
I
------------------------------- *----------- ■--------I, — ........... ....................-R

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
------------ ■

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
uiider the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, 111. Penktadienis, Liepos-July 18 d., 1930 i No. 168

Maskva ir krimina
listai vadovauja 

komunistams
Taip kalba liudininkas 

kongreso komisijai 
New Yorke

NEW YORK, liepos 17. — 
Komunistų veikimo Amerikoj 
tirinėjimas, pradėtas specialės 
kongreso komisijos, kuriai var-
dovauja kongresmanas Hamil- 
įton Fish, matyt linksta komu
nistų nenaudai ir gali paveik
ti kongresą prie žygių, kuriais 
suvaržys ne tik komunistų ju
dėjimą, bet ir bendrai laisvės 
garantijas.

Smurtu vertė dėtis Į savo 
unijas

Ypatingai sunkių kaltinimų 
prieš komunistus iškėlė Nevv 
York miesito policijos inspek
torius John A. Lyons. Per pa
skutinius keturis metus, jis sa
kė, komunistų lyderiai sukur
stė skaitlingus streikus tarpe 
avalynių, kailių, geležies, tran
sporto, siuvyklų, langų plovė
jų, muzikantų, dančių labora
torijų ir kitų darbininkų.

Komunistai vartojo masinį 
pikietavimą, apsupdami dirbtu
ves ir versdami darbininkus 
prievarta dėtis j komunistines 
unijas. Bandos apsiginklavę 
peiliais, rūgštimi ir bilijardo 
lazdomis įsiverždavo į dirbtu
ves, užpuldavo darbininkus, 
laužydavo mašinerijas ir nai
kindavo prekes.

Kriminalistai vadovauja 
komunistams

Laike vieno streiko pereitais 
-metais į kavines buvo meta
mos smirdančios bombos ir iš- 

, mušta daug/ langų. Nuostoliai 
siekė šimtus tūkstančių dolerių. 
Policijos ins<pektorius papasa
kojo visą eilę sabotažo pavyz
džių, kur dėl komunistų akci
jos daug senų manufaktoristų 
tapo priversti uždaryti biznius.

Dauguma iš komunistų lyde
rių, jis pasakė, turi ilgus kri
minalinius rekordus. Jie visur 
provokavo demonstracijas, gau
dydami darbininkus į savo or- 
ganizacij’as. Ypatingai ateiviai 
pasirodė |>asiduodantis jų Įta
kai.

Sovietų valdžia baudžia 
amerikiečius

New York o įstatymais, in
spektorius kalbėjo, sunku bu
vo policijai juos apkaltinti. 
Jury nesiorientuodavo, many
dami kad tai yra tik pačių dar
bininkų tarpe nesutikimai. Jie 
neįsivaizdino, kad organizuoto 
smurto programas buvo vykdo
mas komunistų lyderių su tik
slu kenkti bizniui, įžeidinėji
mais ir kartais net žmogžudy
stėmis.

JVIaskva diktuoja Amerikos 
komunistų partiją ir kas iš tos 
partijos narių netesėjo klausy
ti Sovietų valdžios įsakymų, 
tas buvo baudžiamas.

Lordai neprisileidžia 
moterų

LONDON, liepos 17. — Ri
lius įsileisti į lordų rumus mo
teris lordes buvo vakar atmes
tas 53 balsais prieš 49. Visoj 
Anglijoj esą tik 22 moterys, 
kurios turinčios kvalifikacijos 
būti išrinktos, tačiau konser
vatoriai seniai nutarė dar pa
laukti, kol kada nors visa lor
dų rūmų sistema busianti re
formuota.

Vienas sėdėtojas jau 
iškrito

FORT WORTIH, Texas, liep. 
17. — Oscar Fox, 15 metų vai
kas, ištvermes kontesito sėdė
tojas medyj šiandien iškrito. 
Išsėdėjęs kelias dienas ir pa
vargęs, užmigo ir nukrito iš 
savo lizdo, nūs i lauždamas du 
šonkauliu ir susižeisdamas ki
tose. vietose.

Hindenburgas grasi
na įvesti trijų

diktatūrafe

Hindenburgo, Breunin- 
go ir Dietricho trium

viratas
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

17. — Diktatūros botagą Vo
kietijai iškėlė šiądien valsty
bės kancleris Dr. Heinrich 
Breuning, paskelbdamas mo
kesnių įstatymą dekreto keliu.

Kalbama buvo, kad bus pa
leistas reichstagas (parlamen
tas), jei pasipriešins vyriausy
bės finansų planui, paruoštam 
kanclerio Breuningo. Tokiame 
atvejy prezidentas Hindenbur
gas, kancleris Breuning ir fi
nansų ministeris Dietrich, pa
siremdami konstitucijso 48 pa
ragrafu, pasiimtų neriboto au
toriteto ir pasidarytų nebeat- 
sakomingi, įstatymų leidimo 
Įstaigai.

Susikirtimas dėl mokesnių
Tokia padėtis susidarė vakar 

dieną parlamente besvarstant 
finansų ministerio naują mokes
nių planą, kuriuo pakeliama 
mokesniai ligi $115,000,000.

Parlamente vyriausybę rėmu
si dauguma urnai sumažėjo ir 
finansų ministerio projektas ta
no atmestas 256 balsais prieš 
204.,

Komunistų frakcija pradėjo 
šaukti kancleriui: “atsistaty
dink! atsistatydink!“ Kancleris 
atsakė: “Turiu pareikšti vy
riausybės vardu, kad ji deba
tams nebeduoda vertės“. Greit 
po to kabinetas susirinko nu
tarti paskelbti finansų planą 
dekreto keliu. Tą aktą kabine
tui leido prezidentas, taip pat 
suteikdamas teisę kancleriui pa
leisti parlamentą.

Bus paleistas reichstagas
Konstitucijos 48 straipsnis sa

ko: “Jei viešoji saugumą ir 
tvarka Vokietijos valstybėje 
yra ardoma ir gresiama, fede- 
ralis prezidentas gali imtis žy
gių reikalingų atstatyti vieša
jam saugumui ir tvarkai“. Tas 
pats straipsnis taip pat sako; 
kad prezidentas privalo atšauk
ti dekretą parlamentui parei
kalavus.

Kokių žinksnių imsis vyriau
sybė ir parlamentas, manoma 
kad pastarasis bus paleistas ir 
ligi kitą išrenkant vyriausybė 
(pasinaudos laikotarpiu savo 
planui įgyvendinti.

Milijoniniai kyšiai 
Amerikos muitinėse
NEW YORK, liepos 17. — 

Čia pašalinta ir patraukta tar
dymui visa eilė muitinės val
dininkų, susektų imant iš už
sienių pirklių stambius kyšius 
už įleidimą be muito Įvairių 
prekių. Paleisti Samuel Stans- 
field ir Wm. Gilfray, buvę mui
tinės ekzamenatoriai, paėmę 
kyšio $14,000 už įleidimą švei
cariškų laikrodėlių milijono 
dolerių vertės. Tardomi valdi
ninkai pareiškė, kad čia esan
ti sena ir paprasta, mada “po 
biskį užsidirbti iš šalies“.

[Atlantic and Pacific Photo]

Washington, D. C. — Taip atrodys Aukščiausiojo Teismo- tro- 
besis, kuris dabar pradedama statyti. Jis kainuos $9,740,000.

Indijos vice-karalius 
pasirengęs nusileisti 

_ f

Pasiuntė du savo šali
ninkus perkalbėti Ma

hatma Gandhi
SIMIjK, Indija, liepos 17. — 

Vice-karalius lordas Irvin lei
do dviem hindų vadams apsi
lankyti pas kalinamą “šventą
jį žmogų“ Gandhi ir dar du 
kitus, pareikšti vice-karaliaus 
pageidavimus ir pažadus, kad 
Anglija esanti pasirengus su
keikti Indijai teisę save val
dytis, pasilaikant vien tik tuos 
reikalus, kurių Indija dar ne
galinti pati apimti.

Nebesuvaldo riaušių

OALGUTTA, Bengal, liepos 
17. — Pereitą penktadienį pra
sidėjusios riaušės Kišorenani 
apylinkėj dar nėra baigtos ir 
vyriausybę dar nepajėgė paimti 
viršaus. Keturi riaušininkai ir 
‘ 1 pašaliečių užmušta, 5 val
džios aificieriai ir 2 vietiniai 
sužeisti.

Gresia Francijos ir 
Italijos karas

Abi šalys ginkluojasi, bet už
puolikas bus Italija

NEVV YORK, liepos 17. ' 
Sugrįžęs iš Francijos James 
W. Gerardu buvęs prezidento 
Wilsono ambasadorius Vokie
tijai pranešė, kad Europoj gre
sia naujas karo pavojus tarpe 
Francijos ir Italijos. “Karas 
yra neišvengiamas. Jis jau yra 
ore,“ pasakė Gerard. Karą te- 
čiau ruošianti ne Frau ei j a.

PARYŽIUS, liepos 17.—Ne
žiūrint Į laikiną atlydį Fran
ci jos ginče su Italija dėl lai
vyno ir pradėtas. Francija ką 
tik pareikalavo iš parlamento 
$45,000,(XX) karo ginklavimosi 
reikalams. Reikalavimas parla
mento finansų komisijos jau 
priimtas ir tas jau duoda vy
riausybei laisvas rankas savo 
darbą varyti.

Penkis Širvius vyrui, 
šeštąjį sau i

OREGON, III., liepos 17. — 
Paleidusi 5 šūvius į savo pa
klydusį vyrą, Mrs. Evelyn Sch- 
wingle, 37 m. apsupta policijos 
ties prieplauka, pasilikusį j į še
štą šūvi paleido sau i kaktą, 
ir tuojau mirė. Ji su vyru bu
vo vakarykščiai teisme, reika- 
laudamu perskyrų.

Kurdai iš paskutinių gi
nasi prieš turkus

ISTANIBUL, Turkijh, liepos 
17. — Bepersekiojant kurdus 
apie Ararato kalną, nukrito že
mėn vienas turkų karo lakū
nas, kurdų pašautas. Pagauta
jam kurdai išbadė akis ir aero
planą sudraskė į šipulius.

Prohibicija yra visų 
kriminalų priežastis
Didmiesčiuose žmogžu

dysčių mažiau
NEĮW YORK, liepos 17. — 

Clarence Darrow, garsus Ame
rikos unikumas, skeptikas, ci
nikas, advokatas ir kaip jį dar 
vadina, pareiškė savo nuomo
nę apie prohibiciją, šaky damas, 
kad ji “pradeda sprogti“, kad 
tai yra galo pradžia. Tai rodą, 
kad žmonės nusibodo to kvai
lo Įstatymo. Jei norite kalbė
ti »apie kriminalus, negalite iš
vengti nekalbėję apie prohi- 
biciją. Nusikratyk i te to pra
muštgalviško įstatymo. Tai yra 
svarbiausias šio krašto uždavi
nys padaryti tuojau. Tai pa» 
darys daugiau gera, ne kaip 
visos tos kriminalinės, refor- 
minės, tirinėjimo, statistikos ir 
studijų komisijos sykiu paim
tos.
Šlapinusias miestas padoriausias

Ar CIneagoj daugiau krimi
nalo kaip kitur? Darro\v at
sakė: “Ištikrųj'ųi jo yra kur kas 
mažiau čia, kaip bile kitame 
šio krašto mieste skaitant už
mušimus ant 100,0(X> žmonių. 
Vagys dar nesirengia paimti 
miesto. Biznis eina ir visada 
•eis. Kriminalas taip pat eis, 
kol psts gyvenimas eis. Jo ne
sustabdysi Įstatymais ir bau
dimais.

Yra įMemphis miestas prohi- 
bicijos pietuose, kurio užmu
šimų skaičius siekia 66.8 ant 
100,000, ir yra Bostonas, vie
nas iš Slapiausių miestų visa
me krašte su 2.9 užmušimais 
ant 100,000. Yra New York su 
35,000 saliunų ir žmogžildys- 
čių rata 7.1, ir yra Cbicaga su 
12.7 ir Philadeliphia su 8.4. 
Ten, kur žmonės tiki į prohi- 
biciją, jie turi daugiau žmog
žudysčių, negu mes turime“.

Birželio 30 d. Kauno miesto 
policija už įvairius nusižengi
mus surašė, piliečiams 45 pro
tokolus.
f, 1 -'T,

kORFIS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: 

• Tirštėjantis debesuotumas ir 
šilta, galbūt penktadienį dar 
gana su žemesne temperatūra. 
Vidutinis, galbūt vėsesnis pietų 
viaikarų vėjas, kurs suksis į 
šiaurę ligi penktadienio. Illi
nois šiaurinėse dalyse galima 
perkūnija apie penktadienį.

Vakar po pietų temperatūra 
siekė: 1 vai. 90°, o 4 vai. po 
piet 92 laipsnių.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:23. Mėnuo teka 11:51 vai. 
vakaro.

Apsivedė, bet jokios 
naudos

RlEED CITY, Mieli., liepos 
17. Čia ką tik apsivedė Mrs. 
Alma Reeder su James A. Neil 
iš Montpelier, bankininku, ku
rie jau mylėjosi per 40 metų, 
nuo pat kūdikystės, bet tuojau 
po vestuvių 4 valandoms pra
ėjus jaunoji gAvo apopleksiją, 
ir mirė. z

93 miestai su gyven
tojų skaičium virš

100,000
New York vienas 7 milijonai

WASHINGTON, D. C., liep. 
17. — Naujausiu laiku dar 5 
miestai priaugo virš 100,000 
gyventojų. Dabar visose Suvie
nytose Valstijose yra 93 mie
stai su virš šimto tūkstančių 
žmonių. Viso tuose miestuose 
gyvena 36,393,221 žmogus ar- 
įba daugiau kaip ketvirtdalis 
visų U. S. gyventojų.

• 15,000,000 penkiuose
miestuose

•
New Yorkas turi arti 7,000,- 

000. Kiti po jo seka Chicago, 
Philadelphai, Detroit ir Los 
Angeles; visi tie 5 miestai tal
pina daugiau 15 milijonų žmo
nių. Los Angeles yra naujau
sias miestas, kurs pasivijo di
džiųjų milijoninių miestų eilės.

Keista vaikų 
epidemija

Amerikos vaikai pradė
jo lipti j medžius

CHICAGO, liepos 17.—Mie
sto motinos turi didelio susi
rūpinimo dėl pasireiškusio nau- 
io ištvermės sporto vaikuose. 
Prisiklausę įvairių ištvermės 
rekordų ore, vandeny, ant kuo
lų, vaikai sumanė sumušti vi
sus ištvermės rekordus sėdė
dami medžiuose.

šiandien jau Įrengti lizdai 
medžiuose prie Wabansia avė., 
Merrimac avė., St. Jakus avė., 
Oak Park, So. Paulina st., So. 
Wincliester avė., Wood st. ir 
(>9th, Ridge rd., Wolfram st. 
ir tie lizdai kaip grybai vis 
nauji auga.

Ir seniams pradeda patikti
Ateina taip pat žinių, kad 

ta sėdėjimo epidemija yra ap
ėmusi vaikus kituose miestuo
se, kaip tai Milvvaukee, Benton 
Hl?rbor, Niles, Mich., Logans- 
port, Ind., Marinette, Wis. ir 
kitur. Kaikur vaikai jau sėdi 
po antrą ir trečią savaitę. Ly
giai kaip orlaivių ištvermės la
kūnams vaikams jų kiti jauni 
draugai suorganizavo “refuel- 
ing“ stotis, gabena jiems mai
stą, atneša skaityti laikraščių, 
knygų, įveda radio ir ’tt.

Motinos pradžioj buvo susi
rūpinę ir klausė net teisėjų 
pagelbos, su policija kad vai
kus grąžintų n'amo, bet teisė- 
jai rado, kad nėra tokio Įsta
tymo, kurs vaikams draustų 
lipti į medžius.

Galop ir suaugusieji pradeda 
susiinteresuoti. Biznieriai “čem
pionams” pradeda pristatyti 
sialdainių, dovanų, laikraščiai 
plačiai aprašo.

Vaikai pasiryžę sėdėti ne tik 
po kelias savaites, bet ištisas 
vakacijas ligi pat mokyklų at
sidarymo.

Voldemaro garbės teis
mo nebus

Vakar “Žydų Balsas“ prane
ša, kad Voldemaro byla gar
bės teisme jau numarinta.

Lietuvos Naujienos
Tautininkų konfe-\ 

rencija
Kaip teko girdėti, tautinin

kų konferencijoj gen. Bulota 
kreipęsis Į Voldemarą , prikiš
damas, kad tas ne su kuo ne- 
siskaitęs; bet dabar reikią tą 
viską užmiršti. Po to kreipęsis 
į T-kų s-gos vadovybę prašy
damas neužmiršti Voldemaro 

esą turimų nuopelnų. Po Vol
demaro (kalbos vienas provin
cijos delegatas pareiškęs, kad 
jis išklausęs abi šąli ir siūląs 
susitaikyti. Esą Voldemaras 
kaip jaunesnis teištiesia Mi
ronui ranką. Taip Voldemaras 
ir padaręs.

Nubaudė komunistus 
už mušimą policijos

■Pereito sausio 14 komunis
tai, apie 80 žmonių, susirinkę 
prie Vyr. tribunolo Kaune bu
vo bepradedą demonstruoti. 
Policija norėjo demonstrantus 
išsklaidyti. Tada demonstran
tai pradėjo policiją mėtyti ak
menimis ir mušti.

Demonstrantas Beilisas po- 
Jic. Jonavičiui davė Į veidą, o 
Ilavičius Peisachas plytgaliais 
laidė. /

Vakar kariuomenės teismas 
Beilisą nubaudė 12 metų, Isla- 
vičių ---- 1O metų sunkiųjų dar-
bų kalėjimo.

Ant teismo stalo, posėdžio 
metu, buvo ir plytgaliu mai
šas, kaipo įrodomoji medžiaga.

Kalifornijoj žuvo 12 
žmonių

Sprogo gazas tunelyje

GAM.P MiITCHELL, Cal., liep. 
17. — Gazo ekspliozija užmu
šė visą darbininkų buri, dir
busį prie ISan Francisco van
dens peryado tunelio, Hetch- 
Hechy. Inžinieriai aiškina, kad 
gazas atsirado' begręžiant že
mę. Tunelis yra 800 pėdų gi
lumo stačiai į žemę ir ten per
siskirta. Trylika žmonių iš vie
nos šakos 1500 pėdų gilumo 
išimti gyvi ir atrodo pagys.

Nusuko $1,000,000 
ir pabėgo

PARYŽIUS, liepos 17. — 
National City Bank of Nevv 
York skyriuj Paryžiuj susek
tas didelis miaukimas, siekiąs 
milijono dolerių. Tą suktybę 
padaręs vienas banko ekzeku- 
tyvas, kurs tuo tarpu yra kaž
kur pasislėpęs. Bankas buvo 
apdraustas.

Negrai dalyvaus demo
kratų nominacijose
VVASHINGTON, liepos 17. 

— Supreme Court šiandien nu
sprendė klausimą ar negrai ga
li dalyvauti Demokratų parti
jos primarijose. Klausimą, pa
siremdami konstitucija iškėlė 
Little iRodk, Ark. nigeriai. 
Aukšč. teismas rado, kad tei
sę turi, ir injunkciją nuėmė.

Philipinuose cholera 
mirė 800 žmonių

MANILA, liopos 17. — Phi- 
lipinų sveikatos apsauga parei
kalavo skiepų 8,000,(XX) žmo
nių apsaugojimui nuo choleros 
epidemijos pavojaus, kadangi 
jau 800 žmonių cholera mirę. 
Rengiamasi visiems ateinan
tiems metams prie kovos su 
ta liga.

Lietuva ir reparacijų 
bankas

“kliše štimme“ praneša, kad 
Lietuva gavusi užklausimą ar 
ji prisidėsianti prie Reparaci
jos Banko. Esą atsakymas 
duotas teigiamas. Tuo tarpu 
kompetentiškose sferose mano
ma, kad dėl aukšto įmokėjimo 
Lietuva negalėsianti dalyvau
ti Reparacijos Banke. Įmokė
jimo minimumas — 2 milijo
nai dolerių. Lietuvai sumokė
ti tokią sumą esą sunku.

Patvirtinta siena su 
Latvija

U. R. Ministeris d-ras Zau
nius ir Latvijos pasiuntinys 
Lietuvai ponas Liepinš pasikei
tė deklaracijomis;

1. Lietuvos Latvijos sienos 
patvirtinimo (patvirtinama esa
moji siena).

2. Prekybos ženklų apsaugo
jimo.

4
Nepaprasti žiopliai Se

namiesty

Paskutinėmis dienomis pasie
kė rekordinio skaičiaus atras
tieji Kauno senam mieste ir 
nežinia kam priklausantieji 
daiktai. Tarp jų yra ir bran
gesnių : automobilio padanga 
keleto šimtų litų vertės, apie 
5 kg. vilnonių siūlų, 1 nepa
prastai didelis raktas, lietsar
gis. Kaž kas pametė piniginę 
su 3 lit. kitas 12 geležinių za- 
viesų durims. Visi tie daiktai 
randasi I nuovadoj.

Susimušė šauliai
Iš V. R. M-jos pranešama, 

kad Kaune birželio 22, Viliam- 
polėj šauliai surengė gegužinę 
ir Įsigėrę pradėjo su piliečiais 
muštis. Per muštynes nukentė
jo šauliai. Policija tuo reika
lu veda kvotą.

Audra su ledais
Birželio 25 d. 14 vai. Trakų 

apskr., Kruonio valsč., Medi
nių,- Sališkių ir Žirgaičių km. 
laukuose, apie 600 ha žemės 
plote, audra su ledais sunaiki
no ;apie 75% pasėlių, daugiau
sia rugių ir kviečių.

Audros metu apgriautas Stra- 
vininkų invalidų prieglaudos 
gyvenamo namo skardinis sto
gas. Be to, nunešta keletas 
apylinkės tiltų. Nuostolių pa
daryta per 20,000 litų.

Jauni rašytojai J_
Antanas Venclova, Petras 

Cvirka ir Bronius Raila šian
die pradėjo pėsti kelionę iš 
Kauno aplink Lietuvą. Jie nu
sistatę aplankyti visas Įžymes
nes Lietuvos vietas, piliakal
nius ir arčiau prisižiūrėti kai
mo žmonių gyvenimo.

LIETUVON
Siunčiame P i n i r u a 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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Grand Rapids, Mich.
Nesikaria

Praeitą pavasarį, kuomet mu
šti miesto komunistai surengė 
bedarbių demonstraciją kurion 
su visais žiūrėtojais susirinko 
apie 200 žmonių, įskaitant ir 
kelis lietuvius, vieno lietuviško 
bolševiko A.K. paklausiau: “Kur 
dabar eiių”. fSą.ko, einu demonst
ruoti; (gal gausim duonos ar 
lazdų. Aš pastebėjau, kad vei
kiausia nieko negausit. Taip ir 
buvo. Susirinkę prie miesto ro
tušės spycino kiek norėjo, ir 
niekas jų netrukdė. O pas bol
ševikus tai jau tokia mada, kad 
jei neįvyksta jokio susirė
mimo, tai skaitoma nepavyku
siu toki parengimą. Taip buvo 
skaitoma ir ankščiau minėta de
monstracija nepavykusia. Todėl 
tūlas komunistas lietuvis pasi
vadinęs Jenksonu, kuris net 
spyčinęs viršminėtoj demonst
racijoj, parėjęs savo garaže pa- 
sikorč. ^monSs. lcs»lba. kad Jenk- 
sonas buvęs nepatenkintas tokia 
demonstracija, už tat ir pasi
koręs. Bet dabar musų komu* 
nistai, kuomet laike S.L.A. sei
mo pralaimėjo ir apie porą kar
tų teisme nieko nepešė, da ne
sikaria. Kažin kodėl?

S.L.A. Jaunimas ir sportas.
Liepos (j Majais paežery Įvy

ko beisbolas. Lošė S.L.A. 60 
kuopos -tymas su Chicagos 
S.L.A. Maroons tymu. Kadangi 
tą dieną buvo musų kuopos mi
tingas, t? i man pradžios lošimo

sportą. Moteris, supratus mano 
pasakymą, sako —tai yra gera 
ir gražu. Vienu žotljžiu, gėrisi 
svetimtaučiai, gėrisi ir lietuviai 
musų jaunimu, musų organizaci
ja. Tik mes mokėkime ją palai
kyti, kad nei musų jaunimas, 
nei mes patys nenueitiimėm 
nė kairėn, nė dešinėn. Tai pri
klauso bent dabartiniu laiku 
nuo augusių narių. Jaunimas 
musų nepolitikaują. Tai parodo 
ir tas, kad jie sociali tų, bolševi
kų, katalikų ar tautiečių tėvų 
vaikai susiėję visi lygus, visi 
myli sportą ir nesipyksta už 
politiką, taip kaip daro augesni 
lietuviai. Todėl jei mes patys iki 
,šidl nusugeĮbėjom susitaikinti 
tarpe savęs sporte ir apšvietoj 
dirbti bendrai, tai vertėtų pa
simokyti iš musą jaunimo*

H. Naudžius.

Detroit, Mich.
Visko po biskį

Kaip jau visiems yra Žino
ma, lietuviški Maskvos kacapu 
klapčiukai pralaimėjo karą 
prieš Susi vieni j imą. Tame ka
re daugiausia nukentėjo Det
roito garnizonas. Mat, jie ne
norėjo iš karto pasiduoti ir vis 
tikėjosi atsiimti prarastas po
zicijas. Dėliai to jie buvoi skau
džiai “apšaudyti“.

Detroito garnizonas buvo pil
nai prie visko prisirengęs ir 

i nujautė, kad gali įvykti krau
jo praliejimas, nes ir daktarą 
su savimi vežėsi.

limas. Tąsyk iš No. 21 pasi
liks tik 0. Nariai privalo apsi
žiūrėti, kad dėl bolševikų ma
chinacijų neliktų suspenduoti 
arba išbraukti.

Matomai, bolševikai yra pa
sirengę mokesnius kolektuoti 
ir pas save laikyti. Reikia juk 
buržuaziškus advokatus sam
dyti ir jiems brangiai mokėti. 
0 tie advokatai žada milioną 
dolerių atkariauti... —Viandupė

BAISUS SKANDA
LAS ARGENTINOJ

neteko matyti. Tik po mitingo 
nuvažiavom ir spėjom pama* 
tyti tik' pabaigų. Publikos buvo

• Grįžo visi gyvi, bet kaikurie 
jų nesveiki. Tai dabar Dr. Pa* 
levičiuš turi ką gydyti. Reikia

susirinkę pažiūrėti lošimo gana 
daug. Matėsi visokių, —senų 
ir jaunų, katalikų bei bolševikų 
ir kitokių. Visi gėrėjosi musų 
jaunimu. Pabaigoj lošimo tie 
musų boljninkai atrodė nekaip, 
nes burnos, akys ir ausysUnive- 
taip apsivėlę žemėm, kad nei

išleisti atsišaukimas' Į visas 
provincijas, kad kurtųsi bolše
viku raudonasis kryžius nuken* 
tėjusioms gelbsti. Aukos bū
tinai yra reikalingos. Viso- 
•kiem» Bimboms, Prūsokams ir 
K vaikiniams reikia juk gyven* 
ti.

pažinti nebuvo galima. Bet kai 
pabaigę lošti išsimaudė, tai ir 
vėl atrodė jauni ir gražus. Po 
tam prasidėjo šokiai, ir šoko 
bei linksminosi iki vėlybos nak
ties. Visi linksmi, visi malonus 
taip kad augusiems žmonėms 
malonu ir žiūrėti. Štai būrelis 
senyvų žmonių susėdę priešais 
povilioną kur jaunimas šoka, 
kalbasi. Viena moterėlė sako: 
Varge, kaip tas laikas greit par
bėgo! Ar čia seniai mes buvom 
tokie jauni, tokie gražus, kaip 
šitas musų jaunimas. O dabar 
jau musų dienos baigiasi; jau 
mes netinkam kartu linksmintis

Tik visa bėda, kad gyvento* 
jai jau jaučiasi pusėtinai su+ 
vargę. Net ir Maskvos davat
kos pradeda streikuoti ir ne* 
nori aukų bedUoti. Atsiranda 
jau ir tarp bolševikiškų simpai 
tizuotųjų, kurie pradeda susil 
prasti ir tolintis nuo maskvi* 

! nių.
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Fordas jau pradėjo darbinin
kus atleidinėti. Reiškia, žiemai 
sumažins darbininkų skaičių, 

j Kadangi vis yra įvedamos nau- 
i jos mašinos, tai produkcija 
; vargu sumažės. Kokia bus atei*

su jaunaisiais'. Mes jaučiamės 
kaip ir atskirti, kaip ir neken
čiami, ir nemalonus šitoks musų 
gyvenimas.

Bet staiga k?žin iš kur atėjo 
jaunas ir gražiai nuaugęs vai
kinas. Gal jis nugirdo moteries 
kalbą. Vaikinas pratarė: Gerbia
mieji, kodėl taip nuliūdę, eikite 
šokti. Moteris atsako, kad jau 
mes netinkam su jumis, jau mu
sų dienos jaunystės prabėgo* ii 
mums lieka tik iš tolo pažiū
rėti į jus. Vaikinas sako, tetuke, 
nepaisykite nieko; linksminkitės 
kartu su mumis. Mes mylim 
senus žmones ir mes norim, kad 
augusieji kartu su mumis da
lyvautų. Kuomet jus su mumis, 
mes busim visuomet su jumis. 
Moteris net ašaromis apsipylė 
dėl tokio malonaus ir mauda- 
gaus vaikino atsakymo. Ir iš' 
tikrųjų, tik reikia gėrėtis musų 
jaunimu, kaip jie gražiai moka 
apsieiti ne tik tarpe savęs bet ir' 
su suaugusiais žmonėmis. Tai i 
yra žiedai, kurie žavėja augusių 
sielą. Ne bereikalo viena svetim
tautė moteris manęs paklausė, i 
kokios tautos šitas visas būrys ■ 
žmonių. Aš pasakiau, kad tai 
lietuviai. Moteris paklausė ma
nęs: kaip tai, nekurie beisboli- • 
nurinkai turi užrašą ant rauko- Į 
vės “Chicago”. A’š pauškinau?

! nanti žiema, tai sunku pasa
kyti. Perdaug ni’eko gera ne
galima tikėtis. Darbininkui vėl 

' teks vargas vargti.
a o a

Liepos 3 d. atlankėme poną 
Darmaitį ir jo gražų vištų 
ūki. Važiavome penkiese: Dar
niai tienė, A. Bernotą, F. Li- 
mink ir J. P. Milton. Farmoj 
praleidome keturias dienas. 
Laikas prabėgo gana linksmai. 
Ponia Darmaitienė pagamino 

' gardžius valgius. Mat, farmoj 
I yra visokių šviežių vaisių. Na, 
i o kai pa vaikščioji tyrame ore, 
tai ir valgosi daug geriau. 
Ant galo, p. Darmaitis prista
tė mumis prie darbo. Vieni 
šieną piovėme, kiti mašinas 
taisėme. Mums to tik ir reikė
jo: šiaip ar taip turėjome pa
simankštinti.

Kelionė buvo visai laiminga. 
Vežėmės tris keisus kiaušinių, 
o sumušėm tik vienui vieną 
kiaušinį. P-as Darmaitis da* 
barti i du laiku turi daugybę 
vištukų ir antukų, — apie 
tūkstantį galvų.
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kuopa nutarė nemokėli mokes
nių į centrą. Kalbėjaus su ke
liais tos kuopos nariais. Sako, 
kelsimės į 352 kuopą arba tver-

kad mes turim organizaciją, sime naują.
kuri apima visą Amerika ir mu- Atrodė, kad ir bolševikų vali
sų organizacija užlaiko tam lik* domu.se kuopose ne viskas rar
ra dalį jaunimo, kurie myli nriai eina, — gali įvykti ski

Lietuviškas “milijonierius” Jo- 
kU'baitis pasirodė esąs mer
gų agentas. — Jo bendra
darbis Pranas šocikauskas su 
žmona, o taipgi konsulas Ma
čiulis su sekretorium Stepo
naičiu pašaukti policijon bir
želio 13 dieną. — Kunigas 
gelbsti Jokūbaitį, nes pasta
rajai yra parapijos iždinin
kes ir geras katalikas.

Klerikalų užgriebtos “Pietų 
Amerikos Naujienos” savo No. 
27, paraše didelį įžengiamą 
straipsnį tokiu antgalviu: “t)i* 
dėlis pavojus gręsia----- susinu,
pinkim visi”. Ten kalbama^ 

kad lietuvių tarpe yra mergų 
agentų, ir kad juos greit pa
skelbs. Bet tą pačią dieniu 
kai pasirodė minėtas straipsnis 
vietine argentinų spauda pa
skelbė vardus lietuviškų rufi- 
janų, kurių vadu ir finansuo
toju yra Jonas* Jokūbaitis, 
dviejų paleistuviškų kavinių 
dalininkas ir laivų agentūros 
savininkas. Birželio 13 dieną 
policija suareštavo Jokūbaitį ir 
jo bendradarbį Wutkevičių 
ukrainietį* už pardavimą Moni
kos Pavilonienės. Jokūbaitis 
pakratė mašną ir ant rytojaus 
tapo po kaucija paleistas, šun
daktaris Pranas Šocikauskas, 
jau kelis metus čia vartojo 
Lietuvoj žirgvaikiu papuoštą 
blanką rekomendacijoms par
davinėti >ir vadinasi Lietuvos 
valdžios legatu. Tokius krimi
nalistus kitos šalys deportuoja, 
bet šį Lietuvos konsulas Skim 
kis perstatė Mačiuliui kaipo 
savo draugą, o šis jį ir laiko 
tokiu, šaika iš Jokūbaičio maš- 
nos. šundaktario ir Mačiulio su 
kunigu užgriebė “Naujienas”, 
kurios buvo valstybiniai nu'sii 
statęs laikraštis. Bet jie ne
paliečia “Rytojaus”, kuris yra 
anti-valstybinis... Jie draugam 
ja tik su kriminalistais ir vi
sus dorus žmones neapkenčia, 
šocikauskas baltosios vergijos 
operacijas veda per savo žmp- 
ną, kas policijoje tapo darody- 
ta. Jbkubaitis su Šocikausku 
pakliuvo už pardavimą minė
tos Pavilonienės ir dar kelių 
merginų. Gelbėjo Jokūbaitį jo 
advokatai ir šundaktariai, bet 
teisėjas Ilodriguez Ocampo vis- 
tiek iškėlė bylą, kurią Mašnius 
nęnumarins.

Pilietę Julę Malevičiutę Jo
kūbaitis taipgi buvo išdavęs 
paleistuvnamin ir ji iš ten iš
trukus atėjo pas jį ir prie visų 
žmonių sviedė jam akysna 17 
pėzų, kuriuos “uždirbdama” 
palydė j 6 savo dorą ir sveika-, 
tą. Konsulas jų skundų ne
priėmė:’ liepė ateit už metų. 
Kitose tautose taip nėra.

Konsulo sekretorius Br. Ste
ponaitis policijoje . aiškinosi, 
kad jis su mergų pardavimais 
nieko bendro neturi. Esą tai 
Jokūbaičio verslas ir specialy
bė. Lydėdamas namo iš polici
jos Pavilonienę konsulo rašti+ 
ninkas baugino ją neprasidėti 
su teisybės ieškojimu, nes', gir
di, Jokūbaitis turi pinigų, ir 
gali daryt ką tik nori...

Labai įdomu ir tai pažymė
ti, kad Jokūbaitis yra čia ku
nigo Janilionib organizuoja
mos katalikų parapijos iždinin
kas ir garbės narys. Parapija 
dabar tikrai gali turėt “pasi
sekimą”, kad toki dorovės 
apaštalai ją organizuoja.
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Kaip į visa tai žiuri lietuvių 
visuomenė?

Kaip tik ispaniški laikraš

čiai patalpino JėkUbaičio agen
tūros aukų paveikslus ir pla
čiausius aprašymus, tai senai 
čia gyvenanti lietuviai iš to vi
siškai nenusistebėjo: žinome 
mes tą rufijaną, kuris iki tol 
tarp lietuvių nesirodė, kol ne
pakvipo jam lietuviški pezai. 
Barfe, agentūroje ir juodoje 
baltosios vergijos biržoje jis 
lietuviškus pežus puolėsi plėšti. 
Jis pasiėmė Lietuvos pilietybę, 
nes Argentinos valdžia turi 
tokius šlykščius apie jį rekor
dus, įad Argentinos pilietybės 
jis niekuomet negautų. Antras 
dalykas, jis tai padare dėl to, 
kad teisiant už rufijanystę, jį 
neveža Ugninūn žemėn, bet 
gali išsiųsti ton šalin, kokiai 
priklauso. Patriotizmu trak
tuojant jis labaį meilingas pat
riotas, nes iš Austurias paleis- 
tuvnamio sau italijonišką smui
kininkę vedė, kuri ten “griež
davo” ant lašiniuotos smuikos.

Dabar tie ponai: Jokūbaitis, 
Šocikauskas, kunigas ‘ Janilio- 
nis ir konsulas Mačiulis suda
ro Buenos Aires lietuviškos 
visuomenės erzac-elitė. Kuomet 
sveikinasi, tai senas Jokūbaitis 
vis pliaukštelia šundaktarienės 
rauk:} ; mat, abiej ų žmonos 
žino Zwi Migdai ir kitokius 
gišeftus. ( ♦

Argentinos lietuvių darbi
ninkų visuomene. pasipiktino 
šios šaikos darbais ir grieštais 
protestais atsako už tai. kad ji, 
ta šaika, užgriebė darbininkų 
laikraštį “Naujienas”, žmones 
suburė. jč^as ir birželio 17 d* 
jau pasirodė Pietų Amerikos 
Naujienos leidžiamos pačios 
Pietų Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjungos, kuriose nu
meris nuo numerio bus iškelta 
viešumon visi Šocikausko-Joku* 
baičio šaikos darbeliai ir pro
vokacijos, kurioms jie buvo 
panaudoję Sąjungos vardą, 
š'pitolninkų šlamšto dabar nie
kas neskaito, nes jį leidžia 
kriminalistas šocikauskas su 
Jokūbaičiu.

Skandalo pasekmės
Kol Jokūbaitis nematė, kad 

argentinų spaudoje paskelbta 
jo aukų parašai su fotografijo
mis,—jis atsipirko, nuo neku
riu laikraščių ir tai jam labai 
daug kainavo. Policija, advo
katai ir gišefto kritimas su
gadina ūpą Jokūbaičiui, jo šun+ 
daktariui ir kosului su kunigu, 
kurie Jokūbaičio mašnos galy
be save reklemavo, o visa kas 
dora, jie dergė. Dabar latrų 
šaika pasiliko viena pati. Jb- 
kubaičiui ir šocikauskui žmo
nės drasko akis, kad suėmė 
žmonių pinigus, o Lietuvoje 
neišmokėjo ir laivakorčių neiš
siuntė. Jokūbaitis jau neišmo
ka savo tarnautojams algų. 
Paliuosavo iš darbo visus lie
tuvius: čiučelį, žiaelj, Stepai- 
ti ir kitus. Pasiliko su lenkais 
ir kunigu bei konsulo ‘sekreto
rium Steponaičiu, kuris iš jo 
koridoriaus neišeina: agituoja 
už Jokūbaitį ir keikia lietuvių 
darbininkų organizacijas. La
biausia Jokūbaitis liepia keikt 
Norkų, kuris jam “kraują ga
dina” savo pranašavimais...

Kova eina didelė tarp šarla
tanų šaikos iš vienos puses ir 
tarp socialistų Sąjungas ir jos 
rėmėjų iš kitos pusės. Laimės 
tie,- -kieno pusėj teisybe, ir vie
nybė: bus demaskuoti ruffja- 
nai ir atras teisybę jų pražu
dytos lietuvaitės, nors daug 
šmeižimo teks nukentėti tiems 
žmonėms, kurie užtars rufija- 
nu aukas. —Proletaras, t

Summerland, British 
Columbia

Visokios naujienos

Šie metai yra visai blogi vi
suose Kanados kampuose. Pra
eitų metų nederlius, neparda- 
vimas kviečių pertekliaus pri
vertė farmeriūs mažinti išlai
das, mažiau reikalihgų dhiktų 
fermeriai nepei-ka; todėl mies
tuose dirbtuvės daugumoje ei
na visai silpnai, nes nėra rin

kos gamihiams parduoti* Be to, 
farmeriai nesitikėdami didėlio 
pelho iš šių metų derliaus ma
žiau apsėjo laukus kviečiais ir 
gali būti, kad ir šiais metais 
nebus* kviečių valymo ekskur
sijų, kaip pernai, o tokios eks
kursijos pirmiau visuomet bū
davo ir daug bedarbių turėda
vo galimybės užsidirbti keletą 
dolerių žiemai. Be to, dar vė
lesni pranešimai sako, kad Ka
nados kviečių laukai buvo su
gadinti smarkaus vėjo, kas 
dar pablogina visą padėtį.

Neseniai gavau laišką iš 
Windsor, Ohtario, kur yra di
džiulės autų dirbtuvės, laiškas 
skamba gana liūdnai, sako vi
sos dirbtuves sumažėjo du treč
daliu savo veikime ir netrukus 
dauguma dirbtuvių visai užsi
darys, tokiu budu keletas tū
kstančių žmonių liks be darbo. 
Winnipege ir Calgary miestuo
se daug darbininkų stačiai kri- 
tingoje padėtyje ir prašo val
džios pagalbos. Gavau laišką 
iš panelės A. Yanush, 6838 
Hartwell Avė., Detroit, mato* 
mai, ir ten nėra gera, nes pa
nelė A. Yanush tarpe dauge
lio gerų naujienų apie jos pa* 
sėkmingą mokslą praneša, kad 
darbai Detroite visai sumažėjo. 
Dauguma amerikiečių kas me
tai kviečia savo gimines į Ka
nadą, aš matydamas tokią be
darbę krašte visgi nepatarčiau 
kviesti šiais metais, nes vargu 
gautų darbą naujai atvykusie
ji, kuomet vietiniai vaikšto be 
darbo ir tuomet prisieitų ame
rikiečiams sayo lėšomis maitin
ti gimines iki abejotinai geres
nių kitų metų pavasario. Šiuo 
tarp Kanadoje labai dideli dar
bai ant gelžkelių ir ant farmų, 
žiemos metu tikimasi gauti 
darbas miškuose ir kasyklose, 
bet tiek šią vasarą, tiek atei* 
nančią žiemą Kanadoje bus 
daug bedarbių ir vyriausybei 
reiks juos- šelpti, ypač vedu* 
sius, kuriems nelengva kilnotis 
iš vietos į vietą, nors važinė
dami ir gautų > šiokį’tokį dhrbą. 
Kadangi British Columbijoje 
klimatas* labai geras dėl vaisi
nių medžių, tai čia vaisių au* 
ginimas yra didelė pramonės 
šaka ir čia nuo liepos menesio 
pradedant vyšnių skynimu ir 
baigiant rugsėjo menesyje žie
minių obuolių skynimu daug 
darbininkų turi gerą darbą po 
40 ir 45 centus per valandą. 
Vyšnių derlius šiais metais la* 
bai geras, ypač Okanagan eže
ro slėnyje, kur yru šilčiausia 
Kanados vieta, nes’ temperatū
ra liepos mėnesyje pavėsyje 
siekia nuo 100 iki 105° F. 
Jeigu Chicagos mieste butų 
tiek karščio, tai gal visi išmir* 
tumete, bet mes dar turime 
dirbti po 9 valandas per di,eną 
ir visgi atlaikome, nes mat 
oras labai sausas ir tyras, kurt 
nepažvelgsi visur tyra žydra 
dangaus mėlyne ir visada leng
vas sausas vėjalis pučia, ypač 
nuo Okanagan ežero, kur van* 
duo labai šaltas, dar liepos me
nes per šaltas maudytis, nes 
aplinkui stunksantieji kalnai 
turi sniego ant viršaus, o sau
le tarpina tą sniegą ir tas’ su
tirpęs sniegas vandens pavida
le bėga pro akmens skalas j 
ežerą. Vietos indi jonai tą eže
rą vadina Okanagan (reiškia: 
pavojingas), nes daug žmonių 
būna suparaližiuoti besimau
dant ir kurie prigeria vanduo 
kūno neišmeta amžinai, tai vie
ni sako, kad ežeras neturi dug
no, o kiti, sako, kad yra baisus 
jurų gyvulys ežere ir kūną su
rija. Indijonai tą slaptingą 
gyvulį vadina “koka poka”. 
Arčiau prie Ramiojo vandeny
no British Columbijos klima
tas kitokis, ten nėra šilta ir 
nėra šalta, bendra metų tem
peratūra yra 40° F. žiemą ir 
66° F. vasarą, sniego nėra, lie
taus labai daug, bet oras tyras 
ir saulė šviečia beveik kasdie
ną;, todėl ten daugiausia pieni
ninkystės ir šiaip gyvulių au
ginimo farmos. Bet toliau nuo 
ramiojo vandenyno, ypač Oka
nagan ežero slėnyje, kur yra 
Dom. Exp. Stat. žiemą sniego

iškrinta, bet vasarą, nėra lie
taus ir visi augalai reikia lie
ti vandeniu, todėl ir dirbame 
vien prie laistymo augalų. Ap- 
aistymas visai paprastas, van
denį pompuoja iš gilaus upe
lio į rezervuarą aukščiausioje 
vietoje, vėliau tas vanduo po
žeminėm trubom bėga į žemes
nes vietas ir subėga į trijų 
lentų sukaltą lovį, kuris eina 
galu dirvos, tada dirvoje tarpe 
augalų išariama vagos 3 pėdas 
atsto viena nuo kitos (visi au
galai turi būti sodinami linijo
mis), lovio šone yra skylės ties 
kiekviena vaga ir vanduo bėga 
iš lovio stačiai į vagas ir sun
kiasi į visą dirvą. Gana bran
giai atsieina apliejimas' van
deniu, net 12 dol. akrui per va
saros sezoną.

Dom. Exp. St., kur aš dirbu, 
yra 600 akrų plotas žemės, ži-i 
noma ne visur vanduo varto* 
jamas. bet kainuoja 24 doleriai 
kas dieną apliejimas vandeniu 
dirbamų laukų. Dom. Exp. Sti 
augina viso po nedaug vien tik 
bandymo tikslu, čia daromi 
smulkiausi eksperimentai su vi* 
su kuo, ką mes vadiname ūkio 
kultūra, čia yra puikiai į+ 
rengta aujyalų patolog-ine laba- 
ra tori j a, kur dirba aukšto mo- 

kslo vyras ir rezultatus skelbia 
metiniuose raportuose. čia 
yra šiuo tarpu labai daug j+ 
vairių vaisių, vaisių neparduo
da, nes nenorima gadinti rin
kos farmeriams, vien valgome 
mes visas personalas, o kas 
lieka atiduodama gyvuliams, 
kurių čia irgi yra visokių ir 
•labai geros veislės. Šiuo tar
pu turime skanių vyšnių 
(“Black Tartarians”) ir valgo
me pilna burna. Nekurie vyš
nių medžiai yra paskirti eks
perimentams ir nuo tų neski- 
name valgymui, bet laisvieji 
paukščiai nepaiso taisyklių ir 
skina nuo visų medžių vieno
dai.

Nors aš čia esu vienas lietu* 
vis tarpe anglų, bet kadangi 
stoties viršihinkfts1 Mr. Htinter/ 
kaip ir visi anglai yra malo
nus ir draugiškas, tai jaučiuo- 
siu labai gerai. Anglai myli 
sportą ir mane priima kartu

lošti, ypač aš pamėgau lošti 
golf’ą ir man gana gerai seka
si. Vieną kartą aš lošiau su 
stoties viršininko padėjėju Mr. 
Palmer, kuris man pastebėjo, 
kad jis negali suprasti kodėl 
jo bolė ritasi netiesiog į taiko
mą vietą, o mano beveik vi
suomet persirita arba nedasi- 
rita iki duobės.

Galf’ą lošiame vakarais po 
darbui, nes vakarai ir naktys 
yra gana vėsus ir todėl malo
nu žaisti. Atmenu pernai p. 
Vanagaitis ragino lietuvius loš
ti golf’ą užuot ginčytis politi
koje, bet vienas atšovė jam, 
kad, girdi, jis tuiįs duoną sun
kiai užsidirbti ir lošti golfą nė
ra jam laiko. Visai taip nėra 
tarp anglų, jie čia sunkiai visi 
dirba ir vėliaus po darbui de
mokratiškai viršininkas ir dar
bininkai lošia golf’ą.

Lietuvis real estateninkas p. 
F. (L Yurk, 9563 Sussex, De- 

I troit išvažiavo atstogų į She- 
boygan, Wis.; gavau du laišku 
iš jo,—Michigan City, ir Chi- 
cago. Jis žada apsilankyti 
“Ramovos” teatre ir kitur, iš 
ten vyksta Į Milwaukę ir toliau 
i Sheboygan, kur jis pirmiau 
gyveno.---G. J. Yurk.

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskųtį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJŪSIOS 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 ifigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis juąis gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir išgyti# 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 St., kampai Keeler Avė., Tel. Cr»wford 5573

WISSIfi,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Saukite YARDS
1770 dėl 

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyrų 
Siutai, 
Topkautai

Sf.00

Moterų j $4 nn
Paprastos Dresės z. * I 
Kautai ) . "

* •

I šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740*44 West 47th Street

domu.se
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Vitarė
, y ■ ■ ■ B ■■ ■■ ■■■ kimas gavo eilę sveikinimų suKova dėl laisves Francuzijojessr^n;^

______________ ____ Valdžia iššaukė du pulkus sam-
kizas Breze, ir sako, kreipda
masi į pirmininką: “Ponai, jus 
girdėjote karaliaus įsakymą!” 
Prezidentas Balji, nedrįsdamas 
tiesiai priešintis karaliaus pa
siustajam. sako, kreipdamasis 
į kaimynus: “Aš manau, kad 
karalius neturi teisės i s a k y- 
ti tautos susirinkimui!”. Tą 
kritingą valandėlę pasigirsta 
kaip perkūnas Mirabo balsas, 
kuris aiškiai, tvirtai ir drauge 
visa ramiai ir su vertybe sako 
markizui Breze: “Perduok 
tamsta karaliui, kad mes susi
rinkome čia tautos valia, ir 
mus galima priversti iš
eiti iš čia tik durtuvų 
j ė g a”.

Liudvikas XVI, išklausęs 
tautos susirinkimo atsakymą, 
labai sutriko: “Na, ir tegul 
juos velniai, tegul pasilieka”! 
—sumurmėjo jis sutrikęs. Jo 
elgesys tą reikšmingą dieną 
labiau parodė jo prigimties 
ypatybes ir būdą: įsakąs rytą, 
jis išsigando* vakarop, nusi
leisdamas jėgai ir nesuprasda
mas dėl savo proto siaurumo 
nieko tame, kas vyko jam be
matant. Tautos susirinkimas 
ceremonimcisteriui išėjus pa
skelbė deputatų asmenis nelie
čiamais, o paskui perėjo prie 
svarstymo reikalų iš eilės. 
Ūpas’ visų buvo tvirtas, bend
ras susirinkimo vaizdas darė 
rimtą įspūdį. Netrukus į po
sėdžių salę atėjo darbininkai, 
kuriems buvo įsakyta sugriau
ti sostą ir visokius salės’ pa
puošimus. Jie su pagarba, 
beveik maldingumu, sustojo 
prieš susirinkimą.

Būklė darėsi vis rimtesnė. 
Tautos susirinkimo, atsakymas 
sujaudino Paryžių, sujaudino 
ir rumus. Iš abiejų pusių im
ta daryti veiklius pasiruoši-

(Tęsinys)
Birželio 22 dienų tautos su

sirinkimui pavyko rasti sau 
naują patalpą vienoje iš Versa- 
liaus bažnyčių —šv, Liudviko 
bažnyčioje. Ten įvyko gran
diozinė manifestacija: iš staiga 
atsidariusių durų išėjo iškil
minga eisena: tai buvo pirmas 
luomas— dvasišikija, kuri pa
reiškė apie savo pasiruošimą 
prisidėti prie tautos susirinki
mo visa. Valandėlė buvo iškil
minga. Revoliucija augo; 
bendras: ūpas apėmė vis dau
giau ir daugiau asmenų.

Birželio 23 dieną buvo, pa
galiau, atidarytos duris į ge
neralinių štatų posėdžiavimo 
salę, ir vėl pasikartojo ta pa
ti pažeminanti procedūra: pir
mieji du luomai buvo įleisti 
pro plačiai atidarytas duris ir 
susodinti ant paruoštų jiems 
vietų, tuo tarpu kai trečias 
luomas turėjo ilgai laukti po 
lietumi, kol atidarė jam siau
ras duris'; kai jį, pagaliau, įlei
do, pirmieji du luomai jau sė
dėjo savo vietose. Tyliai pa
sipiktinę trečio luomo deputa
tai užėmė savo vietas. Kara
liaus kalba buvo įsakymų po
būdžio; pabaigoje jis pareiškė, 
kad, norėdamas padaryti gerą 
savo tautai, jis liepia panai
kinti lažą, mokesčius; bet vėl 
nei žodžio apie konstituciją, 
kaip ir pirmame posėdyje. Su
sirinkimas’ išklausė kalbos ty
lėdamas. Toje tyloje karalius 
atsistoja, įsakymo balsu liepia 
susirinkimui išsiskirstyti ir, 
lydimas rūmų žmonių ir kelių 
dvasiškių, išeina.

Jį pasekė du pirmieji luo
mai, ir tik trečiasis pasilieka 
nejudomai savo vietose. Tuo
met į salę, po kai kurio laiko, 
grįžta ceremonimeisteris, mar

mus mūšiui. Tautos susirtn- 

dytų šveicariečių, kurie susto
jo prie Paryžiaus. Birželio 27 
dieną buvo pirmas bendras po
sėdis, kuriame jau nebuvo luo
minių skirtumų—visi sėdėjo iš 
vien. Trečias luomas laimėjo.

Tuo tarpu valdžia ėmėsi iš 
savo pustės priemonių apsisau
goti : iš visų Francuzijos pusių 
karaliui įsakius buvo traukia
ma prie Paryžiaus kariuomenė, 
daugiausia svetimšališka, sam
dyta. Paryžiaus ir Versalio 
gyventojai taip pat veikliai 
ruošėsi kovai; buvo daromi 
triukšmingi susirinkimai gat
vėse. Pale-Rojal po atviru 
dangum susidarė be pertrau
kos dąromi susirinkimai revo
liucinio klubo. Birželio 25 
dieną miesto rotušėje buvo pa
darytas susirinkimas miesto 
rinkikų, kuriame grasinančiai 
suskambėjo, šūksnis “prie 
ginklo!”

J tą šūksnį atsiliepė gvardi
ja. Gvardijos kareiviai, ku
riuos per kelias dienas laikė 
uždarytus, sulaužė užraktus, 
išėjo į gatvę ir atėjo į Pale- 
Rojal broliautis su žmonėmis.

Kaip įsisiūbavęs vandenynas, 
Paryžiaus gyventojai darėsi vis 
labiau grasiną, ir revoliucinės 
audros trenksmas aidėjo ir 
provincijoje. Daugelis Francu
zijos vietų buvo tuo laiku ba
das, ir alkanų žmonių minios 
ėmė plaukti į Paryžių ieškoti 
uždarbio, ' didindami savimi 
sostines bedarbius gyventojus. 
Paryžiui gręsė badas, ir ši ap
linkybė darė didelės įtakos į į- 
vykių eigą.

O tuo tarpu karalius vis dar 
nesuprato viso momento svar
bumo. Liepos 11 dieną jis lie
pė Nekkeriui atsistatydinti ir 
išvažiuoti iš Francuzijos. Ta 
žinia sutrikdė visus. Pale-Bo- 
jole susirinko 10 tūkstančių 

miniai. Iš jos išėjo jaunas 
kalbėtojas, Kamil Demulen, 
kuris, kreipdamasi į susirinki
mą, tarė “Piliečiai! Nekkerio 
atsistatydinimas — tai iššauki
mas mums. Po to seks kitos 
prievartos’. blogesnės už tą. 
žiūrėkite, — į mus jau veda 
kariuomenę, greitai mus visus 
papiaus. Netylėkime! Gink- 
luokimės!” Kad atskirti vienas 
kitą, Demulen pasiūlė pažymė
ti save kokiais nors ženklais 
ir, nuplėšęs kaštano lapą, 'pri
sidėjo jį sau ant skribėlės’. Per 
kelias minutes visi kaštano 
medžiai sode pasiliko be lapų.

Paėmę Nekkerio ir Orleano 
hercogo (apie kurio atsistaty
dinimą taip pat pasigirdo gan
das) biustus, minia pradeda 
eiseną Paryžiaus gatvėse; pa
keliui ji auga ir auga. Arti 
Marso lauko minia sutinka 
dragūnų būrį; dragūnai veda
mi kunigaikščio Lambesko 
puola ją, sužeidžia ir užmuša 
kelius žmones. Tas padaro 
naują pasipiktinimo spųstį, ir 
šūksnis “prie ginklo!” pasigirs
ta visame Paryžiuje ir prie
miesčiuose. Kariuomenės dali
mis, stovėjusioms prie Pary
žiaus, duodamas įsakymas pul
ti gvardiją ir žmones. Bet ka
riuomenė, net. samdytieji, švei
carų, ko nelaukė rūmai, atsisa
ko pildyti duotą jiems įsaky
mą.

Kai gandai apie tai, kas da
rėsi Paryžiuje, pasiekė tautos 
susirinkimą, jis' pasijuto kaip 
ir suelektrizuotas. Tuojau pat 
jis su įkvėpimu vėl patvirtino 
priesaiką, padaryta birželio 20 
dieną salėje žaidimui su ka
muoliu, ir dar prisiekė: padėti 
visas pastangas tam, kad duo
ti žmonėms konstituciją.

Paskui buvo nusiųsta depu
tacija iš 80 žmonių pas ka
ralių, kuriai buvo pavesta nu
piešti visą pavojų, gręsiantį 
šaliai, ir įtikinti jį atšaukti ka
riuomenės dalis ir pavesti 
miesto apsaugą žmonių milici-1 name

jai. Bet deputacija nieko ne* 
galėjo -pasiekti iš karaliaus; jis 
atsisakinėjo į visą ką su nu-, 
krypimais.

Matydamas, kad iš kara
liaus nėra jokių vilčių, tautos 
susirinkimas ėmė veikti griež
čiau. Jis patvirtino dar kartą 
ministerių atsakomingumą ir, 
bijodamas, kad valdžia nesu
manytų karo jėga užimti nak
tį posėdžių salę, paskelbė savo 
posėdžius esančiais be pertrau
kos; tam buvo nustatyta, kad 
dalis deputatų pasiliks salėje 
visą naktį, o kiti pakeis juos 
anksti rytą. Kadangi dėl to 
atsirado reikalas turėti du pir
mininkus, tai buvo išrinktas 
vicepirmininku Lafajetas. Po
sėdis tęsėsi bė petraukos 72 
valandas. Daugiau nieko tau
tos susirinkimas negalėjo pa
daryti. Tolimesnė revoliucijos 
eiga pasidarė visiškai priklau
soma nuo Paryžiaus elgesio. Ir 
Paryžius iš tikrųjų paėmė re
voliucijos reikalą į savo ran
kas. \

Naktį iš liepos 12-tos į 13-tą 
pasigirdo varpo skambėjimas 
miesto tarybos varpinės var
po; 13-tą skambino visose^ var
pinėse; visi miesto gyventojai 
įsikarščiavę išsipylė į gatves; 
daugybė žmonių nubėgo į tary
bą, siūlydami save, į miliciją. 
Bet kuo kovoti? be ginklo? be 
parako? Ginklų niekur nera
do. Kažin koks sumanus kir
pėjas ir kareivis' pagriebė indą 
su dideliu parako kiekiu. Bu
vo užsakyta ir nukalta per pa
rą 5.000 iešmų, bet to buvo 
mažai. Gauti ginklų apsiėmė 
Flesselis, miesto galva; bet, 
kaip pasirodė paskui, jis laikė 
valdžios ranką ir, kad nutęsti 
laiką, apgaudinėjo žmones.

Tuo tarpu atėjo neramios 
žinios apie ruošimus naktį iš 
14-tos į 15-tą masinius suėmi
mus ir apie daromus skubiai 
kariškus pasiruošimus invalidų 

ir Bastilijoje. Tos dvi 

paskutinės žinios pasakė žmo
nėms ką nutarti. Liepos 13-tą 
dieną didžiulė minia nuėjo prie 
invalidų namo (kariškos ligoni
nės), kame buvo dideli ginklų 
sandėliai; prasimušę pro ka
riuomenės eiles, minia ėmė 
spausti į pinučius, reikalauda
ma, kad ją įleistų. Komendan
tas,. nesitikėdamas invalidų iš
tikimumo, atidarė vartus. Mi
nia pagrobė 28,000 šautuvų ir 
20 patrankų, kurias ir pasta
te įvairiose Paryžiaus vietose 
apsaugai, jeigu jį apgultų ka
raliaus kariuomene.

Liepos 13-tos dienos vakaras 
praėjo neramiai; naktis atne
šė visiems nepaprastą pasiry
žimą. Visas Paryžius' sukilo 
liepos 14-tos rytą, apimtas vie
nos minties' — pulti Bastiliją. 
Tas sumanymas atrodė bepro
tišku. beveik neišpildomu, bet GARSINKITĖS NAUJIENOSE

\

Pasiklausykite l»lue Ribbon Malt Sport Report kiekviena vakarą 
6:30 v., Daylight Saving Time, iš WMAQ stotieą, Chicngo.

visi juo įtikėjo—ir jis buvo į- 
gyvendintas.

(Pabaiga)

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą 
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

M‘L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per me
nes} ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami Šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9
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KONTESTAS
Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris jvyks “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.

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 .................................................................................
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paltu:

Metam*__________________1 $7.00
Pusei metu ___ 8.50
Trims mėnesiam*1.75
Dviems mėnesiams__________
Vienam mėnesiui____________

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metam* _$8.00
Pusei metu_________ ———
Trims mėnesiam* --------------- 2.50
Pinigu* reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

LAUKIAMA TAIKOS INDIJOJE

$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

.75

Per keletą paskutinių savaičių Indijos nacionalistų 
judėjimas ėjo silpnyn ir dabar jisai yra beveik apsi
stojęs. Naujų pranešimų apie susirėmimus tarp “civi
linio nepaklusnumo” šalininkų ir valdžios jau valanda 
laiko kaip nepasirodo. Vietoje to, ateina žinių apie ba
sinius ir religinius konfliktus tarp pačių Indijos gy
ventojų, mohametonų ir indusų. «

Telegramos dabar praneša, kad Indijos nacionalis
tų vadas Mahatma Gandhi rengiąsis atšaukti maištą 
prieš Angliją, busiąs paleistas iš kalėjimo ir pakvięstas 
į Londoną dalyvauti Anglijos ir Indijos atstovų kon
ferencijoje Indijos ateities klausimui išspręsti. Taį kon
ferencijai jau pradėta skirti Indijos įgaliotiniai.

Tad galimas daiktas, kad Anglijos darbiečių val
džiai pasiseks atsteigti taiką Indijoje ramių derybų' ir 
susitarimo keliu. Jeigu Angliją šiandie valdytų konser
vatoriai, tai tokios vilties, žinoma, nebūtų.

KRUVINAS TERORAS PRIEŠ 
NEPAKLUSNIUOSIUS ;

Prieš, kiek laiko pabėgęs iš Maskvos į Franci ją 
bolševikų Čekos tarnautojas Agabekovas jau pradėjo 
Europos spaudoje kelti aikštėn kruvinojo bolševikų re
žimo paslaptis. Laikraščių atstovams, pavyzdžiui, jisai 
pareiškė, kad sovietai laiko įvairiose šalyse slaptus 
GPU (teroristinės politinės žvalgybos) agentus, kurie 
užsiima ne tik šnipinėjimu, bet ir žmonių žudymu. Jei
gu kuris bolševikų valdžios tarnas užsieniuose atsime
ta nuo bolševikų ir pereina į priešų pusę, tai žvalgy
bos agentai stengiasi jį nužudyti!

Paklaustas, ar jisai nebijo būt užmuštas, Agabeko- 
atsakė: “Žinoma. Bet šioje valandoje bolševikai 
nieko nepasiektų. Mano knyga (kurioje Agabeko- 
ketina paskelbti slaptus dokumentus apie sovietų 

” Red.) jau yra vertėjo rankose. Jie no-

vas 
tuo
vas
valdžią. — “N.
rėjo juk ir Besiedovskį nugalabinti. Aš pats buvau ga
vęs tą įsakymą. Trileser man asmeniškai buvo jį davęs. 
Bet kai paskui Besiedovskis ėmė skelbti savo revelia- 
cijas, tai jie atsisakė jį žudyt. Mat, bijojo rimtų kom
plikacijų su Francija.”

Taigi sulig to Stalino tarno pareiškimu, Maskvos 
valgia per savo kruvinuosius žvalgybininkus vykina 
terorą net užsieniuose. “Proletariato 
ne?!

valdžia” — ar

STALINO POLITBIURAS

Visos Sovietų Sąjungos kom-partijos kongresas, 
kaip jau žinoma, pasibaigė pilnu Juozo Stalino laimė
jimu. Jo patiektos rezoliucijos buvo priimtos vienu bal
su. Dešinieji opozicininkai, kurie prieš suvažiavimą 
bandė sukelti partijos mases prieš Stalino politiką, su
važiavime atsižadėjo savo “klaidų” ir nusilenkė “gene
ralinei linijai”. Šis nusilenkimas* išgelbėjo Rykovą, 
Tomski, Buchariną ir Uglanovą nuo išmetimo iš parti
jos (kas Rusijoje reiškia atėmimą visų pilietinių ir po
litinių teisių), bet neišgelbėjo nuo aštraus papeikimo ir 
kitokių bausmių.

Renkant svarbiausią Rusijos komunistų partijos 
įstaigą, Politinį Biurą (arba Politbiurą.), į ją nepate
ko nei Bucharinas, nei Tomskis, nei Uglanovas. Reikia* 
atsiminti, kad Bucharinas per dešimti su viršum metų 
buvo vyriausias bolševizmo teoretikas ir, Zinovjevui iš
lėkus iš Kominterno prezidento vietos, jisai buvo pa
skirtas viso pasaulio komunistų “dvasios vadu”. Kitas 
dabartinis “nusikaltėlis”, Tomskis, buvo per ilgus me
tus Rusijos profesinių sąjungų pirmininkas ir, kaipo 
toks, vadovavo visos Rusijos ekonominiam darbininkų 
judėjimui. O dabar šitie du svarbiausieji bolševizmo 
šulai jau nė balso nebeturės Politiniame Biure, kuris 
sprendžia ne tik Rusijos komunistų partijos, bet ir val
džios politiką!

Naujasis Politbiuras, kaip maskvinė spauda pra
neša, susideda iš Stalino, Vorošilovo, Molotovo, Rud- 
ziutako, Kuibyševo, Kaganovičiaus, Kalinino, Rykovo, 
Kirovo ir Kasiorovo. Išimant Rykovą, kuris, matyt, 
tik dėl svieto akių tapo paliktas Politbiure (nes išrody- 
tų keista, kad net buvęs iki šiol komisarų tarybos pir
mininkas turėjo būt išmestas iš Politbiuro), ir Kalini-

ną, kuris pastovios .nuomonės niekuomet neturėję, visi 
kiti Politbiuro nariai tai — akli Stalino klapčiukai. Iš 
“senosios bolševizmo gvardijos” jau nematyt toje įstai
goje nė vieno vardo, išimant patį Staliną.

Aišku, kad, apsistatęs tokiais pagelbininkais, Ru
sijos diktatorius galės dabąr daryti ką nors, nesutik
damas ne tik pasipriešinimo, bet ir kritikos.

Laipsniškai bolševikų diktatūra išsigema į asmens 
diktatūrą — į bonapąrtįzmą.

Apžvalga
*
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SFEROSE RŪGSTA

Lietuvos valdančios partijos 
viršūnėse kas nors dedasi. Vai. 
liaudininkų dienraštis praneša, 
kad oficiozo “Lietuvos Aido” 
redaktorius, Valentinas Gus
taitis, atsisakė nuo savo parei
gų ir išvažiavo ilgesniam laikui 
į kaimą. Taip pat jau yra pa-, 
šitraukęs iš “I 
jos Alf. Dėdelė.

Kas užims Gustanio vietą, 
dar nežinia. Buvo minėta Pu- 
ryckio vardas, bet jisai tą gan
dą griežtai užginčijo.

redakci-

PABĖGO DAR VIENAS BOL
ŠEVIKŲ DIPLOMATAS

Sovietų pasiuntinybės juris- 
konsulatas Afganistane, Kura- 
lov, atsisakė grįžti Maskvon. 
Bijodamas, kad Afganistanas 
gali jį išduoti Rusijai, jisai pa
bėgo į Persiją.

Taip skanus yra gyvenimas 
“sovietų rojuje”, kad nuo jo, 
kaip nuo “pavietrės”, bėga net 
aukšti sovietų valdžios tarnau
tojai.

FAŠISTŲ FLIRTAS Į DU 
FRONTU

Rygoje einąs “Darbininkų 
Balsas” rašo apie Lietuvos tau
tininkų .skilimą į dvi frakcijas, 
smetonininkus ir voldemarinin- 
kus, ir apie jų meilinimąsi 
dviem pozocijos partijoms. Vol
demaras, girdi, veda derybas 
su vai. liaudininkais, kuriems 
jisai dabar jau sakosi esąs 
“demokratas” ir atmetęs Sme
tonos paskelbtą “konstituciją”; 
o valdančioji Smetonos frakci
ja derantis su krikščionimis 
demokratai.

Apie buvusio diktatorėlio 
flirtavimą su liaudininkais ry
giškis laikraštis pasakoja:

“Jau kelintą kartą Aug. 
Voldemaras, dviejų-keturių 
šnipų lydimas, aplanko liau
dininkų lyderį adv. Z. Toliu- 
šį. šnipai laukia prie kie
mo vartų tol, kol buvęs dik- 
tątorisu šnekasi su p. To
liuoju- žinoma, p. Toliušis 
mandagus žmogus, jis p. Vol
demarui neparodo durų, 
nors tai padaryti ir reikėtų; 
p. Toliušis politikas ir kal
basi su Augustinu V.

“Gal taip ir reikia 
kams daryti, kas ten 
žinoti gali, bet faktas
ka’ faktu, kad mažas vyrelis 
su kreivom kojom, mažytėm 
užtinusiom girtuoklio akim, 
pasišiaušusiais plaukais, bu
vęs Lietuvos kraujuotasai 
diktatorius, tas vyras, kurs 
savo maža kumštimi trankė 
seimo tribūną ir rėkė visa 
gerkle (tuojaus po pervers
mo) į seimo opoziciją ‘tylėt 
—aš ne susitarimo, bet pri
tarimo noriu’,—šis vyras da
bar vaikšto šnipų lydimas 
pas vieną tos opozicijos žmo
gų, p. Toliušį, ir ieško ne 
‘pritarimo’, bęt jau ‘susitari
mo’. J

“Kauno mieste šnęka, kad 
Voldemaras dabar demokra- » X 1. 
tas. Jis aiškiai prisipažįsta, 
kad jam, Voljęmarąu Sme
toną nuversti esą vieni nie
kai; bet išsilaikyti vienas 
valdžioje po Smętonos nu
vertimo jis jokiu budu ne
galės. ir todėl jam reikalin
ga yra liaudininkų parama.

“Taip šneka mieste. Volde
maras sakosi, kad Smetonos 
konstituciją jis nepasirašęs, 
todėl toji konstitucija yra

politi- 
viską 
palie-

neteisėta arba jos visai ne
tvirtina, 

paskelbtoji 
tautininkų

ra. Voldemaras 
kad Smetonos 
konstitucija yra 
ir krikščionių demokratų su
tartiną dąrbą vaisius, dirb
ta# dar tuomet, kada, Bistrą# 
ir Karvelis valdė, dvi minis
terijas jo, Voldemaro, kabi
nete, Todėl jis tos konsti
tucijos nepripažįsta. Be to, 
ji esanti paskelbta jam, Vol
demarui, esant Londone, kąr 
jis tuomet buvo nuvykęs pa
sitarti su Čemberlenu dęl to 
konstitucijos' punkto, kuris 
liečia Vilniaus, kaip Lietu
vos sostinės, į Lietuvos kon
stituciją įrašymo. Vadinasi, 
Voldemaras nori surasti kitą » I
bazę ir eina į liaudininkus 
jos ieškoti. Jis dabar sako
si, kad daug klaidų esąs 
pridaręs, kad nešaukęs sei
mo, šaudęs socialdemokra
tus ir t.t.”
Bet tuo pačiu laiku, kai Au

gustinas uostosi su liaudinin
kais, tai smetoninė tautininkų 
frakcija bando susitarti su 
klerikalais'. “D. Balso” korės- ., I • 1 • i • ; • , f
pondentas rašo: , .

“Po tą patį Kauną eina ir 
kitos kalbos. Sakoma, kad
krikšč. dem. visai susitarė Tūbelis pabųgo Aleksos.

su smetonininkais, kad kr. 
demokr. pripažinę Smetonai 
prezidento kėdę iki gyvos 
galvos, kad k. d. gauna ka
binete dvi vietas švietimo 
ministerio — Bistrui ir tik 
eina dar derybos dėl vidaus 
reikalų ar žemės ūkio minis
terijos, į kurias peršamas 
kunigas Krupavičius.

“Tokio kabineto premjeru 
butų Męrkys, Klaipėdos 
krašto gubernatorius.

“Kartu buvo ir tokių kal
bų, kad Zaunius busiąs’ Klai
pėdos gubernatorių, gi Kli
mas užsienio reikalų minis- 
teriu su premjeru Merkiu 
priešaky.

“Krikšč. demokratai, esą, 
susitarė didžiausiai bažny
čios nardai, būtent, laimėjo 
viską. Bet šitoks susitari* 
mas iššaukęs kai kurioje 
sferose labai didelį įnirtimą, 
ir smetoniniai pabijojo jį 
vykdinti.

“Kitą 
tamprių 

' byla, gi 
Merkiui 
valdžios

)udąs kol kas dar nėra prak
tiškas, bet mokslininkai yra j- 
sįtikinę, kad trumpoj ateity jis 
bus ištobulintas’. Tąsyk oras 
dalinai bus apvalytas nuo 
smalkių ir žmonėms nebegru- 
mos pavojus nusinuodyti nuo

vertus, Merkys turi 
ryšių su Petrulio 

šitas dalykas kliudo, 
lipti į aukščiausią 

viršūnę.”

Atrodo teęiąus, ka$ yrą da 
ir trečia faąistuojančių tauti
ninkų frakcija, tai ministerio 
Aleksos šalininkai.

Alęksą organizavo “Ūkinin
kų Vienybę”. Buvo pasklidę 
gandų, kad su šito# organizaci
jos pagelba ji#ai norįs dasi- 
gaųti į ministerio pirmininko 
vietą, išstumdamas iš jos Tu- 
bejį. Bet pastaruoju laiku val
džia eina prie “Ūkininkų Vie
nybės” likvidavimo. Tur-but

f Apie įvairius Dalytus :
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Smalkės ir Alkoholis
Smalkės yra ypač pavojingos 

neblaivam žmogui. — Miste
riškos mirtys.— Nelaimė au
tomobilyj, 
nimas. — 
gyvuliais.
guonis. ? — Smalkių savybę#. 
— SmAlkių veikimo, šiepto,- 
mai. — Michigan universite
to profesoriau# išradimas.

— Dr. Hill aiški- 
Eksperimentai su
- Alkoholis ir cįe-

Alkoholio ir smalkių kombi
nacija yra labai pavojinga. 
Nors ir mažai įsigėręs- automo
bilistas neprivalo ilgai pasilik
ti garaže, nesustabdęs motoro. 
Jis privalo- saugotis, kad nesu
sidurti su smalkėmis. Ir mažas 
kiekis tų dujų gali reikšti mir
tį. Kuomet žmogaus organizme 
randasi šiek tiek alkohęlio, tai 
smarkos pasidaro daug kartų 
pavojingesnės.

Tokį įspėjimą neseniai pa
darė garsus anglų, mokslinin
kas. zDr. Leonard Hill, kuris 
plačiai yra žinomas pasauliui 
kaipo ekspopentas saules spin
dulių. Jis manp, kad smalkių 
ir alkoholio veikmę bątų gali
ma išaiškinti daug misteriškų 
mirčių. Dažnai pasitaiko, kad 
be jokios matomos priežasties 
numirštą žmogus. Tyrinėjimai 
parodo, kad žmogus buvo tru
putį įsitraukęs. Bet toli-gražu 
ne iki tokio laipsnio, kad butų 
galėjęs' mirti nuo alkoholizmo. 
Ne. retai mirties priežastis 
taip ir pasilieka neišaiškinta. 
O tuo tarpu yra davinių ma
nyti, jog tokiuose atsitikimuo
se mirtis įvyksta dėl smalkių, 
kurios įsigėrusiems žmonėms 
yrą labai pavojingos.

Prieš keletą mėnesių Angli
joj atsitiko didelė nelaimė: už
darytame automobilyj policija 
surado du negyvu vyru. Tyri- 
nejirąąi parodė, kad nelaime 
įvykį) sekamu budu: trys drau
gai susitarė pasivažinėti. Ka
dangi oras buvo gana vėsus, 
tai teko uždaryti automobilio 
langus. Bevažiuojant automobi
lis ąąshdo nuo kelio ir atsidū
rė griovy j, kuriame, buvo vi
sai nedaug- vandens. Pastan
gos išvažiuoti j keliui nuėjo 
niekais. Visi trys draugai su-

■
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sėdo automobilyj ir laukė pa
galbos. Du sėdėjo užpakalinė, 
sėdynėj, o važiuotojas — prie
šakinėj. Kuriam laikui praėjus 
važiuotojas pradėjo nesijausti 
gerai: jo galva pasidarė sun
ki ir jis ėmė svaigti. Nieko ne
laukdamas, jis išlipo iš auto
mobilio. Draugams jis nieko 
nęšakė, kadangi atrodė/ jog 
jie. mįęga. Pavaikščiojęs kelio- 
liką minučių, jis grįžo prie au
tomobilio. Ten jį pasitiko po- 
lięmonas ir nusivedė į polici
jos stotį, kadangi jis darė įs
pūdį girto žmogaus. Tik vė
liau automobilyj buvo surasti 
du nęgyveliai.

Tai buvo tikra misterija. 
Važiuotojas tikrino, jog nei 
vienas jų nebuvo girtas. 'Esą 
jię buvo sustoję, sąliųnę. bet 
visai mažai tegerę, — vos po 
porą stiklų alaus,. Policija su 
tuo pareiškimu pilnai sutiko. 
Bet tokiame atvėjyj kokiu bu
du keli stiklai aląus galėjo nu
marinti du visai sveikus vy
rus ir susarginti trečią? Nuo 
šalčio jie mirti negalėjo, ka
dangi 
šaltas, 
langai 
ronerio
tokią nuomonę, tačiau ji buvo 
labai neįtikinanti. /

Dėliai tos n^isteriš^os ne
laimės ląikrąščiuosę bųyo reiš
kiama įvairių nuomonių, daro
ma įvairių spėliojimų. Ant ga
lo, prabilo Dr. Hill. Nelaimė, 
pareiškė jis, atsitiko visai pa
prastu budu. Visi trys drau
gai buvo> truputį įsigėrę, bet 
negirti. Viskas buvo 'tvarkoj, 
kol jie įvažiavo į pelkę. Van
duo fdalinai apsėmė dūdą, pro 
kurią išeina durnai ir dujos. 
Kadangi buvo bandoma iš tos 
pęljjtės ajbą grioyio išyažiuoti, 
tai dujęs pro plyšius ėmė verž
tis į automobilio vidų. Tos du
jos turėjo nemažai smalkių, 
kurios ir nutroškino minėtus 
vyrus. Važiuotojas, matomai, 
turėjo truputį atsidaręs langą. 
Ačiū tam. jis ir išliko gyvas. 
Juo labiau, kad jis tuoj iš au
tomobilio išlipo, kai pradėjo 
negerai jaustis. Išgertas alus 
tik dar labiau pagreitino tra
gediją.

oį^ nebuvo pęydaug 
o antra, autorpobūio 

buvo uždaryti. Nors ko- 
daktaras' ir pareiškė

šioj vietoj ypač tenka at
kreipti dėmesį į paskutinį saki
nį. Būtent, kad išgertas alus 
prisidėjo prie mirties. Tai nė
ra koks tuščias tvirtinimas. 
Eksperimentai rodo, jog alko- 
lolis tam tikruose atsitikimuo
se žymiai pagreitina mirtį. Dr. , 
Argyll Campbell darė bandy
mus su gyvuliais. Jis surado, 
jog pas gyvulius tuoj sumažė- * 
ja deguonies rezervas, jei į jų 
kraują įleidžiama alkoholio. 
Matomai, alkoholis labai smar
kiai jungiasi su deguoniu. To
dėl įsitraukusiam asmeniui rei
kalinga daugiau deguonies, ne
gu blaivam.

Taip pat yra gerai žinomą, 
jog girtas žmogus daug grei
čiau išsipagirioja, jeigu jam 
duodama kvėpuoti tyras deguo
nis'. Atrodo, kad juo daugiau 
deguonies yra įtraukiama į 
plaučius, tuo greičiau yra pa
šalinamas alkoholis iš siste-

• • t ' I
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Dabar bus nesunku supras
ti, kodėl alkoholis padidiną 
smalkių veikimą. Smalkės dau
giau ar mažiau patvariai susi
jungia su raudonais kraujo ru- 
tulėliais’, kurie išnešioja de
guonį visoms kūno dalims. Prie 
tokių sąlygų tų rutulėlių dal
bas tampa suparaližuotas, nes 
jie nebepristato iš plaučių kū
nui reikalingą deguonį. Tuo 
tarpu 'Smagenims arba kokiam 
kitam svarbiam kūno organui 
pritrūksta deguonies. Na, o 
tai veda prie mirties. Išvada 
aiški: kadangi alkoholis suma
žina kūne deguonies išteklių, 
tai tuo pačiu pagreitina mirtį 
nuo smalkių.

Prie progos ėja reikia pažy
mėti, jog 1 r jgniagesiams yra 
ypač pavojinga gerti ir būti 
įsigėrusiam tuo laiku, kai jie 
eina savo pareigas. Kiekvieno 
gaisro durnuose randasi dau
giau ar mažiau smalkių. Jei 
įsitraukęs ugniagesis šoka į 
durnų trobesį, tai jam gresia 
pusėtinai didelis pavojus už
trokšti ir netekti sąmonės.

Pravartu pažymėti ir tą fak
tą, kad musų automobilių am
žiuj smalkės sudaro gana rim
to pavojaus bendrai visiems 
gyventojams. Dr. Hill sako, 
kad užtenka vienos vieno nuo
šimčio dalies smalkių ore, kad 
jis pasidarytų pavojingas. Na, 
o kur yra automobilių didelis 
susigrūdimas, tai ore beveik ir 
randasi toks smalkių kiekis. 
Jei nedideliame uždarytame 
garaže nesustabdoma automo
bilio inžinas per kokias dešim
tį ąninučių, tai gali prisirinkti 
pakankamai smalkių, kad už- 
troškinti žmogų. Smalkės yra 
labai pavojingos dar ir tuę, kad 
jos neturi jokio skonio bei 
kvąpo. Todėl labai sunku pa
tirti, kur jų randasi. Nuo smal
kių žmogus paprastą! jaučiasi 
šucįriJĮięs ir nori miegotą. O 
kaį ąžnąinga, tai užminga ant 
visados.
•' Šrąajkių veikimo simptomai 
yrą labai panašus į alkoholizmo 
sinpptomus'. Jęjgu žmogus, ku
ris šiek tiek yra išgėręs alko
holio, tampa nunuodytas smal
kėmis. tai tik labai retuose at
sitikimuose tesurandama tik
roji n^irties priežastis. Dūliai 
to, ateUinka įr daug nelaimių. 
Pasitaiko, kad nuo smalkių ap
svaigusį žmogų skaitoma girtą 
esant ir jam nesuteikiama jo
kios pągalbos. Ir žmogus mirš
tą. 0 jo mirties priežasti.i 
dąžnai tampa neišaiškinta.

Smalkės yra miestų nuodai, 
nes jų ten daugiausia randa
si. Jomis užteršia orą auto
mobiliai, fabrikai ir šviečiamo
sios dujos'. Tose vietose, kur 
yra didelis automobilių susi
kimšimas, smalkių susirenka 
tiek, kad jos sudaro rimto pa
vojaus sveikatai. Sveikatos 
autoritetai jau dabar katya, 
jog reikia kąs nors daryti, kad 
ąpvalius orą nuo smalkių. Visai 
dar neseniai atrodė, jog tai yra 
beviltinga problema. Tačiau 
šiandien į tai jau kitaip žiūri
ma. Vienas Michigan univer
sitetu profesorius surado bū
dą, Raip naikinti smalkes. Tas

Rusjos rankos Indi 
jos revoliucijoj

Smjerkįa Gandhi ir šaukia in
dus prie ginklo prieš Angliją

Vienoj, Austrijoj, randasi 
Komunistų Internacionalo Bal
kanų sekcijos štabas. To štabo 
leidžiamas organa “La Federa- 
tion Balcaniųue” visoj eilėj 
atsišaukimų ir straipsnių įtiki
no, kad vykstančios Indijoj 
kruvinos riaušės, nesuderina
mos su Mahatma Gandhi pasy- 
vio pasipriešinimo politika, yra 
Rusijos bolševikų darbas.

Patirta, kad Taškente, Sovie
tų Turkestane, yra įsteigta 
“Bolševizmo Propagandos Indi
joj Akademija”. Vienas toks 
tos akademijos graduotas, 
“raudonųjų marškinių” organi
zaciją# vadas, nusiųstas stačiai 
iš Taškento, Mian Jaafar Shah, 
ir turėjęs tikslo paimti savo 
vadovystei! kitą Indijos komu
nistų organizaciją “Pešavaro 
Jaunuomenės Lygą”, buvo pa
gautas’. Tų “akademikų” ir jų 
steigiamų organizacijų tikslas 
Indijoj visur kelti riaušes ir 
ginkluotus sukilimus prieš 
“Anglijos imperializmą”. Visą 
tai pakartotinai nuginčijo So
vietų atstovas Londone, Gre- 
gory Sokolnikovas. Tačiau ki
ti faktai vėl savo kalba.

Aukščiau minėto komunistų 
laikraščio Vienoj redaktorius 
Joseph Vrba, pereitą birželio 
mėnesį praleidęs Maskvoj ir 
ten bebūdamas gavęs instruk
cijų, sugrįžęs į Vieną, pradėjo 
kuoenergingiau vykdyti tas in
strukcijas,’ visų pirma at
spausdindamas savo laikrašty i 
atsišaukimą “į Indijos revoliu
cionierius”. Tame atsišaukime 
puolamas Indijos vadas Gand
hi ir apšaukiamas išdaviku, 
dėlto kad jis vaduoja Indiją 
pasyvūs rezistencijos budu. 
Gandhi pasekėjai esą n u mas
kuoti. Puolamas Gandhi už 
draudimą Indijos darbininkų 
mases imtis ginklo prieš Brita
niją. Civylis karas bolševi
kams matomai pats tinkamiau
sias. Atsišaukime, kurį išlei
do Balkanų komunistų sekcija, 
sakoma: “Revoliucijos audroj, 
kuri paseks, Indijos darbinin
kų klasę paims viešpataujančią 
roję, kuri jai priklauso. De
šimtis milijonų valstiečių taip 
pat bus įtraukti į kovą; Bri
tanijos imperializmas, ginkluo
tas ligi dantų, bus sutiktas vi
su frontu civylio karo”. Indijoj 
“bus pasiekta pasaulio revoliu
cija”. j

Bolševikams nesvarbu, kad 
Britanijos imperializmas yra 
ginkluotas ligi dantų, kad tie 
tankai, broniruoti traukiniai ir 
militariniai oro laivynai, ku
riuos ir patys bolševikai mini, 
gali visus tuos milijonus dar
bininkų ir valstiečių išskersti. 
Tokių jau eksperimentų bolše
vikai bandė Kinijoj, 
jau pasiekę, kad
vargšų buvo generolų išskersti, 
ir bolševizmas išvytas. Bet bol
ševikams nebrangi svetimo pro
letaro gyvybė. Per jų kunus 
dabar Maskvos diktatoriai ban- . 
do lipti. Savųjų jau perdaug I 
patys išnaikino. !

Ten jie 
milijonai

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.'

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.
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pridėję jp vandenyse medžiai 
atrodo su mėlynais lapais. Dėl- 
ko taip, yra —susekti niekam 
nepavyko.

Zaščejika

Keisti vandenys NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

Chicago

1SS1'

KANADOS LIETUVIS
2839 W. 63rd St,

Republic 8899

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz

Tel. Virginia 0117

WBBM stotis

B. R. Pietkiewicz Redakcijos ir Administracijos adresas

Kanados Lietuvis

THEM DAYS ARE GONE FOREVERPtospect 21Q2

2133 \V. 69th St
Tel. Prospect 3140

Yards 0145

atsitiko 
virtuvę

1 GI 60 
16167 
16166 
16155 
16151 
16161 
16067 
16041 
16085 
16154 
16130 
15121 
15076 
15571

didelis čia 
pasirašysi, 

itsirašyti”.

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

mane
rublių

Tuo
skyrė.

Dykai
Kali

z?-

4559 So. Paulina SU

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

6542 So. VVestern Avė

Eina kas menuo, žurnalo formoje, 20 puslapių. Įdo
maus ir patraukiančio turinio; talpina įvairaus turinio 
straipsnius, apysakaites, eilutes, žinias ir t. t. Turi 
turiningą jumoro-juokų skyrių “Juokai ir Gryzbatos”/ 
su iliustracijomis. * ,—

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

Del smulkmenų rašykit

THm 
<SM»£ F9OEVER.1

12 Givens St., Toronto, Ontario, Canada

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

DYKAI 
FRONTIER 
2112-.T Frontier 
Buffalo. N.

Prtslųskit

tuo tarpu kai pienininkė atne 
šė pieną, ir prasidėjo kalba 
“Viskas šią gadynę taip bran 
gu... ir pienas vandeniuotas.. 
ir abelnai—negalima vyro gau-

-už kainą paprasto molto 
-jus galite gauti garsaus 
patentuoto proceso WEN- 
NERSTEN’S Moltą su Ti
krais Apyniais susendin- 
tais tiesiai blokinėje.-Jū
sų kaimynas vartoja jį.

Šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Be to teikia žinių apie Kanados lietuvių gyvenimą 
ir jų darbuotę naujame pasaulyje. “Kan. Liet.”, 'toks 
laikraštukas, kuri kiekvienas lietuvis pamils. Prenu
merata : Kanadoj e
$1.25. Lietuvoje ir kitur $1.50. Laikraštis šiuo tarpu 
spausdinamas mimeografu, bet aiškiai įskaitomas. 
Kanados lietuviams jisai patinka, tad ir jums patiks.

“Tiesa, tiesa”, atsakė pieni 
niūkė, “tokie daiktai retai be 
pasitaiko”.

Pirmas ir Vienintelis Kanados 
Lietuvių Laikraštis

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

Tel. Prospect 8759

pienininkė ten pat 
suprosijo 

neišlaikymą žodžio, 
pienininkas pasiliko 

nuomonės ir prie 
Galop, kad pieninin- 
į akis, dentistė atsi-

Piepininkė sako: “30 rublių 
daug nereiškia, bet už 50 rub
lių aš tamstai sutvarkyčiau 
reikalą. Aš pažįstu vieną, kurs 
kaip tik tamstai atątiktų.”

Pienininkės vyras toks pui
kus', su ūsais, ir sako: “Pui
ku! Pasakyta—padaryta”, sa
ko: “aš niekuomet koja nespy
riau 50 rublių, kai proga pasi
taiko lengvai uždirbti. Kiti už 
tiek turi visą mėnesi plunkšti, 
—na, o čia, mažmožis, užsire
gistruoti”.

Po kelių dienų pienininkė 
supažindina savo vyrą su dan
tiste. Jai labai patinka, ir ji 
sumoka pienininkei 50 rublių 
nė žodžio nesakydama.

Specialiu prašymu naujas Lietuvių I ro 
gramas šįvakar—laike VVENNERSTEN^ 
“Mėgiamu Liaudies Dainų” Valandos. An 
tanas Žyinontąs kalbą.

spalvos, o antroji—šviesiai rau
donos. Yra žinomi du ežerai, 
kurių vanduo yra visai juodas. 
Vienas ežeras yra Kaukaze, o 
antras —Saharos dykumoj. Rio 
Agrie upėj Čili ir Argentinos 
valstybių pasieny, pietų Ame
rikoj, vanduo turi citrinos sko
nį, taip kad vietos gyventojai 
jį pasisaldinę, gaminasi puikų 
limonadą... Prie tokių .keistų 
vandenų reikia priskaityti ir 
Žaliąjį ežerą netoli Vilniaus — 
10 kilometrų nuo Vilniaus, Ver
kų pusėn. Tas ežerėlis yra ne
didelis,. kelių hektarų, su aukš
tais. krūmais apaugusiais k ra n-

Įgrajitas Budriko Radio Orkestros
Orkestros, kurią jus girdėjote iš Radio sto 
ties WCFL kas nedėldienį per visą žiemą

16173 F. Vakar, vąkar vakare ir čigonai

* >

UA/ce goitča -
- (06 TpaS OMi 

<soes eiooev • ' *

arba neturi 
žodžiu, tokie ženy-

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 
Mielaširdystė 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 
Anusos Polka, Buchatkos Šokis,

Jeigu jus 
ar Šienligės 
užtrokštu to 
tinai tuojaus pasiųskite Į 
Co. dėl nemokamo Išbandymo šio pastebėti 
no metodo. Nežiūrint kur 
jus pasitikit kokiais nors 
je. parsisiųsdinkit 
Jeigu jus kenčiate visą 
tik žinojot išbandčt be pagalbos 
jus esate visiškai nusiminę, 
ties, bet parsisiųsdinkit šianede 
>uii bandymą. Tiktai pasiuskit 
tj kuponą. Padarykite tai šiandie.

Taigi tokiose apy tamsiose 
sąlygose ir gyveno musų den
tistė, kuriai vyras pernai mirė 
nuo džiovos. Kada jis mirė, ji 
iš pradžių į visą atsitikimą ga
na šaltai pažiurėjo: “Ak”, ma
nė našlė dentistė, “galų gale 
tai nieko nereiškia”. Tačiau 
greit ji patyrė, kad “Tas šį 
bei tą reiškia”. Kavalieriai šią 
gadynę negaminami serijomis, 
tai ne fordukai. Ta mintis 
našlę dentistę gerokai paveikė: 
toks padėjimas gan greit visus 
metus nusitęsė. Maždaug ligi 
pasikalbėjimo su viena pieni
ninke.

Vieną dieną būtent pradėjo 
dentistė kalbėtis su pieninin
ke, kada toji . atnešė 
Taip sau užsiplepėjo.

Kaip ten prasidėjo, 
nebežinau. Turbut 
taip: Atėjo dentistė į

Taigi, pareina vyras pieni
ninkas namo ir pienininkė sa
ko savo vyrui: “Taigi, Mike, aš 
turiu progą uždirbti 50 rublių 
be jokio vargo tau ir sau, ir 
be jokio sunkumo”. Ir išdėsto 
jam visą dalyką. Vadinas’, ji 
supažindins ji su dentiste, ir 
toji kvaiįe sumokės jai 50 
rublių kaip nieką.

“Bloginusiame atsitikime”, 
sako pienininkė, . “jei ji jau 
taip reikalautų, tu gali su ja ir 
pas klerką nueiti, 
daiktas. Šiandien 
rytoj gali ir vėl

“Bet galbūt jis nėra inteli
gentas”, perspėja dentistė: 
“gal jis mušasi?”

“Ak, niekus šneki, ims ir 
mušis: tikras* inteligentas, — 
elektrikas” .

“Puiku”, sako našlė, “suvesk 
su juo, o čia duodu 10 
rankpinigių.” 
biznį užbaigę,

[Atlantic and racific Photo)

- Broliai Kenneth ir John Hunter, kurie su savo 
lėktuvu išbuvo ore beveik 554 valandas

Na, ir situacija susidaro ši
tokia :

Pienininkes vyras, tas su 
ūsais, bematant užsiregistruo
ja su dentiste pas klerką ir 
persikelia pas dentistę. Ten 
būna dieną, būna dvi, būna pa
galiau visą. savaitę, dešimtį 
dienų...

Na, galop ateina pienininkė: 
“Nagi, kas yra?” — ji klausia 
drūčiai.

“Na, žinai, aš apsisvarsčiau, 
pasilikti su dentiste. Atrodo, 
įdomiau”.

žinoma
vietoj jam gerokai 
veidą už

Tačiau 
prie savo 
dentistės. 
kė nelįstų 
sakė beimti iš jos ir pieną

Čia reikia tuojau priminti, 
kad pienininkė jokio kito vyro 
nenumatė; kaip1 tik pati savo 
locną vyrą. Bet mat stambi 
pinigų suma ją pagundė, ir ji 
sumanė paspekuliuoti.

KROMEL’S
PHARMACY

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

Pirma Lietuviška Aptieka. 
Caluniet Distrikte 

Patarnavi mas draugiškas.

Dentistė sako: “Aš uždirbu 
gerokai, ir šiaip turiu visa ko, 
namą, rakandus... Ir pati esu 
ne taip jau biauri, galų gale, ir 
vis tik niekas neatsiranda! Ga
lop nieko kito neišeina, kaip 
paduoti garsinimą į laikraš- v • « •cius.

Pienininkė ir sako: “Et, nė 
garsinimai nieko negelbsti. Bet 
šis tas reikia daryti ,ir butų 
galima padaryti.”

“Galų gale as nesigailėčiau ir 
piršliui kiek išleisti. Gal tams
telė man tame reikale prigel- 
bėtum ?” sako dentistė.

“Na, ir kiek gi duotum?” 
klausia pienininkė.

“Na, tai, priklauso nuo to, 
koks pasitaikytų”, sako dentis
tė: “jei papultų inteligentas ir 
tikrai rimtai vestųsi, išmetu 
30 rublių kaip mane gyvą ma-

Viename mieste gyveno vie
na našlė, dentistė iš amato. 
Ta tai dentistė susimislino vėl 
ženytis.

Šią gadynę ženytis nėra jau 
taip lengva. Ypatingai kada 
inteligentė, jei nori sau lygią 
vertybę gauti.

Musų, taip sakantį proletarų 
žemėj inteligentų klausimas 
yra labai priklus daiktas, ypač 
kada reikalas liečia nedidelį 
pasirinkimą tarpe vyriškos ly
ties.

Ne be to, kad nebūtų vienas 
kitas, bet jie yra arba jau ve
dę arba ir be to turi po kėlės 
šeimynas maitinti 
darbo 
boms nėra ypatingai tinkamai

Dykai Sergantiems 
Asthma ir Šienlige 

libandymas metodo, kurj kiekvienas 
vartoti be jokių nenm»gumi| 

ir sugaišimo laiko.

kenčiate nuo tų baisių Asthma 
(Hay Fever) atakų: jeigu, jus 

ir negalite atrauti kvapo, bu- 
Frontler Asthma 

jus gyvenat ir ar 
vaistais pasauly- 

neniokamą išbandymą, 
amžių ir viską ką 

net jeigu 
nenustokit vil- 

št nenioka- 
žemiau esan-

Keliose žemės vietose 
keistų vandenų, kurių priežas
čių mokslininkams lig šiol išaiš
kinti nepavyko. Amerikoj yra 
ežeras, kuriam vanduo po lietų 
nusenka, o esant sausumai — 
pakyla. Dėl ko taip yra —ištirti 
nepavyksta. Norvegijoj, netoli 
Bergeno miesto yra siaura įlan
ka, arba fiordas, kurioj vanduo 
turi tris įvairius sluoksnius. Vir
šutinis sluoksnis yra gėlas 
(prėskas), 'kuriam veisiasi upių 
žuvys. Vidurinis sluoksnis yra 
sūrūs ir jame gyvena jurų žu
vys, o pats apatinis prie dugno, 
yra persisunkęs siera, taip kad 
jame joks gyvis negali veistis. 
Japonijoj yra mažas ežerėlis, 
kurio viena pusė yra baltos

TIKRAM VASAROS 
PATOGUMUI

“Winnipeg, Man. —Geriu pirma bu
teli, bet jau dabar jaučiu, kad

TR1NERIO KARTUS VYNAS 
yra įstabus vidurių tonikas. Miegu 
gerai, einu lauk gerai, ir tikiuosi 
galvos skaudėjimas pranyks. A. Bre- 
zner.”

Jei nori džiaugtis vasaros metu ir 
būti liuesu nuo visokių vidurių triu- 
beiiu, kaip va nevirškinimas, blogas 
apetitas, sukietėjimas, gesai, nervin
gumas, ir nemiegas, tai gerk Trine- 
rio Kartų Vyną reguliariai mažomis 
dozėmis... Daug daktarų ji rekomen
duoja. Visose aptiekose.

BANDYMO KlBONAS 
ARTUMA CO.

Bldg., 4B2 Niagara S

dykai išbandymui jūsų 
metodą, adresu:

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

Tel. Boulevard 4705

tais. Apylinkė yra labai graži, 
kalnuota. Ežeras pasižymi gi
lumu ir tuo, kad jo vanduo yra 
žalsvai mėlynos spalvos. A'tsis-
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 129 

kp. susirinkimo
šis susirinkimas laikyta lie

pos 6 dieną Černausko svetai
nėje, 1900 So. Ln|on avenue. 
Pradžioje, kaip ir paprastai, 
viskas ėjo ramiai.

Bet priėjus prie S.L.A. reika
lu, keturi delegatai i 36-tą sei
mą pradėjo duoti raportus iš
seimo. Pirmiausia Kazlauskas 
atsistojo ir ėmė skaityti ra
portą iš bolševikišku laikraščių.

Susirinkusiųjų tarpe* pasigir
do patėmijimas: mes jau tą 
skaitėme patys. Kai kurie ėmė 
juoktis, o bolševikai karščiuo
tis, keikdami S.L.A. pildančią
ja tarybą.

Kilo ginčai. Vieni argumen
tavo už pildančiąja tarybą ir 
už konstituciją, o bolševikai už 
savo draugu centrą.

Bolševikai pradėjo šaukti ir 
rėkti, agituodami nesiųsti mė
nesinių mokesčių į Susivieniji
mo centrą, ir prie to dar vie
nas iš jų davė Įnešimą (o an
tras parėmė) siųsti mėnesinius 
mokesnius bolševikų centrui.

Be ah-ejonės, bolševikai bu
vo ir prisirengę tam Įnešimui. 
Taigi Įnešimas pervaryta ne
siųsti Susivienijimo centrui mo- 
keščių.

Ale ir vėl draugučiams ne 
kaip, nes iždininkas Valaitis ne
važiuoja bolševikų vėžėmis, o 
sumokėti kuopos pinigai ran
dasi pas j Į.

Taigi mes nariai, kurie pri
silaikome Susivienijimo konsti
tucijos, liepos 11 dieną susirin
kome pas iždininką Valaitį ir 
išrinkome naują valdybą iš šių 
narių:

Krank Vanušaitis, pirm.
Jonas Jasinskas, finansų rast.
Antanas Stonis, užrašų rast. 
Pranas Valaitis, ižd.
Kanopka ir Kaminskas, ka

sos globėjai.
Dabar draugai, norintys už

simokėti mėnesinius mokesčius, 
’ kreipkitės pas J. Jasinską, adre

su 1621 So. Union avė., Cbica- 
go, III.

Cicero
P-nia Deveikienė ligoninėje

P-nia Deveikienė (1518 So. 
18 court), Kazimiero Deveiko 
žmona, randasi šventos Onos 
ligoninėje, kambarys 448. Kaip j 
vakar ryte turėjo Luti padary
ta jai operacija.

Iš pusmetinio L.L.N.B. 
susirinkimo

Trečiadienio vakare įvyko 
Lietuvių Liuosybės Namo Ben
drovės pusmetinis susirinkimas. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. 
'.Sumurmėjo jin visa raudono
ji gvardija ir darė manevrus.

Balsavimas nuo Šerų atmes
tas. J. Petraitis, buvęs bendro
vės menedžeris, butų buvęs su
šaudytas, ale susigriebta, kad 
čia Cicero, o ųe Leningradas. 
Ir tas Benys, direktorių pirm., 
pareiškė, jogei reikia, laukti, 
nes visas reikalas teisme. Tai 
raudonieji burliokai ir išsižio
jo ir prilipo prie kėdžių.

Tai tokios tokelės musų Ci- 
ceroje. Cicerietis.

(larsinkitės “N-nose”

IETUVIU BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI\ 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halstsd Enchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Milda Mockaitė

Milda yra duktė Jeronimo 
ir Onos Mockų, kurie gyvena 
Niles Center. Prieš kiek laiko 
jinai baigė Evanston Tovvnship 
Iligh School, keturių metų kur
są. Dabar panelė Milda rengiasi 
lankyti biznjo kolegiją.

P-lė Mockaitė ne tik sękmin- 
įgai mokėsi mokykloj, bet tuo 
pačiu laiku studijavo ir muzi
ką. Muzikoj jinai jau yra pu
sėtinai pasivariusi, ir pilnai ga
lim? tikėtis, kad iš jos išeis la
bai gera pianistė.

Kad tinkamai pažymėti mo
kyklos baigimą, Mildai tapo su
rengta “partė”, kuri įvyko Mar
tino Macijausko farmoj, neto
li nuo Bucine. Suvažiavo pusė
tinai didelis būrys žmonių, vi
so apie 50. Svečių buvo kaip 
iš Cbicagos, taip ir iš Bacine’o. 
Visi smagiai linksminosi ir lin
kėjo Mildai visokių gerybių.

P-nas Jeronimas Mockus yra 
gana pasiturintis žmogus. Se
niau jis gyveno Bacine, kur 
kartu su broliu turėjo užsidė
jęs biznį. Prieš keletą metų jis 
persikraustė i Niles Center, kur 
varo namų budavojimo kon- 
traktoriaus biznį. — N.

Išvažiavimas Į La- 
porte, Ind.

Tekdavo skaityti “Naujieno
se” apie musų artistų keliones 
po Suvienytas Valstijas. Skai
tydavau ir manydavau: kaip 
jiems gerai — vos keletas me
tu, kai atvyko šion šalin, o kiek 
visur privažinėja! Aš .gi jau 20 
metų gyvenu Amerikoje ir ne
teko nuvažiuoti toliau, kaip iki 
Jefferson arba Willo\v Springs 
girių.

Nutariau ir aš apleisti Cbi- 
cagą, liepos 4-tą, nors dienai- 
kitai. Pakviečiau viena išvažia
vimui — sutinka. Pakviečiau 
kitą — irgi sutiko, pakviečiau 
trečią — tas pats. Pasirodė, 
kad uk vatu inkų ne stoka. So 
fa r, so good !

Bet kur važiuoti? Į Hart, 
Mich., pas Kazimierą Vasiliau
ską? Į farmas... Mano draugai 
aiškina, kad tokiam trumpam 
laikui važiuoti ten bus per to
li. Tuomet sakiau: važiuokime 
į De Kalbą. Jie nurodo, kad 
nėra kur maudytis. Taigi ir vėl 
ne gerai.

Po šimts pypkių, visi nori
me važiuoti, bet nežinome kur. 
Tuomet sakau: turiu dar vie
ną vietą, kuri tamstoms visiems 
patiks. Ten yra vieta maudy
tis, žvejoti, bet jeigu mokate 
golfą lošti iarba, kaip kiti kal
ba, kiaulutę į dvarą varyti, tai, 
sakau, reikės toliau pavažiuo
ti.

Visi mano pareiškimu susi
domėjo: kur, girdi, važiuosime? 
Tai, sakau, važiuojame i La
porte, Ind. .

Susitarėme būrys draugų: 
M. Kartasiki su šeimyna, D.

Petraitis sų šeimyna, B. Banis 
ir A. Vainauskai, taipjau P. 
šūkis. Viso susidaro 13 žmo
nių, ir trimis autais išdumėme 
liepos I dieną 7 valandą ryte 
į L a portą.

Važiuojame keliu 42, East 
Chicaigo. Vos pervažiavome 
skersai kitą kelią, pykšt! Spro
go šina ševroleto, kuriuo va
žiavo 1). Petraitis su savo šei- 
myn \ Bet greitai visi susirin
kome ir kaip matai pataisėme 
nuoskriaudą. Kitam net ir ran
kų pridėti neteko, ale reikia 
pasakyti, kad visi taisėme.

Viskas O.K. Skubinsimos va
žiuoti i nužiūrėtą vietą. Bet 
štai M. Ksrtaskis pasiūlija po 
viena italiansko vvno. Sunkų 
darbą padirbęs, kas atsisakys 
nuo tokios čestavonės? Pasiū
lymas, aišku, buvo tinkamai 
paremtas ir be didelių disku
sijų priimtas, nes visi jautė
mės, kad ko tai trūksta.

Taigi po vieną, kitą išmesti 
pasirodė ir vietoje ir laiku.

Kaip liberališkų pažiūrų žmo
nės, nepamiršome nė negro — 
arba, kaip bolševikai vadina, 
juodo brolio -- kuris kokiu 
tai budu, veikiausia užuodęs, 
ant kampo stovėjo ir godžio
mis akimis tėmijo, kaip mes 
šiną taisėme. Išvertęs gerą 
stiklinę, jis apsilaižė tarsi ka
tinas ir net pasisiūlijo tairą 
oro pripusti.

Bet jau pasirodė per vėlu, 
nes viskas buvo prirengta va
žiuoti. Na, ir patraukėme Gary, 
Ind., linkui, o toliau į Michi- 
gan City. Matome ant didelio 
kalno miškai ir dvi didelės stu- 
bos. Vadinu draugus važiuoti 
pažiūrėti kas ten per namai. 
Bet draugai nepanorėjo, taigi 
dumiiame toliau.

Netrukę jau buvome Miclii- 
gan City, o dar kiek pavažia
vę pasiekėme ir Laporte, Ind. 
Suvažiavome pas Druktenius 
visas tris mašinas i sodną ir 
visas 'būrys išlipome. Drukte- 
nis, pamatęs ant karto tokį bu
ri svečių, net nustebo, šeimi
ninkas pavadino į stubą: gal 

1800 West 47th Street

Moterų Namų ir Išeiginės 
Dresės

Visų naujausių madų ir spalvų.

Dainty Prints Broadcloths Voiles 
Rayons Piųues

Tikra $2.49. vertė Tikra $3.49, verte

$1.79 $2.79
GIRDLES-STEP-INS

Pirm pirksite sau suknią — 
pamatykite šiuos

Jie padaro toki gražų skirtumą gražume 
jūsų išvaizdos, kad jus negalite be jų apsei- 
ti. Jie pareina 26 iki 36 didumo dėl moterų 
ir paneliu ir jie yra padaryti iš gražaus ru- 
žavo audeklo. Reguliarės vertės iki $1.25.

77c

Specialės Vertės Dubeltavi Blanketai
Dubeltavi blanketai 70x80 didumo, satinu apsiūti kraštai, dalies vilnų, 

visų spalvų. Reguliarės vertės $3.78 ir $.4.98, specialiai šiame 
išpardavime

$2.98 $3.98
__________ \...................................... ........ ? _____  .to u.

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

ką manytumėt užkąsti arba iš
gerti? Bet mes pasiūlymo ne
priėmė, nes visi norėjome eiti 
prie puikaus ežero, kuris čia 
buvo netoli nuo musų stoties.

('/kvietėme pp. Druktenius 
Važiuoti su mumis pas tą eže
rėli ir kartu papietauti po at
viru dangumi. Jie priėmė pa
kvietimą ir greitai buvome vi
si vietoje. Pasirinkome stalą, 
musų moterėlės aptiesė jį stal
tiesėmis,, apkrovė valgiais — 
kuri kuo. O p. Šūkis parodė, 
kaip galima iškepti stoiką be 
s kava rados. Apsedome visi ii 
valgome, ir džiaugiamės, kad 
smagu tokioj puikioj vietoje 
pietauti.

Aplinkui žaliuoja medžiai ir 
žolynai, o saulutė taip meiliai 
spindi pro medžių lapus, kad, 
rodos, sidabriniais karoliais bar
sto.

Pavalgėme, padėkavome mo
terims už skanius pietus, o taip
gi p. Šukiui už tam tikrą sky
stimą, kuriuo jis pavaišino mus 
iš tam tikros cukrinės bonkos; 
na ir pradėjome trijų dienų 
atostogas. Maudėmės kasdien 
ir žuvavome ir apžiūri nėjome 
Laporte miestą ir jo parkus, o 
vakarais praleisdavome laiką 
pas pp. Druktenius, klausyda
mi radio muzikos ir kalbėda
mi es.

Sekmadienį, liepos 6 dieną, 
visi klausėmės Jfts. Budriko ra
dio programų. Programas vi
siems labai patiko, ir tos die
nos programas gal būt buvo 
vienas geriausių. Trokštame, 
kad p. Budri kas toliau duotų 
tuos programos ir skleistų lie
tuviškas dainas per radio.

Beviešėdami sulaukėme ii 
daugiau svečių iš Cbicagos, tai 
p. Pikelį, biznierių iš 18-tos 
gatvės apielinkes.

Bet laikas bėgo greitai. Štai 
ir atostogų galas, ir 7 valandą 
vakare išvažiavome tais pačiai' 
keliais namo, o apie 11 valan
dą jau buvome -visi laimingai 
sugrįžę namo. Nors trumpa bu
vo kelionė ir trumpa vakaci- 
ja, ji tečiaus buvo smagi ir

Moterų pilnai madnos 
gryno šilko pančekos, 
creap, chiffon, Picot 
Ivįršais, jvair i a u s i ų 
naujausių spalvų pan

čekos. Regulerė vertė 
$1.50, šiame išparda
vime tik už

87c 

linksma, neš visi jautėmės, kaip 
viena šeimynai. Varde visų drau
gų tariu ačiū pp. Drukteniams 
už malonų musų visų priėmi
mą ir gerą nakvynę.

M. Kart įski.
■■ . 9

Šivakar Lietuvių 
Muzika iš WBBM 

stoties
Doloi didelio reikalavimo, kad 

dar daugiau lietuvių muzikos 
butu duota laike Wennersten’s 
Mallt-'IIop “Mėgiamų Europos 
Liaudies Dainų” programų, šį
vakar, 8 valandą, 'bus duotas 
antras lietuvių programas iš 
\VBiBM stoties.

Pasak Jono Willimas, iš 
Henning Wen neršte n, Ine., iš- 
dirbėjų Wennersten’s Malt- 
II op, šio programų tikslas ne
bus duoti sunkius žymiausių 
Lietuvos kompozitorių kuri
nius, bet tik paprastas liaudies 
daineles, šokius, maršus, kas 
vaizduotų muzikoje Lietuvos 
liaudies gyvenimą.

Laike pogramo vėl kalbės

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Neturi substitutų — 
aukščiausia kokybe

____ Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS 
RIEBUS 

NĖRA KARTUS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulan
ce patarnavimą.

Musų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir 

brangiausius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlai
kome visokius rubus aprengimui mirusiųjų.

Nubudimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime 
jums mandagų ir tinkamą patarnavimą. .

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero x 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Antanas Žymontas iš “Naujie
nų”. Programą pildys 16 gerai 
išsilavinusių muzikantų, kurie 
gerai supranta lietuvių muzi
kos dvasią ir ją tiksliai per
imuos klausytojams.

Taigi pasiklausykite šio lie
tuvių programų iš WBBM sto
ties /šįvakar, 8 vai.

IŠMOKĖTI PINIGAI
NAUJIENAS

16666— M. Žukauskienei 
24626 U. Skerstonienei 
25689— S. Jakauskienei 
25690— B. Andrėjunui 
25691— L. šupšinskiui 
25692 K. Abramavičienci

DIDELĖ EKSKURSI JA

LIETUVĄ

NAUJU IK DIDELIU LAIVU

STATENDAM
Išplaukia iš New Yorko

Rugpiučio 16 d., 1930, 12:05 A. M.
Pasažieriai sulipu Rugp. 15 d., po 8 P. M.

Spaliu 27-tą visos bažnyčios Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto 500 metu mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos j Klaipėdą:
Trečia Klase j vieną puse .................................. $107.00
Trečia Klase i abi pusi ...................................  181.00
Turistine III kl. i vieną pusę .............................. 130.50
Turistine III kl. j abi pusi .................................. 215.00

Lietuviai iš visų šios šalies daliu prisideda prie šios ekskursijos. 
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:

P. BALTUTIS “NAUJIENOS”
3327 So. Halsted St. 1739 Sp. Halsted St.

V. STULPINAS J. J. ZOLP
3255 So. Halsted St. -1559 So. Paulina St.

arba

HOLLAND - AMERICAN LINE
40 NORTH DEARBORN ST., CHICAGO. ILL.

25693— Kazimierui Norvilui 
25691 - Olesei šilimienei 
25695— Vincentai Petrauskaitei 
25696— Barborai Milerienei 
25698— M. Merkusevičienei 
25699 Antanui Stankevičiui 
25700— Agotai Drisienei 
56817— Antanui Petkui 
56819— P. Plonaitei 
5682(1— Onai Zenevičicnei 
56818— Monikai Jakutienei 
21636 J. Embrulaitienei 
16670— Kaziui Pagojui 
16666— J. Prasčienei 
16668— M. J. Šileikienei 
16665 P. Samoškienei 
16671— Barborai Pagojienei 
16669 Jokūbui Petrat 
1(2573— Onai Gailienei

G A RSIN KIT2S N AI JJ IENOSE
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Penktadienis, liep. 18, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Sveikata
šios savaitės biuletene Svei

katos Departamento komisio- 
nierius, Dr. Arnokt Kegel, įspė
ja chicagiečius:

“Naudokitės pilnai saulės 
spinduliais’’, pataria Dr. Kegel, 
“bet nenusideginkite saule, nes 
nudegimas gali suteikti jums 
bereikalingo nesmagumo ir ga
li greičiau pragaišintą malo
nias atostogas, sugadindamas 
smagią vasarą”.

katos komisionierius, “jus pa
vartosite reikalingą atsargumą 
ir duosite savo odą saulei kai
tinti laipsniškai, tai turėsite 
(Lidelės naudos iš gyvybę tei
kiančių ir sveikatą palaikančių 
saulės spindulių’’.

“Ypatingai dabokitės’’, spė
ja Dr. Kegel, “besimaudydami, 
nes trokšdami pasinaudoti van
dens sportu pilnai daug žmo
nių užmiršta saulės 
procesą, ir jeigu 
tai nudega perdaug.

“Vienok,
“jeigu jus esate jau pripratę, 
tai nėra reikalo nudegimo bi
jotis. Naudodamies atsargumu, 
kai leidžiate ultra-violetiniams 
spinduliams odą kaitinti, jus 
ačiū tam ilginsite savo gyvas
tį ir palaikysite sveikata”.

veikmes 
nesidaboja,

sako Dr. Kegel,

Iš North West parkų
Atlankantys Garfield parko 

konservatoriją turi progos pa
matyti ypatingai įdomių aug
menų Paimu Name, kuris yra 
vienas iš astuonių parkų už
laikomų tokių namų. Aukščiau
si medžiai siekia namo sto
gą, kuris yra 65 pėdų aukštu
moj. Kai kurios tų paimu pri
klauso labai retoms rųšįms.

Palmiros palmos naudojama 
daugiau, kaip 800 skirtingų 
tikslų.

Paimu Namas Garfield par
ke pasidarė garsus, kaip pa- 
vyzdis tropiškų augmenų.

Atlankiusieji pairką smagiai 
ir maloniai praleis laiką. Visi’ 
kviečiami atsilankyti. Už įžan
gą mokėti" nereikia.

Fieldo muzėjuj gamtos 
istorijos

icbtyos.au- 
žuvies — 
pirm 150 
palyginsi-

Fieldo muzejus gamtos isto
rijos gavo nepaprastai gerai iš
silaikiusį skeletoną 
ro. Tai yra liekanos 
driežo, kuris gyveno 
imilionų metų! Jeigu 
me amžių šios žuvies —'drie
žo su “švento rašto“ padavi
mais, buk žemė ir gyviai bu
vę sutverti vos pirm 6 tūkstan
čių metų, tai turėsime pasaky
ti, kad Dievas arba pavėlavo 
tverti biblijos žemę, arba pati 
biblija yra mažai kultūringų 
žmonių pasakos..

Nepavyko banditams
Trys biznieriai išlošė gražių 

pinigų arkliukų lenktynėse. Iš
kišę, jie tečiaus nusitarė ne
laikyti visų pinigų krūvoje. Ir 
gerai padarė. Kada biznieriai 
ugrįžo į Chicagą, tai jų auta 

kitas autas prispyrė prie šaly- 
; atvio (arti Canal St. ir Roo- 
■ ?velt road). Banditai atėmė 
šernolę iš VVilkinšono su $309, 
bet paliko \Vilkinsono kišenė
je $1,000. Iš kitų dviejų biz
nierių atimta. $40 ir $50, o pa
likta daug didesnės sumos. Biz
nieriai pastebėjo banditų auto- 
robilyje dailią merginą, kuri 

tėmijo, kai jie mainė prie lan
gelio lenktynių biletus ant pi
nigų.

Planams užbaigti 
menesiai

Imsią 1 mėnesius laiko, idant 
užbaigti planus silbyejui krstl 
C h i cagos v i d u r m ies t y.

Teisėjai nieko nežino 
apie savo pikniką

Koks iten gudruolis sumanė 

jų ir klerkų vardu, pikniką. 
Bet teisėjai apie, tą piknikų 
nieko nežino. Matyti, kokie nors 
gudruoliai manė pasipinigauti.

Organizacija kovai su
• prohihicija

Volsteado ak- 
jau turi per 
tarpe dauge- 
ir turtingiau-

Chicagoj susitvėrė organiza
cija, kurios tikslas yra kovo
ti, idant atmesti 
tą. Organizacija 
2,000 narių. Jų 
lis įtakingiausių 
šiųjų Chicagos biznierių.

Aktorka nusižudė
Miss Alarion Gray, 

nusižudė chloroformu 
jusi gauti darbo.

Auto nelaimėje. Michael J. 
Blože užsimušė, o važiavęs su 
juo Tribūne dienraščio redak
cijos štabo narys sunkiai su
žeistas. Nelaimė atsitiko Wil- 
mette miestely.

Miesto taryba paskyrė dar 
$7,399,369 miesto biznio vedi
mo reikalams. Pakelta policijos 
komisionieriaus Alcoeko alga 
iki $12,000 metams. Komisio- 
nierius Bussell gavo algos 
$10,000 metams.

Grąžina paskolas
Piliečiai, kurie pirko prizą- 

dius ant busimų Chicagos įplau
kų iš taksų, gaus atgal 75 nuo
šimčius savo pinigų. Praėjusį 
vasarį mėnesį tokių prižadų ar
ba certifikatų buvo parduota 
už $53,000,000, kad išgelbėti 
miestą nuo bankruto. >

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Bričporto
Buvo gal 11 valanda. Einu 

Auburn avenue, pro šalį gra
žios lietuviškos įstaigos. Iš vi
daus išneša pilną beskę. Būre
lis žmonių. Sakau, pažiūrėsiu 
kss bus.

Klausiu stovinčiųjų kas čia 
tekio. Paaiškina, kad senyva 
moteris įtaigiai mirusi. Jos vy
ras atsilankęs pas vienų grabo- 
rių laidotuvių reikalu ir viską 
gmžiai sutvarkęs. Bet žentui 
patikęs kitas, tai iš pirmojo 
dabar kūnas vežama pas kitą, 

kalba viena
moteris - kad ne taip seniai 
dėl perkėlimo kūno buvo įvy
kusios tarp dviejų gra.borių 
kumštynes. Šis, matyti, lėtes
nis, kad jokio lermo negirdė
ti.

Girdėjau

atsidustaTai. sakau

ADOLFAS TARVID

dideliame nubudime 
Walter Smelgevvich ir

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dienų, 9 valanda va
kare, 1930 m., sulaukęs 40 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj ir pa
ėjo iš Telšių apskričio.

Paliko 
pusbroli 
gimines.

Kūnas 
1410 So.

pašarvotas, randasi 
49th Ct., Cicero.

Laidotuvės jvyks petnyčioj, 
liepos 18 d., 2 vai. po pietų iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame.

Pusbrolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741 

T

kita moteris — ne tik gyviems, 
bet ir įnirusiems kai kada duo
dama raidas.

Kaip sau norite — atsilie
pia trečia kada kartą pagul
dei nabašninką, tai, rodosi, ne
bereikėtų drumsti jo ramybė. 
Bet ką tu padarysi, genys mar
gas, o svietas dar miargesnis 
— numoja ranka moteris.

Praeivis.

Mirė Juozo Laukio
žmona

Pereitą anebatdienį pasimirė 
Petronėlė Laukienė, žmona ge
rai chicagiečiams pažystamo 
rašytojo ir laikraštininko Juo
zo Laukio, per daugelį metų 
dirbusio 
lietuvių 
rašiusio 
knygas.

prie įvairių Chicagos 
laikraščių, taipgi pa- 
ir išvertusio kelias

Auto nelaimėje žuvo

Paskyrė dar $7,399,360

tik

Phone
Hemlock 9252

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

Petronėlė Laukienė pašarvo
ta yra S.. P. Mažeikos koply
čioje. LaiiĮotuvės liūs šiandie, 
9 vai. ryte, iš koplyčios į šv. 
Kazimiero kapines. Velionė taip-

Specialistas gydyme chronišką Ir naują Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis Ifegydytl, atsilan- 
kykit pan mane. Mano pilnas idegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą Ilga Ir jei afi apsi- 
in-.slu jus gydyti, sveikata Jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jueą 
kur Ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po
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galutino išegz a minavimo—kaa juma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ryto iki 1

yra

St.

poOfiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pintu

KLOD
.••.(s*

KAZIMIERAS ŠLOGER1S

-

Mirė liepos 15 dienų, 9:30 v. 
vakare, 1930 m., sulaukęs 64 
metų amžiaus; gimęs Panevė
žio apskr., šaduvos parapijos, 
Šileikonių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
2 sunu Juozapų ir Pranciškų, 
dukterį Alenų, 2 broliu Petrų 
ir Ix?onų ir brolienes.

Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuose 
1919 So. Halsted St.

Laidotuves įvyks liepos 19 d., 
10 vai. iš ryto iš namų 1919 S. 
Halsted St. bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A'. Kazimiero šloge- 
rio .gimines, draugai ir pažįs- 
taini ir taipgi draugai likusių 
nuliudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

• Nuliūdę liekame,
Sanai, Duktė, Broliai ir 
Giminės. \

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, tel. Canal 6174.

išgyveno 35 metus, 
dideliame nuliūdime

Kanadoje, dukterį

IGNACAS DAMBRAUSKUS
Persiskyič su šiuo pasauliu 

liepos 15-tų dienų, 2 vai. po 
pietų, 1930 m., sulaukęs apie 
60 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Vilklaukių kaime. 
Amerikoj

Paliko
du sūnūs Vincenta, Chicagoj ir 
Juozapų
Anastazija, marčių Oną, žentų 
Jonų Liacku, anukus ir gimi
nes Amerikoj. Lietuvoj moterį 
Uršule, brolj Vincentų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
817 W. 84th St.

Laidotuves jvyks šeštadieny, 
liepos 19 dienų, 8-tų vai. iš ry
to iš namu j šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Dambrau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Simai, duktė, marčia, 
anūkai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius A. Masalskis, tel. 
-vard 1139.

žentas,

grabo- 
Boule-

Lietuves Akušeres

Undertakmg Co. 
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

jiftu paliko dvi dukteris, abi 
vedusias, Pribeliausikienę ir 
Marcinkiene.

ATI DARIAU
Ceverykų Krautuvę

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

3109 West 63rd Street

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius it 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

----- O-----

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti 
maijo darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

_____________4—______________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

o

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th SL

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akiu Gydytojai
^WW^**WWW*^.^*WW-^WW**>*r**WW^r**^-**K***w

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 s. Ashland avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:80 vak. Seredo- 
inis 9:30 iki 12 v, Nedėliotais nėra 

skirtu valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Grabotiai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose * mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel Victory 1115

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- 0-------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

ŽMOGAUS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jps 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimų, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iŠ namu j 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. RLtTMENTHAL 
OPTOMETRIST X 

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. L. Da vidonis, M. Dl
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 ‘

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevartl 1401
DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted SL 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po plot

7 jki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Teleihone Plaz* 8202

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Wcst Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

-O

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

TeL Brunsvrick 4983
Narni telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
--------O------ r

Telefonas 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. III. 
------- O-------

Ofiso Telatoa*! Tlrnala 0080 
Bes. Tel. Vaa Barės 8808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandai 41 ryto iki 1 po pietą. 2 Iki 4 Ir 
fl iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 iki 12 

M> Namą oflaai Nortb Sida
3413 Franklin Blvd. , 

Valaadoi 8:80 iki U :80 vakaro
-------- O--------

dle-

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nūn 6 iki 9 valandai vakaro ------- o-----------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Ayense 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
I'rosppcfc 1023

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

Nedėlioj nagai sutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare
Sekmadieniais nuo lt iki 12

•.-.jyyjyy.? ęy^y^°jaL__
TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakaro uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
. Rezidencijos telefonai

South SJjore 2238 ar Randolph 6800

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 
Phone Midway 2880

________________
Telefonas Yards 0994

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectaJ

Dr. J. W. Beaudette
Viriuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS]
Nuo 2 iki 4:84 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas CanaJ 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakaru, išskyrus ketvergę.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin«2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 8697 

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie StreeL
Room 1701 

Tel, Randolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ars. 

Tel. Pullman 5954
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtiiyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas BagdŽiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 7S0
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Td. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Tiktai pagal sutarti
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 2800 

Rcs. 6515 So. Rock’vcll St. 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

darbo ir už galvos nusitvėrė 
“Ir kam dabar 
sniegų išmetei?

Iš šalies tėmijant
Kapinėse

begriž. Apkabinus motinai savo 
vienintelį sūnų, per vargo ir 
pilko gyvenimo plaktus žiūrė
tojų viedus riedėjo gailesčio 
sąjausmo ašaros.

Emilija D.

Tegul daktaras 
pasako

ir

Gal ir jus turite tubcrkuliozą

tuos vaikus į 
Kur aš nelai- 
nakties laiku, 
su jais!” Rė

kia, verkia vaikus apsikabinusi, 
rinkdama daiktus iš sniego. Aš 
užsirakinau duris ir žiuriu per 
langą... Gailėkis, mat! O kai at
eina taksai, skolos mokėti, tai 
tavęs neklausia, iar tu turi ar 
ne —mokėk, ir tiek! Nė devynių

—Aš norėčiau atsigulti antį valandų nelaukia. O čia —dar 
žalio dirvono ir pamažu įlisti provą jiem duok! Išmečiau pati, 
duobėn, pažiūrėti kaip ten yra... be jokios sliestvos, ir tiek...

—Jau kai sykį ilysi, tai nebe- —jr a* saRau> kad nereikia
išlysi!.. per daug- rendauninkų gailėtis

—Išlyshi! —pritaria kita.
Duobkasiai sudėjo prie duobės 

la ne kraja\a jatvežtafi g<les. Žiūrėdama į jas, 
net rankas susiėmė: 

Panele, tu šventoji! 
suvytusio pinigo, kiek

—Jšlysiu!
duobė...

—Iš kur laukiate nabašnin- 
ko? —paklausė stora, buki ža
liukė besikalbančių prie duo
bės moterų.

—Iš Bričporto parapijos, o 
iš Lietuvos tai Salotų parapijos.

—.Nesu girdėjusi tokios vie
tos...

—Nugi Pašvitinis, Linkuva, 
Salotai ten pat.

—O kur laidos tų mergelę, 
kurių tėvai buvo išvežę į pietus 
sveikatos ieškoti?

—Anagi va —kita duobė ne
toliese.

Vis daugiau moterų rinkosi. 
Daugiau kalbų girdėjosi.

—Ir ko ta boba lenda taip 
arti, dar duobėn įsmuks!

—Gyvena žmogus, gyvena —J 
ima ir numiršta... Nei šis nei tas.

—Sveikata ne marėmis plau
kia.

—Mintai, ir ta sausastumbrė 
atėjusi! —rodo pirštu į išdžiu
vusią, liguistos išvaizdos mo
terį, stovinčią kitoje duobes pu
sėje.

—Katra? Ar ta numalevo- 
tais žandais?

—Taigi, taigi! Išdvėsusi, per
karusi, iš pupų nevaroma, o, 
žiūrėk tu man, jau tretį vyrą 
duroja... Nei Dievo, nei grieko

—O jūsiškis, ar taisosi kiek?
—Kur čia taisysis! Springo, 

rijo valkiodamasis po bobas, o 
dabar —kankinkis tu žmogus 
su juo! Pradėjau virti pati: tes- 
progsta nelabasis!

Didelė ponia, su dideliais gin
tarų karoliais, atsišliejusi į kry
žių tairaujasi savo pažįstamos:

—Rendauninkai ar jau išsi
kraustė?

Kur čia išsikraustys! Sako, 
turį provų trisdešimt dienų gy
venti už dyką. Sakau, jei vyras 
butų, tai klausytų, o bobos —ne.

Didelė ponia, su dideliais ka
roliais, išdidžiai juokdamos gi
riasi :

—O iaš, savo, praėjusių žiemą 
pati išmečiau! Parėjo boba iš

LIETUVIŲ
VALANDA

Iš Radio W-0-R-D Stoties

202 
Metrų

TARPTAUTINIS BIBLIJOS

1480 
Kilocycles

moteris
-X),

Kiek čia
gražaus pinigėlio be reikalo iš
mesta!.. Jei juos man butų ati
davę, tai morgičius atmokė
čiau...

Pradėjo skambinti varpas. At
vežė. numirėlį. Sujudo, sukruto 
’ --** dnohčs lįs
ti, viską pamatyti.

Nelisk, vistiek nuvarys — 
persergsti viena kitų.

Varys, pasitrauksiu, nema
tys —vėl prilįstu...

Automatiškai, bejausmiai, žo- 
žius per pusę nukasdami, kuni- 

|gas ir zakristijonas atgiedojo, 
atkalbėjo maldas, atidarė grabą 
paskutiniam atsisveikinimui. 
Žmona rauda, gailisi, giminės 
ašaroja. Toliau stovinčios stie
biasi. temuia kaklus pamatyti.

—Eik į eilę pažiūrėt nabaš- 
ninko! —viena ragina kitą 
retoj os.

—O ką aš ten žiūrėsiu? 
numirėlio nesu mačiusi...

—Tai ko čia atėjai, jei 
nori žiūrėti?

—Atėjau pamatyti kaip boba 
verks...

—Sako, inšiurinų didelį pa
liko...

—Tai laiminga!
Apkrapijo, apverkė savieji. 

Palaidojo. Kažin kam dramos 
uždanga nusileido. Gyvybės gi
ja nutraukta. Keliones galas 
prieitas. Buvusio žmogaus ne 
ženklo neliko. Amžiną atilsį.

Žiūrėtojos nuėjo prie kitos 
duobės. Bot čia prietikių smal
suolėms širdis diktavo kitokį 
jausmą. Išrausto kapo nykumas 
nebuvo svetimas jų užgroždytai 
sielai. Ne viena jų taippat ken
tėjo, budėjo nemigusi naktis 
prie sergančių kūdikių, blaškės, 
’aužė rankas ir alpo prie kapo 
savo mylimųjų. Visų motinų 
širdis lygiai kenčia.

—Kažin ar ilgai dar reikės 
laukti?

—Negreit. Tokia daugybė ku
nigų: kol atskaitys ekzortus, 
atlaikys calun'avas, ims laiko.

—Mai tu gudnis! Ir lisk to
kioj jaunystėj po žeme!

—Sako, tėvų verkimas nesvie
tiškas.

—Tur būt taip reikėjo, Die
vo valios mes nežinome...

—Metai atgal mano pussese
rės susyk, viena savaite, skar
latina išpiovė septynius vaikus. 
Pasiliko tėvai, kaip subludę. 
Dar kai mažas miršta —grei
čiau užmiršti, bet jau užaugin
tų neduok Dieve laidoti nė vie
nai motinai. Jau žmogus ne
bebusi tas pats, ne!

—'Kada savo Pranelį mari
nau, mišias pirkau, daktarus 
kviečiau, kas tik kų pasakė da
riau, keliais bučiau nuėjusi ju
rų dugnan. Bet 
bojo.

žili

nę-

niekas negel-

TIKINĖTOJI! SUSIVIENIJIMAS

NEDĖLIOJĘ,

Liepos-July 20 d.
Lygiai nuo 2 iki 3 vai. po piety, 
Chicago Daylight Saving Time.
Programas bus įvairus ir labai 

įdomus. Kalbės

S. J. BENECKAS
— temoje: —

Apie tikrą ir netikrą 
tikėjimą

virpančiomis 
moteris pra-

tos ligos- at-

ro-
pa-

rankomis veidą, 
virko.

—Kažin iš kur 
siranda...

—Gyveni žmogus, plušies, 
dosi vis ne gana, bet kaip 
žiuri Į duobę, grabą —užtenka 
visokių turtų, pakanka visko.

Varpas sugaudė, nutildė kal
bas. Pilkas grabas, pridengtas 
rožėmis, paskleidė gilų liūdesį. 
Jaunystė ir mirtyje graži ir ga
linga... Kiekvienas maldos žodis 
krito širdin ir slėgė jų. Esu vi
sai menka, kad galėčiau išreikš
ti nors mažų dalį tėvų skausmo. 
Leidžiant grabų duobėn, jautei, 
kad khs tai brangaus, artimo, 
gražaus pragaišo, pražuvo ir ne-

Tūkstančiai žmonių turi tu- 
berkuliozų ir niekuomet neži
no to. Daug-maž du asmenis 
iš kiekvieno šimto pakerta ši 
liga. Net jus galite turėti tų 
ligų ir nežinoti to!

Tčmykite pavojaus ženklus
Jus galite užsikrėsti, bet nie

kuomet neišvystyti tuberkulio- 
zo. Jeigu itečiau jus jaučiate 
sekamus tuberkuliozo pavojaus 
ženklus, ypatingai jeigu jus 
jaučiate du ar tris bendrai, tai 
nerizikuokite. Pasimatykite su 
daktaru ir lai jis nusprendžia.

Ar per greitai pavargstate?
Ar jus jaučiatės pavargę vi

są laikų, be jokios priežasties, 
kurių galėtumėt nužiūrėti? Ne

stoka ambicijos ir energijos, 
kuri gimdo jumise susmukimo 
jausmą? Tai gali būti tuber
kuliozo pavojaus ženklas. Te
gul jūsų daktaras nusprendžia.

Netekimas svaros
Kai jūsų svarumas ima rfia- 

žėti greitai, be jokios matomos 
priežasties, ir kai tokis mažė
jimas svaros pasireiškia kartu 
su praradimu gaivumo arba su 
jausmu “visuomet pavargęs”, 
tatai gali reikšti tuberkuliozę. 
Tegul jūsų daktaras nuspren
džia. • /

Nevirškinimas
Praradinas apetito arba kas 

paprastai vadinama “nevirški
nimu”, dažnai esti tuberkulio- 
zo ženklas. Ypatingai tai yra 
teisinga, jeigu nevirškinimas 
pasireiškia kartu su praradimu 
energijos ir svaros. Tegul jū
sų daktaras nusprendžia ar tas 
nevirškinimas yra, arba 
tuberkulioze ženklas.

Nuolatinis kosulis

nėra

Į kosulį, kuris nepasiliauja 
ilgiau, kaip dvi savaites, vi
suomet reikia žiūrėti su abejo
ne. Jis gali būti tuberkuliozo 
ženklas. Nerizikuokite'! Tegul 
jūsų daktaras nusprendžia.

t Spiaudymas krauju
Su krauju sumaišyti skrep

liai arba su krauju sumaišyta 
iškosėjama medega turėtų bū
ti jums įspėjimo ženklas. Tai 
gali būti tub-erkuliozasi Tegul 
jūsų daktaras nusprendžia.

Tuberkuliozas išgydomas
Jokia kroniška liga nėra taip 

lengvai išgydoma, kaip tuber
kuliozas, jeigu pastebiama lai
ku. Pavojaus ženklai, suminė
ti šiame raštelyje, yra ank
styviausios tuberkuliozo žymės, 
kurias dažniausia galima paste
bėti. Tinkamas gydymas sana
torijoje arlba namuose sugrą
žins sveikatą didžiumoje susir
gimų tuberkuliozu.

Jeigu turite* abejones <lel sa
vo sveikatos, tai pasiduokite 
išekzamenavimui.

Jūsų vietinė arba valstijos 
tuberkuliozo arba viešosios svei
katos asociacija suteiks jums 
paigelbos informacijomis arba 
kitokiomis priemonėmis, jeigu 
jus nežinote ką darytis Jos pa
tarnaus jūsų daktarui arba 
jums patiems, jei tik bus pa
reikalauta.

Nerizikuokite!
Tuberculosis Association of 
the United States.

« Roseiand
Lietuvių Geresnės Valdžios 

Politiškas Kliubas laikė mėne
sinį susirinkimą liepos 15 die
ną Strumilos 
dentas Ignas 
sirinkimą.

Pirmiausia 
las praėjusio

svetainėje. Prezi-
Ivan atidarė su-

skaityta protoko- 
susirinkimo. Jis

koma brangesnių ir pigesnių 
reikmenų. Dabar kostumeriai 
vis žiuri kad ką pigiau nusi
pirkti.

Dar vienoje valgykloje savi
ninkas skundžiasi: ne tik ma
žiau 
ant 
gis.

įplaukų, bet ne retai ir 
kredito tenka duoti val- 
Kų darysi.

Vietinis.

[ CLASSIFIED APS?"]
Financial

Finansai-Pas kolos

bus trokai, kurie 
išvažiavimo vietą 
dyką. ,
bus visokių kon-

Pranešimas

SKOLINAM- PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Business Chanco 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Fruit Store su 
troku, visai pigiai. Turi būti par
duotas į trumpą laiką; priežastis— 
liga. 10728 Michigan Avė. Pullman 
9577.

buvo priimtas vienu balsu .
Pilietybės komisija paaiški

no, kad vieną narį privedė prie 
Suvienytų Valstijų pilietybės, 
t. y. išėmė polietiškas popie
ras.

Išvažiavimo komisija aiški
no apie busiantį išvažiavimą, 
kuris jvyks Crete, Ilk, liepos 
20 dieną, Dešers parke. Netu
rintiems automobiįių, o norin
tiems važiuot 
nuveš visus j 
ir parveš—už

Išvažiavime
testų, už kuriuos laimėjusiems 
bus duodamos dovanos —taip 
vyrams, kaip moterims. Ir tos 
visos dovanos'bus labai naudin
gos*. O dovanų yra daug.

Važiuojantys rinksis prie 
Strumilo svetainės 10 valandų 
ryto. Ant automobilių bus iš
kabintos iškabos (signs), idant 
važiuojant butų sustabdytas 
trafikAs ir nekliudytų prąva- 
žiuoti. Dalyvaus išvažiavime 
kai' kurie miesto valdininkai. 
Bus visokių gėrimų ir*užkan
džių. Maudantiems* bus sargy
ba (life guard). Bus keletas 
policininkų tvarkai prižiūrėti, 
žodžiu, bus didžiausios Rose- 
lando ir apielinkės> iškilmės, vi
sos apielinkės autingas.

Tad viršminėtas kliubas 
kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti 10 valandą ryto prie 
Strumilo svetainės, o Iš čia į 
piknikų.

Kurie manote dalyvauti kon- 
teste, tai pasiruoškite. O pri
zai užtikrinti visiems ir vi
soms.

Po išvažiavimo komisijos ra
portų buvo renkami darbinin
kai pikninkui. Išrinkti darbš
tus ir mandagus asmenys pa
tarnavimui.—Korespondentas.

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubo pusmetinis 
sirinkimas įvyks ateinantį penk
tadienį, liepos 18 dieną, G. 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood street, 7:30 valandą va
kare.

Šis susirinkimas bus svahbus. 
Butų gerai, kad jame visi na
riai ir narės dalyvautų ir ap
svarstytų visus kliubo bėgan
čius reikalus, taippat išgirstų 
raportus iš atsibuvusio pikni
ko. Be to, yra atėjęs iš Lietu
vos geras laiškas, kuris bus 
susirinkime perskaitytas.

Joniškiečių L. K. Kliubo na
riai, malonėkite atsivesti ir įra
šyti į kliubą naujų narių. Pa
geidaujama, kad nariai ‘ir na
rės, kurie jau yra įsigiję kliu
bo konstituciją, būtinai / atsi
neštų ją į susirinkimą, nes bus 
pataisyta įsiskverbusi klaida 
konstitucijoje. Kurie dar netu
rite, tai gausite konstitucijų 
šiame susirinkime, užsimokėda
mi narines duokles.

A. AnČiutė, sekr.
♦

PRANEŠIMAI

ir 
su-

Prasti laikai

Keistute Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė Nr. 1 laikys savo metini 
susirinkimą penktadieny, liepos (Ju- 
ly) menesio 18 d.. 1930 m. Chicap-os 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, ant 
pirmų lubų, 3138 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės pribukite laiku, nes 
bus rinkimas direktorių sekančiam 
terminui. —J. P. Ewald.

ku-Rodosi, yra tokių biznių, 
rių dabartiniai sunkus laikai 
neturėtų paliesti arba užgauti. 
O betgi užgauna.

Ve jums valgyklų biznis. Val
gyti reikia nežiūrint ar dirbi, 
ar ne. O vienok jau esu gir- 
dėj-s kelis valgyklų jsavinin- 
<us nusiskundžiant nedarbu.

Ir tamstas užgauna ne
darbas? Kaip? — klausinėjau.

— Ogi taip. Kai geresni lai
kai buvo, tai kostumcris už
sisakydavo pietų arba vakarie
nes už 50 
jar gi tas 
sisako tik 
tų.

Seniau,
nuomonė išvažiuos pasivažinė-

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus penktadieny, liepos 18 d., vaka
re, Naujienose. Jau yra parinktas 
veikalas, tad reikia jį apsvarstyti 
ir jei bus priimtas, — pradėti reng
tis prie jo pastatymo. —Valdyba.

Morning Star Kliubo Besket pik
nikas jvyks 27 d. Jųįy. Kurio norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Star Kliube, 1652 North 
Damen Avė., nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

arba 60 centų; da- 
pats kostumcris už- 
už 25 arba 30 cen-

būdavo, ta pati jau-

ti. Grįžta vėliau namo, žiūrėk, 
sustojo užkąsti pirm eidama 
gulti. Dabar gi sėdi namie ar
ia sukinėjasi netoli namų, ir, 

pasisukinėjusi, eina gulti; val- 
gyklon neužeis.

Diena prabėgo, sukako sa
vaitė, pažiūrėk į registerį ir 
matai skirtumą tarp gerų lai
tų ir prastų.

Jaučia prastus laikus ir kriau- 
čiai. Kriaučių šapukėje paste
bėjau iškabą “No Credit”.

Klausiu: “Ar ir suprosyti dra
bužius prašoma kai kada ant 
tredito?”

— Kaipgi — atsakė šapu- 
kės savininkas. — Ve, matai 
šituos drabužius. Buvo paduo
ti pataisyti, kiti suprosyti ar
ba išvalyti. O dabar kai kurie 
jų kabo čia jau ilgiau, nei mė
nesį laiko. Neturi kuo atsiim
ti, prašo palaukti, neparduoti.

Jei spręsti iš mano paties 
patyrimų, tai lietuviai pasilai
ko geriau, ne kad kitataučiai. 
Jeigu jie nesisiuva tiek naujų 
drabužių, kiek #geresniu laiku, 
tai bent už išprosymą arba iš
valymą pajėgia užsimokėti. Su 
kitataučiais dalykai atrodo pra
stesni. Dabar ne retai pasitai
ko ir tokis dalykas: pradarys 
žmogus duris ir klausia “How 
much?” — nepaduos, kaip pir
miau, kokį darbą atlikti, o jau 
po to klaus kiek reikės mokė
ti.

Grosemėje savininkas nusi
skundžia: prasti laikai.

— Juk valgyti žmonės 
be valgo, ar ne?

Teisybė, Nebevalgo. Bet 
nai, kiekvienoje krautuvėje

te-

zi-
lai-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
tepataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS.
■ I i

Business Service
_______ BiznioPatarnavimaa

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčial, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bunralow vlSkose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $1B. Uždaryti porčial nuo $50.
Vist} darbą galima padaryti bu $5 jmokė- 

, imu. 
mals.

5201

Likusius mažais mėnesiniais ISmokėji- 
Ateikite, rašykite ar telefonuokite 
ZELEZNIK CONST. CO.

W. Grane! Avė. Tel. Berkshire 1321 ---o----------

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir 
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrighta — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 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 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile Kur. 
skaitliavimas. 
riauri darbų miestą.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468

PARSIDUODA .gro^rtiė .pigiai. 
Pigi renda, ruimai pagyvenimui. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 3853 Wentworth Avė.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
------ o------

-------o------
Automobilių paskola 

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

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

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

Skolinam Jums Pinigu.' 
$100 iki $2,000

Jęs atmokate maiomb mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiėl»> i 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros
- 1647 W 47th St

Arti Mamhfip'd Ąv»

Paskolos suteikiama i vieną diena 
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 Sak 
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

Furniture & Fixtures
____Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI du aisbaksiai, du 
cigar-keisai, du maži kaunteriai ir 
1 pastry case. 669 West 14th St.

Pianos
PARDUOSIU Belman Player Pia

nas yra gerame stovyje, daug lietu
viškų ir angliškų rolių sų suoleliu. 
Mokėjau $650, parduosiu už $90. 
4031 S. T^lman Avė. arba 4025 So. 
Tai man Avė. 2-ros lubos.

Furnished Ro6ms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Wm. Svabuno, girdė
jau, kad jis gyvena pas Jurkyną 
Chicagoje, kur tai South Sidėj. Wm. 
Svabunas apie 6 metai atgal gyveno 
Monsville, W. Va. Esu naujai atva
žiavęs į Chicagą iš Montville, W. Va. 
noriu pasimatyti. Vladas Kemzūra, 
3210 So. Halsted S t.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

GERA PROGA. Reikalingas part
neris ar partnerka į Restaurąnto 
biznį. Turiu parinkęs labai gerą vie
tą. šaukite Roosveelt 2725.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS pardavėjas parda
vinėti groserius ir Jackson Park ka
vą South Sidėj. Turi kalbėti lietu
viškai. Frank C. Weber and Co., 

6319 Lowe Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba jau
na mergaitė prie namų darbo. Tel. 
Willow Springs 62.

f
REIKALINGA patyrusi veiterka i 

Michigan Avė. restaurantą. 10819 
South Michigan Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

GROSERNĖ ir bučernė su namu, 
7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalow ar 2 
flatų, South Sidėj. 2643 W. 63rd St. 
Hemlock 7548.

----- O—
PARSIDUODA grogemė, saldai

nių, cigarų, tabako ir kitokių daly
kų. Kaina $250.00, priimsiu į mai
nus. 3247 S. Morgan St., tel. Boule- 
vard 1005.

PARDAVIMUI kendžių, aiskrymo 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Kas 
nori pirkti, yra gera proga. Parduo
siu pigiai. 615 West 18th St.

EXTRA
BUCERIAMS

Išbuvęs devynis metu vienoj vie
toj noriu pasilsėti. Kas ieškote geros 
bučernės su groserne už prieinamą 
kainą, atvažiuokite pasižiūrėti. Galiu 
mainyti į ką turite, bet kas nemisli- 
nate eiti i biznį ir dirbti, tai prašom 
nesiklapatyti, nes ta vieta yra išdir
bta ir geras žmogus padarys pinigų.

Tel. Beyerly 2302.

PASIRENDUOJA arba išsimaino 
public garažas dėl 50 karų. Renda 
pigi. Randasi 840 W. 51-st St. Vic- 
tory 9129.

PARDAVIMUI 10 kambarių Room- 
ing House; elektros šviesa, visi 
kambariai išrėnduoti, furnaso šilu
ma, pigi renda, gera vieta. Parduo
siu pigiai. Telefonuokit Haymarket 
0723.

MAINYSIU groserne ir bučeme, 
vra labai geras biznis ir gera vieta, 
arba su mažu į mokėjimu priimsiu. 
Ateikite ir pamatykite — pamėgsite. 
pašaukite: Roosevelt 5532.

. PARDAVIMUI delicatessen, gro- 
sernė ir saldainių sankrova. 6538 So. 
Western Avė.

MALT ir HOP Wholesale biznis 
pardavimui, 4 reg. ir copyrightuoti 
lebeliai. įsteigtas 6 metai. Pasitrau
kia iš biznio. Atsilankykite 7 vai. 
vak.

Alpa Malt and Hops 
2428 West' 47th St., Chicago, III.

Exchange—Mainai

PRIIMSIU grosemę, bučemę hard- 
ware ar drv goods sankrova, ar ko
kį kitų bizni mainui ant gero pel
ningo namo. Jacobson. 3804 S. Ked- 
r.ie Avė., tel. Lafayette 6738.

Real Estate For Sak 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas natamavima?
1425 So. Fairfield Avė.

Tel. I^afayette 0455

MEDINIS namas 6 kambarių su 
beismantu ir extra lotas, 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. 6049 So. Kildare Avė.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

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

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
ma įmokėjimą.

TAI YRA JUSU PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

PARDAVIMUI dvieju flatų cotta- 
ge 2866 Keley St. ir 4 flatų 2 po 
6,2 po 4 kamb. mūrinis namas. Par
duosiu pigiai. Priežastis senatvė. 

1335 West 31st Street.

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

PARDAVIMUI grosemo ir deli- 
catessen, biznis geras. Parduosiu už 
pirmų pasiūlymų. Priežastis — ne
sveikata. 4522 Sp. Hermitage Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
30 p. lotas, prie 54 ir Mozart St., 
apšildoma, 3 metų senumo, kainavo 
$8,500, cash reikia $1,500. turi būti 
parduota šią savaitę už $6,400.

Atsišaukite:
2608 West 47th Street.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low ir du ruimai extra, taipgi 2 ka
rų garažas. Kaina $8,600. G011 So. 
Francisco Avenue.


