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liatuva Prašo Tautu Sąjungos 
Pagalbos Ginče su Lenkais
GENEVA, švencarija, rugp. 12. — Lietuvos vyriau

sybė kreipėsi į Genevą su prašymu, kad ateinančio Tau
tų Sąjungos tarybos susirinkimo svarstymų programan 
butų padėtas Lietuvos Lenkijos sutarties dėl ginčijamos 
administracinės linijos tarp abiejų valstybių laužymo 
klausimas.

Oficialiai nugina pranešimą, busią Lietu
va atiduodanti Vilnių Lenkijai

NAUJIENO
The Lithuanian Daily News

Entered ns second-class matter March t, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Aet of Mnrch 3, 1879
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Chicago, III. Trečiadienis, Rugpiutis-Augusi 13 d., 1930

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicaga pirm 100 metų. — Pirmi namai, pastatyti 1830 metais tyrulių plotuose, kur šiandie 
» išaugęs milžiniškas Chicagos miestąs.WASHINGTONAS, rugp. 12. (Lietuvos Pasiuntinio Ameri

kai p. B. K. Balučio telegrama Naujienoms). — New Yorko 
Tribūnos pranešimas buk Lenkija gaunanti Vilnių mainais už 
Seinus, be abejonės, yra nonsensas ir eilinė lenkiška intriga.

Dar apie Voldemaro ištrėmimą iš Kauno
KAUNAS, liepos 26. [“LZ”] 

—Sąryšį su prof. A. Voldema
ro ištrėmimu, užsienių radio ži
niose ir spaudoje pasklido daug 
komentarų, kurių dali čia pa
duodame.

Radio pranešimuose anglų 
spaudai skelbiama, kad Lietu
vos “eksdiktatorius” buvęs 
staiga suareštuotas ir ištrem
tas i mažą provincijos mies
čiuką, kur esąs aštriai saugo
jamas. Pasak tų pranešimų, 
valdžia teisinanti savo tą žygį, 
kuris sukėlęs ne mažą sensa
ciją, tuo, kad nesenai padaryti 
“eksdiktatoriaus” vieši išsišo
kimai gali sudrumsti visuome
nės taiką ir ramybę. Toliau 
nurodoma, kad Voldemaras 
esąs laikomas išėjęs iš proto ir 
sergąs aštria megalomanijos 
forma. Tą, esą, įrodą jo atsi
sakymas išeiti iš buto, kurį už
ėmęs. ir jo reikalavimas, kad 
dar vis į jį tebesi kreiptų su 
ministerio pirmininko titulu. 
Tačiau, esą, Voldemaro drau
gai neigia tuos tvirtinimus ir 
reikalaują, kad butų leista už
sienių specialistams ištirti 
“eksdiktatoriaus” proto stovį.

Prancūzų radio paduodamas 
išsiutimo faktas ir nurodoma, 
kad prof. Voldemaro padėtis 
paskutiniu laiku gerokai paš
lijusi.

Latvijos spauda, kurią žinia 
pasiekė rytą, dar komentarų 
nededa. Tiktai “Segodnia Ve- 
čerom” rašo kiek plačiau apie 
prof. Voldemaro išsiuntimą. 
Laikraštis, be kitko, nurodo, 
kad prof. Voldemaras, apsupęs 
save žmonėmis, kurie, po se
nųjų bendrų riuomone, neturė
tų būti aktyviųjų valdžios vei
kėjų tarpe. Prof. Voldemaras 
sukoncentravo savo rankose 
kelis ministerių portfelius ir 
pats kišosi i atskirų vadybų 
smulkmenas. Visa tai privedę 
prie to, kad kiti ministeriai at-

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

Didėjąs debesiuotume.s; gali 
būt lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; lengvi ir vidu
tiniai rytų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 56° ir 70° F.

.šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 7:55. Mėnuo teka 9:58 
vakaro.

sisakė kartu su juo dirbti ir 
jis, pasilikęs višhi izoliuotas, 
buvo priverstas atsistatydinti. 
Po atsistatydinimo Voldema
ras nenurimęs ir pradėjęs niu- 
roti prieš naują vyriausybę. 
Jis suteikęs visą eilę sensacin
gų interviu, kuriuose labai aš
triai kalbėjo apie naują vy- 
riaus.vbę ir pareiškė, nepalik- 
siąs puikiausio valdiško buto, 
kurį įsakė sau įrengti valsty
bės banko rūmuose. Paskuti
nių laiku nuo Voldemaro pra
dėjo šalintis ir tas nedaugelis 
jo buvusių draugų. Jo išsišoki
mai privertė vyriausybę imtis 
prieš jį griežtesnių žygių.
KAIP ĮVYKDYTA KOMEN

DANTO NUTARIMAS.

Liepos 24 d. apie 16 vai. at» 
važiavo du automobiliai prie 
Lietuvos’ Banko rūmų Maironio 
—Duonelaičio g-vių kampe ir 
išlipo būrys policijos. Tuo tar
pu grįžo pasivaikščiojęs su sa
vo palydovu tautininkų stu
dentu Voldemaras. Policija pa
rodė Voldemarui Kauno ko
mendanto nutarimą, kuris taip 
skamba:
“Nutarimas 987 nr. Nuorašas.

“1930 Vytauto Didžiojo me
tais liepos 24 d. aš 1. e. Kau
no miesto ir apskrities Ko
mendanto pareigas pulkininkas 
Įeit. Talevičius' Zigmas, einant 
8 paragr. Įpa t. valst. apsaugos 
įstatų nutariau:

“Prof. Augustiną Voldema
rą, gyv. Maironio g-vėj 15 nr., 
kaip pavojingą visuomenės 
tvarkai ir rimčiai asmenį, iš
siųsti iš Kauno miesto ir aps
krities vieneriems metams į 
Kretingos apskritį ir laikyti jį 
policijos priežiūroje.

“Nutarimo nuorašas pasiųsti 
Kauno miesto policijos vadui? 
paskelbti nubaustajam asme
niui ir įvykdyti tuojau, ir Kra
što apsaugos ministeriui per 
ll-os Karo apygardos viršinin
ką einant Įpat. valst. apsaugos 
įstatų 17 paragrafu.

“Originale pasirašė ir nuo
rašas su originalu sutinka.

“Pulkininkas' Įeit. 1. e. Kau
no miesto ir apskrities komen
danto pareigas” (seka para
šas).

Voldemaras su policija, vyk
dančia Komendanto įsakymą, 
pradėjo ginčytis, atsikalbinėti. 
Paskui pradėjo rengtis kelio
nei: į čemodaną susidėjo rei
kalingiausių knygų, popieros. 
keletą buterbrodų.

Išvesdama Voldemarą, poli
cija išjungė tris Voldemaro 
bute esančius telefonus ir Vol-

Įspėja, kad Europa 
rengiantis naujoms 

skerdynėms
Anglų profesorius mato naują 

gaisrą 1935 metais, jei žmo
nės iš anksto nepasirūpinsią 
jį sulaikyti.

WILL1AMSTOWN, Mass., 
rugp. 12. — Kalbėdamas čia 
Politikos Instituto susirinkime, 
C. Delisle Burns, Glasgowo 
Universiteto profesorius ir An
glijos Darbo partijos patarė
jas, pasakė, kad stipriosios’ va
karų civilizacijos tautos, sko- 
lindanjos pinigų ir rūpindamos 
ginklų silpnesnėms tautoms, 
rengiasi naujam dideliam ka
rui, kuris įvyksiąs tarį) 1935 ir 
1940 metų.

Prof. Burns palygino situa
ciją Europoje 1909 metais, 
kuomet valstybės buvo pasida
linusios į du priešingu lageriu, 
konkuruodamos finansavime ir 
ginklavime kraštų, kurie tos 
paramos reikalavo, su dabarti
ne situacija. Lygiai tokios pat 
sąjungos, pasak prof. Burns, 
daromos šiandie , kaip kad 
prieš pastarąjį karą.

Po šita rengimos karui plu
ta, valstybės, tačiau, stiprėjan
čios bendradarbiavime. Taikos 
tendencijos darančios! vis stip
resnės. Vis dėlto, jeigu žmo
nės leisią savo valdžioms tęsti I 
toliau dabartines savo politi
kas, tai, nepraslinkus daugiau 
kaip penkeriems metams’, už- 
liepsnosiąs vėl pasauly karo 
gaisras, iš kurio ne jokio tau
tų sąjunga nebeištrauksianti. 
Visos valdžios jam ruošiančio- 

demarui reikalaujant, užpliom- 
bavo kabinetą.

Voldemarą išgabeno automo
biliais.
Tebesąs “teisėtas ministeris 

pirmininkas.”
Įdomi smulkmena. Voldema

ras reikalavęs protokolan įra
šyti, kad jis esąs “teisėtas mi
nisteris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris.”

Visuomenė prisimena, kaip 
“L. ž.” atstovui Voldemaras 
buvo pasisakęs, kad jis iš tų 
pareigų neatsistatydino. Vėliau 
vienam užsienių žurnalistui, 
kaip kalbama, jis aiškinęsis', 
kad jis esąs vienintelis teisė
tas min. pirm., nes esąs pas
kirtas teisėto prezidento dr. 
Griniaus.
Voldemanas apsigyvenęs Plate

lių klebonijoje.
KAUNAS, liep. 26. —Papil

domai pranešama, kad išsiųs
tas į Kretingos apskritį Vol
demaras apsigyveno Platelių 
klebonijoje.

si. Franci ja sakantis, kad iki 
1935 metų jos fortifikacijos 
busiančios pabaigtos'. Fortifi- 
kuojantis Italija. Ir nors nie
kas, iš tikro, karo nenorįs, ne
norįs jo dagi nė Mussolini, bet 
Europa visvien į jį slenkanti.

“Jeigu,” pasakė prof. Burns, 
“Europos tautos butų; dar 1909 
metais dariusios žingsnių gar
mėjimui į karą sustabdyti, tai 
jokio karo 1914 metais nebūtų 
kilę. Ir jeigu mes norime su
stabdyti 1935 metų karą, tai 
turime stabdyti jį dabar, šiais 
1930 metais.”

Amtorgo skyriaus 
galva atšauktas 

Vladivostokan 
1

SEATTLE, Wi$h., rugp. 12. 
-^A. A. Bogdanovas, Amtorgo 
skyriaus Seattle galva — Am
torgo New Yorke, viršininko P. 
Bogdanovo brolis —tapo sovie
tų vyriausybės atšauktas ir iš
vyko į Vladivostoką. Jo vietą 
čia užims kažkoks N. Sverdlo- 
vas. i

Vokiečiai dar pasigen
da 200,000 didžiojo ka

ro kareivių
* \

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Centralinis’ statistikos biuras 
praneša, kad neturįs nė kokių 
žinių apie likimą 200 tūkstan
čių vokiečių kareivių, dalyva
vusių pasauliniame kare.

Trockiui gal bus leista 
grįžti į Rusiją

VIENA, Austrija, rugp. 12. 
—čekoslovakų laikraščiai pra
neša žinią, kad Trockis, iš
tremtas buvęs bolševikų vadas’, 
praeitą sekmadienį praleidęs 
keletą valandų Bratislavoj. Jis 
keliaująs j Francenbado kuror
tą, kur laukiama netrukus at
vykstant buvusio sovietų už
sienių reikalų komisaro čiče- 
rino ir buvusio švietimo komi
saro Lunačarskio. Iš to spren
džiama, kad rasit netrukus 
Trockini bus leista grįžti j Ru- 
.s\įą.

Nušovė savo seną drau
gą ir pats nusižudė

SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
piučio 12. —' J. W. Leatvitt, 
seniausios San Francisco auto
mobilių kompanijos ‘steigėjas, 
nušovė savo buvusį per 28 me
tus’ dalininką ir draugą Alber
tą Plughoffą, paskui pats nu
sišovė. Šalę Plughoffo kūno jis 
paliko raščiuką, kuriame sako:

“Gaila, kad, turiu taip pada
ryti, bet jo šeima yra gerai ap
rūpinta.”

-------------------------------------f—

Hankove nugalabin
ta 37 kinų komu

nistai
Atgrasinti nuo sukilimo, šešio

likai komunistų gatvėje nu
kirsta galvos

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
12. — Hankovo garnizono vado 
įsakymu vakar buvo nužudyti 
dvidešimt trys kinų komunis
tai, suimti Vuhano rajone. At
grasinti komunistus nuo gali
mų sukilimų, šešiolikai suim
tųjų buvo gatvėje nukirstos 
galvos. Kiti sušaudyta.

Per savaitę viso 37 komunis
tams tyuvo nukirstos galvos, jų 
tarpe trims moterims. Be to, 
šimtas ar daugiau komunistų 
yra kalėjime ir laukia teismo. 
Galimas daiktas, kad bus dau
giau egzekucijų. Tarp suimtų 
yra 83 studentai.

1,000 komunistų suimta
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

12. — Japonų pranešimai iš 
Čangšos' sako, kad nors val
džios kariuomenė suėmus dau
giau kaip 1,000 komunistų, pa
dėtis esanti labai netikra ir 
miestas esąs panikoj, nes vos 
kelias mylias nuo čangšos o- 
peruojanti didelė komunistų 
armija. ,

•x
Amerikos lakūnai metė 

kelionę į Japoniją
VANCOUVER, B. C., rugp. 

12. — Amerikos lakūnai Bob 
Wark ir Hddie Brown, kurie 
projektavo skristi iš Tokomos, 
•Wash., per Ramųjį vandenyną 
į Japoniją, bandydami nusilei
sti čia sukulč savo aeroplaną. 
Wark truputį susižeidė. I Ja
poniją nebeskris.

Latvis — Maskvos Izve- 
. stijų redaktorius
MASKVA, rugp. 12. — 

Centralinio vykdomojo komite
to prezidiumas atleido Mask
vos Izviestijų redaktorių Sa- 
veljevą iš redaktoriaus pareigų 
ir davė jam vietą Pravdos re
dakcijoje. Nauju Izviestijų re
daktorium tapo paskirtas Kru- 
min, latvis.

Mirė nuo barškančios 
gyvatės įkandimo

GREAT FALLS, Mont., rug
pjūčio 12. — Barškančios gy
vatės įkąsta, mirė čia šiandien 
vietos gyventoja Mrs John 
Weldele.
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Suėmė kunigą, kaltina
mą dėl didelės vagystės

NIAGARA FALLS, N. Y., r. 
12. — Oaklando kauntės, Mich. 
prokurorui prašant, čia tapo 
suimtas Rev. Robert T. Mc- 
Farlane, 26 metų amžiaus bap
tistų kunigas iš Pontiac, Mich. 
Kunigas McFarlane yra Pon- 
tiac’o vyriausybės kaltinamas 
dėl dideles vagystės.

’ ----- _--------- •/

Vienuolikos m e t ų
Vokietijos respub
likos sukaktuvės t

______________________

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Nežiūrint lietaus, Berlynas va
kar su didelėmis iškilmėmis 
švente vienuolikos metų Vo
kietijos respublikos paskelbi
mo sukaktuves. Svarbiausio
mis sostinės gatvėmis ėjo mil
žiniška procesija, pripildžiusi 
vėliau visą “Respublikos Aikš
tę” ties reichstago rūmais, kur 
griežė daugybė orkestrų.

Joseph Wirth, vidaus reika
lų ministeris^ savo kalboj per 
radio pasakė, kad demokrati
ja Vokietijoje jau taip įsitvir
tinus, kad ji nebebijanti pavo
jų. Ekonominis krizis krašte 
esąs skaudus, tačiau, nežiū
rint aštrių politinių kovų vi
duj, respublika stovinti tvirtai. 
Vokietijos respublika šiandie 
galinti pasigirti kaip laisviau
sias pasauly kraštai.

Staigus potvynis nu
nešė 20 namų Utah 

valstijoj
SALT LAKE CITY, Utah. 

rugp. 12. — Del smarkios liū
ties kilęs staiga potvynis Salt 
Lake klony padarė didelės ža
los, ypačiai Centervillėj ir ka
syklų miestely Binghame. Pa
starajame buvo vandens sriau- 
to nunešta dvejetas dešimčių 
namų. Vieno vaiko pasigenda
ma.

Fordas pagamino 133,- 
035 automobilių lie

pos mėn.
NEW YORKAS, rugp. 12.— 

Ford Motor kompanija prane
ša, kad šių metų liepos mėnesį 
visos jos įmonės pasauly pa> 
gaminusios bendrai 133,035 au
tomobilius ir sunkvežimius'.

Birželio mėnesį buvo paga
minta 174,528.

Bankininko nusižu
dymas

GLEN FALLS, N. Y., rugp. 
12. — Dviem valstybės bankų 
revizoriam atėjus j First Na
tional Bank of Argyle knygų 
patikrinti, banko prezidentas 
Herbert Snyder, 45 m. nuėjo 
į voltą ir nusišovė.

Revizoriai, peržiuneję kny
gas. sako, kad jokių neregule- 
rumų sąskaitose neradę.

Lenkija nepripažįsta 
Amerikos “divorsų”
VARŠAVA, rugp. 12. —Au- 

gščiausias teismas’ Varšuvoje 
išsprendė, kad 'Lenkijos pilie
čių gauti Amerikos teismuose 
išsiskyrimai neturi legalios 
vertės Lenkijoje. Lenkijoj ve
dusių lenkų piliečių šeimhs, 
Augščiausio teismo sprendi
mu, gali tik lenkų vyriausybė 
išskirti.

Vėl kalbama apie 
sovietą pripažinimą
Litvinovo pareiškimai ir trijų 

Amerikos senatorių vizitas 
sovietų Rusijai.

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Politinėse sferose Berlyne kilo 
vėl kalbų apie tai, kad Jungti
nės Valstybės gal pripažinsian- 
čios sovietų Rusiją.

Toms kalboms priežasties 
davė, kaip pasirodo, sovietų 
užsienių reikalų komisaro Lit
vinovo padarytas neseniai pa* 
reiškimas vieniam žymiam a- 
merikiečiui, kad, girdi, butų 
labai geistina, kad Jungtinių 
Valstybių prekybos rūmai at
siųstų į Rusiją tam tikrą dele
gaciją susipažinti su tuo, ką 
sovietai esą atsiekę. Litvino- 
vas taipjau pareiškė pageida
vimą, kad delegacijoje butų ir 
diplomatų.

Į tokius Litvinovo pageida
vimus vietos politinėse sfero
se ir žiūrima kaip į naujus so
vietų bandymus pradėti neofi
cialius pasikalbėjimus su Ame
rikos vyriausybe.

Berlyner Tageblatt kores
pondentas taip pat praneša, 
kad Politikos Instituto Wil- 
liamstowne posėdy daugelis žy
mių amerikiečių pasisakė už 
sovietų valdžios pripažinimą. 

Didžiausios reikšmės tačiau de
dama dabartiniam trijų Jung
tinių Valstybių senatorių, 
Wheelerio, Cuttingo ir Bark- 
ley’o, vizitui sovietų Rusijai. 
Nors jie išvyko į Rusiją kaip 
paprasti turistai, tačiau labai 
galimas daiktas, kad jie turės 
pasikalbėjimų su sovietų vy
riausybe dėl Rusijos ir Jung
tinių Valstybių santykių.

Reikalauja normalių 
satykių tarp Rusijos ir

Jungt. Valstybių
MASKVA, rugp. 12. —Mas

kvos Pravda »įdėjo Osinskio, 
augšciausios’ sdvietų ekonomi
nės tarybos nario, straipsnį, 
kuriame dabartiniai santykiai 
tarp Rusijos ir Jungtinių Val
stybių vadinami nesąmoniškais 
ir reikalaujama normalių dip
lomatinių santykių.

Straipsnis išspaudintas kaip 
tik tuo metu, kai dabar Mas
kvoj lankosi trys Jungtinių 
Valstybių senatoriai.

Statys medicinos fakul
tetui rumus

KAUNAS. — Vyriausybe es
anti nusistačiusi pastatyti Me
dicinos fakultetui rumus, ku
riuose galėtų tilpti visoą svar
biausios jo įstaigos. Dabar jau 
esanti ieškoma rūmams vieta, 
kuri, gali būti, bus dabartinio 
Anatomijos instituto vietoje.

Į dabartinio Med. fak. (drau
ge su Teknikos fak.) rumus, 
kurie numatoma pertvarkyti, 
padidinti užstatant 4 aukštą, 
manoma esą perkelti Vid. reik, 
ministeriją su visomis įstaigo
mis.

LIETUVON
•

l Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai. 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.



M

KORESPONDENCIJOS
j dangų pažiurėjo ir vėl į že
mę savo akis nuleido, kad pa
rapijoms dideliu verksmu pa
sileido. Aš nebūdamas parapi; 
jonas ir tai vos ašaras užtu-

NAUJIENOS, Chicago, UI
raudonieji prabaščiai žmogelį 
suareštavo ir nutempč pas sa
vininką, paklausti ar pas ji at
važiavo. — Savininkas pareiš
kę, sako, aš jums nedaviau tie-

Trečiadienis, Rugp. 13, ’30

į Detroit, Mieli.
Iš S LA. 352 kuopos

Rugpiučio 10 d. Lietuvių 
L. svetainėje įvyko minėtos kuo

pos susirinkimas. Susirinkimas 
7 buvo perkeltas dėlto, kad kuo- 
2 pa turėjo parengimą. Kiti susi
mi rinkimai bus kaip visada, Į 
"Susirinkimą narių atsilankė ne- 

perdaugiausia. Valdybos nariai 
X atsilankė visi, išskyrus kores- 
", pondentą.

Pereito susirinkimo protoko- 
? las buvo priimtas kaip para- 
? sytas. Naujų narių nesirado, 

bet iš 21 kuopos persikėlė 8 
IT nariai. Mat, 21 kuopa nutarė 
Lduoklių i Centrą nemokėti ir
* tik tų narių duokles pasiųsti,
* kurie pareikalaus. Bet daleis- 
į kim, kad ir tų reikalavusių na- 
; rių duoklių nepasiųs, tai kur 
- nariai gaus prirodymą, kad jie 
► to reikalavo, ir tokiu budu na-

* riai gali likti suspenduoti. Tai
gi patartina visiems nariams 
apsižiūrėti kol dar nevėlu.

Ligonių lankymo raportai. Šį
* sykį buvo tik vienas ligonis, 

tai p. Balinskienė, kuri pašai-
■ pos atsisakė, bet kadangi p.
■ šulinskienč, kuri ligonę lankė 

i susirinkimą neatvyko, tai ir 
raporto neišdavė. Labai blogai 
nariai daro neateidami į susi
rinkimą ir neišduodami rapor-

■ to.
Komisijų raportai. Pikniko 

komisija raportavo, kad nuo 
pikniko pelno nebuvo. Priežas
tis, blogi laikai. Komisija Vy
tauto Didžiojo pranešė, kr d 
viskas yra daroma; apvaikš- 
čiojimas įvyks su dideliu pro
gramų spalio mėnesį.

Nepabaigti reikalai. Detroito 
Lietuvių Beno buvo patiektas 
laiškas, kad 352 kuopa paimtų 
beną savo globom Bet kadan
gi čia gyvuoja jaunuolių kuo
pa, kur priklauso daug muzi-1 
kantų, tai liko išrinkti trys 
nariai į komisiją pasitart su 
jaunuolių kuopa. Gal ir bus 
naudingiau bėriui prigulėti prie 
jaunuolių kuopos. Benas yra 
skaitlingas, nariai ir neblogai 
pasilaiko.

Nauji reikalai. Išrinktas I 
kuopos korespondentas J. Am
brose į vietą, A. T’iumko. Taip 

”gi kuopa nutarė paimti svetai- 
nę dėl parengimų ir daržą dėl; 

' piknikų kitai vasarai. Toliau i 
sekė įeigos ir išlaidos, ir susi- 

; rinkimas uždaryta.
—J. Amb-se.

[turi sumokėti po $10 dėl bylos 
su SLA. Labiausia jie siuto 
kaip patyrė, kad birželio mė
nesinės mokestys yra į SLA. 
Centrą pasiųstos. Nors jie vi
saip įkalbinėjo iždininkui. J. 
Derinčiui, kad pinigus nesiųs
tų, o šis ėmė ir pasiuntė.

Tvarkos vedėjas J. šalaševi- 
čius, matydamas, kad lietuviš
ki ruskiukai, suvisai paduks, 
susirinkimą uždare. O sekre
torius P. Rauktis susidėjo 
knygas į baksą ir rengėsi’ eit 
namo. Tuomet bolševikai sek
retorių apstojo ir norėjo kny
gas atimti. Teeinu šitas dar
bas jiems nenusisekė. Kiti 
nariai sekretorių užsistojo ir 
nuo įsiutusių bolševikų apgy
nė. Tavorščius Sungaila mėgi
no pirmininko vietą užimti ir 
laikyti susirinkimą, bet čia 
jam negrasino uždaręs susirin
kimą pirm. J. šalaševičius, kad 
jus bolševikai neturite tiesos 
po SLA. čarteriu susirinkimus 
laikyti ir čia žvėriškas savo or
gijas lošti. Esą mes žinome 
priemones kaip nuo jus apsi
ginti. Ir reikalui prisiėjus jas 
panaudosime. Tuomet triukš- 
madąriai šiek tiek aprimo ir 
gražumu ėmė prašyti sekreto
riaus r. Raukčio, kad pažiūrė
tų į knygas ant kiek jau jų 
mokestys yra užsilikusios. ši
tie suklaidinti neišmanėliai, 
nors plūstasi ir meluoja, betgi 
matosi, kad jie ir paabejoja, 
ar jų šitas purvinas darbas 
jiems nusiseks. Ir ai* neliks 
iš SLA. suspenduotais ir iš
brauktais. Vėliaus po susirin
kimui teko nugirsti, kad. dau
gelis bolševikuojančių narių, 
ateina pas sekretorių ir užsi
moka savo mokestis. Ot, taip 
ir reikia. —G. Ainis.

Springfield, III.
Iš SLA. 158 kp. susirinkimo

Rugpiučio 3-čią dieną įvyko i 
mėnesinis susirinkimas. Bet I 
geriau tiktų pavadinti, neteku
sių proto bolševikiška jovalie- 
ne. Kaip tik pirmininkas K. 
Civinskas atidarė susirinkimą, 
taip ir ėmė visuose salės kam
puose bolševikai staugti. Pir
mininkas pamatęs, kad dėl jo 
ypatos bolševikai taip pasiutu
siai tęiukšmuoja, pasitraukė ir 
pavedė susirinkimą vesti pirm.! 
pagelbininkui J. šalaševičiui. į 
Bet ir dabar tvarką vedant J. 
šalaševičiui, triukšmadariai ne
nurimo. Jie dabar rėžė spy- j 
čius, ir plūdosi ir melavo ant 
Pild. Tarybos. Iš vyrų labiau
sia atsižymėjo Antanas Šim
kus’, Antanas Sungaila, Povilu'? 
Jurkonis, du broliai Konstan- 
tinavičia ir Senkui. Iš mote
rų; Merė Jasčikienė, Veronikai 
Zareckienė, Malvina lugunienp1 
ir M. Juodbambė.

čia įvardintos- ypatos. tai 
yra aršiausi 158 kp. tiiuk^a- | 
dariai. Jie visi keikėsi, melavę j 
ir agitavo už savo Meldažio i 
svetainėje naujai iškeptą so 
vietą. Kąd kuopa prie to tso
vieto prisidėtų ir ten mokes
čius mokėtų. Taipgi įnešimus 
davinėjo, kad kiekvienas narys

Kenosha, Wis.
Bolševikų athidai

Iškilmingi bolševikų atpus- 
kai įvyko rugpiučio 3 dieną 
Powars lake. Suvažiavo rau
donieji vyskupai ir pralotai: 
“pats” Bacevičius, Andriulis ir 
dar trys aukštos asabos, kurių 
pavardžių nė nebeatmenu.

Musų vietiniai parapijonai 
pamatė, kad jau atpiška jų 
vyskupėliai su kitomis vožno- 
mis asabomis, tai apie tuzinas 
parapijonų nuskubėjo pasitikti 
ir parsivedė už rankų pasiėmę 
ir šaukdami, kad, girdi, musų 
piemenys atvažiavo. Bet paša
linė publika visai domės neat
kreipė į taip didelį įvykį, tad 
Juozas Mačiulis be galvos la
kstė koliodamas, kam publika 
kepures nenusiima!

Prasidėjo ceremonijos. Bace
vičius pasakė iškilmingą pa
mokslą. sako, aš kalbėsiu tik
tai apie SLA. ir papasakojo, 
kad to milijono dolerių netek
sią z laimėti. Pasakė, kad dėlto 
nelaimėsime, kad musų delega
tų mažuma išėjo. Sako, dar bu
tų buvę progos laimėti, jei di
džiuma butų išėjusi su mumis. 
Sako, tie fašistai vis mus ap
gauna, ir dabar atima pasku
tines musų užvaldytas kuopas. 
Bet, nenusiminkite, sako, duo
kite aukų, aukų; kad aukų duo
site, mes laikysimės. — Kad 
jus žinotumėte, sako Bacevi
čius, kokia man dabar saima- 
ta. Aš. sako, apsiskelbiau SLA. 
prezidentu, nuėjau į Meldažio 
svetainę ir kelias dienas lau
kiau, kad Gegužis atneštų man 
milijoną dolerių, o tas kaip ne
atneša taip neatneša, ir taip 
neatnešė. Klausytojai buvo la
bai sugriaudinti, tik savo krū
tinių nesumuše.

Atmenate, draugai, tęsė Ba
cevičius, kaip Eranci’joj buvo 
Rusijos karalium koks tai Ki
rilą apsiskelbęs, tada ir aš ir 
jus iš jo juokėmės, ir visiems 
linksma buvo tada. Tai dabar 
taip iš manęs juokiasi, tarė 
Bacevičius ir taip graudingai

rėjdu nepaleidęs.
Antras pasakė pamokslą An

driulis. Tas’ mat praktiškesnis, 
ir sako, aš, sako, visai apie 
SLA. nekalbėsiu, bet tiktai 
apie darbininkus kalbėsiu. Bet 
tuomi Andriulis nieko nelaime-1 
jo, neš parapijonų taip ir ne- 
beprarikdė. To vyskupėlio kal
bos negalėjau suprasti, nes 
kalbėjo be žodžių. Tik kada 
pradėjo sakyti, kad draugai, 
raukite kryžius ir statykite 
šiušapes, ir bukite laimingi, 
koks tai klausytojas iš publi
kos atsiliepė, kad draugas An
driulis pradėk pirmas.

Žinoma, tokio papročio dar 
nėra buvę, kad laike pamoks
lo kas ginčytus, tad Andriulis 
taip ir atsakė tam pavapi jo
nui, kadt sako tu esi girtas, na 
ir dar visaip jį iškoliojo. Pas
kiau dar kitas atsiliepė, sako, 
kam juos rauti, sako, jei koks 
senelis turi savo įsitikinimą, 
tai- kam iš jo atimti tą malo
numą, na ir kam čia Ameri
koj tie kryžiai kliudo, sako.* 
jiĄ čia pakelėmis jų nėra, ir 
girtas komisaras į kryžių ne- 
įv'ažiuos, sako, tad ii- Andriu
lis neturi ko baimytis.

Tai vienas raudoninusias pa- 
rapijonas (visi susirinkusieji jį 
matė ir pažįsta) atsistojo ir 
sako, na tai aš, sako, pradėsiu 
kryžius dirbti, galėsite pas ma
ne užsisakyti. Čia matyt buvo 
Andriulio ir to kryždirbio su
sitarta tokiu budu jo naują 
biznį pagarsinti! Gera profesi
ja ir ne pavojinga. Keletą me-! 
tų atgal tas profesionalas bu
vo pradėjęs pavojingesnę pro
fesiją, buvo pradėjęs virti na
minę košę, bet dėdė Šamas už
pyko ir pasiėmė pas save pus
mečiui ant burdo. Už kryžių 
dirbimą, beabėjo, dėdė nepyks/ 
Tik dar vieną dalyką parapi- 
jonas nepaskelbė, ar pelnas iš 
tų kryžių eis į jo patiek kiše
nių, ar bylai su SLA? Be to 
nepasakė ar savo kieme pasi
statys kryžių?

Andriulis pamokslą užbaigė 
paraginimu, kad visi tikintieji 
gertų, nes,. sako, gerti yra ko, 
ir atpuskai yra Vilnies naudai! 
ir SLA. bylai. Po to kai pasi
leido ripkti aukas, rodėsi, kad Į 
visas aveles plikąi nukirps. Bet; 
visai mažai tesurinko. Tuomet' 
sugalvojo kitokį būdą: pradėjo 1 
reikalauti nuo kiekvieno auto-į 
mobilio po 50c. Kilo revoliuci-! 
ja, — parapijonai pradėjo beg- j 
ti, kitas dakucijamas šaukia, I 
kad aš ne į atpuskus atvažia-1 
vau, bet pas savininkų. Tada

sos gaudyti žmones mano dar
že. Taip atpuskai ir pasibaigė.

Atpuskuose buvęs.

Beaver Dam, Wis.
Aprašymas apie Beaver Dam, 

Wis. miestą

Miestelis randasi palei dide
lį ežerą į rytus su 9000 gy
ventojų. Randasi vienas dide
lis fabrikas Monarch rench 
stovve work, čeverykų dirbtu
vė, žirnių fabrikai, sviesto ar
ba pieno ir dar trys fandrės, 
kurios šiuo laiku yra uždary
tos. »

Lietuvių randasi devynios 
šeimynos ir apie dvyliką pavie
nių, ir tie lietuviai priklauso į 
lenkų bažnyčią ir parapiją, 
lenkams ir aukų pinigus moka 
ir savo vaikus leidžia į lenkų 
mokyklas, išskiriant vieną lie
tuvį, kurs savo vaikų ten ne
leidžia.

Beaver Dam gyvenantieji lie
tuviai kažkodėl taip labai nori 
išsimokinti lenkų kalbos ir gra
matikos'. Lenkų tiesa, čia yra 
nemaža, ir jie visi laikosi kaip 
uteles už šašo.

Beaver Dam yra daugiausia 
apgyventas vokiečių, kurių ran
dasi iio visą miestą. Miestas

čia gana gražus jr turtingas 
sodais. Vaismedžių pilna ir 
daržovių nereikia iš inarketų 
pirktis, dar net parduoti mies
telis turi savo. Visos gatvės 
ir šalygatviai yra apaugę 
kvietkais, bet gyventojai čia 
neturi mados skinti ir nešiotis 
kvietkų, kaip kituose miestuose 
daro, pavyzdžiui, apie Pitts- 
burghų.

Beaver. Dam yra tikras far- 
merių miestas su gražiais na
mais ir švariai įrengtas.

Parašė V. Apaštalas.

Garsinkites Naujienose
_____ L——————___ _______________

Greita Laivų Kelionė j Europą
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

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

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musųHamburg-American Line

177 N. Michigan Aveniu ♦ ♦ Cbicago

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

Spaudos Darbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

J BIZNIERIAMS
Bilas

■ Ėiznio Korteles
■ Laiškus ir Konvertus
" Plakatus

DRAUGIJOMS:
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

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

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

T

JUST KIDS— Vaxinashun!_______ ____________ By M Carter

Daktaras WISSIG,
Kapitonas HMf Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS J($ YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. 7
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nędėliomis iki 12d.
4200 VVest 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

ir----- —---------------------~~
NIEKS NETIKI,

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

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

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

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

“LIETUVOJ ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 N r.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.
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. juo geriausios ir juo pi-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

jos - 
giau.

Visi gol liniukai ir golfinin- 
kkės yra kviečiami atsilankyti 
praktikuoti čia golfą. V. P.

Cicero
Marųuette Park Juozas Danyla serga

Grįžta namo

tuP-nas Antanas Gudaitis, 
rįs šioje apielinkėju buČertiės 
biznį, šio mėnesio pabaigoje su
grįš Chicagon. Jisai buvo išvy
kęs Lietuvon. Ten aplankė Kau
ną, Šiaulius, Raseinius ir
gimtinės sodžių Grinkiški. Ap
važinėjo dar daugelį mažesnių 
Lietuvos miestelių. N.

savo

Atidaryta nauja gol 
f o aikštė

Pp. VVillie Ilunter ir ITarry 
Menas atidarė naują golfo aik
štę. Kalbama aikštė randasi 
prie Cicero ir Archer aVes.

P-nas Menas Chicagos lietu
viams yra plačiai žinomas kaip 
golfininkas ir vienas daugiau
sia pasidarbavusių asmenų, 
idant suįdominti lietuvius gol
fu.

P-nas VVillie Ilunter yra bu
vęs vienas žymiųjų Amerikos 
golfininkų ir jau ilgoką laiką 
golfo instruktorius paskubusia
me Onventsia kliube. Tai juodu 
bus instruktoriai ir šioje aik
štėje prie Archer ir Cicero 
aveę.

Norintieji praktikuoti golfą 
šią aikštę ras labai parankią, 
čia galima mušti boles tiek to
li, kiek kas pajėgia. Vaikai su
rinks ir atneš boles. Kas neturi 
lazdų bolėms mušti, tie gali gau
ti jas iš pp. Meno ir Hunterio. 
Ir lazdos praktikuoti yra duo
damos veltui.

šioje aikštėje taipgi bus ren
giami kontestai ir bus duoda
mi prizai.

čia priimama lazdos pataisy
ti arba padedama įsigyti nau-

Praėjusios savaitės pabaigoje 
tapo išvežtas j O ak Forest ligo
ninę p. Juozas Danyla, kuris 
susirgo vidurių liga. Buvo ma
noma, kad jam teks ilgai pa
gulėti, bet ligonis gerėja. Jisai 
randasi kambaryje’No. 317. Va
landos lankyti jį yra nuo 2 iki 
4 dienos laiku ir vakarais nuo 
7 iki 9. Linkėtina p. Danylai 
greitos ir stiprios sveikatos.

» » »
Cicero rengiasi rugsėjo 14 d. 

apvakščioti — tai bus paminė
jimas 500 metų sukaktuvių nuo 
Vytauto mirties.

Visos draugijos prisideda, iš
skiriant komunistus.

Lietuvos Kareivių Draugija 
taisosi naują uniformą, 'kuri pa
rodai bus gatava.

Vaikų draugijėlė “Aušrelė”, 
kuri veikia globoje Kareivių 
Draugystės, dabar leidžia ato
stogas.

Sportas.
Praėjusią savaitę Cicero pa

kilo gan aukštai besbolo tošy
je. Matote, po pietų įvyko vy
čių 14 kuopos tošis su Brighton 
Parko jautu. Pradžia' buvo sun
ki ciceriečiams, bet pabaigą lai
mėjo jie ir sumušė brighton- 
parkiečius 8 prieš 5.

Po pietų, 3 valandą, Raudo
nos Rožės pašalpinio kli.ubo 
jauktas supliekė — ir dar kaip! 
— kokį ten lenkų jauktą iš 
Northsidės. Mums buvo nėt gai
la tų lenkų. O lenkai tai iš 
sarmatos neturėjo kur akių kiš
ti. Raudonos Rožės kliubas iš
pylė lenkams kailį padarydamas 
26 prieš jų 2. Ir lenkai nebaigė 
lošio. Prieš tai, kaip lenkai pa
sidavė, Raudonos Rožės kliubo įmonių, bet visi išsitenka, 
jaukto nariai net cigarėtus 
<ė lošdami — taip lengvai 
enkus raitė.

Valio musų Red Rose!
Ražo

tiene daug yra darbavosi lietu
vių organizacijose. Jos sūnūs 
Kazys buvo gabus pianistas' ir 
gana toli jau pažengęs muzi
koje. Duktė Elena taipjau 
rimta mergina ir pusėtinai mu- 
zikališka.

Bet farmoje tie gabumai te
ko kiek apleisti. Mat, farmos 
turi savo darbus taip laukuo
se, kaip apie namus.

* Matydamas tiek daug darbų, 
mėginau ir aš stoti farmerių 
darbui. Per tris dienas dirbau, 
stengdamasi, kaip sakoma, į- 
dėti visą “pep” darban: sky
niau agurkus, roviau 
žoles, o ir namuose 
padėti dirbti.

Pasijutau nuvargęs*, 
to, atsiminiau dar, 
žiavęs esu atostogoms, žinote, 
atostogininkai ne kažin kaip 
ištvermingi yra darbui.

Reikia pasakyti, kad šiemet 
kaitros išdžiovino žemę, ir ne
žinia kiek kai kurių farmerių 
darbas duos vaisių.

Ketvirtadienį, rugpiučio 7 
dieną, sugrįžome Chicagon. O 
penktadienį, tai yra sekančią 
dieną, vėl išvykome: Antanas 
Lefty, Jonas Machis, Edvardas 
Karoblis. Frances šniukaitč ir 
aš. Išvykome į p.p. Daraškų 
farmą, kuri randasi arti Do- 
vadziac, Michigan.

Marijona, Kazimieras ir Juo
zas Paraškai * yra chicagiečiai- 
bridgeportiečiai. Jie turi apsi- 
pirkę didelę gražią 247 akrų 
farmą, prie pat kelio, einančio 
iš Dovadziac į Benton Harbor, 
netoli Indian Lake.

Šičia, i farmą, suvažiuoja 
daug chicagiečių. Ir mes, nu
važiavę, radome p. Oną Daraš- 
kienę su savo dukteria, p. (Ža
limus ir daugelį kitų. Pp. Pa
raškai yra labai meilus žmonės 
ir svečius atostogininkus mo
ka priimti ir pavaišinti. Vie
tos svečams taipjau jų farmo
je yra užtektinai visiems. Ir 
nors daug pas' juos suvažiuoja

žuvų, kiek greitai prabėgusio 
trumpų mano atostogų laiko.

—Roku šniukas.

Lietuvių Valanda

iš komų 
taikiausi

O prie 
kad atva-

Pereita sekmadieni su did
žiausiu malonumu teko klausy
tis radi o valandos iš stoties W. 
C.F.L., nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, kurių davė Jos. F. Budrike 
muzikos korporacija. Programas 
visais atžvilgiais buvo geras, 
įdomus ir įvairus. Be gražios 
muzikos ir vargonų solo, visų 
mėgiami artistai-dainininkai A. 
Vanagaitis ir J. Olšauskas su
dainavo keletą liaudies dainų, 
solo ir duetų, vargonais akom
panuojant p. J. Sauriui. Nors 
jie dažnai Budriko programuo- 
se pasirodo, tačiaus jie visados 
savo repertuare turi ką nors 
naujo, dar gražesnio, dar ge
resnio.

Jau sueina’ metai laiko, kaip 
p. Budrikas duoda lietuvių radio 
programos, kuriais linksmina 
plačiąją lietuvių visuomenę, ir 
nėra abejonės, kad p. Budriko 
muzikos krautuvė užsitarnauja 
visų lietuvių paramos jos ra- 
dio ir muzikos biznyje. Budri
ko krautuvės adresas yra 3417 
So. Halsted St.

Teko nugirsti, kad sekančio 
ketverge vakare, iš stoties W. 
H.F.C., nuo 7 iki 8 vai., bus 
geras ir įvairus radio progra
mas. Nepamirškite.

Muzikantas.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas 

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verČios, ge

rinusių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

$2.5O Dovanu
Knygomis

Naujiems Skaitytojams

NAUJIENOS skiria šią gerą dovaną visiems naujiems 
prenumeratoriams užsirašiusiems dienraštį metams 
arba užrašiusiems savo giminėms į kitus kraštus. Tai 
yra gausi dovana. Prenumeratorius gali pasirinkti iš 
20 knygų, kurių sąrašą prisiusime ant pareikalavimo, 
arba sekamą rinkini:
KINIJA. Platus aprašymas kinų krašto, gyvenimo ir papročių. Kaina 

•40c.

DARBAS. Romanas apie francuzų darbus geležies fabrikoj. Kaina $1.00

ŠIAURĖS KARŽYGIAI. Puikus vaizdelis apie šiaurūs gyventojus. Kai
na 35c.

KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Įdomi politiško turinio knyga, kaina 75c.

Naujiėons turėtų rastis pas kiekvieną lietuvį. Užsi
rašyk, patark kitiems užsirašyti; priimk Naujienų dovanas ir naudokis 
žiniomis per ištisus metus. Naujienų prenumerata $7.00, Chicagoje ir 
užsienyje $8.00.

šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

3335 So. Halsted St
Yards 6894

4600 So. Wood St
Tel. Virginia 0117

6542 So. Western Avė.

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St
Tel. Prospect 8140

Tel. Prospect 21Q2

ru- 
jie

3.

Iš atostogų sugrįžus
šia vasarą gąvau progos nors 

vieną savaitę pasiliuosuoti nuo 
kasdieninių darbų. Liepos 28 
dieną išleidžiau .savo dukrą 
Frances j Roselawn, Indiana, 
pas pp. Biskupaičius, ir pats 
nuvykau.

Pp. Biskupaičiai turi gražų 
ūkį gražioje vietoje. Jie laiko 
daug paukščių, ne mažai ir< gy
vulių. Bet jau i darbo farmoje 
tai užtenka.

Pažįstu seniai, Biskupaičius, 
buvusius chicagiečius. Jie se
niau darbavosi visuomenės vei
kime, ir ypač p-nia Biskupai-

šeštadieni nuvaižavome į In- 
dian Lake maudytis. Tai labai 
švari vieta, turinti visokių pa
togumų. čia užtikome beplau- 
kiojančias ir Joniškietes —Jo
zefą Pilkienę su dukrelėmis 
Elena ir Kristina, taipjau 
Aleksandrą Adomaitienę, Mari
joną Baublis ir kitus, kurių 
pavardžių negaliu atsiminti. Jie 
sakėsi apsistoję pas Rakaus
kus.

Sekmadienį buvo išėję žu
vauti. Per pp. Daraškų farmą 
vingiuodamos sueina net dvi 
upės, ir sako, kad tose upėse 
esama daug žuvies. Na, ir nu
ėjome, žuvininkų kokia dvide
šimt. žuvų prižvejojome daug 
—apie 25 svarus. Tik tiek 
gaila, kad neteko tų skanių žu
vų valgyti. Mat, apie trečią 
valandą turėjome apleisti far
mą ir grįžti Chicagon.

Pagalios turiu pas’akyti, kad 
man ir gaila buvo—ne tiek tų

RAUDONOJI GYSLA
Išgydoma be Peilio 

Už ŽEMĄ MOKESTI
Žlibumas, niežėjimas, kraujo 

tekėjimas, prasikišimas. Raudon- 
gysliu (Pilės) arba kitu mėšlinės 
nesmagumų, padarome sveiku be 
pievinio ar deginimo, ligonbučio 
arba sugaišinimo laiko darbe. 50 
metų pasekmingo gydymo atvežta 
iš rytų j Cjiicagų, garantuoju 
jums pasveikimo nuo 2 iki 10 sa
vaičių. Lengvais, nedideliais iš
mokėjimais. Ekzaminavimas dykai. 
Vienos savaitės trytmentas dykai, 
dėl patikrinimo jus galimumo iš
gydyti, arba prisiųskit dėl 5 dienų 
namu pagelbos trytmento DYKAI.

PILĖ DEPARTMENT, S-M-S.
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen Avė.

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedelioj 10 iš ryto iki 2 po pietų.

HTukTjUSŲ ŽOLYNŲ Itt 1’APABOIV I 

I SKYSTAS ŽOLYNU 
Į MAISTAS

Vartojamas ir reko- 
menduojamas kvietki- 
ninku per 15 metų, 
NEW PLANT LIFE 
'ra ekonomiškas, be 
cvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių- kru- 
mu ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI 
'INKUS IR SEKLIŲ SANKROVOS!

(ZENKE’S)(ZENKE’S)

|New Plant LifeI

Prenumeruodamas iškirpk sekamą atkarpą ir siųsk 
su pinigais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Tel. Roosevelt 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street ' 
Chicago, UI.

Šiuo siunčiu $.

Vardas-pavardė

Adresas

už Naujienas ir prašau prisiųsti dovanas.

(Jei dienraštis butų siunčiamas kitam, parašyk vardų ir adresų 
atskirai).

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

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

4559 So. Paulina SL
Jei. Yards 0145

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

f

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

IHEM DAYS ARE GONE FOREVER

Garsinkite. NAUJIENOSE

1 KlOOC vts <((00 OF TOO6K--
700 YOOO. MAAPS 1DO CŪOtCjOT 

vaus — voo’ue (Wa ’Coo
CO^FOUUO IT Kuj. PAN OFF 
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GONE FOREVER.!
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SKAITYTOJŲ PAS
TABOS

Maskvos davatkoms susimaišė 
poteriai

Naujienos tina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiena” 
Bendrovė, 1789 So. Halsted 9t.. Chi- 
ca<o. UI. Telefonas Roosevelt 8500. 
c— .

REFERENDUMAS PROHIBICIJOS KLAUSIMU.

Cook kauntės (Chicagos ir apielinkių) republikonų 
partijos vadai įteikė Illinois valstijos vyriausybei tris 
peticijas su 400,000 parašų kiekvieną, kuriose prašoma, 
kad šios valstijos piliečiams butų leista per ateinančio 
lapkričio mėn. rinkimus nubalsuoti prohibicijos atšauki
mo klausimas. J oficialius rinkimų baliotus siūloma įra
šyti šios trys propozicijos: Aštuonioliktojo konstituci
jos amendmento atšaukimas, VolsteadO • akto (federali- 
linio prohibicijos vykinimo įstatymo) pakeitimas, Illi
nois prohibicijos vykinimo įstatymo atšaukimas.

Sulig įstatymu, valstijos sekretorius, gavęs petici
ją su tam tikru skaičium parašų, yra priverstas padėti 
jos pasiūlymus ant balioto, vistiek ar jisai su jais su
tinka, ar ne. Sekretorius gali tiktai tyrinėti, ar parašai 
po peticijomis yra geri. Bet kadangi parašų reikia tik
tai apie 310,000, o surinkta jų 400,000, tai kad ir kelios 
dešimtys tūkstančių parašų butų išmesta, visviena dar 
peticijos pasiliktų galioje.

Taigi ateinantį rudenį Illinois piliečiai turės pro
gos pareikšti savo nusistatymą prohibicijos klausimu. 
Iš anksto galima numanyti, kad didelė dauguma jų pa-, 
sirodys priešingi prohibicijai.

Reikšmingas yra tas faktas, kad iniciatyvą šitam 
referendumui paėmė republikonai, nepaisydami to, kad 
nacionaliai republikonų partijos vadai ir administraci
ja Washingtone iki šiol teberemia prohibiciją — tą, anot 
Hooverio, “kilnų eksperimentą”. Chicagos republikonai 
skubinasi referendumu užbėgti už akių demokratams, 
kurie jau seniai atvirai kovoja prieš prohibiciją.

BURŽUAZINIŲ PARTIJŲ SUIRIMAS VOKIETIJOJE,

Liepos menesio pabaigoje paliovė gyvavusi Vokie
tijos demokratų partija. Jos oficialiai lyderiai (Dr. Koch 
ir k.) netikėtai paskelbė manifestą, kuriuo pareiškia
ma, kad demokratų partijos vadovybė mato reikalą, sa
vo partiją uždaryti ir jos vietoje suorganizuoti naują 
partiją po vardu “Valstybės Partija”. Demokratų centro 
valdyba šitam atsišaukimui pritarė beveik vienu balsu, 
ir tuo budu kairiausioji buržuazinė partija Vokietijoje 
tapo palaidota.

Kas pasidarė, kad ta stambi politinė Vokietijos or
ganizacija staiga nutarė padaryti sau galą? Jos prie
šai sako, kad ji mirė iš baimės. Jos vadai numanė, kad 
naujuose reichstago rinkimuose, kurie įvyks už mėne
sio laiko, demokratai bus sumušti ir, gal būt, visai su
naikinti. Taigi demokratų partija, “bijodama mirties, 
pati nusižudė”. Šitam spėjimui yra nemaža pamato. Vo
kietijos demokratai, iš tiesų, tolyn vis ėjo silpnyn. J 
Vokietijos steigiamąjį seimą 1919 m. buvo išrinkta 75 
demokratų atstovai, bet paskui kiekvienuose naujuose 
rinkimuose demokratų atstovų skaičius vis mažėjo ir 
mažėjo ir dabar jų buvo reichstage jau tik 32.

J naująją “Viflstybės Partiją” Vokietijos demokra
tų vadai nori įtraukti visą eilę dgšinesniųjų buržuazi
nių organizacijų: Jaunosios Vokietijos Ordeną, Vokie
tijos Liaudies Partiją, kairįjį konservatorių sparną ir 
katalikų. Centrą. Šituo budu norima sudaryti didelė li
beralizmo partija, apimanti visus buržuazinius elemen
tus, kurie iš vienos pusės yra priešingi socializmui, o iš 
antros pusės nepritaria kraštutiniam nacionalizmui ir 
fašizmui. Ar šis eksperimentas pavyks, ar ne, parodys 
ateitis.

Tečiaus politinė suirutė ir persigrupavimai eina ne 
tik liberalinėje Vokietijos buržuazijoje. Griūva taip pat 
ir vokiečių konservatorių partija. Vokietijos naciona
listai, kurie dar neseniai varžėsi dėl pirmenybės reich
stage su galingąja socialdemokratų partija,, šiandie jau 
yra suskilę, į tris frakcijas: dalis eina su fašistuojančiu 
laikraščių savininku Dr. Hugenbergu; kita dalis, vado
vaujama grafo Westarpo, steigia naują, gryno monar- 
chizmo partiją, o dar kita dalis organizuojasi skyrium 
ir nuo Hugenbergo ir nuo Westarpo. Iš 78 atstovų, ku
inuos nacionalistų partija turėjo senam jame reichstage, 
dauguma jau pasitraukė iš partijos; paliko ištikimi par
tijai tik 35.

Neskįla ir nekeičia savo nusistatymo viena tik so
cialdemokratų partija. Jei Maskvos klapčiukai nebūtų 
atplėšę dūlį darbininkų nuo socialdemokratų, tai dabar,

Kai Fosteris grįžo iš sovietų 
Rusijos, musų bolševikai savo 
spaudoje paskelbė, kad Rusijoj 
trūkstą darbininkų. — šiomis 
dienomis p. Grigaitis “Naujie
nose” parašė, kad šiuo laiku so
vietų Rusijoj yra nemažiau kaip 
pusantro milijono bedarbių.

Del virš minėtos žinios “Lai
svė” No. 178 kad atidarė savo 
nešvarią kakarinę, tai nė užsi
čiaupti nebegali. Išterliojęs p. 
Grigaitį “į)o matuškė”, “Lais
vės” redaktorius pareiškė ži
nąs, kad sovietų Rusijoj ne tiik 
jokio bedarbio nesą, bet dar 
daugybėse vietų trūkstą darbi
ninkų. *

Tuo tarpu tos pat “Laisvės”' 
No. 179 įdėta Stalino kalba, ku
rioj pats sovietų komisarų ko
misaras pasako, kad “musų ša
lies viduje padėtis rodo didė
jantį progresą šalies ekonomijoj 
ir mažėjimą bedarbės”.. Vadi
nas, Laisvė viename numery iš- 
kolioja p. Grigaitį už teisybes 
parašymą, o kitoj deda pačios 
Rusijos diktatoriaus pasakymą, 
kad ten bedarbė yra, ir jo nekė
lioj a. Ar ilgai Amerikos lietu
viai darbininkai duosis vedžio
jami už nosių įbolševikįškiems 
humbugieriams^iš “Laisvės” par 
stogės, kurie juos apgaudinėja 
diena iš dienos kaulydami pini-

rama; carizmas savo laiku ban
dė pasilaikyti ant durtuvų,, ir 
mes žinome 'kas iš tokios para
mos išėjo. Kokiu gi budu ir 
kaip ilgai Stalino carizmas iš
silaikys ant tų pačių durtuvų? 
Ar gal jis mano, kad durtuvas 
nešamas ne žandaro, bet raudo
nojo oprišniko yra stipresnis? 
Juk plienas pasilieka plienas.

Laisvės” pisorius pirma, 
kaip tai bolševikų maniera rei
kalauja, išsilkoliojęs, atsako į 
“Naujienų” paklausimą, kaip 
bolševikai atimtų tą milijoną 
dolerių iš SLA., jei teismas 
jiems priteistų, o SLĄ. viršinin
kai neduotų, ir bolševikai į po
liciją nesikreiptų? — Girdi, lai
mėjus bylą nereiktų kreiptis į 
policija priversti Gegužį ir kom
paniją pildyti teismo* nuospren
dį; tai atliktų pats teismas. 
Pagal “Laisvės” rašytoją išei
na taip, kad jeigu bolševikai 
laimėtų bylą teisme, ir iždinin
kas jiems pinigų vistiek ne
duotų, tuomet teisėjas arba 
“džiudžė” pats ateitų pas iždi
ninką ir už krutinės paėmęs pa
lieptų “davai dengi!” Galbūt 
kad bolševijoj “džiodžės” taip 
ir daro, bet čia dar taip neda
ro. Taip kaip- gi, ponas “Lais
vės” pišoriau, jus paimtumite 
tuos pinigus?

Visgi yra šlykštus dalykas 
bausti žmones už jų religinius 
įsitikinimus. Juos reikia švies
ti, o ne bausti.

V. Kapsukas-Mickevičius ir 
Z. Angarietis-Aleksa atsidūrė 
nemalonioj padėtyj. Neužilgo 
jie gali susilaukti tokio pat li
kimo, kaip Trockis. Tai jiems 
bus tinkamas atlyginimas už 
dvylikos metų vergavimą “ma- 
tuškai Rosejai” ir pataikavimą 
aziatui Stalinui. Iš lietuviško 
komisariato jie gavo kiką: lie
tuviškų reikalų komisaru tapo 
paskirtas kažkoks žemaitis iš 
Kauni jos.

Well, blogi popieriai dikta
tūros garbintojams. Jie, lojo, 
lojo, o dabar, kaip nusenę šu- 
nes tapo pavaryti. Turbut, at
šipo jų dantys. )

Italijoj įvyko žemės drebėji
mas, ir štai Romos katalikų 
trusto vyriausi agentai, kurie 
yra žinomi kaipo kardinolai, 
ėmė gąsdinti savo baratės'. 
Girdi, tas žemės drebėjimas 
yra “dievo koronė”. Dievulis 
esąs nepasitenkinęs tuo, kad

moterys perdaug trumpus si
jomis dėvi ir ištvirkauja. Tuo 
taorpu mokslininkai tvirtina, 
kad tai yra grynai gamtiškas 
reiškinys, ir jokios čia “koro- 
nės” nėra.

Keista dar ir tai, kad seno
vėj, kaip šventas raštas nusa
ko, moterys jokių sijonų nedė
vėjo, o vienok Dievulis jas 
žemės drebėjimais nebausdavo. 
Ant galo, kiekvienas šiek tiek 
apsiskaitęs žmogus žino, jog 
pasaulyj yra daug tokių vie
tų, kur žmonės nei sijonų nei 
kelnių nedčvi, tačiau Dievas jų 
nekliudo. Na, o Italijoj, kur 
randasi pats Dievo vietinin
kas, žmonės už moterų sijonus 
tapo taip skaudžiai nubausti.

Kur čia teisybė. Jei mote
rys prasikalto trumpus sijonus 
devėdamos, tai kam reikėjo 
liesti vyrus? Juk vyrai trum
pų sijonų nedčvėjo.

Kaip sau norite, bet ta kar
dinolo pasaka yra tiek kvai
la, kad tiesiog reikia stebėtis, 
jog ji yra skelbiama dvidešim
tame amžiuj.

------Ramulio Vergas.

i W. Reymont Vert? K. A

SUSITIKIMAS

Tame pat numery įdėtoj Sta- 
no kalboje pasakyta, Ikad, girdi, 
nenorime nei plaštakų svetimos 
žemės. 0 iškur gi buvo at
plūdo į Lietuvą pulkai raudon
armiečių, ar ne iš sovietijos, 
kas sutrempė Gruziją, Azerbei- 
džiana ir kitas Kaukazo taute
les, ar ne Rusijos raudonosios 
armijos durtuvai?; Vienok 
Stalinas drįsta mulkinti pasau
lio darbininkus, meluodamas 
kad bolševikai nenorį užkariau
ti svetimų žemių.

Stalinas sako, kad carizmas 
bandęs užsibarikaduoti prieš 
bolševizmą. Iš kur Stalinas ir 
jo “Laisvės” pišoriai tai ištrau
kė? Pirmą sykį pasaulis' iš
girdo tokią naujieną, kad bolše
vikai yra Rusijos carizmo nu- 
griovėjai! Bolševizmas kaip 
koikia nešvari liga įsimetė Ru
sijos kūne tada, kai caras jau 
buvo nuverstas. Bolševikų spa
lio revoliucija, kuria jie di
džiuojasi šiandien, yra sarma
tos dienos ir revoliucijos laimė
jimų sutrypimas. Visa’ kuo 
bolševikai gali.pasigirti, tai Ru
sijos steigiamojo seimo iš vaiky
mu ir kruvinos amžinos diktar 
turos įvedimu!

•-- -- - ,--
Tolimesnių melų litanijoj tas 

komunistų geltonlapis pasakoja, 
kad, girdi “geltonųjų darbo 
unijų socialistinis internaciona
las” apdirbinėja tarimą “tarp
tautinės taikos” programą, ku
rios tikslas yra padėti imperia
listams sumobilizuoti karišką 
užpuolimą ant sovietų Rusijos. 
Tegul “Laisvės” redaktorius pa
duoda faktus kada ir kur socia
listinis darbo unijų internacio’ 
nalas yra nutaręs mobilizuoti 
karišką užpuolimą ant tos so
vietų Rusijos? Tai yra begė
diška^ melas meluojamas todėl, 
ikad iš Maskvos visiems sovietų 
šnipams užsieniuose buvo įsa
kyta rengti rugpiučio* 1 dienai 
triukšmus po priedanga “sovie
tams apginti nuo užpuolimų”.

Stalinas vėl sako, kad tik 
sovietai galį išgelbėti Kiniją 
galutino sužlugimo ir. suskurdi- 
mo. Bet tegul Stalinas pirma 
išliuosuoja Rusijos liaudį iš su
žlugimo;. suskurdimo ir bedar
bės, ką jis ir pats pripažįsta, o 
tada tegul kalba apie Kiniją.

“Laisvė” gėrisi, kad Brookly- 
no komunistai Vytaičio prakal
bose atnešę kalbančiam Vytai- 
čiui lazdelę ir įteikę, sakydami: 
štai, Vytaiti, tau policijos buo
žė! G(i Vytaičiui pabaigus kal
bėti didžiuma (bolševikų) jį 
palydėjusi su smarkiu baubimu. 
Čia tai tikrai bolševikiškai. Se
nai taip riekėjo pasisakyti. Kas 
dar nežino, kaip bolševikai mo
ka baubti. Dar' prikabink ra
gus, bus tikriausi buliai.

SLA. 131 kuopos komitetas 
ir pati kuopa Norvvood, Mass. 
didžiumoje yra nusistatę prieš 
bolševikus. Tačiau grupė kuo
pos vardu surengė Mizarai pra
kalbas, kuris išdergė Pildomąją 
Tarybą, SLA. Seimą, ir visus 
darbuotojus, dar -po to pinigų 
pasiubagavo ir išvažiavo. So
cialistas Juozas Pakarklis uždar 
ve tam bolševikui keiptą par 
klausimų, suklupdydamas me
luojantį kalbėtoją, bet bolševi
kų būrys pašokęs pradėjo baub
ti ir šaukti “nustok, išmesim!” 
— Kur tik darbininkai nesusi
pratę ten juos bolševikai apgau
na ir apmauna. Ar ilgai taip 
bus?

N°rwioodo Socialistas.

Raudonos ir juodos 
pastabos

Užsienių spauda praneša, 
kad Odesoj sustreikavo algi- 
niai vergai už didesnį duonos 
kąsnį ir pareikalavo geresnių 
daibo sąlygų.*

Kaip žinia, Odesa, randasi 
bolševikijoj. Vadinasi, Stalino 
karalystėj. Na, ir kaip gi bu
vo pasielgta su streikieriais 
vienintelėj “proletarų” šalyj? 
Juozo Stalino pakalikai tuoj 
pasiuntė kareivius, kurie be 
pasigailėjimo šaudė streikie- 
rius, kurių žuvę apie du šim
tai.

Puikią laisvę turi Rusijos 
darbininkai. Ir jais “proleta
rų” valdžia labai rūpinasi: kai 
jie prašo duonos kąsnio, tai 
gauna švininę kulką į krutinę.

Pas bolševikus žiaurumas, 
matyti, yra įgimtas dalykas. 
Kraujo praliejimas jiems tie
siog suteikia malonumo. Tai 
savo rųšies sadistai, kurie su 
pasitenkinimu kitus kankina. 

R Štai peręitą j savaitę laikraš
čiai pranešė, kad Smolensko 
apielinkėj bolševikai sušaudė 
14* valstiečių, o 130 jų ištrėmė 
į Tolimus šiaurius, — Solo- 
vecko salas. Tie valstiečiai 
nusidėjo bolševikams tuo, kadTas pats Stalinas pasakė, kad

d-urtuvaa yra/ silpna, pir- tikėju j religinius zababouus.

(Tęsinys)
•

Mažiau pradėjo belyti. Bet 
užtat migla darėsi vis tirštes
nė ir tirštesnė ir pripildė visą 
klonį, kuris atrodė tarsi kokia 
jura. Šiurpus šaltis lindo kiau
rai. Antanas ėjo užsižiūrėjęs į 
mišką. Kelias ėjo per klonį ir 
perkirtęs jį kur tai tęsėsi miš
ke. Nuovargis sugrąžįno jam 
lygsvarą. Grabą jis jau nebe
nešė. Ėjo šalia ir jautėsi daug 
ramesnis. Pirmą kartą atsigrę
žė, —visi ėjusieji į jį taip ir 
sužiuro. Dabar jis suprato, 
kad visą laiką jį tėmijo. Na- 
bašninkės vyras draugiškai pa
ėmė jį už rankos. Lyg kažko
kios jėgos verčiamas, jis atsi
gręžė dar kartą, ir jam pasiro
dė, kad jis mato visų veiduose 
kokią tai ironišką išraišką. Jį 
apėmė nusižeminimo jausmas. 
Paliuosavo jis savo ranką ir 
paėjo į šalį. Jautį kad jis 
neturi teisės eiti kartu su tuo 
nelaiminguoju, neprivalo priim
ti jo draugiškumo ženklų.

—Neprivalo — tvirtu balsu 
pasakė jis pats sau ir pajuto 
sieloj kokią tai tuštumą ir gy
venimo betprasmingumą. Jis ne
matė nieko, kas buvo prieš* 
akis: vienuma ir busimo gy
venimo beprasmingumas tie
siog jį apakino. Mylimos mo
ters mirtis atėmė iš jo ramu
mą ir lygsvarą ir atidengė už
džiūvusią žaizdą. Dabar jis 
jautė,, kad jau niekuomet ne
begalės pasislėpti egoizmo prie- 
globstyj, kadangi prieš jo akis 
stovės tas negyvas veidas ir jo* 
ausyse skambės jo draugo de
javimai. Jis gerai pažino pats 
save ir nusiminęs galvojo: 
“Kas man daryti.” Ir vis ašt
riau jautė vienumos kartumą.

Jie ėjo jau mišku. Atsimini
mų šešėliai apsupo jį ir žavėjo 
jo sielą.

Ak, tas miškas, tas miškas. 
Kiekvienas medis, kiekviena 
aikštelė priminė apie praėju
sios- laimės valandas, buvo ko*- 
kiu tai dievišku garsu jųdvie- 
jų meilės melodijoj. — Susi
tiksi va dar šiame pat miške, 
čia kur nors, po tais milži
nais, tarė ji jam vieną gra
žią spalių mėnesio dieną. Ir 
juodu susitiko, susitiko. Ji iš
pildė savo prižadėjimą...

— ....et secundum... — giedo
jo balsai. Miškas paniurusiai! 
šlamėjo, alpaugę samanomis 
ąžuolui lenkėsi, kaip seniai, lė
tais » automatiškais judėjimais,, 
Drebėjo beržų nuvytę z lapai. 
Galingas ir platus miško rit
mas susiliejo su žmonių giedo
jimu. Iškilmingas -himnus, at
simušęs į aukštus medžius, 
kaip, kaip į ištemptas stygas-, 
skambėjo daugkartiniu aidu. 
Viskas miške drebėjo ir svyru-

vo. Išsigandę paukščiai triukš
mingai lėkė toliau. Visur buvo 
galima pastebėti sujudimą. Tik 
jinai — ramus triumfatorius— 
gulėjo tyliai ir plaukė į amžif 
nastį. Antanas dabar dar la
biau susijaudino. Visa niekin
ga ir kvaila gyvenimo komedi
ja jam prisistatė tikroj švie
soj.

—Koks .niekingumas, koks 
nieking-umas! — kartojo jis ir 
jo siela vagojo visatos liūdesį. 
Vagojo liūdesį visos mirštan
čios visatos, visos žmonijos, 
kuri gyvena be / rytojaus die
nos, be tikslo. Jis jautė savyj 
visus tuos miliardus gyvybių, 
okeanus pastangų ir kentėji
mų, visą bendros gyvybės pul
są. Ir nepastebėjo, kaip pasie
kė vietą. Grabą įnešė į baž
nyčią, papuoštą eglėmis, kur 
buvo užleisti tamsiu audeklu 
langai; šimtai degančių žvakių, 
giedojimas, iškilmingas ir šal
tas vargonų skambėjimas, at
šiauri gotiška architektūra, 
bažnyčioj esančių žmonių įtem
ptas užmirimas, — visa tai su
darė pasibaisėtiną nusiteikimą. 
Jis išbėgo iš bažnyčios, kad 
truputį atsikvėpti. Netoliese 
buvo kažkokia smuklė; jis pa
sislėpė ten, kad perskaityti 
laišką, kuris jį tiesiog degino. 
Jam pastatė degtinės, jis gėrė, 
išgėrė tiek, kad jau galėjo šiek 
tiek susivaldyti. O po to pradė
jo laišką skaityti:

“Sudiev! Žinau, kad aš dau
giau tave niekuomet nebematy
siu, kad ši diena, kuri dabar 
dega, — mano paskutinė diena, 
ir naktis, į kurią aš įpulsiu,— 
amžina. Mirštu. Nebėra jėgų 
naudotis laime ir nešti tą sun
kenybę.. Ganai melų, gana ken
tėjimų, gana gyvenimo... Taip 
baisiai norisi ramumo, taip 
trokštu poilsio* ir tylos, kad 
mirštu. Myliu tave, kaip, visa
dos, bet jaučiu, kad jau ir su 
tavim nebebūčiau laiminga. 
Nebegaliu daugiau prigaudinė
tu. nenoriu, aš jaučiu pasibiau- 
.vėjimą net link savęs. Nežiū
rint į jokią kainą noriu užmar- 

;šume>. Aš buvau tvirta, bet ne 
dėl tokių Kentėjimų, ne dėl to
kių kančių. Myliu tave tik 
vieną.’ Neužmiršk vaiką... Dvie
jų metų kančios nesuminkšti
no Dievą, ir Jis nedavė man 
galimybės paliauti tave mylė
jus. O jeigu tai mudviejų kaltė, 
jeigu mudu, o ne kas kitas, tą 
liiimę sutriuškinova?... O jeigu 
nepaisant į visą pasaulį, mudu 
turėjo va teisės mylėtis ir bū
ti laimingu?... Kodėl aš negalė
jau eiti kartu su tavim? Prisi
mink nrauc... Paimk pas save 
vaiką. Bijaus aš tos nakties, 
bijaus... Matomai myliu aš jus 
visus mažiau, negu nebūtį, į ku
rią tuoj pasiuersiu, — tuoj.

Gana* melų,*'
Tavo paskutinio atsidusė- 

jimp-
Elena.”
Antanas datųį kartų perskai

tė laišką, vis rasdamas jame 
naujų minčių. Ir kiekvieną 
kartą jo (kentėjimai vis labiau 
didinosi. Tik dabar perskaitęs: 
“Neužmiršk valką” — jis pri
siminė jį. Prisiminė jo verks
mą, kuris jo nesujaudino; jo 
širdyj nebuvo tėviškos meilės; 
dar visai neseniai jis beveik su 
neapykanta prisiminė vaiką:— 
jis buvo jųdviejų, persiskyrimo 
priežastimi. Tiik tada, kai pado
vanojo vyrui meilužio vaiką, 
kai pamatė, kaip vyras, pa
kvaišęs nua? laimės, spaudė 
prie krutinės svetimą vaiką ir 
buvo neįmanomai laimingas, 
kad- galėjo ant jo uždėti savo 
vardo antspaudą, — tik tada 
ji pajautė melą, to gyvenimo, 
kuriuo ji gyveno iki šio laiko, 
suprato visą apsimetimo sun
kenybę, visą šlykštumą ir kan
čias nuolat budėti, kad gestu 
arba žodžiu neišdavus savęs. 
Tie apkalai pasidarė jai nebe- 
spakenčiami. Staiga prabilo jos 
sąžinė, ji panorėjo išpii»kti sa
vo nuodėmę, ant visados atsi
žadėti nuo. mylimo žmogaus. 
Norėjo išpirkti nuodėmę kentė
jimais. Ir juodu persiskyrė. 
Ji didinai veikė psichologinio 
Ipakrikimo* įtakoj, kuris paėjo 
nuo ligos. Ir taip giliai tikėjo 
įsigyvenusių formų teisingumu, 
jog nei vienai minutei negal
vojo* apie jų sulaužymą, apie 
galimybę galutinai numesti 
jungą. Ak, tas vaikas. Kiek dėl 
jo* teko* pergyventi kai’čių va
landų. Jis atėmė nuo jo mylimą 
moterį ir privertė išvažiuoti. 
Kas gi kita jam beliko daryti, 
jeigu • nebuvo galima su ja 
matytis. Jis priverstas buvo 
nusileisti jos maldavimams ir 
pildyti jos nutarimą. Išvažiavo, 
nes jos ramumas jam buvo 
brangesnis nei jo' paties laimė.

Smuklėj Antanas sėdėjo taip 
ilgai, kad jau visi buvo kapinė
se, kada jis vėl priėjo prie bū
rio. Kada nuleido grabą, jis nei 
nekrustelėjo; buvo, lyg suak
menėjęs tuo laiku, kai kapinė
se girdėjosi gailestingi verks
mai ir liejosi ašaros. Bet, pa
silenkęs, įmesti saują žemės, 
jis staiga pašoko išsigandęs; 
per grabo viršų jis pamatė, mi
rusios veidą, kurios lupos reiš
kė kartumą ir nusivylimą. Jis 
,nebegirdėjo nei kunigo kalbos, 
nei metamos į duobę žemės 
garso, nematė nieko — tik jo 
akyse stovėjo tas pamėlynavęs 
veidas su keista išraiška. Tas 
veidas lyg plaukė per miglą. 
Jis trynė sau akis, kando į 
ranką, bet veidas vis pasiliko 
ir smagenys negalėjo pasiliuo- 
suoti nuo haliucinacijų.

Kada jau viskas užsibaigė, 
prie Antano priėjo “aptemdy
tasis filosofija.”

—Važiuok pas mane, Anta
nai.

Tasai truktelėjo, pamatęs 
draugą, ir paspaudė jam ran
ką. Kuronskis, nabašninkūs vy
ras, irgi priėjo, kad pakvietus 
jį pas save. Antanas kai kurį 
kliką tylėjo, užsižiūrėjęs į erd
vę. Ir paskui staiga priėjo prie 
nutarimo ir tarė Kuronskiui: 

( —Aš sesių su Vladu, vėliau 
mudu atvažiuosiva pas tave. 
Aš su juo turiu šiokių tokių 
reikalų. Tegul važiuoja, mudu 
važiuosiva paskutiniu. — Ir jis 
su visais atsisveikino.

Išvažiavo paskutiniu. Miške 
jis pasiūlė nulipti nuo vežimo 
iir eiti ]>ėstiems, — norėjo liuo- 
sai pakalbėti. Juodu patraukė 
takeliu, kuris vodė tiesiai per 
mišką, pasiųsdamu arklius pir
myn. Ėjo tylėdamu. Pirmuoju 
prabilo Vladas.

—Aš bijojau, kad pas tave 
nebus pakankamai vyriškumo 
atvažiuoti.

—Tu abejo j ai dėl mano do
rumo.

— Taip, tai buvo tavo parei
ga atvažiuoti.

—Geriau bučiau padaręs, ,įei 
tada visai nebūčiau išvažiavęs. 
Ak, jei nebūtų buvęs reikalas 
išvažiuoti...

(Būti daugiau)
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Bedarbis mėgino nu 
sižudyti

. J I ...

Neturįs darbo ir ligonis. 
Louis Van Keliu, 50 m., per
sipjovė rankų gįsles ant Clark 
gatvės tilto ir įšoko į ūpą. Jį 
betgi išgelbėjo tilto prižiūrėto
jas VVilliam Wolf.

Paduos peticija su 400 
000 parašų

Kaip vakar Cook pavieto re- 
publikonų partijos pirmininkas 
B. W. Snow rengėsi įteikti 
Illinois valstijos sekretoriui 
Strattpnui peticiją su 400,000 
parašų, idant butų padėtas re
ferendumui prohibicijos klausi
mas ateinančiuose balsavimuo
se.

Chicagos gengė persikė
lusi j St. Paul

Paskilbusi Morano gengė, 
pasak Herald-Examiner, aplei
dusi Chicagą Caponei viešpa
tauti ir persikėlusi į St. Paul 
ir Minneapolisą.

5,000 moterų prieš 
prohibicija

Illinois skyriaus moterų or
ganizacijos kovai už pakeitimą 
prohibicijos įstatymo narių 
skaičius paauga kas mėnesį po 
5,000. Matyti, kad prohibicija 
tikrai ikirėjo Illinojaus gyven
tojams.

Nori vienuodų įstatymų
Komisionieriai vienodiems į- 

statymams visomš valstijoms 
posėdžiauja šiuo laiku Chica
goj. Tarpe kita ko jie užgyrė 
sumanymą išleisti įstatymą, 
kuris apsunkintų skubotas ve
dybas. Komisionieriai siūlo iš
leisti įstatymą, kuris reikalau
tų, idant norinti apsivesti po
ra paskelbtų savo norą septy
niomis dienomis anksčiau, nei 
gaus laisnį vedyboms. Jeigu 
norėtų apsivesti pora, kuri ne
gyvena nuolat toj valstijoj, tai 
kad iš jos butų reikalaujama 
paskelbimas apie tą norą kar
tą per savaitę bėgiu 30 dienų 
O jeigu vedusi pora sumany
tų skirtis, tai komisionierių su
manymas’ reikalauja, 
išgyventų bent metus 
valstijoj, kur ieško 
pirm negu kreipsis 
prašymu skirybų.

idant ji 
laiko toj 
skirybų, 

j teisiną

Dar vienas bedarbis 
nusižudė

Samuel 
bedarbis, 
Šalie st.,

Mulheron, 37 metą, 
gyv. 5931 So. La 

išgėrė nuodų ir mirė.

Už basas kojas $5 
baudos

Jacob Rosenbaum, 1140 No. 
Francisco Avė., atvažiavo mau
dytis i North Clark gatves pa
krantę. Jis rengėsi persirčdyti 
savo automobilyje. Bet vos spė
jo nusiauti kaip jį pagavo po
licininkas. O Evanstono teisė
jas Parker paskyrė Rosenbau- 
mui $5 bausmės sumokėti.

Del prohibicijos žuvo 
daugiau, nei nepri- 

klausomybės kare
Tiktai 1,896 

viai žuvo kare 
priklausomybę 
Laike 11 metų

Amerikos karei- 
už Amerikos ne
laikė 8 metų, 
prohibicijos vie

špatavimo, deliai prohibicijos 
žuvo daugiau, nei 2,000 žmonių. 
Vienoje tik Chicagoje delei 
.blaivybės įstatymo nudaigota 
301 asmens nuo 1923 m. iki 
šiam laikui.

Iššoko iš 8-to aukštbį' 
gyvens

Mrs. Marion Webb Levvis (iš 
Los Angeles, Gal.) iššoko iš 8 
aukšto trobesio 6101 Sheridan 
road. Ji rasta’ be sąmonės ša' 
lygatvy. Sulaužytos kojos ir 
keletas šonkaulių. Bet, pasak 
daktarų, klyksianti gyva.

Meteorų naktys
dau- 
dau-

Dabar yra laikas, kada 
giausia meteorų žaibuoja 
sose. Naktį iš pirmadienio į 
antradienį, meteorų ieškotojai 
pastebėjo daugiau, kaip 100 
meteorų tik vienos valandos 
laiku.

Vandens filtravimas 
Chicagoj

darbų komisionie-
W. Wolfe, štai 
vandens filtra-

geria
50 nuo- 

geriamas

Viešųjų 
rius, Richard 
ką sako apie 
vima:

Detroitieciai
kuris yra praktiškai 
šimčių tyresnis, nei 
Chicagoj vanduo.

Chicagiečiai sutaupiusią apie 
milioną. dolerių vien tik mui
lui. jeigu vandens filtravimas 
bus įvestas, nes filtruojant 
vanduo yra suminkštinamas.

Vartojimas chlorino, filtruo
jant vandenį, žymiai susima
žins.

Chicagos filtruojamas van
duo busiąs toks pat, jei ne ge
resnis už šaltinių vandenį, per
kamą bonkomis.

Įvedimas filtravimo nepadi
dinsiąs taksų ir nereikalausiąs 
naujų bonų išleidimo.

Filtruotas vanduo reiškiąs 
tyrą vandenį taip turčiams, 
kaip biednuomenei, taip gerti, 
kaip maudytis.

Filtravimas reiškiąs Chicagai 
tyrą, krištolinį vandenį per vi
sus metus, 365 dienas.

Chicaga yra praktiškai vie-

MADOS

Telefonai 
Cicero 8724

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia j d ėdu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No________ __

Mieros .................. .......... per krutinę

2592
2592—raskiausios mados lengva ir 

vėsi vasarinė suknelė. Galima siū
dinti iš margos arba vienos spalvos 
materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinu

iNorint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
mkyniu. Laiškus reikia adresuoti:

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

1 Hintėlis didelis miestas Suvie
nytose Valstijose, kuris 
toja iki šiol nefiltruotą 
denį.

var
va n-

Chicagos dailės insti 
tūtas

Pasak Chicagos dailės insti
tuto savaitraščio, 20 nuošim
čių visų pasižymėjusių Ameri
koj artistų yra buvę Chicagos 
dailės instituto auklėtiniai. 

» » 8
Boriš Anisfeld, garsusis ru

sų piešėjas , sutiko ir ateity 
mokytojauti Chicagos dailės 
institute. Jo klesoms yra tiek 
studentų, kad ilgam jų sąrašui 
tenka laukti kol atsiras vietos. 
Anisfeld vadovauja tik toliau 
nužengusių piešime studentų 
klesoms. Ateinantį sezoną Chi
cagos dailės’ institutas susi
lauks dar vieną pasižymėjusį 
dailininką, būtent Louis Rit- 
man’ą, kuris taipgi mokyto
jaus jau nužengusių toliau 
studentų klesoms.

» » »
Chicagos dailės institutas 

faktinai turi keturias mokyk
las. Viena jų—dienine—auklė
ja profesinius dailininkus. Kita 
—vakarinė mokykla — priima 
ašmenis, kurie nesirengia tos 
profesijos praktikuoti, bet ma
gia liuosu laiku suvartoti savo 
gabumus dailėje. Trečia — tai 
šeštadienių mokykla vaikams 
ir mokytojams, o taipgi tiems, 
kurie nori specializuotis kokioj

PAMALDOS Už A. A.

MAGDALENOS 
BEKEVIČIENĖS

Sielą, scredoj, Rugpiučio- 
august 13, 1930, 8 vai. ryte, 
šv. Antano bažnyčioj. Cicero, 
Illinois.

Visus draugus ir gimines 
prašau atvykti ir kartu pasi
melsti už veliones sielą.

Nuliūdęs vyras,
Jonas Bekevičius.

STANISLOV A 1 ABI JONIENE 
po tėvais l’odeskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio it dieną, 2:15 va
landą po piety, 1930 m., su
laukus 29 metų amžiaus, gi
mus Šilalės parapijoj. Taura
gės apskr. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Stefoną, du 
sūnūs — Steponų 10 metų, 
Aleksą 1 metų ir pusės, (luk
teri Anloniną 9 metų amžiaus., 
tėvą ir motiną, keturias s>se- 
ris, vieną brolį Antaną. Kū
nas pašarvotas, randasi 3911 
Cąry Avė., Indiana llarbor, 
Ind.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
rugpiučio 14 dieną, 9 vai. iš 
ryto iš namų j šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
len bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Fabi-> 
Jonienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai, Duktė 
Tėvai ir giminės.

VINCENTAS KAUŠILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučiu 1.1 dieną, 10:30 va
landa naktį, 1930 m., sulaukęs 
pusę amžiaus, gimęs l'tėnos 
apskr., 'I'aurąknių parap., Bus- 
giečių kaime. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliūdime 2 dukteris — 
Heleną ir Oną, 2 švogerius — 
Joną ir Antaną Scpatavieius 
ir gimines ir du artimus drau
gus iš Lietuvos — Justiną Ga'i- 
veidris ir Juozapas Kazura, o 
Lietuvoj 2 brolius — Justiną 
ir Jurgį ir brolienę. Kūnas 
pašarvotas randasi 119 Ii. 107* St.. Bosi-IuikI.

I -ii i<l< Iluves jvyks kelvci'|{< 
rugpiučio 14 dieną, H vai. ry

lapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sieki, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Vincento Kaušilos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų^

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Švogeriai,
Gimines ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 17 11 

nors pasirinktoj šakoje. Be to, 
yra vasarinė mokykla. Skai
čius visų Chicagos dailės insti
tuto mokinių siekia ke.turiuš- 
penkius tūkstančius.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club praneša, 

kad 58 mylių tolumoj nuo Chi
cagos dabartiniu laiku, o ir iki 
rugpiučio pabaigos, prie Grass 
Lake pilnai yra pražydusios 
gėlės, vadinamos lotus. Pama
tyti tas gėles, sako kliubas, 
tikrai apsimoka. Grass Lake 
randasi į šiaurę nuo Fox ir 
Pistakee ežerų. i

Pasak Chicagos motorinin- 
kų, pavieto kelių departamen
tai visose 48 valstijose 1929 
metais išleidę keliams taisyti 
$807,714,604. O valstijų 
partamentai išleidę tam 
čiam tikslui $910.485,291.

de- 
pa-

Aeroplanas užsidegė
Aeroplanas, kuriuo lėkė Ed- 

ward B. Twelss, 6347 Kenwood 
avenue, (įsidegė 1,500 pėdų auk
štumoje. Twels su parašutu lai
mingai iššoko iš degančio aero
plano ir nusileido žemyn.

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 meldžiu atsišaukti, 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS}

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

O

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

1327 S*. 41th Ct.

Telefonas

Boulevard 5208

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelin da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3108 S. Halsted Si.
Chicago. III.

TeL Victory 1116
1 1 ■ I IBIU

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyoical Therapy & Midvrlfe 
Naujoj vietoj 

6109 South Aloany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir 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 Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

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. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedaliomis nėra

. skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523 ,

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

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

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

CHICAGO? ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Arteaian Avenue 
Phono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
uuo 2 iki 4 P. M. uuu 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisų (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 1980. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

A. MONTVID, M. D.
1679 Milivaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vali 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel Brensvdck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. Jll.

6

Ofiao Tirr1*lii OO8S
■M. Tel. Tu Bnree 58119

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė. 
Valeadoa 11 ryto tkt 1 po pieta, 

iki 8 rekaro. NedSUom eao 10 
M- Memtj ofleei North 

8418 Franklin Blvd. 
▼alaado* 8:80 iki 0:80 Takaro

8

s iki 4 
iki 13 dlc- 
Slde

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South VTėstern A vena® 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4193 Archer Avo.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po plot
Phone Lafayette D098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle i nauj’ą vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai DepoSitors Banką 

.skersai gatves nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2403 W. (53rd St., Suite 3.
Prospect 102S

Rez. 2359 S. Leavitt StM Ginai 233Q 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki f» 

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare ’ 
Sekųiadieniais nuo 16 iki 12

TIK SUGRĮŽĘS Ii EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir d iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DU HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJįore 2238 ar Randol>b 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai OFISAS

4720 South Aahland Ave^ 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku. Vyrišku ir Vaik* ilgų 

OFISO VAUNDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHNI Lietuvis Advokatas
4631 Sonth Ashland A venas

Ofiso valandos:1
Nūn 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pn nfet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nūn 10 iki 12.
Rez. Telephohe Plaza 8202

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaiidette
Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS 1
Nuo 2 Iki 4:31 Ir nuo 7 iki II 

Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po niat
Telefonai Cinajį 0464

Ofiso Tol. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
RnsaH Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SL Chicago 
arti 31st Street

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

ir
Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SL. Iloom 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vail.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakara, išskyrus ketvergę.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nup 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

• (VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Salio Street, 
Room 1701 Tel. Randolph i 
Valandos nuę 9 ryto iki 5 vai 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory i 

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

0331 
vak. 
0562

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 V/. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj įr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
A DVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja
• Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West AYashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Tplephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9600 -----------o.............

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
----- o-----

Tel. Itaridolpli 5130

Paul M, Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO, DBARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal Rutarti 

Tel. Canal 2552 
-O-------

JOSEPH J. GRISH
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rca. G515 So. Rockvrell St.

Tel. Rcpublic 8728

shhmį



NAUJIENOS, Chicago, III.
. _ . ....................... i r „■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“NAUJIENOS” PIRKO NAUJĄ 
LINOTYPE

Panašiomis mašinomis 
noms” darbams

raidės “Naujie

žvarbu džianitoriams 
žinoti

Rugpinčio 13 dienų Lietuvių 
Džianitorių Kliubas laikys su
sirinkimų naujoj vietoje, 'būtent 
Curry Hali, 5436 So. Went- 
worth avenue. Susirinkimas 
prasidės 8 valandą vakare.

Visi nariai ir norintieji į 
kliubą Įstoti meldžiam! ateiti j 
susirinkimą. Ateikite laiku.

Bus svarbių reikalų. Konsti
tucija gatava. Yra rengiamas 
išvažiavimas j Beverly miške
lį. Reikia tuos dalykus sutvar
kyti ir kitus kliuibo reikalus ap
tarti. Svarbu taipgi ir kliubo 
ateities darbuotę apsvarstyti 
narių gerovei.

Bus išduota labai svarbus ra
portas iš belgų ir vokiečių džra- 
nitorių kliubų.

votas Masalskio koplyčioje, 
3307 Aubum Avė.

Laidotuvės rytoj, ketvirta
dienį, 8 vai. ryto, ‘ į šv. Kazi
miero kapines.

Velionies paliko sūnūs, kurį, 
kaip minėta aukščiau, pašovė 
banditai, ir duktė. Rep.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagoa didžiųjų radio stočių

Aug. 13, 1930, Pūkelis

1020 Kc.—KYW—294 M.

5:30 p. m.—Unele Bob. 
6:00 “ * “

6:25
6:30'

7:00 
7:00 
7:30

8:00

Valdyba

West Pullman
Praėjusį sekmadienį, rugpiu* 

čio 10 dieną, West Pullman par
ko svetainėje Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje 55 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą, šis su
sirinkimas buvo pirmas po 55 
kuopos perorganizavimo, arba, 
kaip nariai juokaudami sako, 
po nuvertimo komunistų dikta
tūros.

Susirinkimą naujoji valdyba 
gerai vedė ir kuopos reikalai 
svarstyta šaltai ir rimtai. Su
sirinkime nebuvo jokių bereika
lingų ginčų, kurie narius erzin
tų vienus prieš kitus.

Finansų raštininkas A.*Stat
kus saVo raporte pranešė, kad 
iš Centro gavęs visas kuopai 
reikalingas popieras, knygas ir 
narių rekordus.

Šiame susirinkime daugiausia 
teko padirbėti finansų raštinin
kui, nes nariai mokėjo duokles, 
o jis, finansų raštininkas, tu
rėjo jas priimti. Kai kurių na
rių mokesčiai nesutinka su 
Centro rekordais ir mokesčių 
knygutėmis. Visi tokie neaišku
mai palikta kuopos valdybai, 
idant ji sutvarkytų dalykus kaip 
galėdama geriausiai.

Nariai apleido susirinkimų 
geru upu ir pageidavo, kad su
sirinkimai visuomet tokia tvar
ka eitų. N.

šiomis dienomis 
įsigijo naują Linotype mašiną 
Model 88, su trim magazinais. 
Magazinams buvo parinkta tri
jų rųšių gražios raidės. Vie
nam magazine yra 8 pt. Bene- 
dictine ir Italic raidės, antram 
10 pt. No. 16 su italic, ir tre
čiam 12 pt. Remington (rašo
mosios mašinėlės raidės), šios 
raidės buvo specialiai parink
tos gražesniems spaudos dar
bams' atlikti.

Nauja Linotype mašina, su 
naujausiais pagerinimais, duos 
“Naujienoms” „galimybes grei
tai ir gražiai atlikti “Naujie-

Naujienos

dič. P-1Č Pociūtė tur būt pasi
liko Kenoshoje, Wis„ paS savo 
dėdes atostogoms.

Geriau žinąs.

Roseland
“Proletarų” diktatūra

Marųuette Park
šiomis dienomis “N.” buvo 

pranešta, kad atostogoms išva
žiavę Mačiukas ir Paulius. Bet 
buvo pasakyta, kad išvažiavę 
keturi, o tikrai išvažiavo šeši, 
nes išvyko ir p. Pauliaus padė
jėja p-lė Pociūtė ir dar p. Gau-

SLA. 139 kp. komunistų dik
tatūra nuversta. Atsteigta de
mokratija. Likusieji komunistų 
čekistai, kurie, įlindę j kuopos 
susirinkimą, nariams drasko 
marškinius, irgi busią suvaldy
ti.

Galite pasididžiuoti savo 
pirmininku

Dr-stė L. D. K. Vytauto No. 
2 turi smartkų pirmininkų — 
M. Užunarj, kurį Pullmano 
dirbtuvių bosai labai giria, o 
darbininkai smerkia, kad dėl jo 
pasidarbavimo nebegalima* dirb
ti, nes mokesčius nUmušusi 
kompanija.

Aną vakarą Užunaris dar pa
sižymėjo SLA. 139 kp. susirin
kime, vienam bedarbiui nuplėš
damas marškinių kaimenių ir 
konfiskuodamas jį — vis dar
bininkų labui.

Roselande “Naujienų” sten
duose, kur “Naujienos” parduo
damos, tankiai pritrūksta, laik-

Kur bus Margučio 
Piknikas?

Prie 121-mos, arba tikrą tei
sybę pasakius, po teisybei taip 
sakant, Margučio pikniko vieta 
yra‘, pradedant 119-ta ir bai
giant 123-čia gatve, prie Archer 
Avenue. Važiuojant iš Chicagos, 
arba kitų miestelių, reikia da- 
sigauti iki Archer Avė. ir ja

važiuoti, važiuoti ir vis važiuo
ti iki patėmysite didelę iškabą 
“The Oaks”, arba “Cog Hill” 
golflinks.

“Strytkariai” prieina prie 
“Cog Hill” kliubo namo, o iš 
ten netoli daeiti. Margutis pa- 
samdys autobusą, kuris atvež ir 
nuvež visus, kurie atvažiuos 
strytkariu. Konduktoriui reikia 
pasakyti, kad išleistų prie “Cog 
Hill”.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.

5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. ni.—L... ‘ *'

5:45
6:00

Harokl Van Home, Pia- 

-Model Airplanei Club. 
-Ne\vs Concert Orches-

sustatymą, ir padaryti 
sparčiai ir gražius spaudos dar
bus. “Naujienos” jau ir dabar 
daug mažesnių darbų atlieka 
tą pačių dienų kai priduoda. 
Pavyzdžiui, žmogus nori gauti 
kokį nors spaudos darbą tą pa
čią dienų. Jis’ priduoda darbą 
iš ryto, o vakare, apie 4-5 vai. 
jau jo “job’as” gatavas. Tu
rint naujų mašiną bus galima 
dar sparčiau įvairius spaudos 
darbus atlikti.

Su nauja 
dirbti

mašina pradėjo 
vakar vakare.

Vincas Rušinskas,
“N-nų” Bend. Vice-Prez.

raščio, o ypatingai kada “Nau
jienose” aprašoma komunistų 
užvesta teisme byla prieš SLA. 
valdybą. Nes tada visi komu
nistai skaito “Naujienas”, kad 
teisybę sužinoti apie teismo ei
gą. Mes, Roselando piliečiai, rei
kalaujame, kad “Naujienų” ir 
komunistams butų prisiųsta j 
Roselandų.

švilpukas.

Banditai nušovė 
lietuvį

Koronerio tyrinėjimas buvo va
kar, laidotuvės trečiadienį

Sekmadienio vakare du neg
rai banditai nušovė lietuvį, Ję- 
ną Stančikų, 50 metų, ir pašo
vė jo sūnų, vaikiną 22 metų.

Jonas Stančikas gyveno ad
resu 130 Swan St. Holdapų neg
rai padarė tėvui ir sunui Stan
čikams prie 47 gatvės ir Went- 
worth Avė.

Ir visą, ką banditai, nušo
vusieji Stančiką, galėjo pasi
pelnyti, tai tik 3 centus, nes 
Stančikas tik tiek pinigų te
turėjo su savimi tuo laiku, ka
da ištiko jį nelaimė.

Koronerio tyrinėjimas buvo
vakar. Stančiko kūnas pašar-

Automobiliais geriausiai va
žiuoti Western Avė. ir 79, 111, 
arba 127-ta gatve. Važiuodami 
127-ta gatve iš Blue Island, į- 
suksite į 123-čią ('McCarthy 
Rd.) ir įvažiavę į Archer Avė., 
pasuksite po dešinei. Ten pat 
“The Oaks”, kur bus Margučio 
piknikas.

Dabar pastudijuokite 
damų planą.

čia de-

<8:30

9:30

10 :()(>

10:05

10:09
10:10
10:30
10:45

12:20

12:00

12:15

12:45

p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

p. m.—Teaberry Sports Re- 
view.

p. m.—1
chestra

p. m.
tra.

p. m.-
p. m.
p. m.- 

ers.
p. m.—NBC—Halsey Stuart 
Orchestra.

p. m.—NBC—Camel Pleasure 
Hour.

p. m.NBC—Coca 
ram.

p. m.—Teaberry
porter.

p. hl—H. and E.
shes.

p. m.
P. m.-
P. m
p. m.—Wayne Klnk’s Aragon 
Orchestra.

p. m.—Public Service —Wea- 
ther; Temperature; Correct 
Time.
p. m.—Russo’s
Beach Or.
mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Stone’s Congress Or
chestra.

a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

Stone’s Congress Or- 
.1.
-Tony Nuzzo’s Orches-

-Olson & Ebann Time.
-NBC
NBC—Sylvania Forest-

Yeast Foamers.

('ola Prog-

Sports

News

Be-

Fla-

-Bearus Time.
State Street Tomorrow.
-NBC—Amos ‘n’ Andy.

nist. 
p. m 
p. m.-
tra.
p.nl>—Sports Anhouncement. 

p. m.—Harold Van Home, Pia- 
nist.
p. m.—GBS— Manhattan
Moods. _ _

p. m.
Trawlers.”
p. m.—CBS—U.
Band.

p. m.—CBS—La Palina Smo- 
ker.

pt m —CBS—Voice of Colum- 
bia.

p. m.
p. m.
p. m.- 

port.
p. m.—Nahigan Program.
p. NBC—Amos ‘n’ Andy.
p. m.—Daily Nows Concert 
Orchestra.
p. m.—Uptown Viliūge and
Via Lago Orchestra (3 
hours).

870 Kc.—WENR—344.5 M.

6:09 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irma Glcn, Organ Con

cert.
p. m.—NBC—Phil Cook.
p. m.—Tip Top Ensemble.
p. m.—Illinois Wutch Time. 
Off the Air at 7:00 p. m.

p. m.—Farm Program .
pt m.—Weener Minstrcl Show.
p. m>—Mike and Herman, Co

medy Sketch.
pt m.—Outing and Recreation.
j), m.—NBC—Unele Abe and 
David.

p. m.—Telechron Time.
p. m.—Studio Program.
p. m.—NBC—Nat’l News
Events.

6:30
6:45

7:00

8:00

8:30

9:00

10:00
10:10
10:10

10:15 
10:30 
10:45
11:00

6 
0
6

30
45
58

8:30
9:00

10:00

10:10
10:15

Edgcvvater 
V

Jurgiui šveisčiui

Barborai Krašauskienei

m.—GBS—

CBS—“Forty Fathom

S. Marine

Dan and Sylvia. 
-Bigių Time Signal.
Ilarrison Weather Re-

10:35
10:36
10:45

11:00 p. m.—Air Vaudeville —Herbie 
Kay’s Oreh; Jimmy Green’s 
Orch.
Off the Air at 1:00 a. m.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.

6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m.—Henri Gendron’.s Or-

6:45
chestra.

p. m.—Chrysler Musical.
7:00 p. m.—WBBM Artists’ Bureau* 

orchestra and popular ar
tists.

7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or
chestra.

7:45 p. m.—Lee Sims and Uomay 
Bailey.

Tom Gerun’s Orchestra, 
p. m.—Times Dramatic Sketch. 
p. m.—Symphonic Orchestra, 
p. m—Chicagoans Dance Or
chestra.
p. m.—Aaronson’s Comman- 
ders.

p. m.—Tom Gerun’s Orchestra, 
p. m.—Off the Air Until mid- 

nite.
mid.—Around the Town vvith 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gend- 
roii’s Orchestra (2 hrs. ).

870 Kc.—WL8—345 M. '

7:00 p. m.—Eventide Melodics.
7:10 .. .......................... ’

8:00 p. m
8:30
8:45
9:00

9:15

9:45
10:00

12:00

p. m.—Bill Vickland’s Book- 
shop; Poetry.

p. m.—Folk Music from Mex- 
ico. ‘

p. m.—NBC—Wadsworth Mu
sical Drama.

8:15 p. m.—NBC—O’Cedar Time.

7:30

8:00

THROUGH WJJD

8:30 p. m.—Crazy Time, 
songs and drama.

9:00 p. m.—Sign Off.

970 Kc.—WCFL—309.1 M.

12:45—P. M. Farm Talk by

fu n i n

10:00—I.ongine’s Time Signals ovor 
NBC. network

10:02—WCFL Bailio Study Club
10:15—*\VCFL Novelty Orchestra
10:30—*Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
11:00—*Gov. C.linton’s Orchestra 

over NBC network
11:30—*.loe Kayser’s Navy Pier Or

chestra

PRANEŠIMAI
Bridgeport Draugystė Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas įvyks rugpiu- 
čio 13 d., 8 vai. vnk., Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai malonėkite 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Valdyba.

Trečiadienis, Rugp. 13, ’RO —r——„ą. r—,, ■■■ —B.— .  —

ICLASSIFIED ADS.
- ............................................. - - -I

Personai
Asmenų Ieško

MANO dėdė Adomas Cikanas ar 
Cikanaviėia iš Alytaus apskr., Alu- 
vos parapijos, gyveno Fairfield, 
Conn. Girdėjau, kad yra miręs, 
•Ras žinote kur jis mirė, meldžiu 
pranešti, už kų bus atlyginta. 3019 
S. Union Avė., Chicago. V. Zalans- 
kas.

CLASSIFIED ADS?
Educational 

Mokyklos 

Partners Wanted
Pūlini^ _______

REIKALINGAS parteneris j au
tomobilių taisymo biznį, turi būt 
patyręs mechanikas. Daug pinigų 
nereikalinga. 257 E. 115 St. A. J.

REIKALINGAS partneris Į Road- 
houaę. labui gera vieta, mažai pini
gų. 3908 W. 111 SI.

MOKYKIS BARBERYSTSS 
AMAT0.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGE,

672 West Madison Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytoja, 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. IIL.

———-o———..
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio> Patarnsvimas

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Vieton 7261. Rea. Hemlock 1292

PATENTAI. Copyright! — išradi
mai visokios rūšies. •

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedueloB poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
tS dlrbtuvčs už sutaupimą mažiausia.

60 % eash pamatu
Jokie užsakyipas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuveSime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chlcagoje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

_O-------

---- o----
PARSIDUODA Pianai, seklyčios 

setas, phono^rafas, komodės shifo- 
ners, pilnai Įrengta lova,ir kiti da
lykai. Rusiškas samovoras, 6222 
So. Maplewood Avė.

For Rent
RENDAI 6 kambarių fiatas, nau

jai dekoruotas, šviesus, porčiai stik
liniai, renda pigi. 3117 So. Union 
Avė. ‘

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendės su visais 

patogumais, su. valgiu ar be valgio, 
prie mažos ir švarios šeimynos, 
6609 So. Campbel Ace. Tel. Hemlock 
0010.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, pagyve
nimui kambariai. Renda nebran
gi. Parduosiu pigiai. 2862 W. 38 
St. 

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

------- 0-------
PARSIDUODA t restaurantas iš 

priežasties ligos. ’ Saukite
Cicero 205

—■ ■ --------o-------------
PARDAVIMUI Malt ir Hop krau

tuvė, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 \V. 
31 St.

SUMM1T

argo

LČMONT 
ILL.

ITJ ST BLUE 
ISLAND

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS
16653— Pranei šk a i A usttienei 
25368—Augusto Jonui Vaitu- 

lioniui
24629—'Leonui Varpiotui 
16664—Onai Tarvidaitei 
25701—Uršulei Vaičikauskaitei 
25702—Petronėlei Rozgienei 
25706—Onai Vitartienci 
25711—^Pranciškai Kvederienei 
16672—Kaziui. Spingiui 
16674—Zofijai pozuraitytei 
16675—Kazimierai Tilkevičie-

nei
24631—Karolinai Nabažienei 
24632—Antanui Vasiliauskui 
24633—Mortai Talmantaitei 
25370—Vileseij Vilaišytci 
25371—Emilijai čepaitytei 
25369—Pranei Ratkelienei 
24635—Marijonai Mockienei 
1668Č1—Onai Bend. Paulauskie

nei
16685—Juozui Jonikui 
16682—OnAi Urniežienei 
16681—Petrui Laurikenui 
16684—Veronikai Motekaitienei 
16676
16678—Nat a Ii j ai Pagc 
16687—Onai Martinkienei 
16686—Onai (Sakalauskienei 
25372—Mortai Bartašienei 
25715—Pranciškai Kvedarienei 
56826—Onai Rukienei 
56831
24590—Jonui PaliuRoniui 
16693—Aleksandrai Pulj angli

škai tei
16688 Magdalenai Liaugminie- 

nei
16689—Elžbietai Venclovaitei 
25721—Onai Beleckienei 
16699—-Viktorui Jurkunui 
24640—IM. Baufeld 
16698—Anelei Sanušienei 
24639—Marei Fetingienei 
24638—Elžbietai Bečalienei 
25703—K. Jukoniui 
25704—K. Aukštolienei 
25705—O. Matusevičienei 
25708—U. šlepetienei 
25713—P. Kontrimui 
56821—A. Novikui 
56822—R. Uksikei 
56823—K. Treigiui 
56824—A. Simanaičiui 
56825—S. šilaitei 
24634—J. Jurevičiui 
16677—R. Marmienei 
16679—M. Merkusevičienei 
25373 V. Gedmentui 
25716—M. Bukleriutei 
25718—L Petraičiui 
25719—J. ŠiauČiuliui 
56827—K. Dailidoniui 
56829—M. 
56830—V. 
24637—J. 
16692—0. 
16691—B.

rep.
Streator’s Farniers Union 

2:00—Timely Topics & Musical 
}>rogram by Henry F. Parks 
iaseball returns or studio 
program

5:00—Junior Fcderation Club 
5:30—WCFL all star Orchestra 
5:45—Bill Bear Impersonator
6:00—DeLuxe Variety with Gert- 

rude Tobin Friend, Soprano 
6:30—*Municipal Talk by Walter 

Wright, Supt, of Parks, Rec- 
reation and AViation

6:45—Harry Winnick, Retail Clarks 
Association

7:00—Orgap recital by Al Carncy 
7:30-"-Bulletin Board—Labor Flash

es, U. S. Agricultural & Wea- 
tįer reports

7:45—Adolph & Rudolph, Comedy 
Team

8:00—Lyon & Healy Theijemin 
Hour with Charles Stein

8:30—WCFL Novelty Orchestra 
8:45—DeLuxe Variety Program 
9:00—WCFL Concert Orchestra 
9:30Marimba Solos by Joe Suchom- 

ski
9:45—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kuriij yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938

EXTRA, Pardavimui 2 krėslų 
barbernė, beveik dykai, greitam 
pardavimui. Atsišaukit tuojaus. 
1613 So. Halsted St.

žungalytei'
Blaževičienei

Andreikytei
Misevičienei
Gropštienei

SpeclaUatM gydyme chroniškų ir naujų U- 
e. Jei kiti negaiSjo Jumis išgydyti, auilan- 

klt paa- mane. Mano pilna* iiersamlnavi- 
maa atidengė ju«ų tikrą ligą ir jei ai apei- 
imeiu Jna gydyti, evelkata jnma engryl. Ei
kit pae tikrą epėolalieta, kurie neklaus jnnj 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilersaminayimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvdn netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriu 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi-

Uoj nuo 10 ryto iki 1 »o »iat«

Financial
Finąnsai-Paskolos . _,.

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1088

PARDAVIMUI gerai išdirbta ga
zolino stotis, garadžius ir automo
bilių Ascsory’s Storas, 6 pagyyeni- 
venimui kambariai. Visai pigiai, 
arba mainysiu į bungalovv, arba du 
flatį Marųuette arba Brighton Par
ke.

5158 So. Western Avė.
Tel. Prospect 8157

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, su visais įtaisymais. Vieta 
nuo .seniai išdirbta. 1411 So. 49 
Avė., Cicero.

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jųz atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bizniu, mainysiu ant privatiško na
mo nepaisant apielinkės kas pir
mas tas laimės.

Išsimaino 4o akerių ūke Wiscon- 
sin valstijoj ant mažo namo, loto 
ir bučernės, gera proga pasikubin- 
kitę, žmogui ieškančiam darbo.

F. A. LUCAS and Co.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Paskolos suteikiama 1 viena dieni 
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

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.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Ijafayette 0455

PAARDAVIMUI arba niainysiu 
dviejų flatų mūrinį moderniškų po 
5 kambarius, kiekvienas, atskirai ap
šildomi šiltu vandeniu. 5959 So. 
Crawford Avė.

PARDUOSIU Blue Island, III. ne
toli miesto 2lA akrų žemės, be bu
dinki;, ant gero kelio. Elektros 
šviesa, telefonas pravesti.

Del informacijų rašykite 
Box 1222, 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.


