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Voldemaras Ištremtas 
Takotai’ į Kretingą

Buvusi Lietuvos diktatorei! trėmimo vie
ton išlydėjo jo žmona ir jaunas gimi
naitis.

Associated {Press ka.blegrama 
iš Kauno praneša, kad Augus
tinas Voldemaras, buvęs Lietu
vos' diktatorėlis, esąs ištrem
tas vieniems metams į Kretin
gą, “didelį valstybės dvarą”.

Voldemaras buvęs ištremtas

Kartu su Voldemaru, trėmi
mai) išvykę įjo žmona, gimimu 
franeuze, ir jo giminaitis — 
vaikas, kuri per pasikėsinimą 
nukauti Voldemara 1929 me- >
tų gegužės mėnesi, Kaune, bu-

dėl to, kad Lietuvos vyriau
sybė laikanti jį “pavojingu vi
suomenės tvarkai ir saugumui” 
žmogum.

vo sužeistas.
Trėmime Voldemaras busiąs 

stropiai ’ policijos sergimas.

Maskva įtūžusi dėl 
Fisho komisijos ve

damų tyrinėjimų
Izviestija sako, kad tais tyri

nėjimais Jungtinės Valstybės 
maišos į sovietų vidaus rei
kalus

Per žemės drebėji
mą Italijoj 2,142 už
mušti, 4,550 sužeisti
Daugiau kaip 60 tūkstančių 

žmonių liko be pastogės; ke
li miesteliai visiškai sunai
kinti

MASKVA, liep. 27. — Mask
vos Izviestija, oficialus sovie
tų valdžios organas, kaltina 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė dėl mainymosi į vidurinius 
Sovietų Sąjungos reikalus. Ta
tai ji daranti per tam tikrą 
kongreso komisiją, žinomą kaip 
Fisho komisija, paskintą komu
nistų darbams Jungtinėse Val
stybėse ištirti.

Izviestija ypačiai tūžta dėl 
budo, kaip Fisho komisija kvo
čia Bogdanovą, sovietų “Am- 
įtorg’o” pirmininką, klausi neda
rna jį apie “Amtorg’o” santy
kius su komunistų darbais, 
apie komunistų internacionalo 
siekimus Jungtinėse Valstybė
se ir apie tam tikrų rusų dar
buotę.

Izviestija sako, kad “tokių 
anti-sovietinių demonstracijų” 
tikslas esąs suardyti plačius 
ekonominius ryšius tarp Jung
tinių Valstybių ir Sovietų Są
jungos, nežiūrint, kad dėl to 
turėsią rimtai nukentėti pa
čios Amerikos finansiniai ir in
dustriniai interesai.

Užsienių reikalų komi
saras protestuosiąs

Maksimas Li'tvinovas, naujas 
užsienių reikalų komisaras, ke
tina padaryti formalų protes
tą Jungtinių Valstybių vyriau
sybei dėl “nepateisinamo Fisho 
komisijos maišymus į viduri
nius Sovietų Sąjungos reika
lus.”

■ ■ ■ ■ ' **■----------------- ---------------- .......................... ...

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

Iš dalies debesiuota ir gal 
kiek vėsiau; vidutiniai ir stip
resni, daugiausia pietų vaka
rų, vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 81° F.

Šiandie saulė teka 5:37, lei
džiasi 8:15. Mėnuo leidžiasi 
19:37 vakaro. >

Kaina 3c

ROMA, Italija, liep. 27. — 
Ministeris Crollalanza, kuris 
vadovauja pagalbos teikimo 
darbui nukentėjusioj dėl žemes 
drebėjimo srity, pranešė, kad 
skaičius žuvusių žmonių siekiąs 
dabar 2,142, o sužeistų — 4,- 
550. Savo pranešime jis sako, 
kad aukų skaičius veikiausia 
busiąs daug didesnis, nes lig- 
šiol dar ne visi griuvėsiai at
kasti, kai kur dar nei neiš
tirti.

Tuo tarpu daroma pastangų 
aprūpinti maistu ir prieglauda 
daugiau kaip 60,000 asmenų, 
dėl žemės drebėjimo likusių be 
mantos ir pastogės.

Akvilonija, 3,000 gyventojų 
miestelis, ir Lacedonija, turė
jęs 6,000 gyventojų, visai su
naikinti. Bisačijos miestelio tik 
keliolika namų išliko nesu
griauti. Villanovos mieste, ku
rio tik menka dalelė beišliko, 
buvo 1,000 asmenų užmušta.

Į baisios katastrofos sritį at
vyko pasižiūrėti ir karalius 
Viktoras Emanuelis.- :-- ( 
Bolševikai ieško Ki

nuose $2,000,000 
pavogto aukso

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 27. 
— Sovietų Rusijos vyriausybė 
atsiuntė į Šanchajų GPU agen
tus bandyti surasti aukso lie
jinių, vertės, sako, tarp $750,- 
000 ir $2,000,000.

Tas auksas buvęs pavogtas 
iš centralinės sovietų aukso ka
syklų kompanijos Vladivosto
ke.

Maskva mano, kad auksas 
buvęs šio mėnesio pradžioj bu
vusio tos kompanijos reikalų 
vedėjo Anisimovo ir jo padė
jėjo Fokino atšmugeliuotas j 
Šanchajų. Abudu jie buvę per
si rėdę moteriškais rūbais, ir 
šmugelio darbe jiems dar pa
dėjęs vienas amerikietis.

0TTAWA, Ont, liepos 27. 
— Ligi 1928 m. dėdė įSamas 
įvestino Kanadoj $3,470,000,000, 
kuomet pati Anglija turi in- 
vestmentų tik $2,197,000,000. 
Kanada turi U. S. $992,000,000.

Chicago, III. Pirmadienis, Liepos-July 28 d., 1930

[Atlantlc and PaclfJo Photo]
Vokietija. — “Deutsche Ecke”, kur įlūžo tiltas ir žuvo keli desėtkai žmonių

Tyrinės komunistų 
darbus Chicagoje
DETROIT, Mieli., liep. 27.— 

Kongreso komisija komunistų 
darbams tyrinėti, kuriai pir
mininkauja kongresmanas Fish, 
vakar baigė čia savo tyrinėji
mus ir išvyksta į iChicagą. Chi- 
cagoj tyrinėjimai prasidės pir
madienį.

Jacob ISipolansky, National 
Metai Trades asociacijos atsto
vas ir buvęs slaptas teisingu
mo departamento agentas (šni
pas), liudydamas vakar Fisho 
komisijoje apie komunistų dar
bus Jungtinėse Valstybėse, pa
sakė, kad Miehigano ir “ap
link Toledo” esu 10 tūkstan
čių komunistų.

[Spolansky čia, tiir būt, stip
riai perdėjo. Prieš trejetą sa
vaičių Jay Lovestone, buvęs vy
riausias komunistų vadas Ame
rikoj paskelbė, kad Amerikos 
komunistų partija šiandie be
turinti vos 6,000 narių.]

Brazilų valstybes prezi
dentas politinio priešo 

nukautas
RIO DE JANKI RO, Brazilija, 

liep. 27. — Recife mieste va
kar buvo nušautas Parahybos 
valstybės prezidentas Joao Pes- 
soa, praeito kovo mėnesį kan
didatavęs į Brazilijos respub
likos prezidentus, -bet rinki
muose pralaimėjęs. Nušovė jį 
vienas jo politinių priešų.

Žemes drebėjimas Nau
joj Zelandijoj

VELINGTONAS, Naujoji Ze
landija, liep. 27. — Karameos 
srity, ypačiai Vestporte, buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas, tęsęsis apie minutę laiko. 
Supurtymai buvo jausti ir Ve
lingtone.

* 1
Detroitas valosi nuo 

gengsterių

DETROIT, Mieli., liepos 27. 
— Po užmušimo Jerry Buck- 
ley, patirta kad jis buvo rake- 
teris politikierius, kurį geng- 
steriai nušovė, nebeišgalėdami 
jam mokėti kyšius. Miesto val
džia ruošia visišką miesto va
lymą.

Fašistai neleido šelpti 
nukentėjusių

NEW YORK, liepos 27. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
telegrama paklausė Italijos ar 
pagelba nukentėjusiems bus 
reikalinga. Italijos generalis 
konsulaą (atsakė, kad fašistų 
valdžia pat aprūpinsianti. »

Persų moterys rei
kalauja daugiau ne 

vieno vyro
TEHERANAS, Persija, liep. 

27. — Teisingumo ministeris 
pasiūlė krašto seimui įstatymo 
projektą, kuriuo sumažinama 
bausmė moterims už turėjimą 
daugiau ne vieno vyro.

Senu paahometonių įstatymu 
moteriškė, sugauta gyvenanti 
su daugiau kaip vienu vyru, 
buvo kišama į maišą ir akme
nimis užmušama. Naujai pa
siūlytu įstatymu tokia nusikal
tėlė butų baudžiama kalėjimu 
nuo vienų iki trejų metų.

Persijoj šiandie yra daug 
moterų, kurios- turi po daugiau 
kaip vieną vyrą. Mat, vakarų 
emansipacijos judėjimas pasie
kė ir rytų kraštų moteris. Per
sų moterys šiandie sako, kad 
mahometonių vyrams esą leista 
turėti kelias moteris; bet jei 
dera vyrams turėti daugiau 
kaip vieną moterį, tai lygiai 
turi derėti moterims turėti 
daugiau kaip vieną vyrą, ir jei 
kuri moteris nori turėt kelis 
vyrus, tai esąs jos privatinis 
reikalas.

Egipto nacionalistų 
boikotas valdžiai

Nutarė, indų pavyzdžiu, pradėti 
pasyvaus priešinimos kampa
niją

KAIRAS, Egiptas, liep. 27. 
— Sekdami Indų pavyzdžiu, 
Egipto vafdistai (nacionalis
tai) nutarė pradėti ' pasyvaus 
priešinimos valdžiai kampani
ją. Kampanija prasidės nemo
kėjimu valdžiai mokesniu.

Pasyvaus priešinimos pro
gramas buvo priimtas vakar 
slaptoj “parlamento sesijoj,” 
vafdistų laikyto j Saadų klube, 
karaliaus paleisto parlamento 
vicepirmininkui, Abdeliui Fah- 
my, pirmininkaujant.

Toje “sesijoj”'buvo taip pat 
priimta nepasitikėjimo dabarti
nio premjero Sidky vyriausy
be rezoliucija ir nutarta įteik
ti karaliui Fuadui peticiją, kad 
sušauktų nepaprastą parlamen
to sesiją.

Vieškeliams gerinti per 
' vienus metus išleista 

arti biliono dol.
WASHINGTONAIS, liep. 27. 

— Agrikultūros departamento 
viešųjų kelių biuras praneša, 
|cad 48 valstybių vieškelių de
partamentai 1929 metais page-- 
rino 32,522 mylias valstybių 
kelių, išleisdami tam bendrai 
arti bilijono dolerių, tiksliai— 
$910,485,291.

Penki asmens žuvo 
aviacijos nelaimėse

BIG SPRINGS, Tex<as, liep. 
27/ —»Jų aeroplanui nukritus 
ir užsidegus, liepsnose, žuvo pi
lotas Mosier ir jo pasažieriai, 
W. Lions iri Miss Hattie Thomp- 
json. Nelaime atsitiko netoli 
nuo Hobbs, New Mex.

SiPRINGFIELD, Vt., liep. 27. 
— Vakar vakarą netoli nuo vie
tos aerodromo užsimušė Dr. 
Taft iš Athol, Mass., ir pilo
tas Wayne Tatcher, jų aero
planui nukritus iš 200 pėdų 
'augštumos.

Žemės drebėjimai Bul- 
garijoj, Vokietijoj

SOFIJA, Bulgarija, liep. 27. 
— Vakar Bulgarijoje buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas, 
kuris tęsėsi apie valandią lai
ko. žemės supurtymus lydėjo 
požeminiai trenksmai. Gyven
tojai buvo laibai išsigandę. Ar 
buvo kur žalos ^padaryta, žinių 
nėra.

Supurtymai Vokietijoj
DUIISBURGAS - ALTŠTADE- 

NAS, Vokietija, liep. 27.—Va
kar prieš pietus čia buvo jau
stas žemės drebėjimas. Supur
tymai nebuvo stiprus, taęiau 
paveikslai nuo sienų nulakio- 
jo ir žmonės, išsigandę, bėgo 
į gatves, ibi jodami nelaimės.

Vokiečiai dabar tu
rės mokėti didesnius 

mokesčius
BERLYNAS, liepos 27. — 

Respublikos prezidentas Hin- 
denburgas, naudodamasis kraš
to konstitucijos suteikta; prezi
dentui galia “ypatingam val
stybės reikalui atsitikus,” de
kretu paskelbė naują biudžeto 
įstatymą, kuriuo žmonės apde- 
dami naujais sunkiais mokes
niais.

Gaila karolių
•LONDON, liepos 27. — Pe- 

reitą pirmadienį užsimušus še
šiems aukštos kilmės anglams, 
kada orlaivis nukrito iš 2000 
pėdų aukščio, pražuvo $325,- 
000 vertės diamontų ir brilian
tų, kuriuos dėvėjo abidvi po
nios grafienė Ednam ir Mrs. 
Loeffler. Perlai bus pabirę iš 
orlaivio bekrintant.

DlANVILLE, III., liep. 27.— 
Vakar, vakarą iš Vermillion 
kauntės kalėjimo pabėgo ke- 
turi kaliniai, iššokę pro langą 
iš antro augšto. Trys jų bur 
vo federaliniai kaliniai.

Amerika užgynė Ru
sų miško importą

Iždo departamentas surado, kad 
sovietai vartoja kalinių dar
bą miškui

WASH!IN1GTONAS, liep. 27. 
— Jždo departamentas išleido 
įsakymą, kuriuo užgina Jung
tinių Valstybių pirkliams im
portuoti Sovietų Rusijos miš
ką.

Seymour Lowman, iždo vice- 
sekretorius, sako, kad iždo de
partamentas susekęs, jogei mi
škui gaminti eksportuoti sovie
tų valdžia vartoja kalinių 
darbą.

Rykovas esąs paskirtas 
sovietų ambasadorium

Vokietijai
BERLYNAS, liep. 27. — At

ėjus čia iš Kauno telegrama 
sako, kad ten esą gauta žinių, 
jogei Aleksiejus Rykovas, ku
ris rezignavo iš sovietų liau
dies komisarų tarybos pirmi
ninko vietos, esąs paskirtas so
vietų ambasadorium Vokietijai.

Buvęs ligšiol ambasadorium 
Krestinskis grįžta j Maskvą, 
kur jis užims užsienių reika
lų* vicekomisaro vietą.

Perkūnas užmušė mer
giną; jos laikytas ran
kose vaikas neliestas
GREENBlRIER, Tenn., liepos 

27. — Užėjus audrai, lauke 
buvo perkūno užmušta 'Pauline 
Hollis, 18 metų amžiaus mer
gina. Rytoj turėjo įvykti jos 
vestuvės.

Astuonių mėnesių vaikas, jos 
pusbrolis, kurį ji laikė ranko
se, išliko visai sveikas.

Egypto parlamentas 
pats susirenka

LONDONAS, liepos 27. — 
Praneša iš Aleksandrijos, kad 
Egypto parlamentaristai nu
sprendė savo valia sušaukti 
parlamentą, kurį karalius Fuad 
paleido ir tęsti nutrauktą se
siją.

Laivas paskendo; pasa
žieriai ir įgulos žmonės 

išgelbėti
TEGUOGALPA, Hondūras, 

liep. 27. — Yojoa ežere vakar 
paskendo nedidelis laivas. Visi 
jo pasažieriai ir įgulos žmonės 
buvo išgelbėti. Su laivu pa
skendo 56 maišai Amerikos pir
mos klasės pašto siuntinių, 
ėjusių į Tegucigalpą ir kitas 
Pietų Amerikos vietas.

Rumanijos vyriausy
bė darys galą žydų 

pogromams
RiUGHAR.ESTAS, Rumanija, 

liep. 27. — Ministerių kabine
tas nutarė duoti vidaus reika
lų ministeriui Voevodui visą ga
lią patrempti žydų pogromams, 
kuriuos nuolatos rengia rumanų 
antisemitai.

Praeitą penktadienį Galatze 
antisemitai sudegino apie dvi
dešimt žydų namų.

Milžiniški ledai sunai
kino javus Ukrainoje
KLINCY, Ukraina, SSSR, lie- 

pos 27. — Šioje apielinkėj siau
tė smarki ledų audra. Ledų, 
milžiniško didumo, prikrito dvi 
pėdas gilumo. Javai laukuose 
buvo sunaikinti ir didelės šiaip 
žalos gyventojams pridaryta.

No. 176

LIETUVOS ŽINIOS
Vytauto paveikslas po 
Lietuvą iš Kauno išne

šamas liepos 15 d.
Paveikslą iškilmingai iš Kau

no išneš liepos m. 15 d. ir iš
kilmingai neš po visą Lietuvą. 
Bus aplankytos istorinės Lie
tuvos vietos, k. a.: Vytauto Di
džiojo kovų vietos, Vytauto 
statytos bažnyčios ir pilys.

Paveikslą neš šauliai, o kur 
bus galima, ten katiuomenė. 
Per Kauno miestą paveikslą iš
neš patys V. D. komiteto na
riai. •

Paveikslas grįš į Kauno pi
lį rugsėjo 7 d., Vytauto vaini
kavimo iškilmių minėjimo iš
vakarėse.

Nešti bus leidžiama ir mo
terims, bet tiktai šaulėms ir 
tiktai uniformuotoms. Drauge 
bus nešama tam tikra knyga, 
kurioj bus žymimos aplanky
tos vietos.

šitas Vytauto Didžiojo pa
veikslas ir su juo drauge ne
šama knyga, bus padėti į mu
ziejų.

Rugpiučio 15 d. Palangoje 
įvyks didelės iškilmės Vytau
to motinos Birutės garbei. Nu
matoma ties Birutės kalnu mi
sterija, dalyvaujant keliems 
chorams. Vėliau įvairus gyvie
ji paveikslai, eisenos ir t.t.

Vytauto Didžiojo muziejaus 
paruošiamieji darbai speciaiės 
žinovų komisijos jau baigti ir 
šiomis dienomis bus jau svar
stomi V. D. komitete.

Dar vienas “amerikon- 
tas”

Amerikos lietuvis Kalibatas, 
kurs Kovarsko bažnyčios re
montui, pagrąžinimui ir naujo 
bokšto pastatymui paaukojo 
apie 100 tūkstančių litų, dabar, 
kaip vietos žydai džiaugdamies 
pasakoja, neseniai paaukojęs ir 
Kovarsko žydų sinagogos rei
kalams 200 dolerių. P. Kaliba
tas nuo pat mažens esąs labai 
dievotas ir aukojas tik dvasi- 
niems reikalams.

Aukšt. technikos mo
kyklą baigė 42 mokiniai

Pasibaigė išleidžiamieji aukšt. 
technikos mokyklos auklėtinių 
egzaminai. Mokyklą baigė 42 
mokiniai. Statybos skyrių bai
gė — 17, mechanikos — 15 ir 
elektrotechnikos — 10 auklė
tinių.

Ve kiek titulų!
“L. A.” rašo: šaulių sąjun

gos centro valdybos prezidiju- 
mo narys, tautinio auklėjimo 
ir kultūros darbų prižiūrėto
jas, atsakomasis “Trimito”- re
daktorius A. Marcinkevičius nuo 
liepos mėn. 15 dienos išvyksta 
į Čekoslovakiją dviem mėnesiam 
sveikatos taisyti.

Nuo tilto šoko į Nėrį
Pil. Žilinskas J. įsigėręs šo- • 

ko nuo Petro Vileišio tilto j 
Nėrį, bet greit buvo ištrauk
tas. Už šokinėjimą nuo tilto 
Žilinskas traukiamas tieson.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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Na tik paskaitykite 
taip sau dėl “fonių”

“Vyties” nr. 13 skaitome tokį 
angalvį;

“Aukso dėžutėj žaltys”
Kaip jis ten įlipo, tas žaltys?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“So Boston, M'.iss.
Liudna ir skauda širdis, kuo

met matai kaip sąmoningai žu
domas lietuvių išeivijos Ameri
koj jaunimas Vyčiai. Nešvarios 
politikos kabalas atsuktas prieš 

. katalikiškų jaunuomenę narp
lioja it voras tinklu, gaudo au
kas viena po kitos ir ryja tau
tos atžalų, tartum klano pasam-

Jau ir pati Susivieni 
jima bolševikai 
traukia teisman

Teko matyti, pataisyta bol

e. 1930 metais vidųtinjška 
rinkos kaina tos sąvasties, aut 
kurios duota Susivienijimo 
$25,000 paskola, esanti ne di
desnė, kaip $10,000; pagerini
mai (impro.vementsj aut jos sie
kių ne aukštesnę kainų, kaip 
$5,000.

f. O tuo laiku, kai kalbama 
paskola duota, sąvasties vertė 
nesiekusi daugiau, kaip $20,- 
000.

g. Nuo paskolos davimo lai
ko buvę atmokėta $1,000, tai
gi dar $24,000 palieką nemo-

Kas-gi tą tautžudystę varo? 
O Viešpatie! Negaliu ištarti...

lietuvių reikalus saugoti!
L-nirv is»i9l 1*!K'ųVni- and Atlantic Photo]

porą savaičių tas 1144 West 63 st.
Atostogininkai, p. Lenkaus-

Atostogavo ji
Toronto, Canada, pas brolį.

Vienas Lenkausko biznių yra kas su žmona, labai patenkin-
adresu 946 West 59 st., o ki- ti savo kelione. X.

nacius, kurie simpatizuoja 
skundėjams, t. y. bolševikams.

Todėl jie, skundėjai, biją ir 
manų, kad juos Pildomoji Ta
ryba galinti suspenduoti ir iš
braukti iš organizacijos. įskun
dėjoj. gi ir jų draugai deliai 
to neteksią privilegijų kaip Su
sivienijimo nariai.

Jie tad prašo teismų išduo
ti indžionkšeną prieš Pildomą
ją Tarybą, kuris jai draustų 
skundėjus ir jų simpatizatorius 
spauduoti ir braukti iš organi
zacijos, išimant tuos atsitiki
mus, jei jie duoklių nemokė
tu, v

Bolševikai, be to, prašo teis
mų neleisti kuopoms rinkti val
dybas kitaip, kaip susirinki
muose, kviestuose atvirutėmis, 
išsiuntinėtomis visiems kuopų 
nariams, su pažymėjimu susi
rinkimų laiko ir vietos.

Ir šiame pataisytame bolše
vikų skundę, kaip pirmesniuo- 
se, pasilieka prašymas išduoti 
indžionkšeną, kuris draustų Pil
domąją! 
kėjimus 
vedimui;
’aujama
ir pomirtinėms mokėti.

Tai toks esmėje yra nau 
jai pataisytas bolševikų skun
das. Rep.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš

tis Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 

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

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

jimo viršininkus — St. Gegu
ži, P. įurgeliutę ir kitus.

Kaip supratau, ši kartą skun
das kreipiamai ne tik prieš Pil
domąją Tarybą, bet ir prieš pa
tį Susivienijimą, prieš organi
zacija. Tai yra viena ypatybė, 
kuria, pataisytas skundas ski
riasi nuo pirmesnių.

'Poliau. Praėjusį kartų bol
ševikai skunde, buk Susivieni
jimo turtas eikvojama. Teismas

Springfield, III. — John L.
Lewis, angliakasių unijos pre- 
zidentas. kurį Charles C. Brig- pareikalavo konkrečių

. gle nubaudė $500 už teismo tiMP yr»- 
z i paniekinimą. Lcwis tiugde le-

organizuotai angliakasių unijai 
veikti.

tinėse žiniose tūlo Rap. žinutę 
“Moterims neišsimeluosi,” ku
rioje išgirta Vyčių 17 k p. vai-

klausyti. Pagiria ir veikalų, kaip 
kad (įovanotų Vyčiams aukso

paragrafas skamba

Narbutas irgi, yra prisidėjęs prie 
atvaidinimo šio veikalo.” Mis
iąs skaitytojau, žinai, jog kuui 
go pareiga daug prakilnesne 
negu vaidylos. Kunigas geriems 
vaidinimams tik gali pritarti, o 
ne pų.ts vaidinti. Jau čia žaltys 
gundo kunigą prieš katalikų 
jaunimų Vyčius....

priėjo. Kautą minėjau, 
“Darbininko” red. cinizmas pri
ėjo prie to, jog ant šake 
ir tą pačia šaką kerta, 
toji tiesa pasitvirtino.”

Lamentacija baigiama 
jimu;

“O! nelaiminga lietuviu
Tu kenti ne vien tik nuo sve
timu

I Priešų, nors esi niekuo nekaltad

. Taigi dabar bol
ševikai paduoda, kaip Įrody
mą, paskolą Jokūbui Ažuna- 
riui ant savasties, kuri randa
si VVaterbury, Conn.

Del šios paskolos bolševikų 
kad skundę kalbama esmėje šitaip:

Dabar

tauta

nigas įžeistas, Vyčiai užgauti bęj)a.i-gi reikia kęsti ir nuo sa- 
ju kaltės ir Dievo ramvbe bei vu'

• *1 • L ' *

santaika tarpe jų panaikint:;.| 
Užduotas skaudus smūgis Tautai 
ir Bažnyčiai...

“...Butų gerai, jei gerb. kun. 
Norbutas pirma uždrožus Vy
čiams, o butų “Darbininko” re-1 
d (ktarių gerokai pasarmatijęs; į 
tada butų į sveikatą visiems. į 
N i lietuviu Tautai nei Bažny
čiai nebūt u žalos...

Padauža.”
Iš tikrųjų, Įdomus skaityti 
s “Vytis”!

a. Pennsylvanijos valstijos į- 
statymai leidžią investuoti fra- 
ternalių organizacijų turtą i 
sąugmenas (securities); bet tos 
paskolos neprivalančios būti 
didesnes, kaip 60% vidutiniš
kos rinkos kainos tos savas
ties, ant kurios paskolos žino
damos.

b. Gegužės menesio 7 d. 1927 
metų St. Gegužis, P. Jurgeliu
tė, l)r. Klimas ir Rąginskas au
torizavę paskolą $25,000 Jokū
bai Ažunariui. Dabartinio 
(liniuko. K. Gngio, vardas

kadangi anuomet

iz
ne

Pašovė gazolino stoties 
prižiūrėtoją

Banditas pašovė, ir sunkiai, 
sužeidė \Villiamų. Lovy, savin i n- 

į ką gazolino stoties adresu 12.) 1 
f ūdys- i \V. Boosevelt i oą,d.
pnttda pabėgo su $50 joties pajemų

! minima, 
nebuvo

c
6%

Ši paskola turėjusi nešti 
metams.

b. Skundėjai bijų ir namą, 
jogui visa $24,000 sumai gali 
būti prarasta.

i. O skundžiamieji — t. y. Ge
gužis, Jurgeliutė ir kiti — da
vę paskolų liuosa valia ir ne
teisėtai.

k. Skundžiamieji taipjau da
vę kitokių paskolų be pakan
kamo užtikrinimo jas atgauti, 
kurių skundėjai visų nežino.

[Bolševikų skundas kalba 
aukščiau apie paskolų, kuri bu
vo diskusuojama Susivienijimo 
36-me seime. Kaip žinoma,, taip 
šiai paskolai patikrinti ir per
žiūrėti, kaip kitoms, Seimas iš
rinko špecialę komisiją. Ta ko
misija, manau, savo užduotį at
liks.]

Tai toks yra vienas “laktų”, 
kuriuos bolševikai nužiūri kaip 
Susivienijimo turto eikvojimų. 
(> kitas “faktas“ ją skunde 
yra ve koks:

Susi vienijimo Pildomoji ta
ryba samdžiusi organizatorių 
ir mokėjusi jam $50 savaitei 
ir jo išlaidus. Ir Žukas, pasak 
bolševikų skundo, vadinėjęs ne, 
orgąnizaeijos reikalais, bet agi
tacija, kad nariai išrinktų da
bartinę Pildomajų Tarybą.

šiame skunde yra dar vie
nais dalykas visai naujas. Bol
ševikai sako, kad “Tėvynėje” 
tilpęs įspėjimas, jogei tie, k,u- 
rie prisideda, prie skundėjų,

Tarybai daryti išmo- 
organizacijos biznio 
indžionkšeno nereika- 
tiktai pašalpai ligoje

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas
čiu $...................... ,

m., šiuomi siun-

Vardas
Adresas

antro morgičio, kuomet pirm 
to jau buvęs ant kalbamos są- 

Banditač vasties duotas pirmas morgičis
urna $12;0()0.

Margučio Radio 
Valanda

Nuo ketverge prasidės Mar
gučio radio valandą. P-nas J. 
F. Budrikas mailoniai sutiko 
perleisti pusę valandos. Visi 
biznieriai turi progą pasigar
sinti Margučio radio valandoj.

Kreipkitės telefonu:
Grovehill 2242

Marųuette Park
P-ną,s P. Lenkauskas, kuris 

turį bįzni su savo broliu Len
kausku ir kita su p. Orbaku,. 

rinkti valdybas, o išskirti tuos laimingai sugrįžo iš atostogų.

mo. Ka.d Pildomoji Taryba pa
tarianti šaukti susirinkimus tų 
narių, |kurie jai pritaria, ir

Rugpiučio-Augusto

3, 1930
CHERNAUSKO

Miestas
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Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
W1SSIG,

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimg 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave„ Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

8514-16. Rooaevelt R<L 
arti St. Louią Avė. 

CHICAGO. ILL.
•f****

KANTRI nvn i lv i l.
Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotų aplikacijų 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 ......................................... ........ ...............................



Pirmadienis, liepos 28, 1930

Boston, Mass.

GRAŽUS BOSTONO LIETU
VIŲ IR LATVIŲ ŽYGIS

Sykiu dalyvavo Bostono 300 
metų sukaktuvių apvaikščio- 

jime

Boston, Mass., liepos 20 d. 
Vakar dienos visi trys didžiau
sieji Bostono dienraščiai įdėjo 
aprašymus Bostono lietuvių ir 
latvių draugiškai surengto kon
certo ir parodos, liepos 21 d. 
Symphony Hali, Bostone.

“Boston Post’’ straipsny apie 
tą įvykį, kurį pavadino “Musi- 
cal Programine in Symphony 
Hali of Rare Charm”, sakoma: 
Skaitlingai audiencijai dalyvau
jant, Lietuvių Latvių Nakties 
programa, susidedanti iš kla
siškų ir tautiškų numerių, bu
vo patiekta Symphony Hali 
pereitą ndktį. vadovaujant 
Massachusetts Bay Tercente- 
nary, Ine. tautinių grupių ko
mitetui.

Programa padalinta
Programa buvo padalinta į 

dvi dalis, kiekviena užėmė 
daugiau kaip po valandą laiko. 
Pirmoji dalis', latvių grupės, 
susidėjo iš selekcijos kombi
nuotų Baptistų ir Luteronų 
chorų diriguojant kondutoriui 
Bobert Stiefel. Jų atidarymo 
numeris buvo tautinis himnas. 
Paskui sekė keletą liaudies dai
nų. (Toliau, pažymima atskiri 
numeriai).

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Eiospect 21Q2

i
Ploja lietuvių dalykams

Jonui Dirveliui diriguojant, 
Aušrelės ir Gabijos chorai ati
darė antrąją programos dalį su 
trimis populiariais lietuviškais 
rinkiniais. Du numeriu griežė 
Martino kvintetas. Ona Ku
bilius, kontralto, padainavo dvi 
populiares selekcijas ir liau
dies dainą ir priedams davė 
kitą populiarų numerį.

Mrs. Kubilius buvo pasitikta 
entuziastiškai, taip pat buvo 
pasitikta Amelija Tataronis, 
pianistė, gabiai patiekdama 
Bethoveno “First Movement 
from the Waldstein Sonata”. 
Tą sekė Petrausko “Kriputis”.

Julija Metrikaitė, soprano 
dainavo tris pusiau-klasiškas 
dainas ir programa buvo baig
ta trimis rinkiniais kombinuo
tų Baptistų ir Luteronų chorų 
(Reikia manyti, laikraštis su
klydo, nes programe parašyta, 
kad programą baigia Aušrelės 
ir Gabijos choras trįmis daino
mis. Red.).

Latvijos ir Lietuvos vėliavos 
buvo iškabintos' balkonuose, 
kurios sykiu su mergaičių ush- 
ers spalvuotais tautiškais kos
tiumais darė malonų spalvų į- 
spudį.

V. A. Jenkins (Jankauskas) 
ir Peter Ros'e buvo lietuvių ir 
latvių grupių pirmininkai ir 
vadovavo vakaro programo pa
rengime. Mrs. Agota Starlis 
prižiūrėjo lietuvių meno paro
dą, kuri laike pertraukų atkrei
pė žymios atydos. Muzikalu 
programa buvo prižiūrima Mrs. 
B. T. Kubilius ir Jonas Meslisi 
patarnavo kaip literatinis pa
tarėjas.”

“Boston Eevening Tran- 
sript” iš lieposi 19 d. pašvenčia 
tam įvykiui daug vietos, įdėda
mas viso Gabijos choro pavei
kslą ir dar keleto rengėjų ir 
dainininkų paveikslus, straips
ny aprašyta visa busima pro
grama ir jos dalyviai, kaip lie
tuvių taip ir latvių, ir gale pa
sakyta keletą gražių žodžių dėl 
tų dviejų tautų draugiško vei
kimo.
Lithuania, -a Historical Sketch

Rengimo komitetui tenka 
pasakyti gražus komplimentas 
už dar vieną gerą darbą. Teko 
prigauti jo išleista brošiūrėlė 
iš 8 puslapių “Lithuania, a 
Historical Sketch”, kurioje 
trumpai, suglaustai, bet gana 
vykusiai pažymėti lietuvių is
torijos faktai, pradedant nuo 
pat 6 šimtmečio ligi nepriklau
somybės atstatymo, sugabiai 
išvengiant 1926 m. gruodžio 
17 d. negarbingo žygio; taip 
pat pabrėžta keletą bruožų iš 
lietuvių moderniškojo ir liau
dies meno.

Lietuvių Komitetą sudarė: 
Mr. Vincentas A. Jenkins, pir
mininkas, Mr. Jonas Romanas, 
sekretorius, Miss Agatha H. 
Atarolis, meno parodos prie
vaizda, Mrs. B. T. Kubilius, mu
zikalus programos prievaizda, 
Jonas S. Meslis, Ph. D. litera
tinis patarėjas, Mrs. John Bra- 
tenas, kostiumai

Meno parodos hostes'ses: 
Miss Agatha H. Starolis; Mrs. 
Herbert Turk; Miss Vera Ba- 
chinskas; Mrs. Charles White; 
Mrs. E. Eugene Pastorini ir 
Mrs. Vincent A. Jenkins.

Ushers: .
Miss Sabina Bush; Miss Jo- 

sephine Grigaliūnas; Miss Al
bina Mitchell; Miss E. Eugene 
Pastorini ir Miss Agatha H. 
Starolis.

Milwaukee, Wis.

SLA. 177 kuopia išrinko naują 
valdybą

Bolševikai kai kuriose SLA. 
kuopose griebiasi visokių prie
monių, kad tik kaip nors galė
tų pagriebti SLA. į savus na
gus ir tada užkrauti bolševi
kišką diktatūrą SLA.-nariams 
ant sprandoi

Pas mus 177 kuopos laiky
tame liepos mėnesiniame susi
rinkime bolševikai pervarė nu
tarimą, kad narių sumokėtus 
mokesčius nesiųsti į SLA. Cen
trą. Bet kurie nariai neprita
rė bolševikiškiems skymeriams 
ir buvo priešingi tokiam žalin
gam 177 kuopos nutarimui dėl 
nusiuntimo į Centrą narių mo
kesčių, tai tie 177 kuopos na
riai liepos 21 dieną po numeriu 
680—6th Avė. susirinkę išrin
ko naują kuopos valdybą. Ir 
padarė nutarimą, kad 177 kuo
pos senoji valdyba nesiunčia 
narių mokesčių į SLA. Centrą, 
tai kad Centras pripažintų 
naujai išrinktą 177 kuopos val
dybą. Nutarė, kad kurie 177 
kuopos nariai pareikalaus, kad 
jų mokesčiai butų pasiųsti į 
SLA. Centrą, tai kad Centras 
išreikalautų tų narių mokes
čius iš 177 kuopos senosios 
valdybos, o išreikalavimas bus 
jau ne taip labai sunkus, nes 
177 kuopos senoji valdyba yra 
po 8 šimtais kaucija. Todėl su 
narių surmokėtais mokesčiais 
varinėti bolševikiškus smurtus 
ir žaisti pagal bolševikiškai 
užsuktą katarinką nelabai ga
lima.—Laisvės žiedas.

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

. . jei jus ĮTRA.U KATE

oru išvėdinti” cigaretai!

(Išdirbti Raleigh Cigaretų išradėjų) Brown & Wh.liamson Tobacco Corporation, Louisville, Ky,

dar daugiau, jeigu ne .
Jums patiks WINGS

© 1930, Brown & WilHamsdn 
Tobacco Corporation, 

Louisville, Ky.

Sulenkiama 
cigaretų 

dėžutė — Plona 
ir tvirtai

—nuo pirmo rytmety iki pasku 
naktį—sko 
švarus

Išimtinas naujas 
pašalina visas dulkes,

i inažŲpukučiai 
po 10 vietoj 

storo po 
20 cigaretų!

nis bus vis tas pats. 
Vėsus kaip kalnų yč

lS nežinom, ar jus įtraukiate, ar ne. 
štai vienas dalyk 
kydami

WINGS yra “oru išvėdinti, 
procesas—“skalbimo oru 
žvirgždus ir kitus erzintojus. Visas graužimas, dė 
ginimas, kartumas—yra “skalbimo oru” pašalinti

Jus’galite rūkyti WINGS “kiek tik širdis trok
šta”! Kiekvieno jų 
tinio užsitraukimo
Šviežias—švelnus—

mes žinome! Jeigu 
įtraukiate, jus pastebėsite, kad 

WINGS yra šilkiniai švelnus—maloniai švieži. Tai 
cigaretai, kuriuos jus galite rūkyti visą dieną— 
kiekvieną dieną! Jeigu gi jus retai įtraukiate 
(arba ir niekad), jums patiks pilnas, turtingas 
WINGS skonis—visuomet jaučiamas, švarus ir 
v-ė-s-u-s !

The AIR-COGL/ED Cigarette
(Oru Išvėdintas Cigaretes)

Kiekviename atsitikime—r-jus nerasite smagesnio 
cigareto—nuolatiniam rūkymui 
aukštai lekiąs rukimas!

NAUJIENOS, Chicagd, III

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija

(Tęsinys)
Po to, p. Jonas Romanas skai

tė referatą apie “Lietuvos pro
duktų kainas ir savybes Ameri
kos rinkos sąlygose”. Jisai visų 
pirma pareiškė, kad ačiū Lie
tuvos ministerio p. Balučio pas
tangoms, buvo atidarytos durys 
Lietuvos mėsos produktams A- 
merikoje. Pažymėjęs, kad Lietu
vos produktai dar nėra prigiję 
ir tinkamai pasirodę Amerikos 
rinkoje ir kad žymesnis impor
tas prasidėjo vos 1929 m. gale, 
Ypač kai Amerikos valdžia su
tiko jsileisti kai kuriuos (pav. 
mėsos) produktus tik pernai, 
referentas pagvildeno konkre
čiai atskirų prekių, pasisekimą.

Saldainiai. Amerikos valdžios 
daviniais, 1928 m. įvežta saldai
nių iš užsienių 3.757.341 svaras 
už 976.097 dol. Tame skaičiuje 
iš Austrijos daugiausia, 509.461 
sv. už 118.763 dol.; iš Latvijos 
136.565 sv. už 25.142 dol.; iš 
Suomijos 17.523 sv. už 4.245 
dol.; iš Rusijos 127.554 sv. už 
21.217 dol., gi iš Lietuvos 962 
sv. už 207 dol. Jau 1929 m. įvež
ta iš Lietuvos 16.957 svarai, už 
ką sumokėta Lietuvai 2.853 dol* 
Lietuvos saldainių kainos yra 
prieinamos, nors muito tenka 
mokėti 40%. Įvežama daugiau
sia “Birutės” saldainių, ir tie
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parduodami daugumoje lietu
viams. Amerikonams dar mažai 
žinomi, bet turės juose gražaus 
pasisekimo kaip jau matyti kol 
kas mažoje skalėje, nes saldai
niai yra tikrai geri, išvaizda ir 
skoniu skiriasi nuo vietos gami
nių ir patenkina gerą skonį. 
Jeigu kiekvienas lietuvis pirktų- 
si vos po vieną svarą saldainių 
į metus, tai mes duotume Lietu
vai 171.180 dol. 1929 metais ant 
60 lietuvių buvo importuotas 
vienas svaras saldainių. Saldai
niai Lietuvoje gaminami iš 
cukraus, pieno ir vaisių, yra 
sveiki ir gražiai supakuoti. Vie
no fabriko saldainiai buvo iš
versti jūron, kai muitinės val
dininkai po analizės susekė mi
neralinius (lažus, bet lietuvių 
fabrikantai to nedaro. Iš visų 
importuojamų prekių, p. Roma
nui atrodo, saldainiai turi ge
rinsią ateitį.

Mėsa. 1929 m. iš Lietuvos 
įvežta 3.408 svarai už 706 dol. 
Mėsos produktai turi rinką tik
tai lietuvių tarpe, nes nors ko
kybe yra geri, bet kainos negali 
konkuruoti su vietos produk
tais. Didžiausia kliūtis yra eks- 
porterių nerangumas ir nesu
gebėjimas taikintis prie Ame
rikos rinkos reikalavimų, pav. 
kad ir dėl įpakavimo ir su- 
ženklinimo. Rezultate, dažnai 
prekės ateina pelėsiais ap
trauktos, be fabriko etiketės, 
be adreso, pavadinimo ir talo
no “Made in Lithuania”. Buvo 
atsitikimų, kad nors sumokėta 

aukštos kainos. prekės buvo 
siunčiamos prastesnės, negu 
užsakyta. J paklausymus ne
atsakyta. Tai sunki kliūtis.

Kumpiai, jei Lietuvoje galės 
daugiau 'gaminti, galės kaino
mis konkuruoti su vietiniais. 
Jiems rinka jau yra ir didės, 
nes jų ragavę nori daugiau 
pirktis.

Bukyti lašiniai yra geresni 
už vietinius ir dabar kaina nė
ra brangesni. —čia referentas 
papasakojo nugirstą mainierių 
pasikalbėjimą. Girdi, tūlas 
mainieris sako: “Ve, brač, pir
kau pas Labučių svarą tų lie
tuviškų lašinių tik dėl fonių. 
Kaip nori, tikėk ar ne, ale sva
ro man ant keturių pamainų 
užteko ir dar boba priede, o 
tų mcrikonckų, tai iš svaro 
neprivalgai”. —Iš visų mėsos 
produktų, daugiausia importuo
jama rūkyti lašiniai. Rinka vis 
didėja. Sūdyti lašiniai yra 
perbrangųs ir rinkos Ameriko
je nėra,

Dešros irgi nebrangiai kai- 
noja. Palengvicos ir sprandi- 
nės yra labai geros rųšies ir 
turi gerą pasisekimą dėl savo 
gardaus skonio ir dėl to, kad 
čia panašių produktų nedirba. 
Galima laukti didelio reikalavi
mo išleidus jas į amerikonų 
rinką. Konservai, jei galima 
butų gauti gerai išdirbtų, ga
lėtų turėti pasisekimo ir kai
nos yra prieinamos. Bendrai, 
mėsos produktai turės didžiau

3

si pasisekimą lietuvių tarpe, 
jie bus plačiau vartojami ir 
kainos nupigs.

(Bus daugiau)

SKAUSMAIYpatingi Moterims
Periodiškas kentėjimas

KAI galvos skaudėjimas laikys jus 
namie — ar mėnesinis l-.ikai; 

jums neleidžia išeiti i pasimatymus 
— atminkit Bayer Aspirin. Paban
dykit šias piliukes, ir jus busit dė
kinga už jų suteikta palengvinimą 
Jos palengvina taip daug visokių 
skausmų ir tuoj. Nėra jokios ne
laimės jas naudot,. Aspirinas ne
gali jums kenkti! Gydytojai jums 
pasakys, kad jie neslogina širdies. 
Patyrimas milijonų žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingai nekiškit. Bayer 
Aspirin sulaikys jusp šalti, paleng
vins galvos skausmą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piliukių bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER 
ASPIRIN
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AUGUSTINO MAŽOJO IŠTRĖMIMAS

Augustinas Voldemaras dar vis yra “figūra” Lie
tuvos politikoje. Žinią apie jo ištrėmimą iš Kauno pra
nešė Amerikos telegramų agentūros šios šalies spau
dai. Iš to pranešimo matyt, kad korespondentas, kuris 
rašė telegramos tekstą, laba? menkai tenusimano apie 
tai, kas Lietuvoje dedasi- Tenai kalbama apie pereito 
rudeps “visuotinus rinkimus”, kurių niekuomet nebu
vo, ir buvęs Lietuvos diktatorėms yra piešiamas kokiu 
ten didvyrišku kovotoju už lietuvių tautos teises, — 
kas, žinoma, yra tuščia pasaka.

Per tuos laikus, kada geriausioji lietuvių tautos 
dalis kovojo prieš carizmą, Voldemaras 'rūpinosi tik 
savo asmenine karjera Rusijoje ir draugavo su kleri
kalais, kurie ne tik nereikalavo Lietuvai nepriklauso
mybės, bet įrodinėjo, kad lietuviai turį tenkintis “įna
mio” (burdingierio”) padėtim Rusijos valstybėje. Tik 
kuomet cariškoji Rusija suiro, tai Voldemaras kartu 
su savo sėbrais klerikalais ėmė kalbėti apie “nepriklau
somą Lietuvą”. Jie giriasi, kad Petrapilio lietuvių kon
ferencijoje 1917 m. jie balsavo už Voldemaro rezoliu
ciją, reikalaujančią Lietuvai nepriklausomybės; bet dar 
1918 metais klerikalai kartu su tautininkais bandė Lie
tuvą sujungti su kaizeriška Vokietija ir pasodinti ant 
Lietuvos sosto vokišką kunigaikštpalaikį Urachą.

Ne išsvajotais Voldemaro “tautiniais nuopelnais” 
remiasi jo reikšmė dabartinėje Lietuvos politikoje, bet 
jo ypatingais santykiais su šių dienų Lietuvos valdo
vais. Dar neseniai Voldemaras, stovėjo valdžios prie
šakyje- Jisai buvo tos valdžios galva ir smegens. Jisai 
formuluodavo jos politiką ir už ją kalbėdavo tiek na
mie, tiek užsieniuose. Rodėsi, kad be Voldemaro visa 
“nauja era” turėtų žlugti. Be abejonės, ir Voldemaras 
taip1 manė, todėl jisai buvo be galo nustebintas, kada 
pernai metais jisai staiga išlėkė iš- savo premjeriškos 
kėdės.

Net ir iš valdžios išlėkęs, jisai atsisakė apleisti 
puikų butą, kurį jisai buvo pasiėmęs ir valstybės pini
gais išpuošęs Lietuvos Banko name. Pranešama, kad. 
buto išpuošimas kaštavęs 200,000 litų ir bankas imąs už 
jį 30,000 litų rendos per metus. Istorija su šiuo butu 
gana gerai charakterizuoja buvusį Lietuvos diktatorių, 
parodydama jį ne tik dideliu užsispyrėliu, bet ir begė
dišku egoistu. Biednoj šaly, kur dėl stokos -pinigų iki 

šiol dar neįstengiama pakankamai mokyklų vaikams, 
leisti dvejetą šimtų tūkstančių litų vien tik įrengimui 
buto, kad jame butų smagu gyventi ministeriui, tai be
protystė ir pasityčiojimas iš žmonių- Voldemarui ne 
tik nebuvo sarmata reikalauti sau šito prašmatnumo, 
kada jisai sėdėjo ministerio kedėje, bet jisai nenorėjo 
to atsižadėti ir netekęs vietos valdžioje. Jį, galų gale, 
turėjo iš to buto kraustyti policija!

Šiandie atrodo keista, kad toks žemos rųšies sau- 
mylys mažiaus kaip prieš metus laiko buvo laikomas 
“tautos vadu”. O betgi jisai tą rolę vaidino beveik per 
trejetą metų, nuo gruodžio x17 dienos perversmo. Tai, 
mat, kaip “išgelbėjo” tautą karininkai, su klerikalų pa- 
gelba nuversdami žmonių išrinktą Griniaus-Sleževi- 
čiaus valdžią.

Jei Voldemaras šiandie yra, kaip “pavojinga^ vi
suomenės tvarkai” gaivalas, ištremtas iš Kauno į Kre? 
tingą, tai — ne dėl to, kad .tų “tautos gelbėtojų” vieš
patavimui jau atėjo galas. Deja, ne. Diktatūros reži
mas pasiliko, tik vienas jos šulas tapo pašalintas- Ji
sai pasirodė bereikalingas. Diktatūroje ilgainiui pasi
lieka tik vienas “autoritetas”. Kadangi Voldemarui ne
pasisekė nustelbti Smetoną, tai jisai turėjo pasitraukti.

Jo likimas panašus į bolševikų Trockio likimą.
Senesniais laikais, kai žmonija dar buvo mažiau 

civilizuota, tai tokia kova tarp diktatorių būdavo iš
sprendžiama žiauresniu budu. Karaliai, carai ir kitoki 
despotai savo oponentus nužudydavo, papirkdami • gal
važudžius, kurie atlikdavo tą darbą peiliu arba nuo
dais. Šiandie toki, kaip Voldemaras arba Trockis, ne
patogus diktatoriams kompetitoriai yra pašalinami 
dažniausia ištrėmimu-

Kol Lietuvoje gyvuos Smetonų-Chodokauskų šei
mynos diktatūra, tol Voldemaras, nežiūrint viso savo 
moralinio ir protinio menkumo, atrodys svarbus as
muo. Bet diktatūrų “erai” praėjus, jisai išnyks iš vi
suomenės gyvenimo paviršiaus, nepalikęs jokio pėdsako.

Worcesterio “Amerikos Lie
tuvis” rašo apie perorganizuo
tos SLA. 57 kuopos susirinki
mą, kuriame dalyvavo ir SLA. 
Pildomosios Tarybos įgalioti
nis, p. St. E. Vitaitis. Pasta
rasis, pristatytas pakalbėti, pa
reiškė tarp ko kita, kad senoji 
SLA. 57 kuopos valdyba, kuri 
susidėjo iš bolševikų, yra su
spenduota ir išbraukta iš or
ganizacijos, už nutarimų ne
siųsti narių duoklių į SLA. 
centrą.

“Po to paskelbimo”, rašo
ma toliau, “buvo įvesdinta 
bei autorizuota nauja valdy
ba, / kuri tvarkys' ir ves vi
sus 57 kuopos reikalus.”
Po to 'ėjo narių registravi

mąsi. Užsiregistravo 120. Bu
vo susirinkime ir bolševikų, bet 
jie, truputį patriukšmavę, pa
sišalino.

Įdomu, kad su persiorgani
zavusia kuopa eina ir dabarti
nis “Am. Liet.” leidėjas Kybą, 
kuris dar Baltimo^ės seime kė-» 
lė “revoliuciją” kartu su “prog
resyviais”.

' f-------------------V~

BANDO IŠSIMELUOTI ,

So. Bostono” ‘‘Darbininkas” 
mėgina išsisukti, sugautas ži
nių kraipyme. Prieš kiek laiko 
jisai buvo padavęs pranešimą 
apie tai, kad vienoje automo
bilio ir motorciklio nelaimėje 
netikėtai paaiškėjo, jogei va
di namie j i nacional-socialistai 
turi slaptus ginklų sandėlius ir 
rengiasi prie sukilimo prieš 
valdžią. Tą pranešimą tečiaus 
So. Bostono klerikalų organas 
iškreipė savotiškai, paversda
mas “nacional-socialistus” (fa
šistus) — socialistais, ir prie 
šitos savo fabrikacijos pridūrė 
pamokslą, kad socialistai \ drau
ge su fašistais siekią diktatū
ros.

Kada “Naujienos” nurodė ši
tuos klerikalų organo iškraipy
mus, tai jisai, užuot, kaip pa
dorus žmonės daro, atitaisęs 
savo išsišokimą arba bent ty
lėjimu prisipažinęs prie klai
dos, bando išsisukti naujoms 
nesąmonėms ir prasimanymais. 
Jisai vėl tvirtina, kad socialis
tai esą diktatūros šalininkai, 
tik jie norį patys būti dik'tato
liais, o ne užleisti diktatūrą 
bolševikams arba fašistams. Ir 
ve kokį jisai duoda “faktą”:

“O kas sukėlė kruvinąją 
komunos diktatūrą 1871 m, 
Paryžiuj ? Tuomet bolševikų 
dar nebuvo?” klausia “Dar- ' / zbildukas”.
čia jisai tik dar kartą paro

do savo ignoranciją. Viena, 
Paryžiaus Komunos vadai la
bai žymiai skyrėsi nuo šių die
nų socialistų. Dalis jų buvo 
Proudhono šalininkai, kurie po
litikai buvo priešingi (šituo 
atžvilgiu jie buvo artimiv anar
chistams) ; o kita dalis — blan- 
kistai. Mažiausia gi įtakos tar
pe tų laikų socialistų Paryžiu
je turėjo socialistinio Interna
cionalo nariai. Pastarieji ne
pritarė sukilimui, bet Bkmųui 
su savo šalininkais paėmė vir
šų. Blanąui lAivo slaptų są
mokslų ir ginkluotų sukilimų 
apaštalas, ir šių dienų bolše
vizmas kaip tik yra (politiška 
savo programo dalim) artimas 
“blankizmui”.

Tai vienas dąlykas. Jau dėl 
vienos šitos priežasties yra la
bai negudru prikaišioti šių die
nų socialistaims tą, kas įvyko 
prieš šešias dešimtis metų 
Ėrancijos sostinėje. Anarchis- 
tuojantis' “proudhonizmas” ir į 
“pučus” tikįs “blankizmas” 
yra seniai nugalėtos ir atmes
tos socialistiniame judėjime 
idejbs. Bet, kad ir nebuvo tei
giamas reiškinys > Paryžiaus 
18711 metų sukilimas, visgi jį

negalima tolyginti su šių die
nų bolševikiškais arba fašis
tiškais perversmais'. Vadinamo
ji Paryžiaus Komunos “dikta
tūra” skiriasi, kaip dangus nuo 
žemės, nuo bolševikų diktatū
ros, įsteigtos Rusijoje. Visų- 
pirma, tenai nebuvo įkurta 
vienos partijos monopolis. Te
nai nebuvo ne asmenines dik
tatūros, nes' istorija neriša Pa
ryžiaus' Komunos nė su vienu 
diktatoriaus vardu; jeigu butų 
tenai buvęs toks diktatorius, 
kaip Rusijoje Leninas arba 
Stalinas, o Italijoje Mussolini. 
tai istorija apie tai, be abejo
nės, žinotų.

Toliaus, Paryžiaus Komuno
je nebuvo mirties bausmes, ne
buvo spaudos, žodžio, susirin
kimų arba organizacijų laisvės 
varžymo. Tenai valdžia buvo 
renkama visuotinu, lygiu ir 
slaptu balsavimu. Ir reikia at
siminti, kad per visą savo gy
vavimą Paryžiaus Komuna tu-
nėjo vesti karą, nes miestą bu
vo- apgulusios Versalės valdžios 
armijos, kurioms į talką ėjo ir 
Prūsų kariuomenė. Taigi, ne
žiūrint to, kad Paryžius buvo

karo stovyje, visgi jisai tvar
kėsi demokratiškesnių budu, 
negu 99 nuošimčiai to laiko 
Europos.

Jeigu bolševikai su fašistais 
šiandie pripažintų tokią “dik
tatūrą”, kokią praktikavo Pa
ryžiaus Komuna, tai niekas jų 
nevadintų demokratijos prie
šais. Bandyti pavartoti tą Pa
ryžiaus darbo žmonių valdžią, 
kaipo priekaištą prieš socialis
tus, gali tiktai tas, kuris nesi- 
žino ką šnekąs.

“Darb.” pasakoja da ir ki
tokių nesąmonių apie socialis
tus savo straipsnyje, bet čia 
neapsimoka jas nagrinėti. Tik 
vieno dalyke jisai nepaaiškina, 
tai —• kokiu budu Vokietijos 
fašistus (“nacional-socialistus”) 
jisai perkrikštijo į socialistus. 
Vokietijos socialistų veikimas 
yra gerai žinomas kiekvienam
žmogui, kuris skaito laikraš
čius. Pastebėtina, kad tos ži
nios, kurią taip sufušeriavo 
So. Bostono klerikalų organas, 
nė vienas kitas lietuvių laik
raštis panašiu budu neiškrei- 
pe. Vadinasi, jisai pasirodė di
džiausiu ignorantu už visus.

Žmonės ir vabzdžiai • '
žmogus ir aplinkybės. — Va

balų galima užtikti ir lant 
aukščiausių kalnų. —Naujas 
būdas vabzdžiams, gaudyti.— 
Vulkano Krakatoa išsiverži
mas ir vabzdžiai.—Dr. Frank 
E. Lutz’ą eksperimentai.

Kiekvienas žino, jog žmogus 
gali prisitaikyti prie įvairiau
sių aplinkybių. Jis gyvena 
tropiškose šalyse, tolimoj .šiau
rėj, gali lėkti trijų šimtų my
lių greitumu per valandą ir 
submarina pasinerti po vąnde- 
niu. ’ 1 (

Iš visų gyvūnų tik žmogus 
tegali kalbėti. Tai suteikia 
jam galimybės savo patyrimus 
papasakoti kitiems ir užrašyti 
juos. Ačiū tam. tapo parašy
ta daugybė knygų, kurios at
vaizduoja musų pirmtakunų 
gyvenimą. Kiti gyvūnai nega
li savo pergyvenimus perduoti.

Rodosi, von Humboldt pir
mas atkreipė dėmesį į vabalus 
ir padarė atitinkartią išvadą. 
Jis pastebėjo, kad vabalai kar
tais yra iškeliami 19,000 pėdų 
adkštumo ir ten, kalnuose, gy
vena sau be niekur nieko. Jiems 
visai nedaug laiko teima prie 
naujų aplinkybių prisitaikyti.J 1
Kitas gamtininkas, B. W. G. 
Hingston, kuris dalyvavo Eve- 
rest kalno ekspedicijoj, buvo 
nustebintas, kai pastebėjo gy
vybę, tokiose vietose, kur jokiu 
budu nebuvo galima tikėtis 
ją užtikti. Net 27,000 pėdų 
aukštumo kalnuose buvo gali
ma užtikti gyvybės ženklų.

Prieš porą metų New York o 
entomologas, Dr. E. P. Felt, 
pradėjo gaudyti vabzdžius. 
Skrisdamas lėktuvu. Kaiku- 
riuos jų jis pagavo vienos my
lios aukštumoj. Jo eksperi
mentus pakartojo ir kiti moks
lininkai. Pasirodė, kad ir au
kštai atmosferoj yra pusėtinai 
daug įvairių vabzdžių.

Nedaug tėra žinoma - apie 
tai, kokioj aukštumoj galima 
užtikti visokias bakterijas. Ta
čiau tas faktas, kad bakterijos 
pasižymi didesniu atsparumu 
nei vabzdžiai, duoda pagrindo 
manyti, jog jos gali gyventi ir 
aukštutiniuose atmosferos 
sluoksniuose. Tiesą sakant, 
nėra žinomas tokis oro sluoks
nis, kur negalėtų gyventi bak
terijos. Lordas Kelvin sugal
vojo net originališką r teoriją 
apie gyvybės atsiradimą ant 
žemės. Jis sakė, kad gyvybės 
perai į žemę tapo atgabenti iš 
kitų planetų. O atsitikti tai 
galėjo sekamu budu: gyvybės 
perai nukrito ant žemės kartu 
su meteorais. Iš tos pirmapra-

dinės gyvybės laikui bėgant 
išsivystė visokios rųšies gyvū
nai ir gyvūnėliai.

Entomologai tik pastaruoju 
laiku pradėjo nuodugniau tyri
nėti vabzdžių neįmanomą iš
tvermę ir gaivumą. Yra žinomi 
atsitikimai, kuomet vabzdžiai 
buvo surasti juroj apie tūks
tantį mylių nuo kranto. Nulėk
ti tokį tolumą be poilsio, — 
tai iš tiesų stebėtinas dalykas.

Pietų Amerikoj-prof. T. D. 
Cockerell surado • kandį tokioj 
vietoj, kur nebuvo* jokių auga
lų. • Gamtininkams pasitaiko 
surasti vabzdžių ledų kalnuose. 
Užtinkama gyvybe net Vezuvi
jaus vulkano kratery j.

Šiaurinės' žemės dalyj dažnai 
stipYųs vėjai nuneša šimtus' tū
kstančių vabzdžių į Arktiką. 
Kartą vienoj Spitzbergen sa
lyno saloj buvo užtikta tūks
tančiai musių. Sala tuo laiku 
buvo apdengta ledais. Išviso 
ten labai mažai augmenų tėra. 
Nėra abejonės, kad tuos sve
čius užnešė vėjas.

1883 m. įvyko atmintinas 
vukano Krakatoa išsiveržimas. 
Trys' netoliese esančios salos 
tapo apdengtos storu pelenų 
klodu. Kadangi pelenai buvo 
karšti ir turėjd sierines rukš- 
ties, tai' joki gyvybe tose salo
se išlikti negalėjo. Bet štai 
kuomet 1908 m. Dr. K. W. 
Damerman aplankė tas salas, 
tai jis surado apie šimtą rųšių 
visokių vabzdžių, kurie, reikia 
manyti, persikėlė iš Java salos. 
O jau 1921 m. ten buvo suras
ta 4^4 rųšys įvairių vabzdžių.

Bet gal įdomiausius eksperi
mentus su vabalais padarė Dr. 
Frapk E. Lutz, Amerikos, Gam
tos Istorijos Muziejaus vabz
džių skyriaus kuratorius. Sa
vo laboratorijoj jis sukurė į- 
vairiaus'ias apystovas, kad pa
tirti vabalų gaivumą ir iš
tvermę.

Ir ką jis patyrė?
Pirmiausia patyrė tai, jog 

juo šiltesnė temperatūra, tuo 
vabalas smarkiau juda, grei
čiau keliauja. Šilima akstiną 
vabalo kūne tam tikras che
miškas reakcijas, ir jis darosi 
judresnis.

Paskui Dr. Lutz sugalvojo 
tam tikrą aparatą, kurio pagal
ba jis galėjo patirti vabalo 
ištvermę, —kaip ilgai jis gali 
vaikščioti. Pas vienus vaba
lus greit pasireiškė nuovargis, 
o kiti pasirodė nepaprastai iš
tvermingais. Čempiono titulą 
laimėjo voras, kuris yra žino
mas kaipo Spirobolus. Be jokio 
sustojimo jis ėjo keturias' va
landas. Jo judėjimo greitis 
priklausė tik nuo temperatū
ros.

Su tuo pačiu voru buvo pa

darytas ir kitas labai įdomus; 
eksperimentas. Spirobolus bu
vo patalpintas bonkoj. iš ku
rios laipsniškai ištraukta oras. 
Oras bonkoj pasidarė toks re
tas, koks užtinkama penkioli
kos mylių aukštumoj. Tokiose 
sąlygose jokis žmogus nebūtų 
galėjęs gyventi. Visai kitaip 
buvo su voru, — jis bėginėjo 
po bonką ir jautėsi kuopai - 
kiausiai. Tik kuomet tapo pa
siekta toks oro • spaudimas', 
koks randama 20 mylių aukš
tumoj, tai voras lyg apsvaigo 
ir nustojo judėti. Bet jis vis- 
vien išliko gyvas. Kai į bon
ką tapo įleista kiek daugiau 
oro, tai jis atgijo ir ėmė bė
ginėti.

Vabalų nepaprastą ištvermę 
ir gaivumą parodo kitas eks
perimentas, kurį padarė Dr. 
Lutz. Jis patalpino bonkoj ke
lias kruzdeleę, žiogą ir tris 
mažus vabaliukus. Po to iš 
borikos beveik visiškai ištraukė 
orą ir dar magaryčioms per
leido elektros srovę. Visa ta 
operacija truko kokias penkias 
minutes. Kai eksperimentui 
pasibaigus bonka tapo sumuš
ta, tai atrodė, jog visi vabalai 
žuvo: nei vienas jų nejudėjo. 
Bet praėjo apie porą valandų, 
ir visi jie atgijo ir ėmė bėgi
nėti, tarsi su jais visai nieko 
nebūtų atsitikę.

Tie eksperimentai kuogeriau- 
siai parodo, jog visokie vaba
lai prie naujų aplinkybių gali 
geriau prisitaikyti, negu bile 
kurie kiti gyvūnai, žmogus 
tuo atžvilgiu toli yra pasilikęs 
nuo vabalų; jo prisitaikymo 
aparatas yra labai netobulas. 
Pastaruoju laiku pradėta labai 
daug kalbėti apie vabalus. Mo
kslininkai sako, jog jie Nudaro 
rimto pavojaus žmonijai. To
dėl su jais turi būti kovojama 
griežtai ir be pasigailėjimo, 
žmonės turi nugalėti vabzdžius 
arba patys žūti.—K. A*

Suliepsnojo krūtinė

Ilgą laiką škaplieriais aprai
šiota Petro krutinę tylėjo ir 
kentė. Čia bažnyčia, čia Die
vas, Čia nuodėmė, čia išpažin
tis; o ten draugija, .įpročiai, 
pareigos ir idealai, čia — ty
lėk, ten —kentėk. čia—žiop- 
sok, ten—nusilenk.

Petras, kaip pridera viduti
niam piliečiui meldėsi, Dievo 
bijojo ir dirbo. Ir skurdo, 
kaip pridera teisingam žmogui 
šiame mūsiškės' civilizacijos 
sviete.

Dievas danguje atlygins. Ta
vo pareiga, tavo šventa prie
dermė tarnauti draugijai. Ta
vo tėvynė, tavo šalis, tavo tau
ta pasiryžusios kilti ir plėto
tis. Pasiaukauk dėl idėjos, 
dėl visuomenės labo.

Petras šitokius žodžius gir-< 
dėjo ir fabrike, ir gatvėje, ir 
namuose. Laikraščiuose ir-gi 
panašių žodžių beveik kas' die
ną rasdavo. Ir jjsai, kaip pri
dera visuomenės darbuotojui, 
savo kūną apleidęs, o dūšią 
kunigams globoti pavedęs, gy
veno, gyveno ir nuseno. Jau 
jėgų nebeliko. Ligos, tos ligos 
ligelės jį iš veikėjų tarpo iš
stūmė... Silpnas ir be skatiko. 
O bažnyčia ir draugija tiktai 
tyčiojasi iš jo. Tu žioply, tu 
durniau—kodėl aš turiu dole
rių, o tu jau ir centus išbai
gia!. šitokius pamokslus Pet
ras girdėjo visuose kampuose 
ir jam koktu pasidarė.

Ir pasikarkit jus visi gerbia
mieji ir visos gerbiamosios, pa
sakė Petras, aš nors valandėlę 
prieš mirtį pagyvensiu sau, o 
ne kitiems.

Parsidavė jisai paskutinius 
daiktelius, numetė rožančius į 
mėšlyną, prakeikė visus idealus 
ir tris dienas prieš mirtį gyve-
no.—Mat.

| Atostogos Alpėse į
I ** B š
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Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
—Nesikarščiuok, įspėjo va

das: dar paspėsi, atmink, kad 
į kalną kelias nors ir vargina', 
bet taip nepakerta, kaip pakal
niui. —Kol jis baigė, aš jau 
gulėjau, paslydęs ant kreivo 
akmens šlaito ir pasidavęs naš
tos centriniam traukimui užsi
merkęs padariau keletą apsisu
kimų pakalnėn.

—O tai ką reiškia?! nustebo 
Patas ir aštriu savo lazdos kir
veliu užkabino man už kojos.

—Važiuoju! nusijuokiau pro 
ašaras ir kruvina ranka įsiki
bau j lazdą išgelbėtoją. Pasta
tytas į kojas pastebėjau, kad 
bavarų kalinės ne kaip tetinka 
panašiam sportui, nes mano 
nuogi keliai buvo nubraižyti. 
Tai pastebėjau vadui.

—Nesi vartaliotum tai ir ke
linės butų tinkamos— jis užsi
stojo bavarų tautinę madą, 
paskui suteikė man pirmąją 
pagalbą ir po to klusniai nuse
kiau po pėdomis, širsdamas sa
vy, delko man pirmam tenka 
visi kvotimai laikyti.

Pakalnėj atsidūrus jaučiau, 
kad mano nosis ištyso.

žemė į save traukia
Ohlstadto pasiekus pirma, ką 

padariau, tai atsisėdau pirma
me pasitikiusiame kieme į len
tos suolą tvirčiau nei karalius 
į aukso sostą ir pirma, kuo 
prabilau į priėjusią baltu nuo
metu apsigaubusią piemenę — 
tai “gerti”: alaus', vyno, pieno, 
vandens, visviena; tik kad visą 
kibirą!

—Gaila ne to nč kito neturi
me, prašau z ana į antrą kiemą 
—pirštu prikišamai parodė ba- 
varietė.

Bet tai ne taip lengva buvo 
padaryti, kaip rodėsi- Nesikėlė

iš suolo ir tiek, nors susiplė
šyk.

—Verčiau jau atnešk čionai 
tuos visus gerus daiktus— pa
prašiau piemenės'. Tik paten
kinęs tuos primityvius žemės 
geidulius pamačiau, kad bavarų 
prieęienė yra graži ir kai juo
kiasi tai rodosi, kad dantų vie
toje blizga Karvendelio apsnigę 
kalnai, o akys yra, kaip du Val- 
šių ežerai,

Tai aš girdžiu iš visų tokių, 
kaip tu—drąsiai atsakė bava- 
rietė. kuomet jai tatai papasa
kojau: tu man' geriau pasakyk, 
kaip ilgai čia manai pasilikti?

—Ligi rytoj, o, ką? paklau
siau.

—Nieko, tik mat man šis 
suolas greit bus reikalingas 
šeimynai vakarienei valgyti.

—Ak tik tiek... nusiminiau ir 
bandžiau atsistoti. » žemė vis 
dar į save tebetraukė.

—Pala, mes tau pagelbėsim 
—įsikišo Patas: mergele, at
nešk jam dar Šopeną baltvynio.

Pajutau, kaip lengvėja ir šir
dy pradedu šokinėti. Bet su 
kojom buvo dar blogesni popie
riai- Nusprendžiau už jokią 
kainą to suolo niekam neuž
leisti.

Tai patiko ir bavarietei ir ji 
pro juoką tiek begalėjo pridė
ti, kad aš galėsisą čia ir va
karienės metu liktis.

Vakare prisirinko bavarų. 
Visi tokie smarkus su trumpo
mis, išsiuvinėtomis kaip ir ma
no. kelinėmis, plačiomis juodo
mis skrybėlėmis su penzeliais 
ir plunksnomis ir ilgomis pyp
kėmis. Visi bematant sumerkė 
į didelius molio puodus pilnus 
alaus savo galvas. Pasidarė 
gyva ir jauku. Keletą atsinešė 
kažkokių styginių instrumentų, 
pradėjo brazdinti. Prisirinko 
daugiau piemenių—liemeningų, 
dailių kalnų stirnų kibai spal
votose suknelėse. (B. d.)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nuteistas asesorius 
kreipsis į aukštesnį 

teismą
Nuteistas padėti 18 mėnesių 

ir sumokėti piniginės bausmės 
$12,500 už nusikaltimų taksų 
įstatymui, asesorius (lene Oli- 
ver kreipsis į aukštesnį teis
mų.

Pašovė banditą; suim
tą trys

Trys jauni vyrai mėgino pa
daryti holdapų Mayfaiir vieš
buty, 5496 H v<le Park blvd. 
Klerkas pašovė vienų jų. Pa
šautasis išdavė policijai savo 
draugus, kurie prisipažino pa
pildę 15 holdapų paskutiniuo
ju laiku. Jauni vyrai yra: Char
les Frady, 4110 l)rexel blvd., 
jo draugas Floyd Sherman, gyv. 
tuo pačiu lacĮi’csu, ir George 
Pratt, 5335 Kilis avė.

Nusižudė mero švo- 
geris

Buvęs aktyvus politikieris, 
\Villiam Burkliardt, mero 
Thompsono švogeris, rasta ne
gyvas apartmente trobesio 712 
Diversey park|Way. Jis užtroš
ko guzu. Policijos manymu, 
Btfrkhardt papildęs saužudystę. 
Burkhardt buvo vedęs mero 
Thompsono seserį, kuri tečiaus 
yra gavusi iš jo skirybas.

Juos galima traukti 
teisman

Jeigu krautuvių savininkai 
ir kitokie biznieriai parduoda 
reikmenas paketų formoje, ant 
kurių via pažymėta švara ir 
jeigu švara reiknj.euųi Xra ma- 
žcsnė, ne kad pažymėta, tc.i to
kius ku pcius galima traukti 
teisman. Jie gali būti kaltina
mi remiantis mierų ir svarų 
aktu.

Nepaiso mokslininkų
Pranešama, kad sukėlusi ne 

mažai ginčų ir išsunkusi ne 
vienų prųkaito lašą iš mokslį- 
ninkų kaktų painiava su ku-, 
dikiais Brambergų ir VVatkin- 
.(ų šeimynų, jau pasibaigusi. 
Nors, girdįs mokslininkai nu
tarę, kad tų dviejų šeimynų 
kūdikiai įtapę sumainyti, bet 
Brambergų ir Watkiliau šeimy
nos nusitarusios pasilaikyti kū
dikius taip, kaip dabar turi. 
Jos nežiūrėsiančios, kad dakta
rai patarę joms apsimainyti 
kūdikiais.

Butlegeris nušovė 
žmogų

Garaže adresu 3601 \V(*st 
Lake st., Melrose Bark, dirbo 
William Vanderleest, 44 metų. 
Jisai, kaip įsako “Herald-.Ex- 
aminer” pašovęs Joscph Gut- 
tilų, kuris užtiko butlegeriavi- 
mo biznį tame garaže. Nušovęs 
bijodamas, kad Gutilla neiš
duotų jo, Vanderleesto. Bet 
teismas turės tarti savo žodį 
ar Gutilla yra kaltas.

Prarijo nuodų
Areštuotas ir kaltinamas iš

eikvojimu klijentų pinigų, su
moje $20,000, Charles A. Hel- 
berg nurijo nuodų. Jis buvo 
nugabentas i Bridesvell ligo
ninę. Pasveiksiąs.

Sugadino gėmį

Policija padarė kratų ir areš
tavo 127 asmenis, kurie gem- 
tleriavo viršuj garažo, esančio 
adresu 3047 North Clark st. 
Bet šimto dolerių, kuriuos po
rcija užgriebė, gembleiiuoto- 
jams teismas nebegrąžino.

Prohibicijos direktorio 
raportas

E. C. Yellowley, prohibici
jos ladministratorius Chicagoj, 
pas i t rauk (lamas iš tos vietos, 
išdavė raportų apie prohibici- 
niąkų darbuotę iki liepos 1 d. 
šių metų. Pasak to raporto, 
šiemet buvę užgriebta arba kon
fiskuota turto vertės $4,699,- 
189.20. O areštuota buvo per 
metus 6,087 asmens (baigian
tis liepos 1 d.).

Jo vadovaujamo blaivybės 
agentų ofiso darbuotė per pas-* 
kutinius metus buvusi tokia:

Areštuota 6,087 asmens.
Užgriebta munšaino virtu

vių 1,301.
Užgriebtai alaus bravorų 243.
Gauta laikinų indžionkšenų 

595.
Gauta nuolatinių indžionk

šenų 758,
Atimta automobilių 395.
Atimta alaus galionų 213,- 

845.
Atimta alkųholiaus galionų 

95,106.
Atimta raugalo galionų 1,- 

263,043.
Konfiskuedos savasties vertė 

$1,690,189.20.

Tokie mažyčiai, o kiek 
trubelio dėl jų

Kaip jau ne kartą buvo mi
nėta, neseniai tapo sumaišyti 
du kūdikiai. Tai B ra m be r gi ų ir 
NVatkinsų šeimynų. Daktarai, 
sakoma, pareiškė, jogei kūdi
kis, kurį turi VVatkinsai, esąs, 
Brambergių. O tas, kuri turi 
Brambergiai, esąs W atkinsų. 
Bet Brambergiai sakosi, kad 
jie patenkinti tuo kūdikiu, ku
rį turi. Ir kad užbaigti ginčų, 
jie rengiasi kūdikį pakrikšty
ti. \Vatkinsai esu priešingi tam 
ir ketina teismo pagelba krik
štą sulaikyti. Kuo ginčas pasi
baigs — nežinia. Bet tenka pa
sakyti, kad tie kūdikiai yra to
kie mažyčiai, o matote kiek 
trubelių pasidarė dėl jų. Bet 
sakomai kad Brambergiai ir 
Watkinsaj visai nesipyksta tarp 
savęs.

Nušovė du banditus
šeštadienio vakare į rodhau- 

zę vardu Bidge Inu (prie Tor- 
rence avė. ir Ridge road) įėjo 
trys jauni vyrai. Rodhauz.es 
savininkui, Anthony E. Sodo, 
pasirodė jie nužiurėtini. Jis to
dėl išėjo į virtuvę, čia pasi
ėmė šautuvą ir tvliai išslinko 
kieman.

Greitai jis pamatė, kad tie 
trys vyrai daro holdapų sve
čiams. Sodo tečiau laukė. Ka
da banditai ėjo laukan, jis šo
vė į pirmąjį, kuri$ susnmko 
negyvas. Kitu du baųditu tuo
met bėgo prie auto. Sodo šo
vė antrų karta. Susmuko ir ki
tas banditas. O tretysis įšoko 
į autą ir nuvažiavo. Banditai 
buvo atėmę iš dešimties sve
čių ir viešnių apie $300.

Virto, nuspaudė savo 
dukterį

Edward M. Johnston, gyv. 
7757 Essex avė., paslido ir griu
vo savo namuose ant grind
žių. Pasitaikė taip, kad griū
damas jis užvirto ant savo duk
ters, 5 mėnesių mergaitės, ši 
atsimušė į rakandus, tapo sun
kiai sužeista ir mirė.

Radio programai
Viešųjų darbų departamen

tas šių savaitę duos kalbas iš 
stoties VV.C.l'.L., tokiomis te
momis:

Pirmadieni, liepos 28 d. — 
žc m lapių biuro darbuotė; pra
džia 6:30 vai. vakare.

Trečiadienį, liepos 30 d. — 
\Volfe planas gatvėms įtaisyti.

Penktadienį, rugpiučio 1 d. 
_ Tyrinėjimo skyriaus darbuo
tė.

Mirė dėl karščio 3
Deliai karščio ir drėgno oro 

šeštadienį mirė trys asmens.

Vėl imsią už pakarpos 
gengsterius

Policijos komisionieris John 
H. Alcock išleido įsakymų ka
pitonams persekioti prie kiek
vienos progos asmenis, kurię 
bastosi be matomų priemonių

minalius rekordus.

Kvietkų puodas ir radio
Mine. Ada Pagini yra ope

ros dainininkė. Ji gyvena 595 
Vernoii a ve., Glencoe. Ji su
tinka, kad radio muzika esan
ti O.K. Bet ne visada. Pavyz
džiui jos kaimininka paleidžian
ti radio muzikų 6 vai. ryto. 
Mmel Pagini protestavusi taip 
ankstyvai muzikai, net kreipu
si į policija. Bet nieko pro
testai negelbėję. Taigi šeštatlie-

Rama-
Angli-
Chica-
Paliko

BAKBORA MARGIENĖ 
—Margevičiene

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 d., 11:30 v. vakare, 
1930 m., sulaukusi 45 metų 
amžiaus, gimusi Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Šiaulių mieste; 
gyveno Viekšnių parap., 
niškių kaime; Liverpool, 
joj, išgyveno 7 metus; 
go.i išgyveno 20 metų, 
dideliame nuliudimę vyrą My
kolą, dvi dukteris — Oną ir 
Eleną, du žentus ir du švogeriu 
—Joną, Racine, Wis., ir Anta
ną—Toronto, Ont., Canada,
Margevičius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8052 So. Evans Avė.

Laidotuyės įvyks trečiadieni, 
liepos 30 d., 8 vai. ryto iš na
mų j Gimimo Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Margie- 
nės-Margevičienės gimines, jos 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Vyras, dukterys, žentai, šVo- 
geriai ir 

Laidotuvėse 
rius A. Masalskis, tel. 
vard 4139.

giminės.
patarnauja grabo- 

Boule-

MAGDALENA DEKIEVL 
ČIENF: po tėvais Kaminskaitė

Persi skyrę su šiuo pasauliu 
liepos 26 d., 4:30 v. po pietų, 
1930 m., sulaukus 43 m. am
žiaus, gimus Marianipoles ap
skrity, Česnavos parap. ir inie-

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonu, dukterj Juzefą, bro
li Antaną, broli Juozapą, Mon- 
treal Canada ir gimines, o Lię- 
tuvoj motiną .lievą, 2 brolius: 
Franciškų ir Kazimierą, dvi 
seseris Oną ir Marijoną,

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 S. 49th Ct., Cicero, 111.

laidotuvės i vyks utarninke, 
liepos 29 d., 8 vai. iš Eudeikio 
koplyčios i šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus* nulydėtu i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos De- 
kievičienes giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, broliai ir gi
minūs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Cicero 3794.

ONA PETRAITIENe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 dieną, 8:45 vai. ryto, 
1930 m., sulaukus 50 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, išgy
veno Anierikoj 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnūs Joną ir Rubj ir vie
ną dukterj Jadvvgą, brolį An- 

, taną Jablonskį ir gimines, o 
■’ Lietuvoj taipgi giminių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1930 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
1 liepos 28 d., 8:30 vai. ryto iš 

namų i Apveizdos Dievo parap. 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones 
siela o iš ten bus nulydėta j 
kapines.

Visi A. A. Onos Petrajtienės 
giminės, draugai ir pąžjstamį 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai, duktė, brolis ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
š rius Skudas, tel. Roosevelt 
’ 7532.

Telefonai

Cicero 8724

nį, šeštų valandų ryte, kada 
mlio pradėjusi groti, ji palei
dusi kvietkų vazą į ‘ kaimin- 
kos langų. Ir šiur vaza nutil
džius! radio. Kaiminka įspėju
si, kad ji eisanti į teismų.

Garaže adresu 7020 Indiana 
avenue policija užtiko ir kon
fiskavo bravoriukų 750 galionų 
įtalpos. Visas įrengimas kon
fiskuota.

Akių Gydytojai
h»-****»*wwk***w****»************ww-**"

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

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

3109 West 63rd Street

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Rcosevejf 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidętuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui įkyriu.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

1327 So. Ittk Ct.

Telefonas
Boulevard 6208

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1116

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRAfeiJRIUS CHICAGOJ

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

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

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

Graboriai

Undertaking Co.
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 x

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo. skaudama akių karltj, 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 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaųjintais 
akiniais. Bulate daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyki egzamina
vimą, nuse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami ii namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
- Phone Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 
Phone Kenvvood 1752

st.

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtu valandų. Room 3
Phonp Ganai 0523

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 Davidoms, M. D.
4910 So. Michigąn 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—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6649 S. Maplewood Avė.

Telefonas Repubhc .7868

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 1Q ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Rrospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

o

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

Tek Brmsvrick 4983
Namų telefonas Brunswickz 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 
-------0-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
• Ofiso valandos:

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

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

Ofl«o TelofoBM VlrrlBia 0086 
JBei. Tel. Vm Barei S808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaedoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir
0 iki 8 rakaro. NedUlom nuo 10 iki 12M- Barnu ofiMi Morth Blde

3413 Frnnklin Blvd.
Valandoc 8:80 iki 0:80 vakaro

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

dle>

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
i , A nuo 6 iki 9 valandai vakaro' • ------------- o------- 1—

Phone CapaI 2113
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSRA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7689

Ofiso vulajidos 9 ryto iki 8 vakaro.
Kezidenca Phone Hemlock 7691

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae
Ant Zalęskio Aptiękoa 

CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phųne Boulevard 8483
DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

’ Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal 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.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Skore 2238 ar Randolfh 6800

DR. CHARLES SEGAL
I

lubos
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

BR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. NedėJ. nuo 10 iki 12.
Rez. Teleghone Plaza 32112

Įvairus Gy dy toj ai___
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
•’a 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banke

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS |
Nuo 2 iki 4:86 Ir nuo 7 Ud 11 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, 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 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Bouleyard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakara, išskyrus ketvergę.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Frgnklin«2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarai^ nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 8697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

H S. La Šalie Street,
Room 1701 

Tel. Randolpb 1)331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak,
3241 S. Halsted Street 

Tek Victory 0562 
Valandos — 7 iki 9 vakare

Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio» v.

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avi.

Tel. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomiu

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredo.i ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 67' l 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-6

Telephone Roosevelt 9690 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 8525
Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. bEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 

Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulcva'd 2800

4 Kės. 6515 So. R<»ckwcll Si.
Tel. Republic 9728 /

t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

nelaimei nela-

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

.Abidvi sesutės, palikusios po 
vaikutį pas. “grandmother”, iš
važiavo pėsčios iki 18—tos ko
lonijos. Bet jų
kasis atnešė iš kur ten buržu
azijos išmislytą policininką, ku
ris, pastebėjęs ką tai nepapras
to viduje pas tautietį, areštavo 
moteris.

šis tas iš visų frontų
Jau yra Jįinoma, kad Ameri

kos bii'tlegerių sostinėje, Chi
cago je, retkarčiais patarnauja
ma veltui nuvažuoti pas Abrao
mų ir dainuoti amžiną aleliuja. 
Patarnauja butlegeriai panašiu 
budu savo priešams šautuvo 
pagelba.

Bet butlegerių pagamintą vai
sių visgi reikia suvartoti. Nes 
kitaip kam ir gaminti jis. O tas 
vaisius, butlegerių farmų pro
duktas, labai nualina savo gar
bintojus. Ir tuomet vėl esti daž
nai “raidas.”

Taigi liepos 21 dieną dvi musų 
tautietės, prie Halsted gatvės ir 
21, taipjau tautiečio įstaigoje, 
sumanė tos rūšies produktą vi
sai panaikinti. 'Kitaip sakant, 
norėjo įvykinti blaivybę, išger- 
damos visą Chicagos naminukę.

teisėjas įspėjo, kad jeigu tau
tietė dar kartą sugrįšiu nti i 
teismą, tai gausianti šešius mė
nesius skarbavos burdos.
/Tautietė šioms sąlygoms su

tiko ir todėl išėjo namo.
» » »

Liepos 22 dieną, Bridgeportc, 
\Vallace gatvėje, vėl tas nela
basis policijos suuodimas ką ten 
tokio mūriniuose namuose pas
tebėjo. Policininkai, atvažiavę 
su savo deležanu, davė raidą 
veltui dviems tautietėms iki 
steišeno. Sakoma, kad pas jas 
policija radusi kiek ten “amu
nicijos” Lankoje, kuri kelia pil
ve revoliuciją.

$ $ $
Šią savaitę Henry Fordo au

tomobilių dirbtuvė nedirba. Da
vė darbininkams vieną savaitę 
atostogų. Fordo autų dirbtuvė

Vyresnė j i sesutė, kuri jau 
buvo daugiau patyrusi kaip nuo 
nelaimės apsisaugoti, sugebėjo 
pasprukti iš policininko nagų. 
O jaunesnėji sesutė, nors ir iš
tekėjusi, bet būdama našlė, su
manė paimti pavyzdį iš musų 
tavorščių bolševikų: ji kariavo 
jėga prieš policiją, nenorėdama 
pasiduoti į nelaisvę.

Karėje musų tautietės visa 
dresė strošniai nukentėjo. Ir pa
galios keli policininkai įkėlė ją
į Chicagos ,miesto vežimą, ku- pradėsianti vėl dirbti liepos 28 
ris suteikia veltui raidą į poli-M., sykiu su Detroito, Midi., 
rijos stovyklas, o už stovykų — ilirbtuvėmis.
į teismą. Į —Pasaulio Vergas.

Teisėjas tuo ar kitu bildu .ry
tojaus dieną paleido tautietę, 
bet tokiomis sąlygomis —kad ji 
nelankytų per daug tankiai po
licijos stoties ir nesinaudotų 
per tankiai raidų dykai; kad 
liautųsi naikinusi namininkę, o 
dabotų savo vaiką. Pagalios

Bridgeportas
Ant arklio joja, arklio 

ieško

MADOS MADOS MADOS

f
i ss

b '*!

g
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byle3489—Patogi, paprasta ir jauninanti suknelė. Galima siūdinti iš 
kokios nebrangios materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinijrus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ...... .... ,..... .... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas) ,

(Miestas ir valst.)

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos uVienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmoJLietu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAL Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................   54

Rašybos vadovėlis su rašybos .žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS'VADOVĖLIS ....... ..........................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

NAUJIENOS, Chicagy, III.

Dalyvaus “Naujie
nų” pikniko gra

žuolių konteste

Pirmadienis, liepos 28, i 930

Cicero 7:30

8:00
48 court ir včl nelaime

Praėjusį trečiadienį, kada lai
dota žinomas Cicero j e senas pi
lietis Feza, itai po laidotuvių 
trys kavalieriai pasiėmė mašiną 
,ir išvažiavo maudytis.

Važiavo jie greitai!, skubėjo. 
Cicero avenue važiuodami, prie 
kryžkelės, jie susidūrė su kita 
mašina. Apvertė aną mašiną, 
o ir patys apsivertė.

Iš musų trijų lietuvių dau
giausia nukentėjo J. Saulis, gy
venąs adresu 1517 So. 48 court.

Gaila Šaulio. .Jis yra ramus 
ir rimtas vyras. Bet dėl nelai
mės jam teko nukentėti gan 
sunkiai. Cicerietis.

PRANEŠIMAI

8:30

CLASSIFIED ADS.
- ....................._4

Financial
Finanaai-Paskoloa

L. S1. S. C. C. kuopos susirinkimas 
seredoj, liepos 30-tą dienų Naujienų 
raštinėj, 1739 So. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Visi Lietuvių Socialistų 
Sąjungos nariai turi dalyvauti, tu
rime kai kuriuos svarbius reikalus 
aptarti. LSSCC. kuopos ■ sekretorius

— J. Mickevičius.

Aid.

Pro-

Gang

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki 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-------

Tai p-lė Pauline Gudaitis iš 
Marqueitte Parko kolonijos. Ji 
yra aukštesnės mokyklos stu
dentė; Ji bus tikrai pavojin
gas konkurentas kitoms kon-

1 IA • .testantėms.Prašiusio ketvirtadienio va-h n . . . „ •Prie progos dar norime pri- 
kare ???.',vle °.s p,l.,c9 b,z’ minti, jog ‘ užsiregistravimo 

Jst'ko šitokia paimava. žllo|iu k()ntcstui ,aikas dar 
Pilietis atvažiavo į savo biz- llepasibaig& Dar liko kcliqs (lic. 

mo jstargą automobiliu. Jis ge- |)OS Ta(, pasiskubinkite. Nc. 
rai žinojo, kad atvažiavo auto- pralciskite pr<)},os laimCti šau. 
mobiliu, ba nė lašelio nejuto . dovaną. Dovanų bus net 

L ° lr fįvelĮ<as. Jau't<”'sl- penkios, — neužmirškite to.
Pabuvęs įstaigoje, sulaukęs

dešimtos valandos, uždarė ją ir ----- ------------
jau važiuos namo. I ta 1 * tciT ••

Išeina laukan — nagi auto | DcllyVailS NaUjlC- | 
nėra!

—- Kas do eudai! 
pilietis pats sau. — Kur autas?

Patikrina akis, vėl pažiūri į 
vieną ir į kitą pusę, o auto 
kaip nėra, taip nėra.

Duoda žinoti draugams, kad 
autas prapuolęs, 
ieškoti. Gi autas 
nugrimzdęs.

— Pavogė! —

kalba

Šie sujunda 
kaip žemėn

mąsto pi Ke
ltis. — Pavogė,! — sutinka jo 

draugai. '
Kas daryti? Reikia pranešti 

policijai. Ir praneša, ši taipgi 
sujunda. Atsibeldžia ji prie 32 
ir Halsted gatvių. Bet piliečio 
auto neatveža. Nes iš kur at
veš, jei neturi jo.

Na, ir prasideda visa eile 
ceremonijų. Surašoma kokios 
išdirbystės autas, jo serijos ir 
laisnio numeriai, ir <tt., ir tt. 
Žinote kaip daroma.

Well, eis jau musų pilietis 
liūdnas namo, kaip sakoma, 
apaštalų paštu. Suprantate, 
kaip apaštalai keliavo.

Paeina pusę bloko pilietis ir 
savo akimis netiki: prie šaly- 
gatvio stovi jo autas!

Tik tada jis atsiminė, kad 
savo autą pastatęs už pusės 
bloko nuo biznio vietos, nes ar
čiau negalėjęs privažiuoti, ba 
kiti autai stovėjo.

Tai mato te kokių kvarabų 
pasitaiko žmogui.

Vietinis.

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

SpecialtstM rydyme chronitką Ir naujų U> 
rą. Jei kiti negalSjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iiegzaminavl- 
maa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ak apst- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums sutryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ikegzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioį nuo 10 ryto iki 1 po platu

st.

1 PO

nų” gražuolių 
konteste

9:30

10:00

10:05

11:00

12:00
12:15
12:45

10:10
10:30
10:45
10:57

0:30
6:45
7:00

6:00
6:20

I Marijona Mitkiutė. Tai jau
na ir graži lietuvaitė. Ji turi 
puikiausios progos laimėti gra
žią dovaną. Reprezentuoja ji-

Well, brigbton parkiečiai, ne
pasiduokite! Žiūrėkite, kad ju- 

gražuolė, laimėtų kontestą.SUv

Roseland
Kas radote?

Liet. Scenos Myl. Ratelio iš
važiavime Crete, III., šeštadie
nio naktį kažin kas per klai
dą paėmė svetimą rusvai-pilką 
tautą, kuriame buvo geležinke- 
io tikietas ir svarbus savinin

kui dokumentai. Kas pas save 
radote tą kautą prašome tuo
jaus radinį priduoti re n g. ko
misijos nariui A. Jociui, 257 E. 
115 St. —Kom.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St., • 
CHICAGO. ILL.

I DEL JUS V ŽOLYNŲ IU PAPAKC1U ■

SKYSTAS ‘ŽOLYNŲ
MAISTAS

Vartojamu* u reao- 
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
vra ekonomiškas, be 
cvapsnio ir patogus. 
Vai yra idealčs trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynų.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI 
v INKUS IK SEKLIŲ SANKROVOSI 

(ZENKE’8)d/

ĮNew Plant Lif^

Radio Programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių
PIRMADIENIO VAKARE

„ 1020 Kc. —KYW — 294 M.
5:30 p. m.—Uncle Bob.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
m.—Teaberry Sports Re-

p. m. —Th-e Old Settler* Musi
cal Memories.
p. m.—Jubilee Singers.

THROUGH WJJD
p. m.—Prairie Farmer Com- 
munity Club (V2 hr.).

309.1 M. —WCFL — 970 Kc.
5:00—5:30—Junior Federation Club 
5:30—6:00—WCFL Orchestra, fea- 

turing Paul Zimin, Violinist.
6:00—6:15—Municipal Talk by 

Oscar A. Miller, Asst. Supt, 
of Maps.

6:15z-6:30—Safety Talk by 
Thonias J. Bovvler.

6:30—6:45—DeLuxe Variety 
gram.

6:45—7:00—Roxy and his
over NBC network.

7:00—7:30—Organ recital by Al. 
Camey.

7:30—7:45—Women’s Trade Union 
League.

7:45—8:00—Adolph
Comedy Team, 
California Fur

8:00—8:15—Bulletin
Flashes, Agricultural 
Weather reports.

8:15—8:45—WGFL
8:45—9:00—Samuel 

Talk.
9:00—9:30—Merry 

room Orchestra.
9:30—9:45—Jean Zeiler, Soprano— 

Kasper Program and Orch.
9:45—10:Q0—Old Virginia Harmo- 

ny Boys.
10:00—10:02—Longine’s Time Sig- 

nals over NBC netvvork.
10:02—10:15—WCFL Radio Study 

Club.
10:15—10:45—Merry Gardens Ball- 

• room Orchestra.
10:45—11:0G—Bernie Cummings Or

chestra over NBC netvvork.
11:00—12:00—Gov. Clinton’s Orch. 

under direction of Ray O’Hara 
over NBC netvvork.

12:00—12:45—Organ recital — Al
Camey.

and Rudolph, 
sponsored by 

Company. 
Board,

all star 
Plame,

Gardens

Labor 
and

Orch.
Health

Ball-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis minėtini- 
mis mokestimit.

Mes taipjau perkame morgiėiut h 
Real Estate kontraktui.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marthfield Ava. 
-------O-------

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

6:25 p. 
porter.
6:30
6:45

7:00

7:30
7:30

8:00

8:30
9:00

CLASSIFIED ADS. -
p. m.—Stpne’s Congress Orch.
S. m.—Nuzzo’s Canton Tea 

arden Orchestra. '
p. m.—NBC— “The Nation’s 
Capitol”.
p. m.—Benrus Time.
p. m.—Rufcso’s Edgevvater . . .
Beach Orchestra. ATOSTOGOS tęsis nuo bir-

NBC—Maytag Orches-1 ge]j0 39 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGA Cloak meikerių pa
tyrusių vyrų ir moterų. Kreipkitės 
2215 So. St. Louis Avė.

Educational
Mokyklos

For Rent
RENDON 3 ir 6 kambariai su vi

sais patogumais. Renda pigi.
Miscek, 3121 So. Morgan St.

p. m.
tra.
p. m.—NBC—Real Folks.
p. m.—NBC—Stromberg-Carl-
son. PAMOKOS prasidės rugpiu-
Orchestra.USSO S E<lKC* Beach čio pirmą dieną. Bus mokina- 
p. m.—Teaberry Sports Re- ma dienomis ir vakarais. Už- 
Bel tTO.-ChieaKo Herald and | sirašV« galite bile kada.
Eaminer News Flashes.
p. m.—State Street Tomorrovv.
p. m.—NBC—Anios and Andy
p. m.—Stone’s Congress Orch.
p. m.—Public Service — Wea- 
ther; Tcmperature;
Time.
p. m.—NBC—Russo’s

Beach Orchestra.
mid.-—Nuzzo’s Canton

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

Correct

Edge.
3106 So. Halsted St

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.

670 Kc
5:00
5:30

8:00

8:30
9:30

10:30

10:10

10:15
10:30
10:45

___ _ ___  „____  Orch.
a. m.—Sįone’s Congress Orch. 
a. m.—Tnny Nuzzo’s Canton 
Tea Garųen Orchestra.

■ WMAQ — 447.5 M.
-Topsy Turvy Time. 
-Harold Van Horne,

Chicago, III. 
---- o-----

Miscellaneous for Sale

U. of Chicago Lecture. 
■Harold Van.Horne

p. m.— 
p. m.- 
Pianist, 
p. m.— 
p. m.— 
Pianist.
p. m.—Sports Announcements.
p. iri.—Musical Program.
p. m.—CBS—U. S. Navy 
Band.
p. m.—CBS—Physical Culture 
Magazine Hour.
p. m.—CBS'—Mardi-Gras.
p. m.—-CBS—Jesse Crawford.
p. m.—Romance of Dan and 
Sylvia.
p. 111.—Harrison Weather Re- 
port. s
p. m.—O. G. Style program. 
p. m.—NBC—A.mos ’n’ Andy.
p. m.—Daily News Concert 
Orchestra.
p. m?—U p to w n Village and11:00 .

Via Lago Orchestra (3 hours).
870 Kc.—WENR— 344.5 M.

6:00 p. m—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—L , ~ _
6:30
6:45
6:58

Irma Glen, Organ C’rt. 
p. m.—NBC—Phil Cook. 

p. m.—Irma Glen, Organ C’rt. 
p. m.—Illinois Watch Time. 
Off the Air at 7:00 p. m. 
p. m.—Farm Program.
p. m.—Luke and Mirandy — 
Down on the Farm.
p. m.—Illinois Watch Time, 
p. m.—The Smith Family 
(Sketch).
D. m.—NBC—Musical Medley. 
p. np.—Mike and Herman, Co
medy Sketch.
p. m.—Outing and Recreation. 
p. m.—'NBC—Uncle Abe and 
David. .
p. m.—Telechron Time.
p. m.—NBC—National News 
Events.
p. m.—Air Vaudeville, Jimmy 
Green’s Orchestra.
a. m.—Irma Glen, Organ C’rt. 
a. m.—Jimmy Green’s Orch. 
Off the Ąir at 1:0(1 a. m.

77O Kc. — WBBM — 389.4 M. 
6:00 p. m.—Times News Flashes. 
6:10 p. m.—Henri Gendron’s Orch.

16:45 p. m.—Tasty-Yeast Musical. 
7:00 p. m.—Music Appreciotion Se- 

ries.
p. m.—“Higlights of Aviation” 
p. m.—Lee Sims and Ilomay 
Bailey.
p. m, 
p. m. 
P. m

8:30
8:45

8:59
9:00

9:30 
10:00

10:11
10:15

10:35
10:45

11:00

12:15
12:30

7:30
7:45

•Tom Gerun’s Orch. 
Gerolsteiner Program. 
“Memory Teasers”. 
•Tom Gerun’s Orch. 
-Daily Times News

8:00
• 8:30

9:00
9:15 p. m.~
9:30 p. m-

Drama
9:45 p. m.—Tom Gerun’s Orch.

12:00_mid.—Around the Town with 
Irvine* Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gerid- 
ron’s Orchestra.

870 Kc. — WLS — 345 M.
7:00 p. m.—Eventide Melodies, 

strings and poem.
7:15 p. m.—The Oatesville General 

Store fHiram and Henry co- 
medy skit).

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

/ SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
_______ Biznio Patarnavimai_______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Victory 7261. Bet. Hemlock 1292

GĖLIŲ (kvietkų) sankrova parsi
duoda pigiai. įsteigta 7 metai. Tai 
yra gerai apsimokantis biznis, ku
ris gali būti dar labiau padidintas 
lietuvio savininko. Frank Jindrich, 
2145 West 22nd St.

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

PATENTAI, Copyright® — išradi
mai visokios rūšies.

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

/
Boulevard 6520 Bes. Yardt 4401

NORKUS & CO.
Perkraustpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi, iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

LIETUVIS kontraktorius. Keliam 
namus, dengiam stogus, visokios rų- 
šies, ir atliekam visokį cemento dar
bą. Darbas garantuotas; ant išmokė
jimo, jeigu reikalinga.

Ant. Andrijauskas, 
2926* South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

GROSERNĖ, bučernė, delicatessen, 
kepyklos gaminių visos maišytos 
apielinkės sankrova. Vienatinė san
krova tirštai apgyvento} naujoj apie- 
linkėj, North We.it Side. Visa apie- 
linkė pirkliauja šioje sankrovoje. 
Biznis įsteigtas ir išdirbtas vieno ir 
to paties žmogaus per 3 metus. Di
delis cash biznis, neturintis per 
daugelį blokų mažiausios kompetici- 
jos. Renda už modernišką sankrova 
su 6 kambarių flatu viršuje tiktai 
$45. Stakas ir visi fixt!uriai kainavo 
virš $4,000. Kad užbaigti sutvarky
mą palikimo, viskas parsiduos už 
$1,800. Tai yra tikrai gerai apsimo
kanti sankrova, kokia kada buvo 
garsinama. Atsišaukite dėl šios re
tai kada pasitaikančios tokios pro
gos kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 
v. no piet i sankrova 3829 N. 
O’Conto, kuri randasi už pusės blo
ko į vakarus nuo Harlem Avė., pu- 
siaukely tarp Addison Blvd. ir Ir- 
ving Park Blvd.

Exchange—Mainai

10% PIGIAU UI VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8468

MAINYS 120 akru farmą su tro
bom ir gyvuliais. Atsišaukit 

John Lakus, 
Tel. Lafayette 2594.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. \yestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Paul M. Smith & Co«
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafavette 0455.  o----------——

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.

DIDELĖ PROGA ir bargenas. 
Parsiduoda namas su krautuve ir 
vienas ekstra lotas, geroj vietoj prie 
didelių dirbtuvių, kampinis didelis ir 
geras biznis. 7359 So. Paulina St.

PARDUOSIU Telšiuose namą su 
pusantros dešimtines žemės. Keturi 
nauji budinkai, didelis sodnas, A. 
Čepauskas, 12314 So. Green St., Chi
cago.


