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Lietuvoje Suimta dar 23 SąmoKslininKai
Eina Tardymas dėl Aten
tato Prieš Pulk. Rusteiką
PASIKĖSINTOJUS IR JŲ SĖBRUS (?) 

TEIS KARO TEISMAS
\VASI I1NG3ON, D. C., rugp. 

23 d. [Iš Lietuvos Pasiuntiny
bės, paštu.] — Sąryšy su už
puolimu ant Kriminalės Polici
jos Viršininko pulkininko Rus
teikos, įvykusiu Continental 
viešbutyje Kaune 19 d. rugpjū
čio, Lietuvos Telegrafinė Agen-. 
turą ELTA praneša Lietuvos 
Pasiuntinybei Washington’e te
legrama iš’ rugpiučio 23 d. se
kančių papildomų žinių:

“Tardymas dėl atentato 
(pasikėsinimo ant gyvybės) 
prieš pulkininką Rusteiką 
nustatė kaikurių asmenų ben
drumą. Sąryšy su tuo, gali
mo suokalbio išaiškinimui, 
padaryta 22 nužiurėtinų as
menų suėmimai. Užpuolikai 
ir jų sėbrai bus karo teis
mo viešai teisiami. Skleidžia-1 
mieji gandai, buk Lietuvoje 
esąs sąmokslas, buk sąryšy 
su tuo krašte kyla neramu
mai, kuriems nuslopinti vy
riausybė buk griebiasi ypa

Lietuvos karininkai buvę padarę są
mokslą nuversti prezidentą Smetoną

Sąmokslininkai, kuriems vadovavęs Kauno įgulos ula- 
nų vadas, majoras Labutis, siekę perversmu atsteigti 
Voldemaro diktatūrą

KAUNAS, rugp. 25. — Tik 
dabar iškilo į aikštę, kad bu
vo padarytas Lietuvos karinin
kų sąmokslas nuversti dabar
tinį prezidentą Antaną Smeto
ną ir atsteigti Augustino Vol
demaro, buvusio ministerio pir
mininko, diktatūrą.

Sąmokslą buvo padarę Kau
no įgulos karininkai, su majo-J

Dešinioji komunistų 
opozicija prieš Sta

liną vėl bruzda 
L

Sovietų spauda rėkia, kad opo- 
zicininkai nori sunkią kraš
to padėtį išnaudoti savo tik
slams

BERLYNAS, rugp. 25.—Per 
pastarus dvejetą mėnesių, ta
riant nuo visuotinio kompar
tijos kongreso Maskvoje, deši
nioji komunistų opozicija prieš 
Stalino politiką buvo visai nu
tilus, bet dabar ji vėl ima kel
ti galvą.

Tai matyt iš oficialios sovie

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

Bendrai gražu; vidutiniškai 
šilta; lengvi mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 67° ir 83° F.

Šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 7:37. Mėnuo leidžiasi 
9:29 vakaro.

*

tingų priemonių, yra prasi
manymas. Lietuvoj viskas ra
mu.’’

Red. prierašas. — “Elta” nu
gina “skleidžiamus gandus” 
(kur jie skleidžiami?) apie są
mokslą Lietuvoje ir apie kylan
čius neramumus. Bet ji pati 
savo pranešime Lietuvos Pa
siuntinybei Washingtone sako, 
kad “galimo suokalbio išaiški
nimui padaryta' 22 nužiūrėtų 
asmenų suėmimai. “Suokalbis” 
juk yra tas pat, kas sąmoks
las. Ir jeigu jau yra nustatyta 
“kai kurių asmenų bendrumas” 
su atentatu ir daugiau kaip 
dvidešimt “nužiūrėtų asmenų” 
jau suareštuota, tai gandai 
apie sąmokslų, aišku, nėra' pra
simanymas. Bet gal Lietuvos 
Telegrafinė Agentūra turi gal
voje kokį kitą sąmokslą, apie 
kurį einą gandai? Sąmokslą 
prieš Smetonos vyriausybę ?... 
Jei taip, tai kodėl ji nepasako 
ką ji mano?

ru Labučiu, įgulos ulanų va
du, priešakyje.

Sąmokslas tačiau buvo laiku 
vyriausybės susektas, ir majo
ras Labutis ir keletas kitų ka
rininkų suimti. Be to, buvo 
taip pat suimtas artimas Vol
demaro draugas Sliesoraitis, 
fašistų laikraščio redaktorius.

tų spaudos, kuri iš naujo ima 
rėkti apie pavojų iš dešinės 
opozicijos, norinčios dabartinę 
sunkią padėtį krašte išnaudo
ti savo kampanijai prieš Sta
lino liniją.

Jau ir patys sovietų laikraš
čiai atvirai rašo, kad dalykų 
padėtis labai pasunkėjus, dėlto 
kad maža javų tesurinkta. Per 
liepos mėnesį javų surinkta vos 
39% numatyto surinkti kiekio. 
Per pirmą rugpiučio mėnesio 
pusę tesurinkta 20%.

Kai kuriose srityse dalykų 
padėtis esanti begalo bloga. 
Kazakstane rugpiučio mėnesį 
turėjo būt surinkta 74 tūk
stančiai tonų grudų, bet lig- 
šiol surinkta vos 12 tūkstan
čių tonų. Volgos srity viso nu
matyto surinkti javų kiekio te
surinkta 8%.

Ūkininkų puolimai “kolcho
zų” (kolektyvių ūkių) ima pa
sireikšti pavojingoj formoj, o 
tas dar labiau trukdo javų rin
kimą. Del to, o taipjau dėl va
liutos kritimo ir maisto bei ki
tų produktų stokos, padėtis da
rosi nepaprastai sunki. Tą pa
dėtį, pasak oficialios sovietų 
spaudos, dešinioji opozicija da
bar ir bandanti išnaudoti savo 
kovoj prieš Stalino politika.

Fanuos darbininkas pa
vogė 10 metu mergaitę 

j----------------

VALPA RAIŠO, Ind., rugp. 
25. Policija ir apie 100 vie
tos farmerių ieško apielinkės 
miškuose ir lieknuose vieno 
farmerio darbininko, Glaudė 
Dellingerio, 27 metų amžiaus, 
ir 10 metų mergaitės, farme
rio Fosterio dukters, kurią jis, 
kaip manoma, pavogęs.

Peruvijos valdžia nu
versta; prezidentas 

Leguia pabėgo
LIMA, Peruvija, rugp. 25.— 

Sukilimas' Peruvijoje prieš pre
zidento Augusto B. Leguia val
džią pavyko. Prezidentas tapo 
nuverstas ir šį rytą..laivu pa
bėgo į Panamą.

Krašto valdžią laikinai paė
mė i savo rankas karininku 
“junta” (komitetas).

8 asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

automobilį
ST. ANTIIONY, Ind., rugp. 

25. — Krovinių traukinys, ėjęs 
iš Louisvillės į St. Louis, va
kar vakarą netoli nuo čia už
gavo automobilį ir šešis asme
nis vietoj užmušė,, o kitus tris 
rimtai sužalojo. 1 4

Užmušti buvo VVilliam He- 
dinger ir dvi jo mažos dūk- 
terš; Mrs. .John Bieker ir jos 
dvi dukters. Hedingerio žmo
na, Mrs. Bieker vyras ir duk
tė buvo sužaloti.

TTekstilės streikininkai 
nubalsavo tęsti strei

ką toliau
BESSEMER CITY, N. C., 

rugp. 25. — Septyni šimtai 
streikuojančių American Mills 
tekstilės darbininkų, kurie bu
vo besusitaiką su samdytojais, 
vakar laikytame masiniame mi
tinge nutarė siūlomų sąlygų ne
priimti ir tęsti streiką toliau.

Pavogė “šventus pini
gus” iš bažnyčios 
kertinio akmens

SYRACUSE, N. Y., rugp. 25 
— Kaž-koks “šventvagis” ge
ležiniu kuolu pramušė skylę 
kertiniame episkopalų šv. Pi
lypo bažnyčios akmeny ir iš
ėmė iš ten $25 pašventintų pi
nigų, kurie buvo akmeny padė
ti 1921 metais, kai bažnyčią 
buvo statoma. Bažnyčios re
kordus, kurie kartu su pini
gais buvo užantspauduoti, ra
do ten pat išblaškytus.

Pastaromis dienomis vien Mas
kvoj pasmerkta ir sušaudyta 
13 žmonių

BERLYNAS, rugp. 25.—Ofi
cialiame sovietų GPU (slapto
sios policijos) pranešime Mas
kvoj sakoma, kad už sidabro 
rublių supirkinėjimą ir slap
stymą dar devyni asmenys ta
po sušaudyti Maskvoj, keturi 
Odesoj ir du Minske.

Per pastaras keturias die
nas už sidabro ir aukso mo
netų slėpimą Maskvoje buvo 
pasmerkti ir sušaudyti trylika 
asmenų.

Slaptoji sovietų policija da
bar veda stiprią kampaniją 
prieš metalinių pinigų slapsty
mą, nes tas puldo rusų popie
rinių pinigų vertę ir skaudžiai 
kenkia visam sovietų bizniui.

Kiekvienas asmuo, kurį če
kistai suseka supirkinėja)!t sve
timą valiutą arba slepiantį so
vietų aukso ir sidabro pini
gus, baudžiamas sunkia baus
me, dažnai sušaudymu, o jo 
pinigai ir kitas turtas konfis
kuojami.

Per karvę 5 asmenys 
užmušti, 10 sužaloti
PORT ST. JOE, .Fla., rugp. 

25. — Vienam busui susidū
rus čia kely su karve ir su
sikūlus, penki asmenys buvo 
užmušti, o kiti dešimt rimtai 
sužaloti.

Turkai prašo Persus pa
dėti prieš kurdus

ISTANBULAS, Turkija, rug- 
piučio 25. — Turkų vyriausy
bė kreipėsi į Persiją prašyda
ma padėti turkams kovoti prieš 
sukilusius kurdus.

Pilsudskis sudarė naują 
vyriausybę

VARDUVA, rugp. 25.— Pre
zidentas Moscickis šiandie pa
tvirtino maršalo Pilsudskio su
darytą naują kabinetą.

Bemotoriu aeroplanu 
nuskrido 100 myliu

GEJRSFELD, Vokietija, rugp. 
25. — žinomas vokiečių lakū
nas Robertas Kronfeld padarė 
naują pasaulinį rekordą bemo
toriu aeroplanu. Tokiu lėktu
vu jis vakar nuskrido 100 my
lių. Praeitą savaitę jis buvo 
nuskridęs 93 mylias.

[Atlantic and Pacific Photo]

Muzikos miestas, kur Wagner mirė
Bayreuth, Vokietija. Siegfried Wagner„ garsusis Vokieti

jos kompozitorius tapo palaidotas šiame mieste Bayreuth, va
dinamame “muzikos miestu”.

žmonių eilės matomos, kaip jie eina dar kartą pamatyti 
s'avo didįjį muziką prieš jį laidojant. *.

Sidabro slapstytoji} 50 asmenų sužeista 
sušaudymai Rusijoje flamandų riaušėse

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
25. — Raitoji belgų policija 
vakar puolė 50,000 flamandų 
— vyrų, moterų ir vaikų — 
minią, susirinkusią Dixmude 
didžiajame kare žuvusių fla
mandų kareivių pagerbti. Pen
kiasdešimt asmenų buvo sužei
sti.

Flamandų neramumai kilo, 
kai apeigų metu atlėkę trys 
belgų aeroplanai ėmė barstyti 
ant minios lapelius, kuriuose 
buvo užgaunami flamandų ka
ro veteranai. Minia ėmė lape
lius draskyti, paskui nutraukė 
nuo stiebo Belgijos vėliavą ir 
į skutus sudraskė. Tada poli
cija puolė minią.

Neramumų įvyko taipjau Os- 
tende, kur 'apie 10,000 flaman
dų paradavo gatvėmis, giedo
dami tautinį flamandų himną. 
Penki asmenys buvo sužeisti 
ir apie 100 areštuoti.

Latvių pramonininkai 
protestuoja prieš lat- 
vių-rusų kompanija

RYGA, rugp. 25. — Latvių 
fabrikininkų draugija ir preky
bos kamera padarė aštrų pro
testą finansų ministeriui dėl 
suteikimo patento dviem ben
drom latvių-rusų kompanijom, 
kurios, sako, norinčios užver
sti Latvijos rinkas sovietijos 
žemės ūkio mašinomis ir tek
stilės prekėmis.

Stiprus žemės drebėji
mas Portugalijoje

SOBREIRA, Portugalija, rug
piučio 25. — Čia ir apielinkė- 
je buvo jaustas stiprus žemės 
drebėjimas. Nors žalos supur- 
tymai nedaug tepadarė, bet gy
ventojai buvo labai išgąsdinti.

šeši kaliniai pabėgo, ap
svaiginę prievaizdą

LITTLE ROCK, Ark., rugp. 
25. — Smogę geležiniu kuolu 
į galvą ir apsvaiginę prievaiz
dą, iš Pulasky kauntės kalėji
mo pabėgo šeši kriminalistai: 
Barnett, Oliver, Wagner alias 
Wilson, Turley, Eldcr ir Mor
gan alias West. Daroma' pa
stangų juos sugaudyti.

Valdžios pajamos 
per metus - 3 bilijo

nai dolerių
WASHINGTONAS, rugp. 25.

— Iždo departamento paskelb
tas pranešimas rodo, kad 1930 
iždo metais valdžia surinko vi
daus mokesniais, daugiausia 
“income* tax’ais”, daugiau kaip 
3 bilijonus dolerių, tiksliai $3,- 
040,145,733.

Tai yra visu šimtu milijonų 
daugiau, ne kaip buvo surink
ta' mokesnių metais prieš tai.

“—■— ————■ !■ — f

Francuzai statys milži
nišką pasažierinj lai

vą 5,000 pasažieriy
VICIIY, Franci ja, rugp. 25,

— Atostogojęs čia Franci jos 
prekybos laivyno ministeris 
Rollin pasakė, kad Francuzų 
laivų kompanija ir vyriausybė 
jau padarę sutartį statyti di
džiausią pasauly pasažierinį 
garlaivi už 30 milijonų dole
rių. u } -

Garlaivis, kuris bus 1,000 
pėdų ilgumo, 70,000 tonų ir ga
lės gabenti 5,000 pasažierių, 
busiąs pastatytas per ateinan
čius ketverius metus. Kursuos 
tarp Havro ir New Yorko per 
penkias dienas. Vadinsis “La 
Paix” (Taika), bet atsitikus 
karui galės būt greitai paver
stas greituoju kreiseriu.

Australijos premjeras 
susirgo kelionėj i Lon

dono konferenciją
KALGOORLIE, Vakarų Aus

tralija, rugp. 25. — Australi
jos premjeras Scullin, kuris bu
vo išvažiavęs į Perth, kad iš 
ten laivu išplauktų į imperi
jos konferenciją Londone, įvyk
siančią ateinantį mėnesį, staiga 
kelionėje susirgo.

Du Jungtinių Valstybių 
imigracijos agentai 
nušauti Kanadoje

FORT FRANCES, Ont., Ka
nada, rugp. 25. — Traukiny, 
apie 25 mylias į vakarus nuo 
čia, vakar buvo nušauti du 
Jungtinių Valstybių imigraci
jos inspektoriai, Lawrence Do- 
ton ir Lawrence Jonės.

Nušovė juos vienas automo
bilių vagis, Emeric Frenett, ku
rio policija ieškojo ir kuris ma
nė, kad imigracijos agentai no
rį jį suimti.

Amerikietis skris iš Ja- 
* ponijos j Aleutus

I

TOKIO, Japonija, rugp. 25. 
— Jungtinių Valstybių aviato
rius Įeit. Harold Bromley ke
tina anksti rytoj [šiandie] ry
tą išlėkti aeroplanu iš Ka’su- 
migauros į Aleutų salas, ne
žiūrint, kad meteorologijos biu
ras- įspėja jį, kad jau atėjęs 
tifonų sezonas ir skristi pavo
jinga.

‘Kolchozai’ neduoda 
duonos sovietams
Maskvos “Izvicstija” rugpiu

čio 9 d. rašo:
“Grudų rinkimas kolchozuo

se (kolektyviuose ūkiuose) ei
na labai iš lėto. Dauguma kra
što kolchozų dar neatsiliepė į 
raginimus atiduoti grudus lai
ku.

“Tūli kolchozai duoda čia 
blogiausią pavyzdį. Pavyzdžiui, 
kolchozas “Kalinio” vardo Slo- 
bodske, Dono apskrity, ligšiol 
dar neatidavė valdžiai nė vie
no kilogramo grudų. Iš Don- 
sko-Balkovsko, Stavropolio ap
skrities, iš kolchozų taip pat 
negauta nė vieno centnerio 
grudų. Novo-Pokrovsko rajono 
kolchozai “Bolševik” ' (lljino 
stanica), “Komintern” (Plos- 
skaja stanica), “Bolševik” (Ka- 
linbolotskaja stanica) sistema- 
tiškai neklauso įsakymo apie 
javų. surinkimą. Ligšiol nė vie
nas tų kolchozų nepristatė į 
elevatorius nei javų, nei apy
skaitų. Surinktus javus jie su
simala saviems reikalams”.

Arabų streikas prieš 
britų mandatų Pales

tinai nepasisekė
JE1UJZOL1MAS, Palestina, 

rugp. 25. — Visuotinis arabų 
streikas, kuris buvo paskelbtas 
praeitą šeštadienį protestui 
prieš Britų mandatą Palestinai, 
visai nepavyko. Šiokio tokio pa
sisekimo streikas turėjo pačia
me Jeruzolimo mieste, bet ki
tur, kaip Haifoj, Jaffoj etc. 
arabų krautuvės ir kitokios į- 
staigos buvo visą dieną atda
ros ir darbininkai dirbo.

Šaukti “Valio revoliuci
ją” ne nusikaltimas
BUENOS AIRES, Argentina', 

rugp. 25. — Neseniai čia bu
vo nuteistas terminui kalėjimo 
vienas studentas, E. Lanucci, 
kurį kaltino dėl “valioj imo” re
voliucijos ir raginimo nuversti 
krašto prezidentą.

Augščiausias apeliacijų teis
mas tačiau žemesnio teismo 
nuosprendį atmainė, išsprendęs, 
kad toki šūkiai, kaip “Valio re
voliuciją” ir “šalin prezidentą”, 
negali būt laikomi nusikalti
mais. Toki Šukiai, teismo spren
dimu, reiškią tik idėją, o ne 
kokį grūmojimą.

2 užmušti, 40 sužeistų
traukiniui susikūlus
COIMBRA, Portugalija, rug

piučio 25. — Netoli nuo čia 
susikūlė, ištrukęs iš bėgių, eks
presinis traukinys. Katastrofo
je du asmenys buvo užmušti, 
o keturiasdešimt kitų skaudžiai 
sužaloti.

KAIRAS, Egiptas, rugp. 25. 
— Šiandie bandyta nužudyt 
Egipto premjeras Sidky Paša, 
kai jis traukiniu važiavo iš 
Aleksandrijos į Kairą.

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

It i pildymas “revoliucionierišao 
zig-z.tgo” ir atsakymas i pono 

J. Gugo atsakymą

“Naujienų” No. 183 š. m. 
jau aš esu rašęs apie tai, kas 
Įvyko liepos 27 d. River Rudge 
parke tarp lietuvių, kurie vie
ni save vadina komunistais, o 
kiti “apšvietiečiais”. Ir aš pil
nai patvirtinu dar syki, kad aš 
rašiau tikrų tiesą, o ne išmis- 
lą-melagystę. Tai gali patvir
tint kiekvienas teisingas žmo
gus, kuris turėjo laimės daly
vauti raudoname “zig-zage”.
Tačiau mano teisingas aprašy
mas labai nepatiko komunist- 
fašistų draugui, A.D.D-C.P.K. 
pirmininkui, p. J. Gugui. Jis 
“Naujienų” No. 192 bando ma
no aprašymą užginčyti, tik la
bai nevykusiai. Jis rašo: ‘Kas 
buk apšvietiečio M. L. Balčiū
no p. Lietuvis apsilenkė su tei
sybe. Al. L. Balčiūnas stačiai 
i akis \ sakė centristams, kad 
jus daužote darbininkų judėji
mą”. Tai šitaip neteisingai p. 
J. Gugas rašydamas, bando pa
daryti M. L. B. labai dideliu 
priešu komunist-fašistų ir ge
riausiu draugu apšvietiečių. O 
kiek aš pažįstu poną M. L. 
Balčiūną, tai žinau koks iš jo 
yra geras žmogus dėl visų. Jis 
yra laisvas žmogus. Jis rei
kalui esant gali būti socialis
tas, komunistas, katalikas, tau
tininkas, apšvietietis ir t. p. 
O jei jis kritikuotų tokią su
puvusią komunist-fašistų parti
jų taip, kaip kad jį perstato p. 
J. Gugas, tai tik tada, jei kas 
nors jam duotų daug buržuazi
nių dolerių, o ne kitaip.

Toiiau p. J. Gugas rašo: “Ko
dėl p. Lietuvis su teisybe len
kiasi, sakydamas, kad J. Giį> 
gas pakvietė Dantų kalbėti, 
Dantų pakvietė jų pirmininkas, 
centristas, o ne Gugas. Tur
būt, p. Lietuvis pamiršo, kad 
liepos 27 d. buvo 2 pirminin
kai: nuo ADAI), pirmininkavo 
J. Gugas, o nuo centristų bu
vo kitas pirmininkas. (Kokis’: 
Lietuvis). Kaslink 1). P. Pe
cenkos, jis be pasigailėjimo pe
le kaili centristams”. Vėliau: 
po to “suvažiavimo”, aš pilnai 
visa (k lyką sužinojau iš vieno 
ADAD. C. P. K. Nario X., ku
ris man apie tų “suvažiavimų” 
visą dalykų perstatė sekamai: 
“Birželio 29 d. š. m. Įvyko 
ADAD-CPK posėdis, ir tame 
posėdyje tapo nutarta liepos 27 
d. surengti draugiškų suvažia
vimų varde ADAD ir i ta suva
žiavimą buvo nutarta kviest AL 
Ai) narius ir pašalinę publiką 
(ADAI) simpatikus. Lietuvis). 
O jei tame suvažiavime atsi
rastų ir nekviestų žmonių, tai 
j u iš savo tarpo ncvarysim 
lauk. Ir tame susirinkime bu
vo nutarta kalbėti ADA. Drau
gijos reikalais, ir SLA. dabar
tiniai Įvykiai, kuriuos sukėlė 
praeitam SLA. seime raudonie
ji fašistai su tikslu, kad per
sergėti SLA. narius, kad jie 
nebėgtų lauk iš 'SLA. sykiu su 
triukšmadariais, nes tokis tru
kumas nieko neduos gero dėl 
SLA. narių darbininkų. O vy- I 
liausiu kali etojum turėjo būti i 
drg. P. Peccnka; o apie vie
nybę su tais J. Gugo kalba- | 
maišiais centristais nebuvo nč 
kokios kalbos, kad duoti kam |
nors pirmenybę pirmininkauti 
tame “suvažiavime” ir tame 
‘suvažiavime” turėjo pirminin- 
kaut ADAD. CPK. pirminin
kas, j). J. Gugas (p. J. Gugas 
yra i.1 / diąsus žmogus ir la
bai ne i t,: . ’mininku bilc
kokiar . no» s susu «i.l . . Ale
jam pirmininkai!1 taip vyks
ta, kaip tamsioje naktyje vai
kščioti )X) brūzgynų. — Lietu
vis) ir jis vienas be pasitari
mo su kitais CPK. narių pada
rė vienybę su tais ADA. Drau
gijos mirtinais priešais ir lei

do jiems pirmininkauti” ir 1.1.
Kaslink p. P. Pecenkos, jis 

yra ADAD. CPK. narys, ale 
apie ADAD reikalus visai ne
kalbėjo. Jis yra ir SLA. 21 

i kuopos narys. Kalbėdamas 
j apie SLA. reikalus, jis puolė 
i SLA. prezidentą S. Gegužį, va
dindamas jį fašistu, smurtinin- 

1 ku, SLA. grioviku, U. M. ’W. 
.of A. Unijos pardaviku, John 
, L. Lewis bernu. Taipgi kliuvo 
! ir jo “draugams” komunisi-Ta- 
šistams tokių pat “keliones 

j “perlų”. Bet neprivedė jokių 
I Įrodymų, ką SLA. prezidentas 
■ S. Gegužis padarė blogo SLA. 
1 reikaluose, arba UMW. oi’ A. 
1 Unijos reikaluose. Taigi jis 
j neparodė nė savo politiškų mir
tinų priešų komunistų blogų 
darbų dėl darbininkų klasės, 

j Nors jis tai galėjo padaryti, 
1 bet nedarė. Ir p. J. Gugas 
Į sako “pėrė kailį centristams’’.

P-nas J. Gugas rašo: “p. 
j Lietuvis sakai, kad apšvietietis 
| J. Gugas išdrysta apšvietiečius 
vadinti draugais”. Tai čionai 
p. J. Gugas labai apsilenkia su 
teisybe. Aš taip nerašiau. Aš 
rašiau savo pasikalbėjimą su 
kitu žmogum sekamai: Keista 

! girdėt, kad apšvietietis J. Gu- 
l gas išdrįsta apšvietiečių prie
šą ikomunist-fašistą Dantų va

idinti draugu.
Toliau p. J. Gugas rašo: “O 

aš klausiu p. Lietuvį kaip rei
kia vadint ar ‘šunim’? žinai, 
pirmininkas privalo laikytis 
mandagumo su visais”. Taip! 
pirmininkas visada privalo lai- 

| kytis mandagumo su visais 
susirinkimuose. Bet pirminin
kas tos organizacijos, kurią jis 
atstovauja, niekuomet nepriva
lo tos organizacijos mirtinam 
priešui užleisti pirmininkauti 
ir jį vadinti draugu. Juos ga
lima vadinti’ kitais mandagiais 
vardais, nors jiems ir netiktų. 
Juk Dantų ir kiti jo draugai 
komunistfašistai yra amžini 
priešai ADA Draugijos, o ap
švietietis juos vadini draugais

Ponas J. Gugas rašo, kad 
‘dėl kokio ten sėdinčio žmo

gaus, p. Lietuvis žinai, kad 
prie tavęs jokis žmogus sėdė
jo, tik visą laiką gulėjo”. Tas 
nesvarbu, kad gulėjo, ar sėdė
jo. Tik svarbu tai, kad visi 
būdami tam burelyj viską ma
tė ir girdėjo, kas ten buvo kal
bama ir daroma. 0 jei aš ta
me būrely nebūčiau buvęs, tai 
nė korespondencijos nebūčiau 
galėjęs parašyti į “Naujienas”. 
•Juk ten radio nebuvo, kad nuo
šaliai sėdint butu galima viską 

| girdėt.
Toliaus p. J. Gugas savinasi 

i Lietuvi, rašydamas: “Juk ii 
! jus p. Lietuvis esate apšvietie- 
| tis, tai reikia stot apginti nuo 
| centristų komunistų darbinin- 
! kų judėjimą, parodyti, kaip jie 
i drasko unijas”. Tr-i čionais p 
i J. uGgas lig tą pasakiška pa
parčio žiedą turėdamas, bando 
įspėti, kuri y pa ta rašę tą ko
respondenciją traukia Lietuvį 
prie “apšvietiečių”. Iš tamstos, 
J. Gugas lig tą pasakišką pa- 
“burtininkas”, tokis kaip ii 
ADAI) CPK pirmininkas. Aš 
pasakysiu teisybę, kad aš nie
ko bendro su jumis, SU “ap
švietiečiais”, neturiu ir jus dėl 
manęs galite gyvuoti taip, kaip 
jums* patinka. Tik labai gaila, 
kad jus, “apšvietiečiai”, per 7 
metus “švietėtes” ir visai ne- 
apsišvietėte. Aš visados Į laik-

i rašeius teisybę rašiau ir rašy- 
I siu iš įvairių organizacijų vei- 
I kimo, nežiūrint to, ar kam tei
sybė patiks, ar ne! O tokiame 
mažame būrelyje su tais aki
plėšomis stoti j ginčą ir ginti

i darbininkų judėjimą butų 
bergždžias darbas, nes tie rau
donieji fašistai nesiskaito su 

' jokiais Įrodymais taip lygiai, 
kaip ir p. J. Gugas.

Prie pabaigos p. J. Gugas 
rašo:. “Mane sulyginti su cent
ristais, kad aš Detroito Lie
tuvių bena vadovauju. P. Lie

tuvis labai klysta. Aš to Beno 
nevadovauju, tik mokinu. Kaip 
benas rengė piknikų, tai ne 
mano dalykas.” Taip neteisin
gai rašydamas' “apšvietietis” 
p. J. Gugas bando savo Beno 
išsižadėt, kaip šv. Petras Kris
taus. O tuo tarpu p. J. Gugas 
yra to Beno narys, pirminin
kas, organizatorius ir mokyto
jas. Detroitiečiai tiesiog sako, 
kad tai “Gugo benas”.

Lietuvis.

Eagle River, Wis.
Žinios is Wisconsino

Nors laikraščiai rašo, kad 
šie metai yra labai stiukus ir 
siaučia gana didele bedarbė, 
bet nieko panašaus nejaučia
ma šioj ąpielinkėj. čia vis
kas atrodo gana gerai. Visi 
juda, kruta. Farmeriai neuž
ilgo pradės bulves kasti ir ja
vus kulti. Kiek galima numa
tyti, derlius bus vidutiniškas.

Nuo rugpiucio 30 iki rugsė
jo 2 d. pas mus bus farmerių 
paroda (Couuty Fair). Tad 
ir svečiai iš Chicagos turės 
progos pamatyti, ką Vilias pa
viete galima užauginti. Lai
ke parodos bus šokiai ir gros 
muzika. Paroda įvyks Eagle 
Biver miestuke.

Prieš kiek laiko musų apie- 
linkėj mirė 24 motų jaunuo
lis Jonas Petrošaitis. Rhine- 
limderio ligoninėj jam buvo 
padaryta kažkokia galvos ope
racija. Tai jau antras šeimos 
narys taip miršta. Kiok se
niau panašiai mirė Jono bro
lis. Jis sirgo kažkokia kaulų 
liga, kuri nepasiduoda gydy
mui.

Jonas Petrošaitis buvo pa
dorus vaikinas ir labai drau
giškas. Jis pasižymėjo savo 
tėvų gerbimu. Tikrai gaila 
jauno žmogaus, kurį mirtis nu
varė be laiko į kapus. t

Pas mus buvo pasklidusios 
žinios, kad cldcngiškis Vana
gas atskris į šiaurinę Wiseon- 
sino dalį. • Mes jau buvome 
pusėtinai susirūpinę, kad ne
sudraskytų vištų. Bet vienas 
žmogus mus įtikino, jog las 
“vanagas” yra naminis ir vis
lu nedrasko. Mes ir nusira
minome.

šią vasarą susilaukėm nau
jų farmerių. Jie pradeda 
i urmas steigti tokiose vielose, 
kur dar visai nesenai buvo 
miškai. Pradžia jiems gana 
varginga, bet visgi geriau, ne
gu miestuose nuo tiltų šokti 
ir sau galą daryti, šiandien 
jie kiek pavargs, bet užtat 
ateityj pasidžiaugs.

x — J. Sluu ka.

Summerland, B. C.
Visokios žinios

- ■ ♦ I   - . ■■ ■  .

Pas mus šiuo laiku didele 
darbiiuctė. Visi žmonės dir
ba prie vaisių skininio, kaip 
lai: obuolių, kriaušių, slyvų, 
aprikosų, peach’ių ir kiekių. 
Darbininkams moka po 15 cen
tus per valandą. Darbas tęsis 
iki lapkričio mėnesio. Daug 
darbininkų dirba prie gesini
mo degančių miškų. Apskait- 
liuota, kad išdegė apie 50 my
lių plotas. Valdžia darbinin
kams moka po 15 centų už 
kiekvieną valandą išbūtą miš
ke prie gesinimo ugnies. To
kiu budu darbininkas uždirba 
po 3 dolerius ir 60 centų per 
dieną; dirbti privalo po 10 
valandų per dieną, o likusį 
laiką sunauodli poilsiui, val
giui gamintis ir miegui. Dar
bas sunkus ir pavojingas, nes 
visi žvėrys bėga nuo ugnies ir 
gana pikti, taip kad puola 
darbininkus. Kalnų levai (pu
ma) yra labai pavojinga susi
tikti. Juodoji meška, bėgusi 
nuo ugnies, įlipo į medį pa
žiūrėti linkmės kur geriau iš
bėgti ir tuo laiku ugnis pavė
jui atsivijo ir apsupo medį, 
nelaiminga meška šoko žemėn 
stačiai j -liepsną ir vaitodama

IPacific and Atlantic Photo]

Nušautas unijos šefas
• Chicago. Paveiksle matomas 
Charles Mulcahy. 44 m. am
žiaus, Plumberių unijos biznio 
agentas tapo nušautas ir Ber- 
nard Rubenry, 35 m. amžiaus, 
paslaptingas asmuo plumberių 
unijoj tapo mirtinai pašautas 
dviejų nepagautų asmenų už 
tai, kad jie rengėsi skelbti 
plumberių streiką.

sudegė. Juodoji meška nežu
domą, nes ji minta uogom ir 
kitais augalais. čia turistai 
sustoja ant kelio ir iš rankų 
duoda meškai ko nors esti, 
Vilkai ir pumos (levai) tai 
šaudomi, nes jie žiauriai žudo 
stirnas, o valdžia nori apsau
goti stirnas nuo išnykimo. Bu
vo atsitikimas, kad viena bar
škanti gyvatė, bėgdama nuo 
ugnies, puolė vieną darbinin
ką, gesintoją, bet jis dar neį
kąstas suspėjo užmušti tą nuo
dingą mirties nešėją.

Oro temperatūra jau prade
da pulti, visą rugpiučio mėne
sį svyruoja nuo 90° iki 
95° F. Nor^okia temperatū
ra yra ganaWukšla ir baisiai 
karšia, bet kadangi darbas yra 
liktai skinti vaisius pavėsyje, 
lai galima Jengvai pakelti.

f ■

(.oalmonl^^. C„ anglių ka
syklos nuo susikoncentravusio 
gazo sprogo ir užgriuvus įei
namam tuneliui yra gyvi už
blokuoti 12 žmonės, skubiai 
kasama, nes tikima rasti dar 
gyvus. Kurie buvo įeinamame 
tunelyje, lai tų tik lavonus iš
nešė. Užblokuotų tarpe yra 
vienas pavarde Gailus iš Na- 
naimo, B. C., gal lietuvis?

Liepos 22 d. aš buvau sun
kiai sužeistas automobiliui at
simušus į medį. Buvo pada
ryta galvos operacija. Nega
lėjau dirbti net dvi savailis. 
Apdra tūlos neturėjau, todėl 
gydymosi išlaidas turėjau pats 
apsimokėti. Valdžia man mo
kėjo tik pusę gaunamos algos. 
Po sužeidimo aš buvau atgai
vintas lik po 45 minučių, gu
lėjau be sąmonės ’ nieko .ne
jausdamas, negirdėdamas ir 
nematydamas. Čia nėra jokio 
man artimo žmogaus ir aš ro
dos. turėjau numirti užmirš
tas kaip kale šunų suplėšyta. 
Bet ne, pilnius dvasios anglai 
Kiek galėdami mane gelbėjo, 
užjautė ir stengėsi palengvinti 
baisius žaizdų skausmus; kiek
vieną dieną po kelius kartus 
visi stoties tarnautojai mane 
atlankydavo, ypač stoties vir
šininkas Mr. Palmei’ ir l’ore- 
man’as Mr. Stevens globojo 
mane. Nelaimė ištiko dcl ne
atsargaus ir greito važiavimo 
vieno jauno vėjavaikio.

Dom. I’Ap. Stat. darė ban
dymus pagaminti naujus vai
sius sujungiant skirtingas vai
sių rūšis. Pav. slyvas sujun
gus su '. aprikosais gaunama 
puikus savo skoniu vaisiai. 
Bet sujungus slyvas su pea- 
ch’iais buvo gauta gana šlykš
taus skonio vaisiai; mes vadi-' 
name “sumonkytais vaisiais”; 
kaip žydo duona, žalia, sude
gus ir atšokus.

— G. J.'Yurk.

Iš Lietuvos
Kiek Lietuva išgeria 

degtinės
Ištisų siavaitę girti visi Lietu

ves gyventojai — kūdikiai ir 
suaugę. Lietuves degtinės ba
seinas, kuriame galima su
ruošti tarptautines plaukimo 
lenktynes. Septynių kilomet
rų ilgumo degtinės upelis. 
Visas “malonumas” Kainuo
ja apie 45 milijonus litų.

Statistikos daviniai sako, 
kad Lietuvos gyventojai per 
metus išgeria apie 6 milijonus 
literių degtinės, imant drauge 
ir spiritų, o pridėjus kontra
bandinę ir “samagonka”, tai 
kiekis sieks virš 7 milijonų lit
rų.

“Sausi” statistikos daviniai 
tampa įdomesni, jei juos pa
vaizduoti. Taip, tie 7 mil. lite
rų Lietuvos gyventojams kai
nuoja apie 45 milijonus litų.

Atsižiūrint į gyventojų skai
čių, kiekvienam Lietuvos' pilie
čiui — kūdikiui ir suaugusiam 
— tenka apie 3 literiai per me
tus degtinės. Žinoma, ne visi 
geria, bet jei jie gertų, tai 
skaitant po pusę literio Į parą 
vienam asmeniui, tų degtinę 
gertų visų savaitę (jei kuriam 
suaugusiam pasigerti reiktų 
arti literio, tai vaikams ir pu
sės nereikės, kas ir išlygina 
girtumo laipsnį), — tokiu bu
du, visa Lietuva butų girta iš
tisų savaitę! Todėl, tur būt, 
yra ruošiamos būtent blaivybės 
savaitės, ne mėnesiai.

Dabar, jei visa išgeriamų 
degtinę supiltume į baseiną, 
tai jis turėtų apie ketvirtadalį 
kilometro ilgumo, 20 metrų 
platumo ir pusantro metro gi
lumo. Tokiame baseine patogu 
butų ruošti tarptautinės plau
kimo lenktynės...

Jęi tuos 7 milijonus literių 
paleistume'• upeliu,” tai tas upe
lis turėtų metrų gilumo, metrą 
platumo ir septynis kilometrus 
ilgumo, t. y. — išilgai visą 
Kauno miestą. Subėgęs prie jc 
visas Kaunas', kaip toj dainoj 
dainuojama — “visi žmonės ir 
žvėreliai, * visi paukščiai ir 
paukšteliai” — galėtų * gerti, 
“uliavoti”, apie du menesius!

Žinoma, tokia fantazija ap
sidžiaugti gali nebent didžiau 
si girtuokliai, o tautos ateiti
mi besirūpinantiems šis musų 
žmonių gėrimo faktas yra pa
sibaisėtinas ir verčia rimtai 
susirūpinti.

Ar ne perdaug jau mes gir
ti? Ar ne išmintingiau butų 
tas dešimtis milijonų litų skir
ti kultūros reikalams? Kokį 
milžinišką darbų kasmet galė
tume nudirbti!

/—>—■■■. ........... ............................................................

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
JčirškimO budu šios negražios 

gyslos išnyksta, kad daugiau nc- 
besugryšti. Yra smagu matyti 
kaip dar kurtą kojos palieka šva
rios ir lygios. Jos išrodo taip, 
kaip išrodė jums vaiku esant.

Skausmai ir atdaros žaizdos iš
nyksta gysloms pasveikus.

šis būdas yra visiškai saugus, 
be skausmo, jokių blogų pasekmių 
nebūna ir yra visiškai nekenks
mingas kūno sistemai.

Aš suradau šj gydymo būdų 
dvylika metų atgal ir nuo to laiko 
jį nuatos ir sėkmingai vartoju.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RL'PTL’RA IŠGYDOMA 835
Aš taipgi išgydo u rupturą be 

peilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo. Dvidešimt mtų atgal iš
gydyti atsitikimai tebėra ir dabar 
sveiki. šimtai liudijimų rašti
nėje.

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
v>ietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vul. vak.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus,.kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų/kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tį. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi- 
lics.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį 
'igoninės. Per penkias 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugeli 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit 
Prastesnis produktas 
veikti tiek gerai.

“Milk of Magnesia”
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

(Apgarsinimas)

vartoja 
dešimt

svarbių

tikrojo, 
gali ne-

buvo J.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
JV Dezaininimas ir siuvimą? 

dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 

'į mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER college 
4o». F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State StM k. Lake St. 10 fl.

INKSTŲ — PŪSLĖS
GLANDŲ NETVARKUMAS 

Deginantis šlapumas, skausmas 
nugaros, pūslės arba kojų. Sun
kiai pradeda bėgti nuovargis.' 
50 metų pasekmingas trytmentas 
atveštas iš rytų į Chicago ir Žo
lės pagerins jūsų padėtį Į koletų 
savaičių.

Lengvi nodčliniai išmokėjimai. 
Egzaminavimus dykai. Vienos 
savaitės trytmentas už dykų; dėl 
p^ertikrinimo jums, kad galima 
padaryti sveiku, arba rašykite 
dėl 5 dienų namų trvtmento. 
K1DNEY, BLADDER PROSTATE 

DEPP., S-M-S HEALTH 
INSTITUTE,

1869 N. Darnen Avė., 
Chicago, Illinois

Valandos 10 iš ryto iki <8 vai. vuk. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 po pietų 

v ’ >

From Youlh to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
subręsta l motor], kada inoteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydi a E. I’lnkhutn'e 
Vcgretablo Cotnpound bagelbstl 
atbloigli normai^ sveikatą Ir 
gyvumą.

LYDI A E. 1‘INKHAM’S 
VEGETADLE COMPOVNB 

I.YblA.'ė. MEO. < O., VYNN. MASS,

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
krauj'o, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Wr»t 26 St., kampan Kcch-r A veM T<-l. ('rawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Lrnuia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS
Subatomis iš Stoties \V. C. F. L. 
97(1 kilocykles, nuo (i iki 7 vai. 
vakare ir Kclvergais rš Sto
ties W. H. F. C. 1420 kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Alwatcr Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ....................
R. C. A. Radiola, 10 lubų, 
su viskuo, už ....................

*99 
*109 

*98

tubų, 
už ... 
tabu, 
už ....

Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunswiok, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo *98 
Zcnitii Radio, 9 lubų ^99

Pirm negu pirksite Radio, pa
matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti Šalo prie šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

General Motors
Radios

3343 S. Halsted St. v >

VYRAI
Kraujo ligos, nevirš- 
kinimas, pūslės, uri- į 
nariui pakrikimai 
chroninės ir privati- 
nes ligos ir visokis 
silpnumas, yra sek- 
mingai išgydomos daktaro, kuris 
turi 80 metų patyrimo gydyme tų 
ligų. Del išgydymo užsisenėjusių, 
nervu ar slaptų ligų eikite pas 
Dr. Ross. Jo gydymas sugrąžino 
sveikatą, stiprumą ir gyvumą 
tūkstančiams silpnų ir liguistų 
žmonių. Nežiūrint kad kiti ir 
neišgydė jūsų ligos, ateikite dėl 
geriausių žinomų gydymų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

914 Pagerintas 606, bend
rai su naujausia gydymo si
stema, sudaro tikriausi išgy
dymą sifilio ar prasto krau
jo pakrikimų. Ateikite ir lei
skite išbandyti jūsų kraują.

DR. B. M. ROSS,
35 S. Dearborn St., kam

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Ligonis nori pasveikti! 
Kad atgauti sveikatą ir būti lai-, 
mingu jie turi pasiduoti gydy
mams, kurie yra išbandyti ir pa
sirodė sėkmingi tūkstančiams at
sitikimu.

Ateikite dėl nemokamų 
informacijų

Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdic 10 v. r. iki 5 v. p. p. 

Nedėliomis 10 v. r. iki 1 v. p. p. Pane- 
dėliais. Sercdomis ir fiųbatomia valandos 
yra prailgintos nuo 10 v. r. iki 8 v. v.

WISSIG, 
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Chicagos i Toron
to, Ontario, Kanadą
Chicagiečiii atostogų įspūdžiai

Sumanėme atlankyti savo 
gimines Kanadoje ir gavę gelž- 
kelio tikėtus iš I. C. R. R., šei
myna iš 6 yptaų 18 liepos 
12:35 naktj apleidome Chicagą. 
Važiavome Canadian National 
R. R. Naktį važiuoti' buvo nuo
bodu, miegoti gerai negalima. 
Iš ryto prašvitus buvo daug 
smagiau matant ūkių laukus. 
Avižos, miežiai ir kviečiai buvo 
renkama nuo laukų, vietomis 
jau rioksojo dideli kūgiai šiau
dą, reiškia jau buvo iškultos 
avižos arba kiti javai. Taip 
pat matyti dideli kūgiai šieno. 
Vietomis matėsi būriai: karvių, 
avių, kiaulių ir paukščių. Va
žiuoti buvo gana karšta, nes 
tuo laiku buvo perdaug šiltas 
oras.

Privažiuojant Kanados rube- 
žių peržiurėjo bagažą, taip pat 
pareikalavo pilietiškų popierių, 
klausinėjo ką veiksime Kana
doje, ar ilgai ten busime ir vėl 
ar grįšime į Chicago, kaip il
gai dirbta ant geležinkelio ir 
t. t.

Po 16 valandų važiavimo 
traukiniu pasiekėme šenai lau
kiamą miestą 
Kanada; 
kome i c 
venimo, 
per 20 
buvome

Oh, 
pasitikti 
artimus 
tus per 
tus tuo 
dingumus—žmogus per spaudą resu>

Toronto, Ont. 
pasisamdė cab atvy- 

vietų musų giminių gy- 
su kuriais nesimatėme 
metų, o kiti visai ne-

kaip malonu ir linksma 
tuos žmones, o ypač 

savo gimines nematy- 
tiek laiko. Pergyven- 
laiku jausmus ir šir-

negali išreikšti, trūksta jėgų.
Toronto tai jau ne Chicaga. 

Ten yra skanaus jilaųs ir kito
kių gėrimų, galima troškuli ge
rai numalšinti.

Svaiginantieji gėrimai užlai
koma valdžios sandėliuose. No-

šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Piospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 6»th St
Tel. Prospect 3140

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

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

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0145

rėdamas pirkti juos, turi tūnoti 
valdžios leidimą, kuris kainuo
ja metams 2 doleriai.

Toronto miesto išvaizda ge
ra. Centras Toronto miesto 
tai yra Yonge Avė, yra gana 
gražus. Bankų ir krautuvių, o 
ypač dvi krautuvės T. Eaton 
ir Simson, pagal įrengimą iš
rodo kaip Chicagos Marshal 
Field krautuvė. City Hali pui
kus namas, iš vidaus ant sienų 
pakabinti dideli paveikslai bu
vusių 
miesto
miesto, kada jis buvo vadina
mas York, 
vietos' kaip tai 
ra i, panašiai 
White City.

Sekmadieniai

apie visa ką, kas kur reiškia. 
Užklausus, kaip jus galite šiuo
se laikuose išsilaikyti kada ir 
didelės dirbtuvės uždarytos,

na, ir dar dirbu net viršlaikius 
kartais'.

majorų ir kitų Toronto 
valdininkų; paveikslai

Pasilinksminimo 
“šiovai”, teat- 

kaip Chicagoje

uždaryta, tik 
maudynės' atdaros, 
mokėti už padėjimų 
norint maudytis.

Jaunimo Sąjungos

bet reikia
drabužių

skaitykla

i ka skaitykla, priėjęs prie gy
venamo namo, 
“Skaityklon eidami 
neskambinti”. Skaitykla 
dasi prie 157 Gore Yare 
Įėjau vidun. Frontruimy 
švarus stabas, ant kurio 
koj padėti po 2 numeriu se
kančių laikraščių: “Naujienos”, 
“Keleivis”, “Dirva”, “Laisvė”, 
“Vilnis”; po 1 num. “Kultūra” 
iš Lietuvos ir “Balsas” iš Til
žės” 
kad 
žiai 
t.t. 
dos 
2 šėpos su knygomis, 
Sūnų ir Seserų Draugijos kny
gynas. Pasikalbėjus su šeimi
ninke paaiškėjo, kad viršminė- 
tus laikraščius visus išrašo 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
junga išimant “Vilnį”, kurią 
atneša kitas vyras ir padeda 
čia dėl pasiskaitymo. Pažiūrė
jęs patėmijau, kad visi laik
raščiai adresuoti skaityklos ad- 
--- , “Vilnis” adresuota: Vit
kus V. 706 Kichmond St. Už 
rūmą skaityklai mokama ren
dos $5.00 i mėnesi. Taip pat 
šeimininkė šakė, kad jie gyve
na apie 2 metu Toronto ir jau 
turi nusipirkę minimą namą. 
Namas atrodo gerai, mūrinis, 
Furnace šilima, apačioj 3 rui
mai, viršui 3 miegruimiai. Me
tai atgal mokėjo už tą namą 
$4,200. Vyras uždirbąs 65c į 
valandą. Dabar mažai dirbąs.

Toronte didelė bedarbė

randu iškabą: 
meldžiu

ran- 
Ave. 
stovi 
tvar-

Skaitykloję kabo parašas, 
lankantys gra- 

nerukytų ir 
užlaiko Kana-

skaitykla
užsilaikytų, 
Skaityklą

Lietuvių Jaunimo Sąjunga.
rodos,

Toronte didelė bedarbė taip, 
kaip visur dabartiniu laiku. 
Musų giminės ir kiti jų drau
gai pilnai dirba dirbtuvėje. In- 
ner-Spring Mattress and Cu- 
shion Co. prie 294 Brunswick 
Avė. Minėtos dirbtuvės savi
ninkas yra Alex VVeiner. Turė
jome progą 
dirbtuvėlę, 
trijų aukš
karna $120.00 į 
ba 7 vyrai ir 3 
ba mat ras u s ir 
šinomis ten pat; išdirba,
riuos deda į matrasus.

Darbininkams 
$10.00 iki $25.00 
Savininkas Mr. Alex 
mandagus ir gudrus 
gerai rusiškai kalba, 
visą dirbtuvę,

apžiūrėti minimą
Šamas

rendos
mėnesį, 
moterys;

springsus

murinis 
mo- 
dir- 
dir- 
ma- 
ku-

mokama 
savaitėje.

VVeiner 
žmogus, 

Išrodė 
paaiškindamas

nuo

Kaip kunigas parapijomis bara
Yrn lietuviu šv. Jono parapi

ja; klebonauja kun. K. Baro
nas. Prie bažnyčios nedėlioj 
27 liepos, stovint būreliui žmo
nių ir kalbant apie dabartinius 
bedarbės laikus, visi dejuoja, 
kas čia bus, darbų nėra, vie
toje, kad gavus darbus, dar 
atleidžiama darbininkai. Išeina 
iš bažnyčios kun. K. Baronas 
ir pradeda barti parapijomis, 
sakydamas “bolševikai sekma
dieniais rengia piknikus ir 
mes sekame juos, rengiame 
taip pat piknikus sekmadie
niais. Geriems katalikams taip 
neišpultų daryti, 
bažnyčios, kam 
jeigu 
mano

neklausote 
prisakymų!

Kam jums 
jums manęs, 
ir nepildote

ginčai tarpe žmonių;Kilo 
vieni pritaria kunigui, kad ne 
daryti-nerėngti piknikus sek
madieniais, kiti sako, kad rei
kia rengti, kurgi mes dėsimės 
per visą dieną; ant pikniko 
pasilinksminsime, na ir pinigą 
padarysime dėl parapijos. Ku
nigas sako, jums 
nigų ir pinigų, 
daug pinigų, štai

uždekite, na ir bus 
sakęs taip kunigas

vis kad pi- 
jeigu norite 
šitą bažny- 
brangiai ir 
pinigų, pa- 
pasišalino.

Lietuvių visur rasi
Šalę Toronto yra Tsland 

Park, kur reikia važiuot laivu

Seredoj, Rugpiučio 27 
yra 

LIETUVIU DIENA 
NACIONALĖSE

ORO LENKTYNĖSE 
CURTISS-REYNOLDS AIRPORTE 

CHICAGO
Ruffp. 23 iki Rūgs. 1 

Prisidėkite prie savo draugų ir 
vientaučių didžiausiame sporto įvy
ky visoj istorijoj! Drąsiausios 
greitumo ir sugabumo rungtynės 
garsiausių pasauly aviatorių. Sensa
cingi žygiai, stebinantys šposai ore. 
Prisirengkite dabar, kad pamatyti 
viską laike šio sujudinančio 10 die
nu programų.

KAIP NUVAŽIUOTI 
Curtiss-Keynolds Airport yra Glen- 
vie\v miest., 1 mylia j vakarus nuo 
VVaukegan Rd., prie Lake Avė. (3 
mylios į šiaurę nuo Dempster St.). 
Ženklai ir trafiko policistai padaro 
važiavimą lengvą. Užtektinai 
mokamos vietos parkinimui. 
TRAUKINIAIS: Milwaukee RR. 
šiai iš Union Depot į Airportą
15 min. nuo 11:45 v. r. iki 2 v. p. p., 
35 minutes važiavimo. — North 
Shore elektrikinis kas valandą iki 
vidurdienio, kas 15 min. nuo pietų 
iki 2 v. p. p., iš reguliarių vidur- 
miesčio stočių, priveža bosais tie
siai iki Airport. — Patogus laikas 
sugryžimui. Pilnai Round Trip ant 
abiejų linijų 75c.

DYKAI AUTOMOBILIŲ 
PASISTATYMAS 

Generalė įžanga $1.00

apie 15 minučių. Island Park 
yra apsuptas vandeniu iš visų 
pusių, jau su automobiliam 
ten neprivažiuosi, užtat laivu 
prisikimšę pilna žmonių va
žiuoja kur telpa apie 2000 pa- 
sažierių.

Tsland Park atrodo gražiai, 
daug medžių aplinkui, galima 
maudytis, laiveliais kilnotis; 
Vienoj vietoj girdėjau Victrola 
grajo lietuviškas dainas ir šo
kius, būrelis lietuvių pasidėję 
ant pievos Victrola ir klausosi 
sau; smagiai ir gražiai laiką 
praleidžia.

Namai pragarai, be namų 
negerai

Išbuvę Toronte devynias su 
viršum dienas, 28 liepos, 6:15 
m. vakare grįžome į Chicago. 
Naktį važiuojant arčiaus į ru- 
bežių, klausinėjo pilietiškų po- 
pierų ir kitų dokumentų, žiu
rėjo bagažą. Oras buvo vėsus

ir nė nepasijutome kaip per
važiavome 15-16 valandų. Gir
dime ' kondutokrius' sako, se
kantis 63 Str., Chicago

Darbininkas žmogus daug 
negali važinėtis, viešėtis ir taip 
panašiai, nes negali tiek už
dirbti. Darbininkas uždirba 
tankiausiai tiek, kad vos gali 
vargingai pragyventi, taigi pa
našus išvažiavimai ir būna ga
na linksmus ir malonus. Taip 
ir mums tas laikas yra malo
nus ir brangus, kurį praleido
me Toronte tarpe savo jaus
mingų giminių, kaip tai Elena 
ir Julius Drabata, jųjų gaspa- 
doriai, kurių ir vardą nepa
klausiau, jų draugas Antanas 
Ošzkielianiec, savininkas dirb
tuvės A. VVeiner ir kitų gerų 
draugų ten susipažintų. Taria
me visiems širdingą ačiū už 
musų priėmimą ir vaišinimą.

—P. Pivorunas.

Viekšniečių Kliubo 
išvažiavimas

Bugpiučio 131 d. Jos. Baus- 
kio darže prie 87 Street, pusė 
mylios į vakarus nuo Kcan 
Avė. Viekšniečių Kliubas ren
giasi dar sykį pasilinksminti 
su draugais ir Kliubo rėmė
jais, nes jau vasara baigiasi 
ir trumpoje ateityje nebeliks 
nė žalių žolynų, nė lapų ant 
medžių, gamta nužydės. To
dėl kviečiame visus draugus ir 
rėmėjus dalyvauti šiame išva
žiavime.

šio išvažiavimo pelno dalis 
yra skiriama nelaimingam 
Viekšniškių Kliubo nariui, kurs 
randasi Oak Forest prieglaudo
je, dr-gui Račiui. Tad kurs ir 
išleis dolerį kitą, neišleis ant 
nieko, o padarys mielaširdingą 
darbą, iš kurio teks ir tam ne
laimės užpultam draugui, kurs 
jau keli metai randasi toje val

džios prieglaudoje.
Draugas Račius budamaįs 

sveikas visada rėmė Kliubą iji 
nuoširdžiai*' jam darbavosi, ir 
tada turėjo daug ir gerų drau
gų, nes pats visiems būdavo 
geras. šiandien bukime geri 
jam.

Kviečia Viekšniškiai.

Kada Jus Prarandate
Spėkas ar Svarumą

Vyrai ir moterys, kurio yra silpni ir li
guisti ir turi prastą apetitą, nevirškinimą, 
kenčia nuo gasij ar išpūtimo pilve ar vidu
riuose, inkstu ar pūslės įdegimo, ar chroni
nės konstipacilos. turi imti Nuga-Tone ir 
pastebėti pastebėtiną pagerėjimą, kuris seks 
jau tik už kelių dienų.

Nuga-Tone iAvalo kūną nuo ligas gimdan
čių ne&varumų, kurie padaro gyvenimą 
skurdų. Jie suteikia jums geresnį apetitą, 
pagelbsti virftkinimui ir nugali gasus ar ifc- 
pūtimą pilve ar viduriuose. Nuga-Tone taip
gi nuramina pakrikusius nervus, pašalina 
inkstų ar pūslės įdegimą, stimuliuoja ir su
stiprina silpnus, neveiklius organus, paga
mina užtektinai raudono, sveiko kraujo, nu
gali konstipaciją, suteikia poilsingą, atgai
vinantį miegą ir prideda sveikų raumenų 
liesiems kūnams.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vai
stų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus ifi savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

Garsinkitės ‘N-nose’

NUSTATANT EISENA!

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakiu”

Kai norisi persivalgyt.

nc-
tie
kas

"Vietoj to užsirūkykit Lucky" ■■■■■■■u
Būk nuosaikus—būk nuosaikus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk 
tos ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modern
išką, visada jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus kada 
rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo procesą.Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

♦"Ne ypatingas valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai į dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell**, 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterims norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas sugaržins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, "Vietoj to—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs 
išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK__ Lucky Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.
© 1930. The American Tobacco Co.. Mtr* 
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THEM DAYS ARE GONEFOREVER Conquer This On Your Contralto.
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
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Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subficription Rateli
$8.01 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicasrc

Be per eopy

Entered as Second ClaM Matter 
March 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, I1L, undar the act of 
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Naujienos eina kasdien. Htakiriant 
sekmadieniu >. Leidžia “Naujiena” 
Bendrovė 1739 So. HaUtad 9L. Chi- 
cago. I1L Telefonai Roosevelt 8500.
f ■ " -1'^- ’ ' ' ' įbildi.. N lt...-

BEDARBIŲ SKAIČIUS

Gyventojų surašinėjimo biuras sako, kad jo, surink
tomis žiniomis Jungtinėse Valstijose balandžio 1 d. šių 
metų buvo viso 2,508,151 bedarbis. Tai sudarą “tik” 2 
nuošimčiu visų krašto gyventojų ir “tik” 5 nuošimčius 
darbininkų.

Šita skaitlinė žymiai skiriasi nuo spėjimų, kuriuos 
yra darę taip atskiri asmens, kaip įvairios neoficialės 
įstaigos. Amerikos spaudoje daug kartų buvo reiškia
ma nuomonė, kad bedarbių skaičius šioje šalyje siekiąs 
5, o gal net 6 arba 7 milionų. Kurią skaitlinę dabar 
reikia imti, kaipo tikriausią?

Cenzuso biuru, žinoma, reikėtų pasitikėti labiau, 
negu kuo kitu, kadangi jisai remiasi ne spėjimais, bet 
surašytais faktais. Tečiaus klausimas, ar biuro darbi
ninkai surašė visus bedarbius?

Prie bedarbių surašinėtojai skyrė tuos žmones, ku
rio balandžio 1 d. “buvo be darbo, galėjo dirbti, ieškojo 
darbo, bet negalėjo darbo gauti”. Ši bedarbių definici
ja, aišku, yra gana siaura. J ją įeina tik žmonės, kurie 
“gali” dirbti, bet negauna darbo.: Bet jeigu, sakysime, 
žmogus serga ir dėl tos priešasties ^isaį laikinai yra 
netinkamas darbui, tai ar jisai yra bedarbis,' ar ne? 
Sulig cenzuso biuro nusistatymu, toks žmogus nėra be
darbis, kadangi tą dieną, kada pas jį atsilankė gyven
tojų surašinėtojas, jisai dirbti negalėjo.

Bet tikrumoje tarpe sergančių gali būt ir nemažas 
skaičius bedarbių. Jeigu žmogus, kuris neturi darbo, 
apserga, tai jisai juk nepaliauja buvęs bedarbis, nors 
ligos laiku jisai, suprantama, dirbti negali.

Toliaus, gyventojų surašinėjimo biuras laiko būti
na bedarbio ypatybe darbo ieškojimą. Bet tai yra klai
dinga. Jeigu, pavyzdžiui, užsidaro dirbtuvė ir bosas 
darbininkams pasako, kad už keleto savaičių dąrbas vėl 
prasidėsiąs ir jiems busianti duota žinia, kada vėl atei
ti dirbti, tai daugelis atleistų darbininkų neis kitur ieš
koti darbo, bet lauks, kad atsidarytų' ta dirbtuvė, ku
rioje jie pirmiau dirbo. Lauks ypatingai tokiam laike, 
kada darbų iš viso yra maža.

Be to, kuomet užsidaro tam tikras fabrikas arba 
sumažina darbininkų skaičių, tai atleistieji darbininkai 
kartais nieko kito ir negali daryt, kaip tik laukti, kol 
tam pačiam fabrike atsiras-darbo, nes tos rūšies darbų 
gal būt tame mieste daugiaus nebėra. Važiuot į kitą 
miestą ieškot darbo, kuomet yra žinoma, kad ir kitur 
tie darbai sumažėjo, reikštų tik be reikalo išmesti su
taupytus savo centus kelionėms. Toki darbininkai (sa
kysime, angliakasiai tam tikros apielinkės, kur užsida
rė kasyklos) “darbo neieško” ir todėl, sulig cenzo biu
ro patvarkymu, nėra laikomi bedarbiais, kuomet tikru
moje jie yra bedarbiai.

{ bedarbių skaičių biuras, pagaliau, neskiria tų 
darbininkų, kurie dirba tik dalį laiko — sakysime, dvi, 
tris dienas savaitėje; neskiria ir tų, kurie, negalėdami 
gauti darbo savo amate, verčiasi kokiu nors svetimu 
jiems užsiėmimu (pav. agentavimu), nepadarydami 
kartais nė tiek, kad užtektų pragyveųimui. Jie, mat, 
“dirba” ir darbo “neieško”, todėl nėra bedarbiai.

Visa tai paėmus dėmesin, atrodo, kad surašinėjimo 
biuras padavė daug mažesni bedarbių skaičių, negu ji
sai yra tikrumoje. Bet kiek mažesnį — milionu ar 
dviem milionais, ar gal tik keliais šimtais tūkstančių — 
yra sunku pasakyti.

SAVOTIŠKI SOVIETŲ INDUSTRIALIZACIJOS
“PASISEKIMAI”

Bolševikų valdomoje Rusijoje viskas eina, kaip iš 
pypkės. Pramonė auga Stebėtinu spartumu; penkerių 
metų industrializacijos planas vykinamas taip sėkmin
gai, kad jisai bus užbaigtas per iketverius arba net per 
trejus metus; žemės ūkio kolektyvizacija baigia išnai
kinti “kulokus” ir .privatinį ūkį; darbininkų ir valstie
čių gerovė kyla, kaip ant mielių*..

Bet tuo pačiu laiku, kada viskas šitaip puikiai -se
kasi, ateina žinia iš Maskvos, kad iš Doneco srities 
anglies kasyklų bėga angliakasiai. Bėgimas esąs masi
nis ir vas nesiliaująs — vadinasi, jisai jau prasidėjo 
Ipirmiau ir dabar tebesitęsia. Kodėl sgi angliakasiai tu
rėtų iš tenai bėgti, jeigu darbas jiems sekasi ir jų ma
teriale padėtis gera?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams---------—- - - - $8.00
Pusei metu............ 4.90
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam ------    1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iinaiiotojuii
Viena kopija____ ■ . . . 8c
Savaitei -------------- i8c
Iflneaiul -- ....... - —T-T - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams____ - - . - $7.00
Pusei metu....... ......................... 8.50
Trims minesiams __--- — - 1.75
Dviems minesiams 1.25
Vienam minesiul-------------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams -------------------—. $8.00
Pusei meta--------- ----------------4.0$
Trims minosiams —---------- £.10
Pinigus reikia siusti palte Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Maskvos telegrama aiškina, kad “bėgimo priežas
tis yra didelis maisto krizis”. Paprastais žodžiais kal
bant, Doneco kasyklų srityje siaučia badas. Badas ge
na angliakasius iš kasyklų!

Ar ne keista industrializacijos, kolektyvizacijos, 
sovietizacijos ir socializacijos pasekmė? Badas vienam 
svarbiausiųjų Rusijos pramonės centrų, nuo kurio pri
klauso visas krašto gyvenimas! Jeigu Doneco anglies 
kasyklos nedirbs kaip reikiant, tai pritruks anglių dau
gumai dirbtuvių ir geležinkeliams — kas tuomet suks; 
Rusijos industrijos ratus?

Pašalinti darbininkų trukumą Doneco kasyklose, 
pasidariusi dėl angliakasių bėgimo, sovietų valdžia, 
kaip praneša ta pati telegrama, įsakė mobilizuoti “dar 
50 tūkstančių valstiečių priverstinam darbui kasyklo
se”. Taigi pabėgusius angliakasius bandoma pakeisti 
ūkininkais, paimtais nuo žagrės. Geri iš jų bus “anglia
kasiai”, nėra ko ir bekalbėti!

Bet argi tiems mužikams, suvarytiems į kasyklas, 
nereikės valgyti? Sovietų valdžia tur-but mano, kad 
tuo maistu, kuriuo negalima pasotinti angliakasius, bus 
galima pasotinti ūkininkus. “Sukolektyvizuoti” Rusijos 
mužikai, matyt, jau yra papratę badauti. O pramonės 
darbininkai dar ne. Kai Stalinas pabaigs vykinti savo 
“penkmečio planą” pramonėje, tai gal ir jie bus prie 
to papratę.

Tuomet jie daugiau nebebėgs, — nes ir nebebus 
kur daugiau bėgti!

Rojus — ar ne?

Jauno lietuvio mok
slininko atradimas

Jo mokslo darbas (jaii pakeisti 
atomų teoriją

Trumpai .pranešam apie lie
tuvį — mokslininką Ciuriche 
Povilų Braždžionį (ne ‘Grą
žai tį).

Baigęs Lietuvos universite
tą jis išvažiavo musų almae 
mutris *komandjruotas tobulin
tis moksle. Kadangi prof. Če
pinskis įsitikino jo gabumais, 
tai davė jam asmeninę reko
mendaciją į Ciuricho garsų fi
ziką prof. E. Meyerį.

Pasirodė, kad Brazdžionis 
Ciuriche atliko tokį darbą, į 
kurį prof. Mcycrio nuomone, 
atkreips dėmesio visos Euro
pos fizikai. Brazdžionio dar
bas dabar spausdinamas vo
kiečių kalba. tTai “Starko 
efektas su gyvsidabrio roao- 
nansais”. Darydamas tyrinę-, 
j imtis Brazdžionis gavo rezul- 
tdtų, kurie privers šiek tiek 
pakristi dabartinę atomų 
strakt uros teori ją!

Prof. Mayerio nuomone 
Brazdžionio asmeny mes tu
rim labai gabų tyrinėtoją — 
fiziką, darantį puikią reko
mendaciją Lietuvos universi
tetui. Iš to, kaip tas dirba, 
prof. Mcyeris įsitikino, kad 
Lietuvoj irgi varomas rimtas 
mokslo darbas.

Prof. Čepinskas pastebi, kad 
Kaune Brazdžionis visai nega
lėtų nuveikti tiek daug, nes 
nėra atatinkamų laboratorijų. 
Šiaip musų studentai pareiš
kia kartais tokių gabumų, kad 
duoda tvirto pagrindo pasiti
kėti lietuviško mokslo ateitim. 
Keletas jų baigę Kauno uni
versitetą studijuoja užsieny ir 
daro puikią pažangą. Taip 
antai atstronomas matemati
kas Slavėnas, studijuojąs Ame
rikoj kaip Rockefellerio sti
pendiatas, jau užsirekomenda
vo, kaip rimtas mokslo vy- 
vyras. Vokietijoj studijuoja 
baigę Kauno universitetą Ka
tilius (Vokiečių Reicho stipen
diatas) ir Stanaitis (Humbolto 
stipendiatas). Tai jauni ga
bus mokslininkai, kurie paro
do lietuvių jaunuomenės ga
lėjimą moksluose neatsilikti 
nuo senų kultūringų tautų.

Laisvos šalies lais
vojo mokslo šventė
Kunigai laisvamanių iškilmėse

Kaunan sugrįžo iš Belgijos 
Umto rektorius prof. Čepins
kis, dalyvavęs, kaip musų U-to 
atstovas, Briuselio Laisvojo 
Universiteto inauguracijos iš
kilmėse. Toji mokslo įstaiga, 
esančioji laisvamanių kryp
ties, guVo dabar naujus pui
kius rumus, kur iškilmingai 
persikraustė. Prie rūmų Sta

tybos prisidėjo gausingomis 
aukomis amerikiečiai — Ro- 
kefelleris ir Edukacijos Fun
dacija”.

Per iškilmes kalbėjo U. S. 
A. ministeris Briusely p. Gib- 
son, pažymėjęs, kad ir Ame
rika deginka Belgijai, nes Ko
lumbo ekspedicijoj dalyvavo 
apie šimtą belgų — flaman- 
diečių, ne maža belgų dalyva
vo kolonizuojant VII — XVIII 
šimtmečiuose Amerikos žemy
ną, o‘belgų universitetuose mo
kės ir mokos daug amerikie
čių?

Belgų ministeris Iluymans 
pabrėžė kad belgai didžiuoja
si savo demokratine tvarka, 
kurios dėka žydi kultūra.

Tas belgų gilus demokratiš
kumas ir pilna laisvė padare 
profesoriui Čepinskiui giliau
sio įspūdžio. Kadangi gyveni
mas eina normaliai — demo
kratiškai, tai ir santykiai tarp 
įvairių grupių ir partijų ra- 
mųs ir taikus. Minėto Lais
vojo 'Universiteto inauguraci
joj, laisvamanių gražioj šven
tėj dalyvavo daugybė kunigų.

Amerikoje viskas 
kitaip

Sausra ir nederlius “išgelbėjo” 
farmerius nuo bankroto

Senajame pasaulyj žinoma 
viena didžiausių nelaimių yra 
badas, o badas kila dėl neder
liaus ir abelnai blogų metų. Jei 
už ką Bu ropos farmeris dėkoja 
savo Dievui, tai už gerus me
tus ir gausingą vaisių.

Amerikoj yra viskas atbulai: 
čia derlius Ir geri metai yra 
tikra nelaimė ir eilė gerų me
tų gali visiškai sugriauti Ame
rikos farmerių ūkį.

Kad tai yra nenormalus reiš
kinys, be tolimesnių išvadžios 
jimų visi mato. Bet kaip ta
tai yra, nesupras be bendros 
Amerikos ūkio politikos vaiz
do.

Pasaulinė maisto rinka šiuo 
laiku yra perpildyta (nors Ki
nijoj milijonai žmonių badau
ja), ir Amerikos pigiems mais
to produktams nėra pirkėjų. 
Tad Amerikos vidaus rinkoj 
maisto kainos tiek puolė, kad 
farmeriai turi parduoti su nuo
stoliai arba šerti gyvuliams. 
•Kaip ir keistai atrodo, bet ke
letą iš eilės gerų metų Ameri
kos ir Kanados farmerius at
vedė stačiai į bankrotą.

Amerikos ūkio kooperatyvai, 
valdžios subsidijuojami ir nu
pirkę daugybes milijonų buše
lių grudų, nukentėjo milžiniš
kus nuostolius. Išgąsdinti val
dininkai bandė agituoti farme
rius, kacL po mažiau besėtų, 
kad tuo budu išlaikius derliaus 
lygsvarą.

Šių metų pradžioj pasirodęs 
gausingas derlius dar labiau 

buvo ivaręs rupesnio, tik Štai 
netikėtai užėjusios kaitros ir 
sausra atnešė “palengvinimą”, 
kuomet iš gero derliaus benu- 
simato tikrai blogas derlius.

Nepaprastai karštas oras, 
prasidėjęs birželio mėn., ir 
tvėręs per visą liepą ir rugpiu- 
čio pradžią, galutinai, sunaikino 
pasėlius pietinėje daly Missou- 
ri, šiaurinėj Arkansas. pietinėj 
Illinois, pietinėj Indiana, pieti
nėj Ohio, Kentucky, šiaurinėj 
W. Virginia, šiaurinėj Virgi- 
nia ir dalinai Montana ir Ne- 
braska.

Minėtose valstijose ne tik 
apskaičiuota milijonai nuosto
lių maistui, bet dingo ir gyvu
lių pašaras. Nederlius apėmė 
daugiau kaip milijoną farmų, 
turinčių viso 2,250,000 arklių, 
6 milijonus galvijų ir 12 mi
lijonų kiaulių ir avių, tai yra 
12% visos šalies gyvulių.

Karšta vasara pakenkė ir vi
same krašte derliui, ir derlius 
skaitomas žemiau patenkina
mo. Tokiu budu žymi farme
rių dalis vėl atsidūrė labai, 
sunkiame padėjime. Jau dabar 
kaikurie nebeturi maisto. Ame
rikos farmeris, visų maitinto
jas, pirmiau turėjęs savo der
lių parduoti .pusvelčiui, dabar 
pats neturi sau ir gyvuliams, 
ir kas sunkiausia, neturi lėšų 
apsimokėti mokesnių ir skolų.

Hooveris vėl kalba apie pa- 
gelbą farmeriams. Bet jei ko-1 
kia pagelba ir bus suteikta, tai 
bus tik laikina dozė sergan
čiam ukiui. Amerikos ūkio li
ga yra kita, ir ji yra prasidėj
ai dėl parazitų apsėdimo. Ka
pitalistinė tvarka su armijomis 
tarpininkų, agentų, “chain” 
truStų yra ūkį pagavusi į savo 
tinklą, ir farmeris turi pro
dukuoti ne tiek dėl šalies rei
kalų, kiek tų tarpininkų spe
kuliacijos naudai. Ir tie para
zitai sutvarkė taip, kad nežiū
rint kokie, metai, koks derlius, 
—ar geras ar blogas, farme
rių i visada blogai. Kada pro
duktų yra daug, parazitai nie
ko nemoka, remdamiesi tuo, 
kad nereikalinga, ir farmeris 
turi bankrotuoti. Kada metai 
blogi, farmeris vėl turi ipats 
savo vargus pakelti. Ir vie- 
nintėlė pagelba galima tik že
mes ukiui iš pamatų persitvar
kius ir nustačius santykius 
tiesiai su vartotojais', parazitų 
tarpininkystę išnaikinti, o tas 
darbas yra jau bendros vidaus 
politikos klausimas, kurio be 
pamatiniai radikalių priemonių 
nėra jokios galimybės išrišti.

Kunigai Išsiilgę 
Inkvizicijos

Londonas. Vienas Anglijos 
vadovaujančių dvasininkų. Bev. 
J. C. Hardwick Oxfordo dva
sininkų konferencijoj pareiškė, 
kad dabar žmones idbiau biją 
psychologinių ‘kompleksų kaip 
pragaro ugnies ir todėl vengią 
visokių savęs varžymų, kaip 
senovėj žmonės vengė pėklos. 
Tdkie 'žmonės 'esą vedami mo
kslininkų grupės, o mokslinin
kai esą dvidešimtojo amžiaus 
Torkvemados (Torkvemada bu
vo vienas iš kruviniausių ink
vizitorių viduramžiuose).

“Kuomet mokslininkai atsi- i
sėda į balną, mes pradedame 
ilgėtis senųjų laisvųjų Torkve
mados dienų!” pareiškė tas du
sių ganytojas. “Ateities ink
vizitorius (suprask, mokslinin
kas) musų nedegins; jis darys 
su mumis bandymus; jis’ pa
ims žmogaus sielą ir išvers ją 
i antrą pusę. ‘ Mes neturime 
užmiršti, kad pirmasis psycho- 
logas buvo velnias—melo tė
vas”.

įdomiai skamba šią gadynę 
žodžiai apie Torkvemados ir 
inkvizicijos “gerus ir laisvus 
laikus”.—T.
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(Tęsinys)
Skambino mišparams, sesuo 

suvyniojo j ryšulį visą galybę 
saldainių ir padavė man, ku
riuos aš labai patenkintas pa
siėmiau. Abtisė atsistojo ir ta
rė mano motinai: “Aš matau 
tamstos sūnų kaip savo auklė
tinį, miela ponia! ir noriu nuo 
šiol juomi rūpintis.”

Mano motina iš susijaudini
mo negalėjo kalbėti, ji bučiavo, 
liedama karštas ašaras, kuni
gaikštytės rankas. Jau rengė
mės išeiti pro duris, kaip kuni
gaikštytė mus palydėjusi mane 
dar kartą pakėlė, rūpestingai 
pasukus į šalį kryžių, stipriai 
•prispaudė ir verkdama, taip 
kad karšti lašai pabiro ant ma
no kaktos, sušuko: “Pranciš-1 
kau! — buk dievobaimingas iii 
geras!” — Aš buvau giliai su
jaudintas ir turėjau lygiai ver
kti, stačiai > nežinodamas, ko
dėl.

Abtisci padedant mažas ma
no motinos iitkis, gyvenusios 
netoli vienuolyno vienoje pieJ 
ninej, greitai įgavo geresnės iš
vaizdos. Vargui atėjo galas, aš 
vaikščiojau geriau 'aprengtas, 
naudojaus klebono pamokomis; 
kuriam aš kartu, kuomet jis 
vienuolyno bažnyčioj laikė pa
maldas, tarnavau choro bernio
ku.

Dabar dar lyg palaimi ntaš 
sapnas supa mane tų laimingų 
jaunystės dienų atsiminimas! 
— Ak, lyg tolima, žavinga šalis, 
kur gyvena džiaugsmas ir ne
sudrumstas laisvų kūdikio sva
jonių ūpas, pali'ko tėvynė toli, 
užpakaly, bet kuomet aš atsi
gręžiu, tai priešais žėri bedug
nė, kuri mane amžinai nuo jos 
atskyrė. Pagautas karšto ilge
sio, stengiuos daugiau ir dau
giau pažinti savo mylimuosius, 
kuriuos anoj pusėj, lyg rytme
tinės aušros purpurinėj pašvai
stėj 'beklaidžiodamas, pama
čiau, aš stengiuos suprasti jų 
malonius balsus. Ak! — ar yra 
tokia bedugnė, per kurią meilė 
su savo stipriais sparnais ne- 
penskristų? Ką reiškia meilei 
erdvė, laikas! — Ar ji negyve
na mintyse ir tokia žino sai
ką? Bet tamsios esybės kįla, 
tirščiau ir tirščiau susispaus- 
damos, tampriau ir tampriau 
mane uždarydamos, jos užstoja 
vaizdą ir pagauna mano mintis 
j dabarties sielvartas, kad ir 
pats ilgesys, kurs mane pripil
dydavo neišpasąkomu, pilnu pa
laimos skausmu, dabar virto 
negyva bevilties kančia.

Klebonas buvo vienas geru
mas, jis mokėjo valdyti mano 
gyvą dvasią, jis mokėjo savo 
pamokas taip pritaikinti mano 
mintijimo įbudui, kad a'š jose 
radau tikro smagumo ir sku
biai žengiau pirmyn. Savo mo
tiną mylėjau daugiau už visa, 
bet kunigaikštytę gerbiau lyg 
kokią šventąją, ir man buvo 
tikra šventė, kuomet aš ją ga
lėjau matyti. Kiekvieną kartą 
ryždavaus! sušvitėti prieš ją į- 
s^gytomis naujomis žiniomis, 
bet kai 'tik ji ateidavo, kai ji 
maloniai į .mane prakalbėdavo, 
aš vos begalėdavau žodį ištar« 
ti, aš geisdavau tik ją matyti, 
tik ją girdėti. Kiekviena’*; jos 
žodis likosi giliai mano sieloj; 
ištisą dieną, po pasikalbėjimo 
su ja, turėdavau stebėtinai ge- 
rą upę ir jos esybė lydėdavo 
mane laike pasivaikščiojimų, be 
kurių ašį po to neapseidavau.—! 
Koks neapsakomas jausmus 
perimdavo mane, kai aš, smil
kyklę supdamas, stovėdavau 
prieš didi j į altorių ir štai iš 
aukšto paplūsdavo, augdami į 
šniokščiančią kaskadą, mane 
pagaudami, vargonų tonai — 
kai aš tuomet gimne pažinda
vau .jos balsą, kurs lyg švie
čiantis spindulys nusileisdavo į 
mane ir mane pripildydavo 
aukštybės — šventybės jaus
mu. Bet iškilmingiausioj! diena, 
kurios aš ištisas savaites lau
kiau, taip, apie kurią aš niekuo

met negalėjau be vidujinio 
džiūgavimo pamanyti, buvo 
švento Bernardo šventė, kuri, 
kadangi jis yra Cisterciečių 
šventasis, vienuolyne būdavo 
didžiais atlaidais iškilmingiau
siai apvaikščiojama. Jau ištisą 
dieną prieš tai iš artimo miesto 
ir visos apylinkės plūdo minia 
žmonių ir sustojo žydinčioj pie
voj, kuri rėmėsi j vienuolyną, 
taip kad dieną ir naktį netylo 
linksmas klegėjimas. Aš neat
simenu, kad šio patogaus meto 
oras '(Bernardo diena' išpuola 
rugpiuty) šventei butų buvęs 
kada nors netikęs. Margame 
mišiny čia matydavai atgailau
jančius piligrimus, ateinančius 
giedant ginuius, ten valstiečių 
bernus su pasipuošusiomis mer
gomis džiaugaujant striuliuo- 
tjančius, — dvasiškius, , kurie 
dievobaimingai užsidūmoję, 
maldingai sudėję rankas žiuri į 
debesis, — piliečių šeimynas, 
sugulusias žolėje, kurie atriši- 
nėja' prikimštus maisto krep
šius ir gardžiai užkandžiauja. 
Linksmos dainos, dievotos gies
mės, gilus atgailaujančių ata- 
dusiai, linksmųjų juokas, skun
dai, šukavimai, rykavimai, juo
kai, maldos pildo orą lyg ste
buklingu, kurtinančiu koncer
tu! — Bet, kai tik sugaudžia 
vienuolyno varpas, šurmulys 
bematant nutyla — kiek tik 
akys apmato, visa' . susispaudę 
tirštomis eilėmis, susiklaupę 
ant kelių ir tik prislėgtos mal
dos šnibždėjimas beardo šven
tąją tylą. Išmuša j)askutinis 
varpo gaudimas, margoji minia 
vėl .pasipila i plotį ir iš naujo 
suskamba vienai minutei nu
trauktas džiūgavimas. Patsai 
vyskupas, jo rezidencija randa
si gretimajame mieste, Bernar
do dieną vienuolyno bažnyčioj, 
vienuolyno žemesniems dvasiš
kiams patarnaujant, laikė iš
kilmingąją Sumą, o jo orkes
tras patalpintas į tam tyčia 
greta didžiojo altoriaus pasta
tytų ir turtingais, retais kili- 

’inais išklotą tribūną, griežė. — 
Kai vyskupas , pragysdavo glo- 
ria ir tuojau paplūsdavo ga
lingi choro aidai: Gloria in ex- 
celsie Deo! — ar nerodėsi, kad 
viršuj didžiojo altoriaus atsi
daro debesų gloria? — taip, 
tartum Dievo stebuklu atgyda
vo sienose išteplioti cherubi
nai ir Serapinai, pakrutindavo 
savo stiprius sparnus, suplas
nodavo jais aukštyn ir žemyn, 
giesmėmis ir stebuklingų Stygų 
muzika garbindami Dievą?

Aš skendau supančiame ke- 
rėsy pakilusio dievotumo, kurs 
mane nešė šviesiais debesimis 
i tolimą, pažįstamą gimtąjį 
kraštą, ir 'kvepiančiame miške 
skambėjo malonus angelų bal
sai, ir stebuklingaslai vaikas 
lyg iš lelijų 'krūmo atėjo prieš 
mane ir šypsodamasis manęs 
paklausė: “Kur buvai taip il
gai, Praciškau? — aš turiu 
daug gražių margų gėlių, aš 
tau jas visas atiduosiu, jei, lik
si su manim ir mane dar vis 
tebemyli”.

(Bus daugiau)
... --- ----- - -............

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA

. 3210 So. H ilstetl St.

Mapąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63r(l St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ

2608 W. 47th St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas“, kreipkitės į arti- 
nriausj atstovą.
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Amatų Mokyklos
Verta mokėti kokį nors amatiį

Kuomet mes gyvename ma
šinų ir didelės konkurencijos 
gadynėj, paprastas juodas dar
bas visai neapsimoka.

Dabar, beveik kiekvienas vy
ras ir mergina', turėtų steng
tis išmokti bent kokį nors ama
tą. Nors ir tarpe amatninkų 
yra didelė konkurencija, vie
nok mokant bent koki amatą, 
visuomet lengviau gauti geriau 
apmokamą darbą, negu nemo
kant jokio amato.

Kokį amatą merginos turėtų 
mokintis?

Mano supratimu, — tai dro
šiu siuvimas ir dezainavimas. 
Merginos prie dresių siuvimo 
turi didesnį patraukimą; joms 
ir reikėtų to amato mokintis.

Dabar klausimas, kur mokin
tis. Aš čia norėčiau rekomen
duoti merginoms tinkamą mo
kyklą. los mokyklos vardas: 
“Master College of Designing

buvo' metai atgal. Sausio mėn. 
1929 m. buvo tik 34 moterys 
su orlaivių licensijomis. Sausio 
mėn. 1930 m. jau buvo 126, 
dabar liepos mėnesį jau buvo 
270 moterų, ligi metų galo ma
noma bus jau 500 moterų feu 
teisėmis lakioti oru.

Iš tų yra 24 su transporto 
piloto licensijomis, 32 su ko
mercijos ir 213 su privačių pi
lotų licensijomis.

padaro jūsų
DVIEJŲ 

AŠMENŲ BRITV4
(Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

»1-00 Ęflk
■ už dešimtį w V už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

OnnVON Of
AutoSlrop Scfety Roior Co., Ine., N. Y. C

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 VVest Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Lietuves Akušeres
MRS. AkELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

ant Fashion Art”, 190 North 
State St. (10 aukštas), Chica- 
go, 111. Tos mokyklos vedėjas 
yra Jos. F. Kąsniuką. Jis už
laiko tą mokyklą jau per 25 
metus. Jau daug lietuvaičių 
yra užbaigusių tą mokyklą ir 
dabar turi gerus ir neblogai 
apmokamus darbus. O Rit.o« 
jau turi ir savo nuosavus biz- 
nuis įsitaisiusios.

Jeigu nebūtų mokėjusios 
amato, nebūtų galėjusios įsi
gyti geresnį darbą arba užsi
dėti nuosavo biznio.

Dabar mokyklų sezonas at
sidaro. Užtat verta pagalvoti 
toms merginoms kurios nori 
išmokti amatų. Patarčiau kreip
tis j augšciau nurodytą mo
kyklą, nesigailės.

— A-z.

Sakysite, saulėj nudegęs? 
No, ne, tik nusisekęs, šiame 
paveikslėly matomas lietuviu
kas Juozas (Joe) Boek, mie
gantis ant savo partnerės Mar
gio Meadovv peties,' Merry Gar
deli šokių konkurse.

Juozas iššoko be pertraukos
viii n nda.s, t,xxi v 1 11

dienų ir nakčių ir jo partnerė 
Margie atrodo tiek dar stipri, 
kad savo šokėją ant peties mie
gantį nešioja ir šokti nepa

liauja. Tačiau Juozas kontestą 
pralaimėjo dėl tos priežasties, 
kad jo partnerė galutinai ap
alpo. Juozui vienam šokti ne
įdomu, ir kurį laiką dar pamė
ginęs šokti, jis pats išstojo iš 
kontesto.

Juozas tuo mažu nepa'sisc- 
kimii no kiek nenusivylė ir- 

rengiasi pradėti naują kontes
tą Whitc City, bet jau žada 
pasirinkti partnerę, kuri nu
alptų.

Graboriai
Telefonas Yards ll38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACIIAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
Tel. Roosevdt 2515 arba 25 16

2311 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

i’hone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Vaidinimas nuo pietų ligi 11 270 moterų jai! lakiO- 
vak- ...................... ja oru

Kas šeštadienio naktį specia-1 _______ >
Ii “karSftai raudoni" vaidini- j gialldie„ keturis kartus dau- 
mai- ' giau moterų lakūnų yra kaip

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Valandos nito 1O iki 
H vai. Nedėlioj nuo 1 O iki 1 2 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avc.

Phone Boulevard 7589
---------------------o—- - ■

Tel. Yards 1829

DRDG. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brun$wick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Telefonas Virginia 0036 
Rez. Tel. Vcn Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
(5 iki 8 vakaro. Nedčllom nuo 10 iki 13 die

nų. Narna ofisas North Sido 
3413 *Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

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 ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija : 

4 103 Archer Avė.
Valandos: 2-—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemločk 7691

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistąs moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 (t Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn ,St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

---- o .

Lenkų žąsiškos pagiros
Kai kurie lietuviai buvo už

sukę vakar į Ilumboldt Park, 
kur Chicagos lenkai apvaikš
čiojo dešimtmetines Lenkijos 
atvadavimo iš bolševikų invazi
jos. Ta pačia proga lenkai da
rė ceremonijas prie Kostiuškos 
paminklo. Ceremonijose dalyva
vo gerokas būrys Chicągos po
litikierių ; kaikurie iš jų pasa
kė net prakalbas. Daugiausia 
kalbėjo, žinoma, lenkai, ir vi
są laiką gyrėsi, kaip Lenkija 
atnešusi krikščionybę, kaip len
kai apgynę Europą nuo toto
rių, kryžuočių, turkų, ir kad 
ne Lenkija, girdi, bolševikai 
butų Europą sunaikinę.

Sako, žąsys kada klega, tai 
jos taip pat giriasi, kad kada 
tai jų prote vės žąsys Romą 
išgelbėj usios.

Senovės pašto ženklų 
paroda ir lekcijos

Nuo rugpiučio 23 d. ligi rug
sėjo 1 d. kas dien nuo 10:30 
ligi 11:30 ryto ir nuo 8-9 vai. 
vakaro Uote! Sherman, Clark 
ir Bandolpli st., pulkininkas 
Frank C). Sebjing skaito pa
skaitas apie oro pašto išsivy
stymą Su v. Valstijos ir tuo pa
čiu metu galima apžiūrėti Įdo
miausių pašto ženkliukų paro
dą. Įėjimas visiems dykai.

Ieško penktojo Zutos 
bakso

ROZALIJA NORVAIŠIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 23 dieną, 8:10 va- Į 
landą vakaro, 10.30 m., sulini- i 
kus apie 4.3 metus amžiaus, į 
gimus Pelznonek. Lenkijoj. I’ą- I 
liko dideliame nuliudi'me du 
sūnūs — Vladislovą ir Augus
tą, dvi dukteris — Heleną ir Į 
Michaliną, podukrę Stanislavą 
(’iofron ir i ris žentus — M i- ■ 
kolą Slobodą, Vladislovą Zop 
ir Stanislovą Gofron ir mar- i 
čią Johanai) Norvaišienę. K u- [ 
nas pašarvotas, randasi 4458 
So. Ilonorc St.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Ncdčliomis 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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1.545 W. 47th St.
Šaliniai Dcpositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

A. A. OUS
It. A. V ASALLF 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928 

Tol. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Militarizmo šventė, ne 
dainų diena

Chicago Tribūne surengtoji 
iškilmė Soldiers Field ne tiek 
buvo meno parengimas, kiek 
militaristiškas debošas. Orkes
trai maršavo kariška tvarka | 
ir daugiausia tik brazdino ba-' 
rabanais, legionieriai paradavo, 
ir pradėjus griežti maršą, už 
stadiono pasigirdo armotų šau
dymai, raketų sproginėjimai, 
triukšmas, kaip tikrame karo 
lauke, žinoma, miniai tokios iš
kilmės labai patinka ir 150,000 
galvų susiliejo į vieną nesu- 
klausomų triukšmą. Bet meno 
ten, išskiriant 1006 negrų 
“Allellujah”, labai mažai te
buvo.

Keturi baksai, pilni vekse
lių, laiškų, kvitų ir notų iš 
aukštų politikierių ir valdinin
kų rasta, bet tebejėškoma penk
tojo, kur sako randasi Zutos 
rekordai nuo 1927 m. ligi pat 
jo nugalabijimo.

Valdžios organai ruošiasi iš
ieškoti pinigus iš visų tų po
litikierių, kučie išdavė Zutai 
vekselius'ir už juos niekuomet j 
nemokėjo. Evanstono piliečiai 
priėmė rezoliuciją, reikalauda
mi savo majoro Bartlett, kad 
atleistu iš tarnybos policijos 
šefą Freemaną, kurs gavo iš 
Zutos ir laiške Zuta va
dina savo senu geru bendru.

Jau iš tų 4 baksų aiškiai 
susekta, kad Lingio nužudymą i 
surengė Zuta. Dabar jėškoma 
dar vieno sąrašo, kur yra su
žymėti visi asmens nuo aukš
čiausių valdininkų ligi žemiau
sio, kuriems Zuta davinėjo 
“Kalėdų dovanas“.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 28 dieną, 8 vąl. ry
te iš namui į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Resurreclion ka
pines ’ i. • /

Visi A. A. Rozalijos Norvai
šienės giminės, draugai ir -pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą, *

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, l’ntlukrė, 
Žentai ir Marti.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
Itorius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 52(13.

1616 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Teatruose
Haymarket Theatre, Halsted 

ir Madison Sts., nuo rugpiu
čio 28 d. pradėjo “karštai rau
doną“ vaidinimą, vadinamą 
“The Povvder Puff Revue” 
(“Pauderinyčių” paroda). Pa
rodai vadovauja Francis Parke 
l u savo originaliais šokiais.

Sakalis apsigynė nuo 
banditu

Penki banditai užpuolė Sam- 
uel Kuby Piccadilly farmaci
jos tarnautoją ir atėmė iš jo 
$1,000. — Jonas Sakalis, 4600 
South Francisco Avė. šiandien 
buvo užpultas įėjusių i jt> 
market ir grocery krautuvę tri
jų banditų, kurie pagrobė jo 
$420. Sakalis pradėjo šaudyti, 
bet nė vienam banditui nepa
taikė. •

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

A. L Davidonis,M. D
4310 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
32.38 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 4<Jth Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 3 794

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd, 3201

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Ane.

Telefonas Rcpublic- 7868

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Cino 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtftyėioj nuo 9 iki 6

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

Teh Drcxel 63 23

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė.

CHICAGQ, ILL.
Valandos: nuo 8 iki JO ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rėz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2 5 me
lus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room BĮ 17
Telephone Randolph 6 727

Vakarais 2151 W. Z2nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9-^4
Kezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525
... -o ..—

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
• gydytojas ir chirurgas 

, 1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį j 
Tel. Canal 2552

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS:
nuo 1 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Muo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas i

4631 So. Aahiand Avė, 
TeL Boulevard 2800 

Rel. 6515 So. Rockwdl St.
Tel. Rcpublic 9723
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Namai-Žemė Pardavimai

žmogus 
pats sau

Financial
Finansai-Paskolos

T rio.
and Dr. Sher

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Ava.

Herald and 
Flashes.

Visos smulkmenos, 
dasi Nacionalėse oro 
se, kurios dabar yra

teko nuosavybėn Hearsto 
$1,000 trofėjus

Amos ‘n 
Kay’s

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytu pavyzdžiu, praSome iškirpti 
paduot* blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mier* ir 
aiškiai parašyti savo varda, pavarde 
ir adres*. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

SpeclaUatM 
e. Jei kiti neri 

kit pas mane, 
maa atidengs jus* tikrą ligi 
imsiu jus gydyti — 
kit pas tikri 
kur ir kas

2548 2561 2547

VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė 
liausis įrengimas. $100. žema par 
davimo kaina, $2o iki 1 nuoš. įmo 
keti.

M. J. KELLY, 
4445 XV. Madison St

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

2548 
materijos. Sukirpto

2561
šilko arba batisto. Sukirptos mieros 16.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Socialistų susirinki 
mas rytoj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, UI.

čia idedu 15 centu ir prašau at
siusti man pavyzdi No ..... .............
Mieros  — —. per krutinę

LINCOLN, vėliausis 1928 Le Ba- 
ron Berlyn sedanas, 6 dratiniai ra
tai, 8 ply de luxe tairai, troko rack, 
Geriausiame mechaniškame stovyje 
Garantuosime. Priimsime $1650 bi- 
le kokiomis sąlygomis.

M. .1. KELLY, 
4445 XV. Madison St.

Emma Shemaitis vėl 
laimėjo plaukimo 

marathoną

BEIKIA moterų siūti dešrų žar 
nas (keissingus). Atsišaukite tik 
tai patyrusios. 946 XV. 33rd St.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Po valstijos priežiūra 
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00

ir 3341 Auburn Avė. Vieno na
mo tikra vertė — $28,000 ir 
jis buvo parduodamas už —■ 
$18,200, o kito namo tikra ver
tė — $13,000, o buvo paTduo- 
damas už — $7,800. Tai ištik
tųjų puikus bargenas.

reikia namo, atvažiuokite 
Kirą ir pasikalbėkite su

— A-nas.

Sugrjžo Karolis 
Požėla

Fumiture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

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

3040 West 62nd Street.

LSS. Centralinės Chicagos kuopos 
susirinkimas įvyks seredoj, rugpiu- 
čio 27 d., 7:30 v. v., Naujienų na
me. Yra labai svarbių naujų rei
kalų, todėl visi nariai prašomi būti.

— J. Mickevičius, sekr.

REIKALINGAS geras barberis 
Kreipkitės C. P. Suromskis & Co 
3352 S. Halsted St.

Susivienijimas Lietuviu Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte turės mėne
sinį susirinkimų utarninke 26 dienų 
rugpiučio, Š. m., 8 vai. vak., Chica
gos Lietuvių Auditorijos salėje 3133 
So. Halsted St. Visų draugijų ir 
kliubų administracija ir atstovai 
malonėkite pribūti, nes labai daug 
svarbų dalikų turime dėl apsvars
tymo. Martynas Kadziauskas, sekr.

nuo 15 ligi 64 metų 
ir iš viso to pulko 

buvo p-lė šemaičiutė. 
po Emmos buvo jos

REIKALINGAS patyręs darbiniu 
kas į gazolino stotį. C. P. Soroms 
kir & Co., 3352 S. Halsted St.

.. m.-—Chrysler Program.
m.—News Concert Orchestra.

>' m.—Announcement.
i. m.—Daily Nevvs Concert
Orchestra.

, m.—CBS Feature.
. m.—Whitney
. m.—Dr. Pratt

namus, pra- 
jųs ir turite 
namų parda- 
dabar reng- 
pirkėjų atsi- 
investmentas 

visuomet yra

Perkam Mortgečius ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą.-
Padarom davernastes ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raštus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

PARSIDUODA dvi formos po 80 
akerių Scottville, Mich., be stako. 
Už cash arba mainysiu ant miesto 
nuosavybės. Peter XVestern, 2252 
Ainsle St., Chicago.

REIKIA vyrų su ar be karų. Na 
mas nuo namo. Gera mokestis. N 
S. Shoe Repair, 2038 XV. Madison.

[Atlantic and Pacific Photo]

Grįžta prie senovės šokių
New York. Paveiksle matomi seniausias Mr. Kehl ir jau 

niausią Miss Sheehy,, delegatai šokių mokytojų konferencijoj 
Jiedu demonstruoja senovės šokius, kurie neužilgo turės’ už 
imti “džezų” vietą.

JOS

44 ir 46 colių per krutinę. \
2547 — Jaunutei mergaitei suknelė. Tinka rudeniui mokyklon eiti 

Sukirptos mieros 8, 10, 12, ir 14 metų mergaitėm.

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai- 

prieinamos visiems. laukiam jūsų 
PETER ADOMAITIS

6630 So. Talman Avė. 
Tel. Prospect 3938

PASIRENDUOJA flatai už žemų 
kainų, 2 kambarių $5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 
$15. Bus išdekoruoti kaip norės 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. Canal St.
Tel. Canal 5983

TURIU parduoti savo $900.00 gro- 
jiklį pianų, su roliais ir suoleliu, už 
$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street.

LOMBARD
KAINA $4950 $100 CASH

Mano 5 kambarių medinė bunga- 
lovv ant didelio 60x287 loto. Pilnai 
moderniška. Furnaso šiluma. Tik 
3 blokai nuo C. A. & E. R. R. trans- 
portacijos. Greitas nuvažiavimas 
į vidurmiestį. Puikiausia vieta au
ginti vištukus. Mėnesiniai išmo
kėjimai labai lengvus. Jeigu jus no
rite įsigyti savo namų, pamatykite 
mano vietų.

Telefonuokite savininkui 
Merrlmac 4773

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401 
NORKUS & CO.

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

8:30
perative Marketing

9:00

Jaunutei panelei praktiška suknele. Galima siūdinti iš bile 
mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 metų panelėm.

Suaugusiai moterei suknelė. Tinka iš bile margos materi- 
taipgi 36, 38, 40, 42,

ders; Frank Shaw; Tom Ge 
run’ Orchestra and Henri Gen 
dron’s Orch (2 hrsj.

870 Kc.—XVLS—344. M.

Paskolos suteikiama I vien* dien* 
2-RI MORGIČIA1

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Praeita sekmadieni iš New 
Yorko sugrįžo Karolis Požėla’. 
Per paskutinius kelis mėnesius 
Požėla tikrai pasitrankė po 
Ameriką: jis ritosi įvairiuose 
Amerikos miestuose. Ir kelia
vo jis, kaip tas pasakiškas 
“amžinas žydas“, — šiandien 
čia, o rytoj ten.

Reikia pasakyti, kad Požėla 
šiandien yra vienas iš labiau
siai populiariškų ristikų. Publi
ka’ ji mėgsta, nes jis labai gra
žiai ritasi. Ačiū tam, ristynių 
mėgėjai nori jį matyti besiri- 
tant. — N.

antros minutės pirmiau už sa
vo artimiausių konkurentę.

Einmos triumfas buvo tuo 
svarbesnis, kad pereitą žiemą 
ji sirgo ir turėjo apendicitis 
operacijų, ir įstengė tiek stip
riai pasveikti. Penkių dešim
čių tūkstančių minia nepapra
stai karštai plojo p-lei Emmai 
ir šaukė jai padrąsinimo žod
žius.

Tarpe tų 442 plaukikių ran
dama dar kelios lietuviškos pa
vardės, būtent J. Gumulauskas, 
Fenger High School; Lucille 
Benoit; Helen Petras, Beilful; 
Anna Zalatoris, Angeline Lakis,

bijantis, nieko 
gyvenime neatsiekia

i M. J. Kiro ofisą 
Halsted St.). Badau 

užimtą savais reika-

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti mus* pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
16 dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokia užaakymaa nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandu. Saukite Šiandie. 
Mea nuveBlme jus paa fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis areriauBiomis kompa
nijomis Chicagroje. Saukite Columbus 0407. 
MR. WELLS dėl platesni* žinią.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

I

Dienomis ar vakarais. Del infor 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

lenktynė- 
laikomos 

Curtiss-Beynolds Airporte, yra 
perduodamos per radio iš 
XVIBO stoties (550 k. — vir
šuj (ar apačioj) dialo) kas 15 
minučių per visą lenktynių lai
ką iki rugsėjo 1 d. Pranešama 
viską, kas tik svarbesnio tose 
lenktynėse įvyksta, taip kad 
lengva per radio sekti visą šių 
nepaprastų lenktynių eigą.

Šie pranešimai iš aviacijos 
lauko yra duodami pastango
mis ir lėšomis populiaraus Blue 
Ribbon Malt.

FORDAS. Naujas Town sedanas 
garantuotas, visiškai naujas, $50. že
ma karna.

M. J. KELLY, 
4445 XV. Madison St.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

i Chicagos didžiųjų radio stočių

Užėjau 
(3335 S. 
p. Kirą 
lais. Paskiau turėjai! progos su 
juo pasikalbėti.

Pirmiausiai paklausiau jo: — 
Kodėl subatoj, (rugpiučio 23) 
pas jus tiek daug žmonių bu
vo susirinkę? — Mat aš nuro
džiau susirinkusiems žmonėms, 
kad yra parduodami ant lici- 
tacijos du puikus namai, 3339

Susirinko minia žmonių — 
apie 400. Apžiurėjo tuos na
mus. Ir matomai tie namai 
daugumui susirinkusių patiko, 

nežinia kodėl, neatsirado 
vieno žmogaus iš tos dide- 
minios, kuris butų pasiu- 
tinkamą sumą. Jie bijojo 

pirkti; vienok investmentas į 
tuos namus labai puikus.

Kodėl dabar žmonės bijo 
pirkti namus? — paklausiau 
p. Kiro.

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rųšies.

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

yra ge- 
gyventi 

yra visi reikalingi pa- 
: mokyklos, bažnyčios

I lytoj vakare, Naujienų na
me, Įvyks labai svarbus LSS. 
centralinės Chicagos kuopos 
susirinkimas. Yra labai svar
bių ir naujų reikalų, todėl vi
si nariai prašomi būti laiku.

— Valdyba.

Tek Music.
Ebann Time
Hotels Profe-

GERI VARTOTI KARAI NIEKAI)
NEBUVO Už TOKl| PIGIĄ KAINĄ

Buick
Buick
Buick
Buick

Emma Shemaitis (šemaičiu
tė), 19 metų amžiaus, Illinois 
VVomen’s Athletic Club plaukė
ją pereitą šeštadienį dalyvavo 
Chicago-Herald ir ėxaminer su
rengtame moterų plaukimo 
marathone, ir laimėjo savo tre
čiąją iš eilės pergalę ir $1,000 
1 learsto dovaną.

Herald ir Examiner rengia 
tokias lenktynes jau penkti me
tai. Emma pirmą kartą tapo 
plaukimo nugalėtoja 1926 me
tais, antrą kartą pereitais me
tais ir dabar trečią kartą pa
ėmė minėto laikraščio sureng
tų rungtynių čempionatą.

Plaukimai įvyko prie Lincoln 
parko, dalyvaujant apie 50,000 
publikos ir 442 plaukėjoms mer
gaitėms 
amžiaus 
pirmoji 
Antroji 
konkurentė Mary Ellan Stark, 
trečia Marion Dose, abidvi 
Emmps draugės iš to paties 
Chicago VVomen’s Athletic Club.

Atstumą vienos mylios ir 
ketvirtadalio Emma perplaukė 
per 45 min. ir 7 sekundes, pus-

t • 
<r»4 4

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokitoi* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Aš manau, — sakau, — kad 
prisiartinus rudeniui, kuomet 
artinsis šalčiai, o namų kainos 
vis dar bus savo aukštumoje, 
tai norinti pirkti 
dės pirkti. Nors 
dar keletą gerų 
vimui, galite jau 
tis parduoti, nes 
ras. žinau, kad 
į namą, 
ir geras

Bridgeporto kolonija 
ra kolonija bile kam 
nes čia 
togumai 
krautuvės, bankos, gera trans- 
portacija, pigus pragyvenimas, 
žinau žmonių, kurie iš kitų ko
lonijų atvažiuoja į Bridgepor- 
tą sau reikalingų dalykų pri
sipirkti. Kodėl jie taip daro? 
Nagi todėl, kad Bridgeporto ko
lonijoj gali pigiau viską gauti.

Namai čia irgi yra pigesni. 
Už tokius pat namus, kitoje 
kolonijoje jus turėtumėt daug 
daugiau mokėti. Kiras statė iš 
sykio daug namų, užtat jis ga
lėjo daug pigiau pastatyti, to
dėl pigiau gali ir žmonėms par
duoti. Patarčiau nelaukti. Jei

m« chronllkų ir «aujn U* 
Sjo jumis itgydytl, atnilan- 
Mano pilna* ttersamiaavl- 

„ “ja Ir jei ai ap*i- 
_ ...sveikata jum* surryl. El- 
a speblalista, kuri* neklaus ju*q 

__ ___ _ jum* skauda, bet pat* pasakys 
po ralutlno Uerzamlnavlmo—ka* jum*

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

Kambary* 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj ndo 1Q ryto iki 1 po pieta

XVCFL—309.1 M.
6:00—DeLuxe Variety, Louis Ridley, 

Trumpet Solos
6:30—L. P. Straube, Analyzing La- 

bor’s Problems
6:45—Recital by Mary Lavery, Sop

rano
7:00—Organ recital by A Carney 
7:10—^Talk by Rev. Elnier L. Wil- 

liams
7:20—Organ recital by Al Carney 
7:30—Bulletin Board, Labor Flashes, 

U, S. Agricultural & VXrea- 
thęr report 
Adolph U Rudolph, Comedy 
Team

8:00—Spanish Musical Hour
8:30—Cook County Real 'Estate 

Board talk 
WCFL Noveky Orchestra 
DeLuxe Variety Program , , 
Paul Rader’s Back Home, Hour 
•WCFL Radio Study Club 
Joe Kayser’s Navy Pier Orches
tra

11:00—Don Bigelovv’s Orch. over
NBC netvvork

11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or
chestra

1020 Kc.—KYW—294 M.
Unde Bob.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mfcnesin* 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame mnrgičius b 
Real

Recreation. 
and

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L. Fabian & Co
809 West 35th St., 

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

— Bijo ir jų baimė yra’ vi
sai be pagrindo, žmonės lau
kia, nei patys nežinodami, ko 
jie laukia. O kuomet pasitaiko 
gera proga, tai nepasinaudoja 
iš jos. Yra net ir tokių žmo
nių, kurie išima pinigus iš ban
ko ir laiko juos pas save ki
šenių j e arba skiepe įkasę į že
mę. Toks pinigų laikymas yra 
netik negeistinas, bet ir pavo
jingas. Galiu jums dar pridur
ti, kad progų visuomet yra 
daug ir gerų, tik bėda, kad 
pas žmones, nežinia kodėl, atsi
rado bereikalinga baimė — bai
mė įvestuoti savo pinigus, ku
rie atneštų jiems puikius nuo
šimčius. Investavimas į namą, 
gerą namą, tokį koks buvo par
duodamas subatoj prie Aubiirn 
Avė. (2 namai), tai nėra jokia 
rizika, bet tikras pelnas. Ir 
tuo pelnu nieks nepasinaudojo. 
Man tiesiog gaila žmonių, kad 
nemoka savo pinigų apversti į 
naudingą ir pelningą invest- 
mentą. žinau, kad buvo susi
rinkusių žmonių, kurie turi pi
nigų ir ieško investmentų, bet 
kuomet pasitaikė proga, tą pro
gą praleido.

>. m.—Musical program Irom 
Nat.
Assn. of Negro Musicians.

Oro lenktynės per 
radio

Business Servio 
______ Biznio Pataraari 

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam b 
Dekoruojam

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

Business Chances 
_______ Pardavimui^Bizniai________

DIDŽIAUSIA PROGA. Nupirk
si grosernę ir delicatessen su geru 
staku ir pirmos rūšies fikčeriais. 
Biznis geras. Rcnda pigi. Priimsiu 
į mainus karą arba lotą. 558 XXr. 
42 Place.

. m.—Topsy Turvy Time 

. m.—Harold Van Home, 
nist.

NAUJIENOS, Chicago, III,
■ ... „t* i. II II

j. m.—Mike ar 
Comedy Sketch.
i. m.—Outing and
». m.—NBC—Unde Abe 
David.
. m— Telechron Time.
i. m.—Studio Program.
p. m.—NBC—Nat’l 
Events.

11:00 p. m.—Air Vaudcville
770 Kc.—XVBBM—389.4 M.

p. m.—Times News Flashes.
p. m.—Henry Gendron’s Of'
chestra.

/p. m.—CBS—Guy Lombardo’s 
Orchestra.

p m.—Henri Gendron’s Orch.
p. m.—Irving Aaronson’s
Comm’rs.

p. m.—CBS 
teers.

p. m.—CBS—Henry -George
p. m.—Tom Gerun’s Orchestra
p. m.—CBS—Graybar Prog
ram.

p. m.—CBS—Grand 
Miniatures.

p m.—“What’s Wrong 
This Picture?”

p. m<—CBS—Anheuser 
Antiques.

p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Comrnan-

Ųian.
p. m.—Whitney 
). m.—“Charlie
p. m.—Harold Van Horne, Pia- 

nisr.
p. m.— Nevvs Concert Orchestra.
p. m.—Dan and Sylvia.
p. m.—Elgin Time Signal.
p. m.—Harrison Weather Watet 

Program
p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
p. m.—Nevvs Concert Orchestra, 
p. m.—Uptovvn Village

Via Lago Orchestra 
hours).

Kc—WENR—344.5 M.

. m.—Tip Top Ensemblc 

. m.—Irma Glen, Organ Con 
cert. o
. m.—NBC—Phil Cook.

m.—Tip Top Ensemblc.
. m.—Illinois Watch 
Off the Air at 7:00 
. m.—rRadio Collegc

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

i. m.—Teaberry Sports Review.
p. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

m.—Malings Bros. Fashion 
Program.

t in>—Olsen M Ebann Time.
(t m.—NBC—Pure oil Band.
a m.—Stone’s Edge. Beach
Orch.

,. m.—NBC
>. m.—Olsen B
>. m.—Affiliated
ram.

p. m.—Alberti’s 
chestra.

p. m.—NBC— 
Salute.

p. m.—Stone’s Edge 
Orchestra

>. m.—Teaberry 
ter.

p. m.—Chicago 
Examiner Nevvs 

>. m.—State Street Tomorrovv 
». m.—NBC— 
>. m.—Herbie 
Orchestra.

?. in.----Public
ther; Teinperaturc 
Time.

p. m —Stone’s Edge. Beach 
Orchestra.
mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tca Garden Orchestra.

j. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

i. m.----Tony Nuzzo’s Canton
Tea Garden Orchestra.

670 Kc—WMAQ—44 7.5 M.

5:00 
5:30

Pirkite dabar
5 pas. sedanas, 29-27,.... $79
5 pas. sedanas, 26-47,....
5 pas. sedanas, 27-40,....
5 pas. sedanas, 27-20,....

Ir kiti nepaprasti bargęnai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė., Virginia 2400

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

KAS TURIT parduoti didelį
Dotf. i (

šaukit Cnhal 6698

p. m.—Eventide Melodies,
strings and poem
. m.—Oatesviile General Store. 
, m.—“With a Fiddle Among 
Spanish Gypsy Tribes 
Walter Strakie, U. oi 
musical leeture. 1 
. m.—Verse and Music, 
cal settings of Paul Dunbar’s 
verse.

Personai
__________Asmenų ležko_________

PAIEŠKAI! Jono ir Juozo ligo
tos, Bijotų kaimo, gyvena Dctroit 
Mieli. Ar patys ar kas žino praneš
kite prieš Labor Day. Joe Stau
gaitis, 1445 So. 50th Avc., Cicero 
Illinois.


