
damas, kad jis pažįsta geriau 
komunizmo tezius, negu Anga- 
rietis. Sunku žinot, kuris iš jų 
dviejų geriau žino tuos pote
rius. Bet kad Strazdas moka 
geriaus plūstis, negu bile vie
nas, tą tai daugelis žino.

» » »
P-lė P. Jurgeliutė sako, kad 

visokios ir visur priesaikos 
imama su žodžiais “Taip man. 
Dieve, padėk.“ Galimas' daik
tas, kad rimtai rengiasi Pet. 
prie priesaikos. Taip, taip, jau 
ir laikas.

» » »
Komunistai savo bylą prieš 

SLA Pild. Tarybą pirmiau 
“fiksinų” iš pryšakio, o potam 
iš užpakalio. Bet ji kaip netin
ką, taip netinka. O $1,600 nu
dardėjo iš proletarų kišenių 
tiesiai į buržujų kišenes. 'Tai 
tikras arklių jodinėjimo gė- 
rriis — ar ne? Pralošei ir ty
lėk! —K. ir L.

sužinoti, kaip ten ištikro tie 
dalykai? Ne, ne — jis jau nie
ko tokio. "Tiktai reikia sužinoti, 
ar šis postas akcinės bendrovės 
priimama pasyve neužima per
daug žymios vietos... •

Užbaigęs nutilo ir atsisėdo. 
Krišo Sudrabs buvo pasirengęs 
jam net įkąsti. Blukis garsiai 
kosėjo. Kluga vartė revizijos 
protokolą, kad net la'pai pliauš
kėjo. Robertas geliančiai šypso
josi. Tikrai nesusigiedoję. Ima 
žnybti patys sau... Ir atsigręžęs 
į pirmininkaujantį, demonstra
tyviai laukė.

Bet. Kluga buvo suktesnis, 
negu jis manė.

(Bus daugiau)

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

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

KROMEL’S
PHARMACY

Jos. M. Kromel, R. Ph. G., sav.
3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calumet Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! New digestibility,' 
health qualities and delicious 
ncw flavor added to cheese.

In Vclvccta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minorais. Good for tvtry* 
ont, including the children. 
/ Vclvccta spreads, sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound package today.KRAFT 
V/elveeta

▼ The Delicious NewCheeie Food
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CHICAGOSv

ŽIBIOS
Lietuviui paskirta 

metai bausmės

•tamento parodoje, rengiamoj 
rugpiučio 16 ir 17 dd. Soldiers 
Field aikštėje. Dovanos bus 
duotos laimėjusiems. Pelnas pa
darytas iš parodas eis naudai 
našlių ir našlaičių tų policinin
kų, kurie žuvo savo pareigas 
eidami.

Tyrinėja McCormickie- 
nes išlaidas nominacijų 

vajuj

Teisėjo panirimas 
girtam('.harles (laukus, 35 metą, 

kuris pirm keleto mėnesių pa
šovė ir rimtai sužeidė probi- 
bicijos agentų John Loellerj, 
nuteistas penkiems metams ka
lėti. (laukus turės kalėti Lea- 
venyvorth kalėjime.

šaudymas įvyko tada, kai
penki prohibicijos agentai pa-|nitski areštavo O’Connellį. Teį
darė kratą adresu 6068 South Į sėjas, išklausęs O’Connellio pa
state street, kur, jie kaltino, t siaiškinimą, 
(laukus turėjęs užeigą.

Matthe\v O’Counell važiavo 
automobiliu — išsigėręs. Pasi
juto amžinai pavargęs. Sustab
dė automobilį, išlipo iš jo ir 
;;tsi)gulė. prie šalygatvio pasil
sėti. Policininkas Peter Kuz-

Užtiko bravoru lietuvio 
garaže.

jį paleido ir dar 
(pagyrė: esą, jis pirmą kartą 
maląs automobilio draiveri, ku
ris girtas pavartojo protą!

Holdapas kavinėje
uzpuo- 
kurie 

ir ku-
Baiuhtas, virimų vilias, pa

arė boldapą kavinėje adresu

Buth liauna McCormick ta
po nominuota kaip kandidatas 
į Suv. Valstijų senatą repub- 
likonų partijos sąrašu iš Illi
nois valstijos. Nominacijų va
juje ji išleido $252,572. Be to, 
dar nominuoti jai buvo išlei-
sta $67,214.10. Tokia suma 
tai 
nupirkimas.
dabar tyrinėja jos išlaidas no-
minacijps vajuje.

dėjo organizuoti $23,000,000 
sindikatą, kurio tikslas bus 
tuojaus pradėki -gerinti Cliica- 
gos transportacijos sistema.

ATIDARIAU
Ceverykų Krautuvę

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse . visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. 111.

Tek Victory 1115

faktinai yra nominavimo
Senato komisija

Keturi ugnegesiai 
žeisti

SU

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

3109 West 63rd Street

Keturi ugnegesiai sužeisti, 
kai jie gesino gaisrą, kilusį na
muose 569 So. 'Morgan St. Ant 
jų užvirto trobesio siena. Vie
nas uignėgesių vargiai beišliks 
gyvas.

11 i1 =
Lietuvės ARuŠėres

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Ivairųs Gydytojai
GYDO

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
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.

Sena* ofisai? toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. TeJ. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. TeL Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, O 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Idc. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
o

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

Tel. Bnmswick 4983
Narna telefonas Brunswick 0597 

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

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 IH II 

Nedalioj nuo 2:80 iki 4:30 po pilt
Telefoną* CanaJ 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek 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 318t Street

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

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46tb St. Chicago, UI.
, -------O----- -

Phone 
Hemlock 9252 

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

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esU priežastini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo ICt iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai, po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulęvard 7589
• ------- (p------

Veikia gatvėkarių lini
joms platinti

Halsey, Stuart and Co. pria-

d
3916 Sheridan road. Pasisiuvęs 
$250, jis pabėgo. Kavinėje tuo 
laiku buvo 15 kostumerių.

Prohibicijos agentai 
lė du garažu Ciceroje, 
buvp pastatyti neseniai 
rie buvo įrengti bravoriukams.

Garaže adresu 1514 S. 40 (?) 
court 
pos 
John 
buvo

Įrengimas bravoro garaže! 
adresu 1531 So. 51 avenue, ne
buvo pilnai baigtas. Bet ir čia Fieldo muzejuj gamtos isto- 
užtikta 1,500 galionu įtalpos ■ rj jos neseniai užbaigta dirbti 

ir išstatyta parodai grupė tri
jų kanopų arklių, kurie gyve
no šiaurinėj Amerikoje pirm 
trijų dešimčių milionų metų. 
Arkliai padaryti tokio didžio, 
kokio jie buvo tikrenybėj.

užtikta 250 galionų įtal- 
bravoriukas. Areštuota 
Jononis, kuris užtiktas 
beoperuojųs bravorą.

bravoro

kubilai ir raugalo juose.

Viešųjų darbų biuro 
pranešimas

is per 
šiomis

Fieldo muzėjuj gamtos 
istorijos

Dailės institute
Šiuo laiku institute, vaikų 

j jv, išstatyta parodai 
pilnas cirkas miniaturoje, • su

pradžia kambaryje,

Viešųjų darbu biuras šią 
vaitę duos tris paski 
radio, iš stoties WCF1 
temomis:

Trečiadienį, liepos 16 — Be- 
creation & Aviation; 
6:30 vai. vakare.

Penktadienį, liepos 18 — Mu- žvėrimis, akrobatais, etc. Vis
kas padaryta iš muilo. Vaizdas 
tiekia didžiausio smagumo at
lankantiems institutą vaikams.

; pradžia 6:30
vai. vakaro.

Graboriai •

0X1m TeleiosM Vlrglala 008* 
Bm. Tel. V*a Bures 58S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
ValBMdoa 31 ryto iki 1 po pietą, 3 IH 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Modaliom ano 10 iki 13 dle- 

M. Namu oflcaa North Slde 
3413 Franklin HlvtL 

Valaadoa 8:80 ikt 0:80 vakaro

Advokatai

o

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti nogalSjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilna* i&egzaininavl- 
mae atidengs jūsų tikrą liga ir jei a& apsi- 
Imslu jus gydyti, sveikata juras sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po yragalutino Ižcgzaniinavimo—ka« jam*

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

boj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

------ o--------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St
Valandos nu*o 10—4, nuo 6 iki 
, Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

20 St.

PO

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We»tera Avenie 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakar*, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

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

Teatruose

lai-

Policininkų paroda
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-

randasi 
May-

Stancvi- 
gimines

pėtnyeioj, 
ryto iš na- 

parapijos 
atsibus ge-

dideliame nuliūdime
Walter Smelgcwichir

pašarvotas, randasi 
I9th Ct., Cicero.

Chicago teatre — pradedant 
ateinančia savaite bus rodoma 
kalbantysis paveikslas “So Tbis 
Is London’’; svarbiausią rolę 
jame vaidina paskilbusis juok- 
daris Will Bogers; kitokie 
meriai. Will Bogersą šiame 
veiksle velta pamatyti.

Boosevelt teatre — šiuo
ku rodoma kalbantis paveiks- 

kitokie nu-

nu-
pa-

ląs “Common Clay”: 
meriai.

t’nited Artists 
šiuo laiku rodoma 
su dainomis “Soi 
llcart”; dainuoja 
dainininkas Jobu j 

kitokie numeriai.
McVickers teatre 

berodoma paveikslas “The Big 
House”; paveikslas vaizduoja 
kalinių gyvenimą; kitokie nu
meriai.

Oriental
ateinančiu 
rodoma 
Among the Millionaipcs”; 
tokie numeriai.

teatre — 
pa veikslas 

O’ Aly 
pagarsėjęs 

MeCormack;

: lės Institute bus iškabinti pa
rodai paveikslai kai kurių Chi
cagos piešėjų, jų 'tarpe Jęan 
Ciawford Addams, Rudblpho 
lugerle, Frank Gavencky, Emil 
Armin ir kitų.

ADOLFAS TARV1D

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 9 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 40 m. 
amžiaus, uimęs Lietuvoj ir pa
ėjo iš Telšių apskričio.

Paliko 
pusbroli 
gimines.

Kūnas 
1410 So.

iteatre — pradedant 
penktadieniu bus1 

paveikslas “Lovc

Laidotuvės įvyks pėtnyeio.į, 
liepos 18 <1., 2 vai. po pietų iš 
Eudąikįo koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adolfo Tarvido 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

BARBORA JASINSKIENE, 
po tevai< Jasinskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15 dieną, 9 vai. ryte, 
1930 m., sulaukus 6.2 m. am
žiaus, gimus Palediškių kaime, 
Pernoravos parap., Kėdainių 
apskr. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną^ sumi Antaną, 
marčią ir du anūkus, o Lietu
voj dvi seseris Antoniną Ber
notienę ir Kazimierą 
čienę, ir du švogerius, 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, 
1304 St. Charles Rd., 
wood, III.

Laidotuvės įvyks 
liepos 18 d., 10 v. 
mu i M t. Carmei 
bažnyčią, kurioje 
dujingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
M t. Carmei kapines i nuosavą 
lotą. Visi A. A. Barboros Ja
sinskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsę ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, sunus, marti, anūkai. 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius W. H. Borman, tel. Mel- 
rose Park 714.

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

Phone Boulevard 413?
A. MASALSKIS

Musų patarnavimo* 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningą* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidi užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Bomenų lenktynės, motorui 
klininkų polo, raitelių numeriai 
bus tikrai Įdomu pamatyti me
tinėje Chicagos policijos depar-

MARTA VILIENE 
po tėvais Jonušaitė

Mirė liepos 14 dieną, 10 valandą iš ryto, 1930 m., sulaukus 31 
metų amžiaus; gimus Mažeikių apskr., Leckavos parap,, Buknaičių 
kaime, palikdama dideliame nuliudime savo mylimuosius ir mylin
čius vyrą Juozapą ir 1 sūnų Juozapą 11 m., 1 brolį Joną Janusą ir 
brolienę Monika, l seserį Rozaliją Pranckevičienę ir švogerį Jurgį, 
švogerj Juozapą Gabalą, o Lietuvoje motiną Magdaleną Janušienę, 
1 seserį Kostanciją Vilkienę ir švogerį Augustiną ir gimines. Dabar 
randasi prirengta į paskutinę kelionę namuose 2507 West Gjlth St., 
tel. GrovehiU 2687.

Laidotuvės įvyks ketverge, liepos 17 dieną, 9 vai, ryto iš namų 
į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines. <

Visi a. a. Maętos Vilionės giminės, draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jos mylymųjų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame'
Vyras, Supus Brolis, Motina. St erys Gimines ir Pažįstami. 
Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, tel. Canal 6171.

DaKOnEsnmHHMBMBHHBMMZMMSaaBBaBnUMBHnBMI

URŠULĖ ANULIENi 
po tėvais Lapėnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 dieną, 5 valanda ry
te, 1930 m., sulaukus/ 45 metus 
amžiaus, gimus Kauno apskr. 
Babtų parap., Varekonių kai
me. Amerikoj išgyveno 20 m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Joną. 3 dukteris: Julijo
ną, Kazimierą ir Kotrina, 3 
sūnūs: Antaną, Juozapą ir Pra
ną, broli Adomą ir gimines, o 
Lietuvoj 3 sūnūs, Petrą, Kazi
miera ir Stanislovą. sęserj 
Konstanciją ir brolį Vladislovą 
ir gimines,

Kūnas pašarvotas, randasi 
2819 W. 38th St. Laidotuvės 
įvyks seredoj. liepos 16 dieną, 
2 vai. po pietų iš namų j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Uršulės Apulienės 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, sunai, bro
lis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yai’ds 1711

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dabą žmonių supranta api^ još 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dykų egzamina
vimą. pusę kainos, arba pedlioria 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu 
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. ĘLUMENTHAL
OPTOAĮETRIST

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

phone Kenwood 17^2

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 Sogth Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS. • : • • . * ‘

4645 South Ashland Avenąe 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
* Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Obs — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio* v,

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYpYTOJAS 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 

Nedalioj pągal sutarti

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avu.

Tek Pullman 595*
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojos ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 ild 12

1646 W. 46 th St

1327 So. 49th Ct

Telefoną*
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5208

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Įvąirųs Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Ii EUROPOS 

Phone Armitage .2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Loayitt St.

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

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

' Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 Dorchester Avė.

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Akių Gydytojai

Dr. JOHN SMETANA

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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 SI.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SRore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hydo Park 3395

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akiniu
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

tkirlu valandų. Ruoni 3
Phone Canal 0523

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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai * 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midvray 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams StM Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo ft-t

Telephone Roosevelt 9*90 
Namie 8-9 ryte, Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildipg 

38 SO. DEARBORN STREET
• Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Phone Boulętfard 1401DR. vy A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 'A. M.
M.

Telefonas Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Aven*«

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

7 iki 8‘ vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tele>hone Phza 8202

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockvell SI.
Tel. Republic 9723 J
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Vaikiščias gi, kuris užvožia-Į padėti diktatūros garbintoją ir 
vo 
tas

ant Poškos, buvo nugaben- 
Į Englmvood policijos sto-

* Rep.

J 1'eVJctUJVIlLO) iivjHjrs iv,

Iš SLA 109 kuopos 
susirinkimo

Susirgo p-nia 
Kumpus

Ne visuomet bnna kas 
galima parašyt iš tos ar 
ŠIA. kp. susirinkimo,

Susirgo plaučių uždegimu 
Mrs. luina Kumpus, kuri turi 
farmą Justice Parke. Serga jau 
dvyliką dienų. Randasi namie, 
prie North Oak ir Archer avės. 
Dr. Karalius prižiūri ligonę. 
Mrs. Kumpus yra sesuo laptie- 
koriaus Baslavičiaus, kuris tu
ri aptieką prie Halsted stčeet 
ir Canalport avė. Rep.

bolševikų draugą.
Lotų savininkai turėtų iš

keltus čia nurodymus apsvar
styti iir ištirti. Jeigu pasirody
tų, kad jie neturi pamato, tai 
bus s tįstai* lytos nemalonios 
tautiškoms kapinėms kalbos. O 
jeigu pasirodytų, kad nurody
mai turi pamato, tai tegul žmo
nės žino kas yra kaltininkai.

Sakalas.

plaukė nuo pat paviršiaus į 
apačią, t. y. į dugną, kur ga
lėjo atsistoti be jokios baimės.

Laisvi .teisėjai buvo šie: J. 
Degutis, Degutienė. Šliauterienė 
ir Prusienė.

Kontestas nebuvo užbaigtas 
ir dovanos pasiliko neišdalin- 

šio kontes- 
laiku ir ne- 

Norintys 
pranešimus

seimo

nors 
kitos 
todėl 

kad jie paprastai būna neįdo
mus. Bet šiuo kartu apie įvy
kusį 109 kuopos mitingą 11 d. 
liepos bus šis-tas galima para
šyti.

Pirmininkui p. Kundrotui 
atidarius susirinkimą, perskai
čius protokolą, buvo pakviesti 
SLA. seimo delegatai išduoti 
raportus. Pirmas išdavė gana į 
ilgą raportą adv. Borden, api
pasakodamas visus seimininius 
nuotikius. P. J. Stungis, čėdy- 
damas laiką, tik pritvirtino pir- 
mesnio kalbėtojo atpasakoji- 
ma.

Regis, kad p. Borden, duo
damas raportą, pasakė tik tą, 
kas tikrai įvyko buvusiam sei
me. Bet matomai buvo susirin
kime apie penki tų žmonių, 
kurie užgyrė buvusio
triukšmadarius ir jiems tas la
bai nepatiko, ir užtad po ra
portų jie stojo ant kojų ir pra
dėjo savotiškus aiškinimus da
ryti. Žinoma, tokis netikslus el
gęsis nieko gero nepasiekė ir 
“progresyviai” liko supliekti 
visam “fronte” ir progresyviš- 
kai-bolševikiškos barikados nie
ko negelbėjo.

Priimta rezoliucija, kurt bus 
pasiųsta Pildomajai Tarybai, 
kad griebtųsi visų galimų bū
dų apginti SLA. nuo save va
dinančių “progresyvių”, demo
ralizuojančių ir griaunančių 
SLA. tūlas kuopas. Vadinasi, 
109-ta kuopa nori pabudinti P. 
T-bos nartus, kad jie daugiaus 
dirbtų ir apsaugotų organiza
ciją nuo griovikų.

Kazys.

Sužeistas sunkiai
Kasparas Poška

va- 
va-

P.

Pirmadienio ryte tapo sun
kiai sužeistas Kasparas Poška, 
gyvenąs adresu 72(M> S. Wood 
street.

Apie 2 valandą ryte Kaspa
ras Poška ėjo darban. Jisai 
dirba Atlantic & Pacific san
deliuose. Kai jis ėjo per Ash
land avė., prie 72 gt., tai ant 
jo užvažiavo automobilis, kurį 
operavo jaunas vaikiščias, 
žiavęs kokių 40-50 mylių 
landoje greitumu.

Automobilis pertrenkė
Pošką, per jį kuone pervažia
vo abu tekiniai. Poška tapo 
sunkiai sužeistas. Galva su
trenkta, ranka iš peties išmuš
ta ir keturi šonkauliai sulau
žyti.

Vaikiščią pagavo, kai jis mė
gino pabėgti nuo nelaimes vie
tos. O Poška buvo nugaben
tas į Auburn Park Hospital 
(prie 78 gatvės ir Normai ave- 
nue).

Pas ligonį buvo pakviestas 
daktaras Karalius, kuris pada
rė pilną išekzamenavimą..

Tautiškos kapinės

Gansonas ir Vincą 
išvažiavo

Gansonas turės keletą ristynių 
kitur ir Chicagoje

tos. Patikrinimas 
to bus nepaprastu 
paprastoj vietoje, 
dalyvauti jame 
gaus radiograma.

Visi jautėsi labai gerai, iš
skyrus Prusj, kuris įspyrė fut- 
bolę į ežerą ir turėjo 
ištraukti ją. Nors' ta 
ne jam priklausė, bet turėję 
gelbėti.

Kitas kontestas bus su įvai
riausiu programų, kad paten-

bristi 
futbole

Lietuvių Valanda
Nežiūrint, kad daug visokių

basninkas, nė bekaušis, kurie 
čia raudonąjį biznį varo. At
simenu, kaip šiumeikeris girė- 
si, kiaid taisąs šiušius į Wash- 
ingtoną keliauti. Buvo jam pa
stebėta, kad jis tik savo biz
nį garsinąs, o į Washingtoną 
nei jis pats, nė jo sekėjai ne
keliausią. Taip ir buvo; tą ga
li kiekvienas patvirtinti. O ir 
kilbiaisninkas su 'bekaušiu bu
vo išvykę tą dieną privačiais 
savo reikalais.

Buvęs karštas tavorščių rė
mėjas pasakojo man, kad dar
bininkai šalinasi bolševikų to
dėl, jogei jie sukėlė triukšmą 
Susivienijimo seime. Šitokis 
triukšmas nutolinąs darbinin
kus nuo tavorščių. O (laibai* 
juos dar tavorščiai norintys pa
naudoti, idant sulaikyti siun
timą pinigų Susivienijimo cen
trui. Juk mes gerai permato
me, kalbėjo buvęs tavorščių rė
mėjas, kad' bolševikai nori, 
idant mes taptumėm išbraukti 
iš Susivienijimo po to, kai mo
kėjome mokesnius daug metų.

D.
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

Personai 
Asmenų Ieško

YRA pajie.Škoma po tėvais Magdė 
Lipnickiutė, po vyru Dagilienė. Gy
vena ant farmos, rodos, Connecti- 
eut ar Massachusetts valstijose. Pa- 
jieško brolis Julius Lipnickas, širdin
gai prašo atsiliepti ją pačią ar kas 
žinot apie ją, tai prašom pranešti 
sekančiu antrašu: J. Markus^ 911 
N. Sacramento Blvd., Chicago, III.

Šiandien apleidžia Chicago
musų du sportsmenai, ristikas | kinti visus laisvę mylinčius pi- 
Jack Gansonas' ir boksininkas Mečius ir pilietes.
p. Vinča. Vincą važiuoja į Bos-| —Laisvas žiopsotojas.
toną pas Jack Sharkey, o Gan
sonas važiuoja į Buffalo pasi
treniruoti, kur liepos 24 dieną 
turės rimtas ristynes su vienu 
pasauliniu čempionu. '

Iš Buffalo p. Gansonas va-1 parengimų ir net radio pro- 
žiuoja Bostonan pasimatyti su gramų, kuriuos davė nekurios 
draugais', ir pasiėmęs Vincą firmos, atėjus - vasarai turėjo 
vyks į Pittsburgh, kur p. Vir- sustoti, tačiaus radio progra- 
bickas ir kiti veikėjai jam ruo- mai, kuriuos duoda Jos. F. 
šia rugpiučio 10 dieną 15 rbun- Budriko muzikos krautuvė, ne 
dų ristynes su lietuviu ristiku tik nesustoja, bet, priešingai, 
p. Liutausku. būna dap geresni, dar įvairesni.

Iš Pittsburgh abudu parva- Pereitam sekmadieny irgi bu- 
žiuoja su Vinča j Chicago ir vo geras ir teikiantis daug ma
čią rugpiučio 31 d. įvyks Gan- lonumo programas, susidėjęs iš 
sdno ristynes su lietuviu risti- dainų, orkestras 
ku Justice Parke; ristynes bus|vargonų.
10 raundų. Po to p. Gansonas,

Naujienose” buvo jau minė
ta, kad piktos valioš asmenys 
naikina gėles lietuvių tautiško
se kapinėse.

Kas jas naikina? Spėju, kad 
tie patys meistrai, kurie drau
gijas marina. >

Aš, kaip loto savininkas, ka
pinėse visuomet sodinau tokias 
gėles, kurios man patiko. Ro
dosi, tą galėtų daryti kiekvie
nas.

Bet ne. Kai kapinėse viešpa
tavo bolševikiška diktatūra, tai 
jie elgėsi taip, kaip jiems par- 
tiko.

Priminsiu ir kitą bolševikų 
diktatūros laikų paprotį—mau
dymą mirusiųjų.

Nesijuokite, broliai. Kalbu 
ne juokais. Man pačiam viena
moteris yna sakiusi, kad jos p gal ir p. Vinča planuoja pa
vyrąs gal būt du kartu buvęs silikti Chicagoj per visą žiemą, 
maudytas. Nustebęs užklausiau P. Gansonas yra dabar Vinčos 
jos: Kaip tai? Kaip ir globėjas ir reikia saky-

Pasirodė ve kas. Kai užka- ti, Vinča turi gerą draugą p. 
sama nabašninkas, tai pasilieka Gansono asmenyje.
daug žemės. Kur ją padėti? Abudu sportsmenai gražiai 
Bolševikiška diktatūra jsakyda- dėkoja chicagiečiams už malo- 
vo pripilti duobę vandens. O numą ir vaišes ir “Naujie- 
tai lengva padaryti. Reikia tik nOms” už simpatingą paminė- 
pagal duobes kertę įstatyti pai- jįmą. Prašo perduoti sveikini- 
pą su vandeniu. mus visiems ir visoms.

Kuomet jau vandens pilna įį.
duobė, tai kitas įsakymas dar- 1 
i liniukams atsinešti štangas ir 
suvaryti visą žemę, i duobę. 
Tai ir maudydavo diktatūra 

ir nereikėdavo

Uždarė dirbtuvę
mirusiuosius, ir nereikėdavo I Chicago-Rock Island gelžke- 
vežti žemę tolyn. lio kompanija uždare, dirbtu-

O kai dėl gėlių ir medelių, vę, kuri randasi prie 124 Street, 
ai irgi buvo surasta atsakau- šitoje dirbtuvėje taisyta ta- 
1 diktatūros formiila: jei nepa- voriniai vagonai. Per paskuti- 
tinka kokios gėlės, tai užpilk nius keletą metų darbai ėjo la- 
ant jų druskos, ir užteks. O bai gerai.
paskui gausi penkinę ir gale- Bet liepos 14 dieną buvo pa- 
si parvežti tokių gėlių, kokios skelbta, kad kalbamą dirbtuvę 
patiks. uždarys nuo liepos 15 iki rug-

šiandie tos diktatūros jau piučio 1 dienos.
nebėra kapinėse, šiandie kapi- Vienok atrodo, kad kompa- 
nės prižiūrima taip, kaip jos nija rengiasi prie ko kito, nes 
;uri būti prižiūrimos. Bet dik- atiminėja važiavimo biletus, 
storiai negiali užmiršti gerų kuriuos ji darbininkams duoda 
i aikų, kuriuos turėjo viešpa- veltui nuvažiuoti j darbą. Gial 
taudami ant mirusiųjų. Taigi būt, kad kai kuriuos darbi irio
je nori grįžti atgal. Bet kaip kus ir visai paleis.
sugrįši, jeigu kapinėms prižiu-1 Darbininkas,
rėti yra pasamdytas kitas as
muo?

Taigi reikia šį naują užveiz- 
dą tuo ar kitu budu diskredi
tuoti, reikia sukelti nepasiten
kinimas juo žmonėse. Todėl aš 
ir nužiurta, bene bus duona 
dedama į kapus, kad diskre
dituoti dabartinį kapinių už- 
veizdą, paskui jį kritikuoti; o 
,eigu pavyks jį pašalinti, tai 
prižiūrėtojo vieton mėginti vėl

muzikos ir 
Budriko štabo ope

rinis tenoras su vargonų akom
panimentu ypatingai gerai iš
pildė keletą liaudies dainų. 
Tokį dainavimą yra malonu 
klausytis. Taipgi ketvergo va
karais iš stoties WHFC, nuo 7 
iki 8 vai., Budriko programai 
pasižymi gera ir rinktina mu
zika ir puikomis dainomis, ku
rios teikia klausytojams tikrą 
malonumą. Už tai, kad ir per 
vasarą p. Budrikas nesustoja 
davęs mums radio programos, 
jojo biznis užsitarnauja visų 
lietuvių paramos. Good luck.

—Girdėjęs,
k •

Rožių žeme
gra-

North Side

Laiškai Pašte
/

Šie laiškai yra atėję iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrų laikų, o 
kui sunaikina.

505 Brandis R
507 Dikselionei Martha
521 Jerebis Martin
528 Lozonovich Kreta
530
546
547

Markauskas A 
Sireinaite Elzbieta 
Stogis P 
Vilkinto Ona

PRANEŠIMAI

pas-

Tamsta esi kviečiamas būtinai atsilankyti i SLA. 251 kuopos išva
žiavimą, kuris atsibus

Liepos 20 d., 1930, Jos. Bovskis darže
Yra gera platforma dėl šokių. Turėsime 

skanių cigarų. Bus puiki muzika.

PASTABA: Važiuokite su automobiliais 
87th iki Mąple Avė. 1 mylia West pirmas
žiuojanti West nuo Kean Avė. po dešine ranka yra musų piknikas. 
Važiuojantis gatvekariais Archer Avė. iki Mount Forest, tada eikite 
3 blokus i pietus.

Kuopos Raštininkas S. J. Mitchell, 8638 So. Justine St.

gardžių šaltų gėrimų ir

Kean Avė. iki 87th St. 
namas ant 87th St. Va

PIKNIKAS
Rengia SLA. 148 Kuopa

Liepos 20 dieną, 1930, Nokomis, III.
Užtikrinant atsilankiusiems gražų pasilinksminimą.

Važiuoti reikia Route 16 į vakarus iki pažymėtai vietai.

širdingai užkviečia KOMITETAS

Nedėlioję, liepos 13-tą, 
Northsidės piliečiai turėjo lais
vą išvažiavimą ir parvažiavi
mą—grabėmis, patvoriais ir per 
akmenis. Važiuota ir sustota.

Silvan Lake, apie 40 mylių 
nuo Chicagos. Gražiausia vie
ta; aplinkui kalnai su medžiais, 
o pakalnėje tyras, kaip krišto
las, vanduo.

Apžiūrėjęs Hudsonus, Buic- 
kus, Hupmobilius, Chevroletus. 
ir kitas transportacijos įmo
nes, taipjau ir dalyvius, kurie 
buvo visi pilni ir čielybėje, už
registravau šiuos: Degučius, 
Prusius, Stasiūnus, Smalelius. 
Mickevičių Jr. ir Mickevečienę, 
Galskius, Kondrataitę, šliaute- 
rienę ir šliauteriutę.

šie visi laimingai pribuvo ir 
pradėję laisvą kontestą plauki;

Kadangi kontestas nebū
tai ne 
oficia-

Praėjusią savaitę buvo 
žios ir šiltos dienos. Darbinin
kai, turėdami vakacijas, išva
žinėjo į miškus ir parkus, ki
ti maudytis. Vakarais, einant 
gatvėmis, būdavo matyti daug 
mažiau žmonių, nei kitados. 
Karščiai išblaško darbininkus 
iš miesto, bet negali išblaškyti 
juos iš dirbtuvių.

šhio laiku darbininkai, ku
rie nedirbai, bet turi susitau
pę pinigų, gal daugiau užga
nėdinti yra, negu tie, kurie 
dirba. Jau kelis darbininkus 
teko girdėti kalbant, kad ot 
dirbk tokiame karštyje, bet už
sidirbti tegalima tik pragyve
nimui. Jus, kiad ir nedirbate, 
vis tiek gyvenate, kaip ir mes, 
bet taip nesikamuojate, kaip 
mes dirbtuvėse.

Patys darbininkai džiaugiasi, 
kad liuosi, bet tavorščiai nori 
juos pakinkyti kapitiailistams 
tarnauti, 
senvičių, 
reny beje 
naudai.

štai kad ir ketvirtos liepos 
tavorščių rengtos demonstraci
jos. Pirm tų demonstracijų ta
vorščiai garsino savo gazieto- 
je, kad busią didžiausios de
monstracijos Amerikoje. Kad 
jos sujudins visus kapitalistus, 
kad kapitalistai busią priver
sti dubti darbus visiems be
darbiams. Po demonstracijų ir 
pats komisaras pripažino, kad 
prastos pasėkos buvusios.

Reikia pasakyti, kad ir mu
sų pačioje kolonijoje nedaly
vavo nei šiumeikeris, nei kil-

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas pusmetinis susirinkimą^ ivyks 
July 17 d., 1930, Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare ant 1 lubų. Būtinai 
atsilankykite i ši susirinkimų.. Taipgi 
ateidami i susirinkimų, atsineškite 
atvirutę kaipo ženklų, kad esate loto 
savininkas-kė, nes be atvirutės nebu
site jleidžiami i susirinkimų.

Nut. RaSt. J. Zalatoris.

Keistuto Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė Nr. 1 laikys savo metini 
susirinkimų penktadieny, liepos (Ju
ly) mėnesio 18 d., 1930 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, ant 
pirmų lubų, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės pribukite 
bus rinkimas direktorių 
terminui. —J. P. Ewald.

Kensingtono Lietuvių 
šėrininkų pusmetinis

laiku, nes 
sekančiam

Bendrovės 
susirinkimas 

įvyks trečiadieny, 16 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, F. Shedvell svet., 341 
Kensington Avė. Nariai esat kviečia
mi neatbūtinai visi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. ‘

— Direkcija.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny. 17 dienų liepos. Atvi
ras Simmons svet., 1.640 N. Han
cock St., 7:30 v. vak. Visus narius 
meldžiu dalyvauti*.

\ Sekretorius A. Walskis.
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Educational
Mokyklos

Ne veltui jie gauna 
nes jų “triūsas” tik- 
išeina tik kapitalistų

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’0

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.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.,

sakyti,

me. 
vo skelbtas iš anksto, 
visi buvo prisirengę 
liai jame, dalyvauti.

Iš plaukikų, galima
geriausia pasižymėjo tai Sma- 
lelienė, Mickevičienė ir Stasiū
nienė. Jos, • mat, w daugiausia 
laikėsi vandens paviršiuje. 
Kondrataitė ir šliauteriutė, ra
si, tik ateityje bus čempionės 
plaukikės. Gį Galskienė tai

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Chicago, III.

Business Service

NAMŲ REMODELTAVIMAS
Garažai, porčial, pamatai, sankrovų prie

kiai. kambariai bungalow viftkoee. 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčial nuo $50.
Visų darbą galima padaryti su $5 ImokS- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais ifirnokėjl- 
mals. Ateikite, rašykite ar telefonuoklto

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

storų

REIKALINGAS švarus kambarys 
vienam vaikinui. Bridgeporto apie- 
linkėj. Naujienų skyriuj, 3210 South 
Halsted Street. Box 79.

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU Uf VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8463

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Westcrn Avė.

Tel. Groyehill 1038

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.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že- 
miausįos kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreiniarna i tuos, kurie klausia Mr. 
Bajrdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomU nr.ftnesin* 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame ruorgišiu* ir 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

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

PARSIDUODA lumberis dėl naujų 
namų. Pirkite tiesiog iš karų, sutau
pysite daugiau kaip pusę. Del visų 
žinių kreipkitės: Joseph F. Vileiko, 
4445 So. Campbell Avenue.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI geros rųšies ketu
rių kambarių forničiai, visai pigiai. 
Priežastj patirsite vietoje. 3430 So. 
Emerald Avė., 1 lubos užpakaly.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visaii 

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

RENDON furnišiuoti kambariai 
dėl vyrų su ar be valgio. Karštu 
vandeniu šildomi. 4440 So. Talman 
Avė., 2 lubos.

KA’MBARYS ant rendos garu šil
domas su visais patogumais, švie
sus, prie geros šeimynos, su valgiu 
ar he valgio. 4604 So. Francisco 
Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo bučeris, turiu 
ilga patyrimą ir geras pardavėjas. 
Kalbu 4 kalbas. Jaunas ir nevedęs. 
Pašaukit Phone Cedarcręst 2876.

Partners VVanted 
Pusininkų Reikia

PAJIEŠKAU našlės moteries i 
aiskrim bizni į partnerius. 568 West 
18th Street.

PAIEŠKAU partnerio i pelninga 
bizni, nes vienai persunku. Radclife 
0436. 9333 So. Cottage Grove Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reik i a

REIKALINGAS bučeris, turi mo
kėti savo darbą. 4501 S. Talman Av.

Business Chancet* 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Real Estate ofisas 
geroj apielinkėj. Pigi renda. 1826 So. 
Halsted St.

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

---- o----
PARSIDUODA groserne, saldai

nių, cigarų, tabako ir kitokių daly
kų. Kaina $2,500, priimsiu į mainus. 
3247 S. Morgan St. tel. Boulevard 
1005.

o

PARSIDUODA groserne iš prie
žasties mirties brolio. 2958 W. 38 St.

PARSIDUODA Fruit Store su 
troku, visai pigiai. Turi būti par
duotas i trumpa laikų; priežastis— 
liga. 10728 Michigan Avė. Pulltnan 
9577.

PARDAVIMUI groserne ir delica- 
tessen krautuvė, nebrangiai. 559 W. 
42nd Street.

PARDAVIMUI Soft Drink ir Chili 
Parlor. Priežastis — partneriai ne
sutinka. Tinkama vieta porai. 6852 
So. Ashland Avė.

GROSERNĖ ir bučerng su namu, 
7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalovv ar 2 
Datų, South Sidėj. 2643 W. 63rd St. 
Heiplock 7548.

PARSIDUODA groserne, saldai
niu. cigarų, tabako ir kitok'u daly
kų. Kaina $250.00, priimsiu j mai
nus. 3247 S. Morgan St., tel. Boule
vard 1005.

MAINYSIU groserne ir bučerne, 
vra labai geras biznis ir gera vieta, 
arba su mažu jmokėjimu priimsiu. 
Ateikite ir pamatykite — namėgsite, 
pašaukite: Roosevelt 5532.

PARDAVIMUI kendžiu. aiskrymo 
ir visokių smulkmenų krautuve. Kas 
nori pirkti, vra gera proga. Parduo
siu pigiai. 615 West 18th St.

RESTAURANTA. pilnai įrengta 
su mechaniška refrigeracija, galima 
naimti už likusia dalį notų. Matykit 
Mr. Panni, 3153 W. 47th Št.

EXTRA 
BUČERIAMS

Išbuvęs devynis metu vienoj vie
toj noriu pasilsėti. Kas ieškote geros 
bučernęs su groserne už prieinamų 
kainų, atvažiuokite pasižiūrėti. Galiu 
mainyti j ka turite, bet kas nemisli- 
nate eiti į bizni ir dirbti, tai prašom 
nesiklapatyti, nes ta vieta yra išdir
bta ir geras žmogus padarys pinigų.

Tel. Beyerly 2302.

Real Estate For Sale
Nąmai-Žemė Pardavimui___

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patamavima?
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafayette 0455

MEDINIS namas G kambarių su 
beismantu ir extra lotas, 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. 6049 So. Kildare Avė.

Vertės $20,000 parsi- 
duos už $17,000

6 pagyvenimų beveik naujas mū
rinis namas ant kampo, pečiais ap
šildomas, apartmęntai nuo 4 iki 6 
kamb. didumo, rendos neša apie 
$200 j menesį, Namas randasi pui
kioj vietoj South Sidėj. Iš priežas
ties mirties turi būti parduotas i 10 
dienų, Atsišaukite ant 2 lubų.

6951 South Union Avė. 
Agentai neatsišaukite*


