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Ragina Pabaltijo Valstybes 
Jungtis j Vienybe

Lietuvos Naujienos
Perkūnija sudegino 

daug trobesiu ir 
įvairaus turto

Chicagos Tribūne įspėja Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Suomiją sukurti sąjungą, jei jos 
norinčios išlaikyti savo nepriklausomy
bę nuo Rusų imperializmo

r

“Tikrųjų tautininkų” 
tarpe

Kėdainiuose suimti du pamfle
tų platintojai

Tribūne 
leidiny

rug- 
įdėjo

žinių

Chicago Daily 
piučio 27 dienos 
šitokį vedamąjį:

“John Steele, Tribūne 
tarnybos Didžiojo Brits
direktorius, važinėja dabar po 

Baltijos valstybes. Jo laiškai 
primena Amerikos skaityto
jams, kad tos naujos valsty
bės yra ne tik įdomios kaip 
žmonių bendruomenės, apie ku
rias mes per maža težinome, 
bet kad jos reprezentuoja di
delės politinės svarbos galimy
bes.

“Suomija, Latvija, LAdtuva 
ir Estija — visos yra mažos 
valstybės, paimtos atskirai, bet 
susijungusios ir kooperuodamos 
jos pataptų stambi pajėga. Vi
sos jos yra komunizmo opo
nentai. Visos jos savo rase, ka- 
dakteipu, idealais ir suprati
mais yra dalis Europos ir jos 
civilizacijos, tuo tarpu kai Ru
sija yra daugiau rytietiška, ne 
kaip vakarietiška.

“Jų politikos vadai gerai pa
darytų, priėmę, kaip vieną pa
grindinių savo rodyklų, Benja
mino Franklino pastabą, kurią 
jis padarė pasirašydamas Ame
rikos Nepriklausomybės Dekla
raciją: “We mušt hang to- 
gether, for if we do not we 
shall assuredly hang separate- 
ly” [“Mes turime laikytis vi
si išvien, o jei ne, tai tikrai 
kiekvienas kabosime atskirai 
pakartas]. Arba jie turėtų pri
imti Amerikos respublikos ma
ksimą: “Vienybėje galybė.”

“Šią valandą visa aplinkuma 
yra nepalanki agresingai Krem
lių politikai, bet aplinkuma kei
čiasi, o su ja keičiasi ir poli
tika. Bolševikų doktrinose, po
litikoj ar moralume nėra nie
ko, kas galėtų įtikrinti Balti
jos valstybes, kad jos, arba ku
ri jų, nebus Rusijos užpulta, 
pasitaikius patogesnei progai.

“Prieš šitą pavojų nėra ki
tokio apsigynimo, kaip tik ko- 
operavimas. O tai ne taip leng
va padaryt, ir ypač padaryti jį 
efektingą. Kad tai ne lengva 
padaryti, atkartotinai parodė 

darytos pastangos praeity, ir 
dagi musų dienose. Baltijos po
litikai turėtų, todėl, suprasti, 
kad to negalima ramiai ati
dėlioti, iki jau skubus reika
las prie to privers. Pavojus pri
vers tai daryti, bet dalykas yra 
per daug komplikuotas ir sun
kus, kad jį butų galima im
promptu padaryti, juo kad pa
skuba ii- greito reikalo spau
dimas susivienijimo problemą

Genevoje bus svars 
tomas Europos Fele 
racijos projektas

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui nukritus

KORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir 
vidutiniai, daugiausia žiemių 
krypties,

Vakar temperatūra’ įvairavo

atmaina;
daugiausia 

vėjai.

šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 7:31. Mėnuo leidžiasi 
10:27 vakaro.

padarys šimteriopai sunkesnę, 
ne kaip ji yra dabar.

“Gal tai butų perdrąsu iš 
musų pusės mokyti gabius tų 
naujų ir- i>rogri*esingrų valstybių Į 
ir inteligentingus žmones. Bet 

tuo norime parodyti tik savo 
susiinteresavimą ir Įvertinimą. 
Mes suprantame tuos politinius, and Paclno photo)
ekonominius ir socialinius lak- . išsprogdino ’ '
torius, kurie sunkina koopera- *.■
vimą, ir tik tai suprasdami mes Fort Worth, Tex. Už tai, kad bankininkas atsisakė atiduoti $10,000, plėšikas mete bombą sau 
matome būtiną reikalą, idant po kojų, išnešdamas į orą save kartu su bankininku. Tai atsitiko Stockyards National Banke, 
tos valstybės išrutulotų savo Forth Worth, Texas. 
jėgoms sujungti sistemą dabar, ___________________________
šiuo palyginamos taikos metu, |'

“Mes nemažiname sunkumų, 
pavyzdžiui, ginčui tarp Lietu
vos ir Lenkijos dėl Vilniaus iš
lyginti, o betgi Lenkija, su sa
vo dideliu gyventojų skaičium 
ir stipria atrama, atrodo na
tūraliu, jei ne būtinu, kombi
nacijos prieš Rusiją centru. iFrancijos užsienių ministeris 

“šiaip ar taip, valstybės, ku- ragins veikti greitai ir gel-
rios kilo iš karo ir jo pasėkų, bėti Europą nuo iširimo ir
sudaro natūralią vakarų civili- karo 
za'cijos atsparą prieš bolševikų -----------
pavojų. Visos jos yra irre- PARYŽIUS, rugpiučio 28.— 
d e n t a, tiek atžvilgiu tų fa- Francijos užsienių reikalų mi- 
natikų, kurie tiki į pasaulio nisteris Briandas ir jo pata- 
revoliuciją, tiek Rusų imperia- rėjai stropiai rUdšiasi Vadina- 
lizmo, kuris savo ambicijai mai pan-Europos konferencijai, 
bando paslėpti už sovietizmo j kuri rugsėjo 8-9 dienomis na- 
fa'sado. Joms yra lemta patap
ti Rusijos aukomis, jei jos ne
sujungs savo jėgų kokioj nors 
formoj, kad galėtų atsilaikyti 
prieš sunkiausius -jėgos ant
puolius ir klastingą intrygų in
vaziją.

“Bet kokią vienybę, kurią tos 
civilizacijos pakraščių kovoto
jos tarp saVęs padarytų, Ame
rika ir vakarų Europa turėtų 
gerai materialiai ir moraliai 
remti. Jei Baltijos kraštų po
litinės išminties uždavinys ir 
priedermė yra' sukurti vieny
bę, tai tai]) pat vakarų poli
tinės išminties priedermė ir rei
kalas yra visais tinkamais bu
dais padėti.“

Nauja karininkų vai 
džia Peruvijoje

LIMA, Peru vi j a, rugp. 28.— 
Naujos karininkų valdžios gal
va patapo Įeit. pulk. Luis San- 
chez Cerro, kuris praeitą sa
vaitę pradėjo Areųuipoj revo
liuciją, greitai pasibaigusią nu
vertimu buvusio per vienuoli- 
ką metų prezidento Augusto 
Leguios diktatūros.

Sanchez Cerro vakar atvyko 
iš Areųuipoj aeroplanu ir bu
vo visos sostinės entuziastiškai 
pasitiktas. Jis sudarė naują ka
rininkų vyriausybę, kuri tuo
jau buvo prisaikdinta.

Indų kongreso nariai 
nuteisti kalėjiman

NEW DELIU, Indija, rugp. 
28. — Visi Visos-Indijos kon
greso darbo komiteto nariai, 
kurie vakar buvo suimti dėl 
laikymo neleistų susirinkimų, 
tapo nuteisti šešiems mėne
siams paprasto kalėjimo.

Suimtųjų vieton indų nacio
nalistą! išrinko 
komitetą iš šešių 
šių ipųsulmonų.

li au ją darbo 
indusų ir še-

G B AND FORKS, N. D., rugp. 
28. — Netoli nuo Reynolds, 
18 mylių į pietus nuo čia, nu
krito žemėn aeroplanas. Nelai
mėj žuvo pilotas 11. Barnes ir 
Grand Forks Herald dienraš
čio redaktorius Jack Crewe.

Laivas paskendo su 
sidures su barža

grinės Genevoje Europos fede
racijos projektą.

Kiek žinoma, konferencijoje 
Briandas padarys plačią visos 
Europos situacijos apžvalgą ir 
visu atvirumu nurodys, kad tik 
greita akcija' išgelbės Europą 
nuo ekonominio iširimo ir da
gi naujo karo.

Jei jo konkretus pasiūlymai 
bus kitų valstybių priimti, taiI 
turės reikšti pradžią naujos vu 
eros Europai.
Socialistų Internacionalas re

mia projektą

Socialistu Internacionalas, ku- 
rio priklauso visų Europos kra
štų ir pasaulio socialistų par
tijos, ir kurio stambiausi 
riai yra Anglijos Darbo par
tija, Vokietijos Socialdemokra
tų partija ir Franci jos Socia
listų partija', ką tik Zueriche 
įvykusiame Internacionalo Eg- 
zekutyvo suvažiavime pareiškė 
visišką pritarimą Europos fe
deracijos sukūrimo projektui.

Rezoliucija, kuri Zueriche 
buvo priimta, prieš tai buvo 
pateikta' visoms socialistų par
tijoms ir gavo pilną pritari
mą tiek anglų, tiek vokiečių, 
•tiek franeuzų socialistų.

Visi Įgulos žmonės išgelbėti, iš
skiriant kapitoną, kuris žu
vo kartu su laivu

NEW YORKAS, rugp. 28.— 
New Yorko uoste, ties Staten 
Isla'nd, susidūręs su sunkia bar
ža paskendo krovinių laivas 
Neches, priklausęs Clyde-Mal- 
lory kompanijai.

Išskiriant kapitoną Ebcrą 
Estee, kuris žuvo kartu su lai- 

visi kiti dvidešimt keturi 
įgulos žmonės tapo išgelbėti.

Neches buvo 4,500 tonų 
vas, plaukęs į Key West 
įvairiu kroviniu.

lai-
su

Ha

Rado prapuolusi Alas- 
koje Kanados lakūną

JUNEAU, Alaska, rugp. 28. 
— Praneša, kad kap. E. Burke, 
Kanados aviatorius, kuris prieš 
daugiau kaip savaitę laiko pra
puolė Alaskos dykumose, tapo 
gyvas sveikas surastas netoli 
nuo Atlino, Britų Kolumbijoje.

Atmainė mirties nuo
sprendi komunistams
VARŠUVA, rugp. 28.—Augš- 

čiausias teismas Varšuvoje at
mainė mirties nuosprendį, ku
rį prisiekusiųjų teismas Lvo
ve išnešęs trims komunistams. 
Komunistai dabar bus iš nau
jo teisiami.

Patvirtina žinias 
apie darbininkų ne

ramumus Odesoj
BERLYNAS, rugp. 28. — 1 

Berlyną atvyko Dr. Rosen, ži
nomas žydų kolonizuotojas 
Krime. Jis pasakoja apie dide
lius neramumus, kurie dabar 
dedasi Odesoje. Dr. Rosen tai]) 
pat patvirtina žinias apie įvy
kusią Odesoje didelę darbinin
kų demonstraciją, kuri buvo 
ginkluotų policininku ir rau
donarmiečių išvaikyta. Dau
giau kaip penkiasdešimt asme
nų buvo sužeisti.

Maskvoje areštuota daugiau 
kaip penkiasdešimt asmenų, 
kaltinamų kaip spekuliantų. 
Vienas suimtųjų nusišovė.

Suimti taipjau žinomi agro
nomai Suchanovas ir Grauma- 
nas ir buvęs sionistų-socialistų 
vadas Sokolovskis.

19 asmenų sužeisti trau
kinių kolizijoj

SAN .FBANCISCO, Cal., rug- 
piučio 28. — San Luis Obispo 
stoty šiandie susidūrė du pa- 
sažieriniai Southern Pacific 
traukiniai. Devyniolika pasa- 
žierių buvo lengviau ar skau
džiau sužaloti, jų tarpe trys 
chicagiečiai.

Atsakė Dancigui vie 
tą Tarptautinėj Dar 
bo Organizacijoje
IIAAGA, rugp. 28. — Tarp

tautinis teismas išsprendė, kad 
Dancigo Miestas neturįs teisės 
būti Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos prie Tautų Sąjungos 
nariu.

Tą klausimą Tautų Sąjunga 
buvo pavedus Tarptautiniam 
teismui išspręsti dėl to, k^d 
Lenkija priešinos priėmimui 
Dancigo į Tarptautinę Darbo 
Organizaciją.

Tarptautinis teismas dabar 
šešiais balsais prieš keturis Iš
sprendė, kad kadangi Versa- 
lės sutartimi Dancigo Midsto 
užsienių reikalai esą pavesti į 
Lenkijos rankas, ir kadangi į 
užsienių reikalus dažnai įei
ną ir darbo klausimai, tai 
eigas neturįs teisės būti 
bo Organizacijos nariu.

Da'n-
Dar-

Chicagoje turime
165,600 bedarbiu’ v

WASIIINGTONAS, rugp. 28. 
— Savo pranešime cenz-aus biu
ras skelbia, kad šių metų bir
želio 1 dieną, vadinas, kada 
įvyko visuotinis gyventojų su
rašinėjimas, Cook kauntėj, ku
rioj su Chicagos miestu yra 
3,972,530 gyventojų, bedarbių 
buvo 165,603, arba 4.2% viso 
kauntės gyventojų skaičiaus.

Pirmiau biuro paskelbtos ži
nios rodė, kad Illinois štėte yra 
236,926 bedarbiai, arba 3.1% 
štėto gyventojų skaičiaus.

Lakūno našlė nusižudė, 
iššokus iš skrendančio 

aeroplano
BERLYNAS, rugp. 28.—Ne

toli nuo Frankfurto šiandie nu
sižudė, iššokus iš aeropla'no jau
na lakūno našlė, Frau Elfriede 
Amlinger, 22 metų amžiaus. 
Ji skrido j Berlyną dalyvauti 
užsimušusiu, savo vyro, vokie
čių armijos aviatoriaus, laido
tuvėse. Kelionėj, kai peropla- 
nas buvo 3,000 pėdų augštu- 
moj, ji šoko laukan.

Du asmens užsimušė 
lėktuvo katastrofoj

ROCKVILLE, Ind., rugp. 28 
Netoli nuo čia aeroplanui nu
kritus, užsimušė lakūnai Albert 
McKay, 35, ir Leland Burford, 
24 metų amžiaus, abudu iš In- 
dianapolio.

Šiaulių apskr., Krukių valse., 
Karklinės kaime perkūnija' už
degė Juozo Vainausko ūkį. Ug
nis sunaikino tvartą ir dvi dar
žines buvusius po vienu stogu. 
Taip pat sudegė 2 arkliai, 1 
kiaulė ir daug pašaro.

Be to, tą pat dieną Kėdai
nių apskr., žemaičio valse., Gi- 
deikonio k. sudog’e A. Ragaišo 
trys tvartai, dvi daržines. 
Taip pat žuvo liepsnoj gyvu
liai ir pašaros.

Liepos ntėn. 30 d. 14 vai. 
Rokiškio apskr. praūžė smar
ki audra' su perkūnija. Perkū
nija padegė Kamajų valsč., Vai- 
čionių kaime Antano Kirlio ūkį. 
Liepsna urnai apėmė visą ūkį 
ir gelbėti žūstantį turtą nebe
buvo galima. Sudegė gyvenamas 
namas su visais daiktais, svir
nas su grūdais ir miltais ir 
tvartas, kuriame buvo 4 kiau
lės ir paukščiai. Nuostoliai la
bai dideli. Ūkis nebuvo apdrau
stas.

Sušaudymai sidabro 
pinigų slapstyto jų
Sovietų Rusijoje

MASKVA, rugp. 28.—GPU, 
slaptoji sovietų policija', vakar 
paskelbė, kad dar dešimt as
menų tapo sušaudyti, mirties 
bausmei pasmerkti už sidabro 
ir aukso monetų ir svetimos 
valiutos slapstymą. Daug kitų 
a'smenų dar teisiami.

Sovietų vyriausybė veda aš
trią kampaniją prieš tuos, ku
rie supirkinėja ir slepia meta
linius sovietų pinigus ir sve
tima valiuta, v C

Sharkey kirsi s su 
Campolo New Yorke 

rūgs. 25 d.
NEW YORKAS, rugp. 28.— 

Boksininkas Jack Sharkey pa
sirašė kontraktą kautis su Vic- 
torio £ampola, Pietų Amerikos 
sunkaus svorio boksininku. Pen
kiolikos raundų susiėmimas j- 
vyks New Yorko Yatikee Sta- 
dijone rugsėjo 25 dieną.

Antras pasirašyta 'kontrak
tas reikalauja, kad Sharkey, 
jei jis nuveiks Campolo, sto
tų kirstis su Youngu Striblin- 
gu ateinantį vasario mėnesį 
Miami, Fla., — jeigu Striblin- 
gas sutiks kirstis.

Pagaliau, jei Sharkey nu
veiks Striblingą, tada jis tu
rės ateinančių metų birželio mė
nesį kautis su vokiečiu M*aXu 
Schmelingu, pasaulio čempi- 
jonu. .

Nuteistos komunistės 
paleistos už kaucijų
ROCHESTER, N. Y., rugp. 

28. — Dvi jaunos komunis
tės, Mabel Husą ir Aileen Hol- 
mes, komunistų laikomos Van 
Ettene vaikų stovyklos vedė
jos, kurios už Amerikos vėlia
vos išniekinimą tapo nubaus
tos po tris mėnesius kalėjimo, 
vakar buvo paleistos iš bau
džiamojo Monroe kauntės ka
lėjimo už $500 kaucijos kiek
viena.

Kalėjime jos j*au išbuvo de
vynias dienas. Abidvi yra ape
liavusios į augštesnį’ tdismą.

Prieš porą savaičių buvo pa
stebėta iš Panevėžio į Kauną 
ateiną vokai su pamfletais prieš 
vyriausybę ir atskirus asmenis. 
Tačiau padarius keletą kratų, 
sustojo. Pastaruoju laiku pašte-* 
beta tokius vokus su pamfle
tais siunčiant iš Kėdainių. Pa
siųsti iš Kauno krim. policijos 
valdininkai pa’darė keletu kra
tų. Pas buvus] Kėdainių miesto 
burmistrų Bagdonavičių rasta 
pora šautuvų, granata, keletas 
egzempliorių šapiro grafu otų 
pamfletų ir mašinėlė rašytas 
originalas. Pas įtariamą Gasiu- 
ną rasta tik medžioklinis šau
tuvas. Vokai duoti ekspertyzai 
padaryti. Tačiau dar neišaiškin
ta, kas tų vokų adresų rašy
tojas.

Abu minėti asmenys suimti 
ir laikomi Kėdainių arešto na
muose.

Lenkai statys Vytautui 
sarkofagų

Vilnius. (Elta.) — “Vilniaus 
Rytojus” praneš-a', kad Vytau
to sarkofagas busiąs pastaty
tas Vilniaus bazilikoj už did
žiojo altoriaus. Tą vietą ne
trukus imsianti tyrinėti tam 
tikra komisija, ši komisija jau 
yra parengusi ir viso darbo 
programą, i kurią "įeinąs dar 
ir bazilikos pamatų ir rusiu 
tyrinėjimas. Arkivyskupas jau 
esąs davęs savo leidimą. Vy
riausiu darbų vedėju esąs pa
skirtas prof. Klos, kuris ža
dąs, tyrimo darbams pasibai
gus, parašyti knygą apie ba
zilikos rųsius.

. i
■ t

Amerikoj jėškos mel
žiamų karvių!

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Kurį laiką Prisikėlimo baž

nyčios klausimas spaudoje ir 
visuomenės tarpe buvo labai 
gyvas ir jos projektas kriti
kuojamas, taisomas. Bet jau 
daugiau kaip keletas mėnesių 
niekas apie jį nebekalba, visi 
nutilo. Nieko nebegirdėti ir apie 
aukų rinkimą, nei apie staty
bą.

Iš patikimų šaltinių teko gir
dėti, kad Prisikėlimo bažny
čios klausimas vis dėlto dar 
nesąs miręs. Kadangi statybos 
komiteto patiektasis inž. Rei- 
sono bažnyčios projektas, ku
ris visų įstaigų buvo su tam 
tikromis pastabomis patvirtin
tas, turėjo būti pertaisytas, tai 
girdėti, kad jis dabar ir taiso- 
njas. Inž. Reisonas dabar Kau
no miesto inžinierius, todėl tai
symo darbas ilgiau trunka. 
Taip pat girdėti, kad visuome
nė laukia, kada bus pradėta 
statyba. Daug žmonių laukia 
paskelbtojo projekto vykdymo, 
ypač juo susidomėję amerikie
čiai, kurie gausiai žada jį, o 
ne kurį kitą projektą remti.”

Gausite, tik laukite! Dori 
amerikiečiai žada remti Lietu
voj £viet. ir kult. įstaigas, o 
ne tamsinimo ir klero lizdus.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



Penktadienis, rugp. 29, ’30

Įkorespondencijos
N. S. Pittsburgh, Pa
11 metų lietuvių vaikas kaltis 

namas pardavinėjimu nuo
dingos degtinės, nuo kurios 
nusinuodijo žmogus. — Ne
laimingas šeimynos likimas.

Rugpiučio 19 d. Charles Ri
chardas, 45 metų senumo Penn- 
sylvanijos geležinkelio brėk- 
mantis, kartu su savo draugu, _. .... ... ... ’ . . . . • nejąnt WaltensvVilham \ ukvich užsimanė išsi
gert i ir atėjo į lietuvių storiu-1
ką po numeriu. 181 1 Manhattan 
St. štoriuke rado tik 11 metų 
vaiką, VValteri Kriuklį. Tas vai
kas jiems pardavė po keletą

centus. Charles Richardas tą 
dieną gėrė keliais atvejais. Pa
rėjęs namo staigiai apsirgo ir 
numirė. Buvo pašauktas dak- j 
taras ir policija, bet Richardas I 
jau buvo negyvas. Buvo įtar
ta, kad Richardas nusinuodijo 
nuo degtinės ir štoriuko savi-

Marijona 
paleista ant 

Čirvinskas-

EXTRA! EXTRA!
RADI O PROGRAMAI PERKELTI 

| SUBATOS VAKARUS

Suimtomis iš Stoties \V. (k l’\ L. 
97(1 kilocykles? nuo (i iki 7 vai. 
vakare ir Ketvcrgais iš Sto
ties \V. II. F. C. 112(1 kilocykies, 
nuo 7 iki <8 vai. vakaro.

ninkai, Stasys Čirvinskas (ang
liškai vadinasi Stanley Smith), 
46 metų amžiaus, VValteris 
Kriuklis, 11 metų kaipo parda
vėjas tos nuodingos degtinės, 
Marijona Kriuklytė, 21 metų 
(da tik 2 mėnesiai kaip iš Lie
tuvos atvažiavus) kartu buvo 
nuvežta i policijos stotį. Tapo 
suimtas ir William Vukovich 
kaipo liudininkas.

Policijos nuovadoje klaus'i- 
Kriukiis pasi

sakė, kad jis pardavęs Charlui 
Richardui keliais atvejais tą 
dieną po kelis drinksus. Po iš
klausinėjimo Walteris Kriuklis 
buvo perduotas Juvenilc Kįorto 
viršininkams kaipo kaltininkas. 
Walterio sesute, 
Kriuklytė, buvo 
rytojaus. Stasys
Smith buvo nubaustas užsimo- 

| keti $50 pabaudos už laikymą 
degtinės. William Vukovich ir
gi buvo paleistas.

Korenerio tyrinėjimas paro
dė, kad Charles Richardas yra 
miręs nuo nuodingo alkoho- 
liaus. Miesto chemikas padarė 
tirinčjimą štoriuke rastos' deg- 

[tinės ir surado, 
Į degtinė turinti 
ir ne taip daug, 
geriant galima 
Stasį čirvinską-Smith už kelių 

[dienų, pagal Koronerio patvar- 
į kymą, ir vėl suareštavo ir kal
tina dėl “manslaughter”. Wal- 

Įteris Kriuklis vis da yra laiko
mas Juvenilc Korto priežiūroje 
ir ne.žinia kas iš to viso išeisi 
kadangi VValteris Kriuklis, jo 

i sesuo Marijona Kriuklytė, 21 
metų, ir 
—Stasys 
metų yra 
nė tėvo,

i minėtą štoriuką kartu su savo 
■ patėviu Stasiu Čirvinsku- 
' Smith. Čirvinskas buk turįs 
i palikęs savo moterį su vaikais 
jChicagoje.

kad minėta 
nuodų, nors 
Tačiau daug 
nusinuodyti.

Walteris Kriuklis 
Marijona Kriuklytė, 

da 2 VValterio broliai 
15 metų ir Adomas 6 
našlaičiai. Jie neturi 
nė motinos ir laikė

Sidėje, kur užsidėjo štoriuką. 
Iš to štoriuko darė pragyvenei- 
mą sau ir vaikams. Kriuklie
nė panašlavus' apie metus laiko 
išsiuntė laivakortę vyriausiai 
savo dukterei į Lietuvą, kad 
atsitraukus pas save. Tuo pat 
laiku sumanė apsivesti su Sta
siu čirvinsku, jau augusiu 46 
metų senumo vyru. Jų vestu
vės įvyko šių metų gegužes 27 
d. Už trijų dienų po vestuvių, 
tai yra birželio 1 d. Ona Kriuk- 
iienė anksti atsikėlus atėjo į 
štoriuką; pasiėmė revolverį ir 
nusišovė, palikdama savo jau
navedį, vieną dukterį Marijo
ną Lietuvoj, kuriai jau buvo 
išsiimtus laivokartę ir laukė 
atvažiuojant, ir tris sūnūs — 
Stasį 15 metų, Walterį 11 me
tų ir Adomą 6 metų.

Kriuklienės nusišovimo prie
žastis niekam nėra žinoma, bet 
spėjimų, tai visokių yra. Kiek 
tie spėjimai atitinka teisybei, 
sunku pasakyti. Pavyzdžiui da
vatkos pasakoja, kad dėl to 
Kriuklienė nusišovusi, kad šliu- 
bą ėmė ne bažnyčioj, o šliubo 
negalėjusi imti bažnyčioj todėl, 
kad Kriuklienės jaunavedis bu
vo divorsuotas ir turįs palikęs 
moterį ir vaikus Chicagoj. 
Kriuklienė buvusi tikinti mo
teris. Kitos priduria, kad 
Kriuklienės' jaunavedis Stasys 
Čirvinskas neturįs nė divorso, 
oi tik taip yra palikęs Chicagoj 
savo moterį ir vaikus. Girdi, 
Kriuklienė apie tai sužinojus ir 
iš susikrimtimo nusišovusi. 
Kitos kaiminkos prišneka da ir 
keistesnių dalykų.

viena bėda, tai da nebėda, bet 
kaip kelios ant syk—tai tada 
tikra bėda. Taip atsitiko ir su 
Kriuklio šeimyna. Tėvas mirė, 
motina nusižudo, nepilnamečiai 
vaikai liko ant svetimų rankų. 
11 metų vaikutis yra kaltina
mas pardavimu nuodingo mun- 
šaino, kuriuo nusinuodijo žmo
gus.

O tai vis munšaino 
pasekmė-.'—Reporteris.

K. Bagdonas. Po O, dol.: Dr> J. 
Kralikauckas, Helen (pavardė 
neįskaitoma), J. Patašius. Viso 
26 dol.

biznio

E. Vileišienės surin
ktos aukos Vilniaus 
lietuvių našlaičiams

New Yorke laike Ekonominės 
Konferencijos š. m. birž 11 d.

Po 5 dol.: Gen. Konsulas P. 
žadeikis, A. Aldis, kun. N. Pa
kalnis, kun. J. Draugelis. 3 dol. 
P. Pivarnnas iš Pittsburgh, Pa. 
Po 2 dol: A. Marčiulaitis, Liet, 
šaulių S-gos darbuotojas J. 
Adomaitis, J. Varftala iš Chica- 
go, III. Po 1 dol.: J. Bagdonas, 
Kaulakis (Chicago, III.), V. 
Ambrozavičius (Newark, N. 
J), adv. R. J. Jurevičius, Dr. 
M. Vinikas, Gen.
sekr. stud. K. Jurgėla, 
donaitis-—visi iš New

Viso 34 dol.

Prieš išvyksiant Lietuvon, 
ponia Emilija Vileišienė prašė 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke papildomai pa
skelbti Amerikos lietuvių spau
doje apie jos surinktas aukas 
šiose vietose:

Konsulato
V. Rau- 
Yorko.

Amsterdamu N.

Youngstovvn, Ohio
5 dol.—kun. Mikas Kuliavas; 
dol.—Petras Bakanas; po 1 

Stupinkevičia, Mar.
J. Laukaitis, Jbn.

Tomas

2 
dol.: Kaz 
Bukanienė 
Rudzinskas, Tomas Sireika. 
Smulkių—$1.85. Viso $18.85.

Niagara Fa Ik, Y.

60 dol. per kun. Židanavičių. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 57 
dol. Privačiai: 15 dol. kun. ži- 
danavičius. Po 5 dol.: Marijo
na Janulienė, V. ir J. Petruš
kevičiai, J. Karužas, kun; Or- 
vidas. 3 dol. kun. N. Lauer.

Po 2 dol.: M. Stakauskas, P. 
Sargelis, P. Babrauskaitė. $1.25 
Gaškus. Po 1 dol.: J. Nykš- 
telienė, O. Kanerevičiutė, Ra
manauskiene, 0. Juozapavičiū
te, Varnai, Kybartas', J. Slivus, 
J. Unšuris, M. Jurkūnas, J. 
Račys, J. Bablinskas, E. Ja- 
čunskis, J. Samauskas, Ed. 
Gnatas, P. Maldutis, V. J., J. 
Kubilius, B. Velička. Su smul
kiom aukom—$181.86.

52 dol. gauta iš K. Virbicko, 
Milvvaukee, Wis.

Be to, p. Vileišiene parašė 
birž. 27 d. šio turinio atsisvei
kinimą :

“Širdingiausiai ačiuoju vi
siems aukautojams, ačiuoju 
kun. Boreišiui, p. S. Kudirkie
nei, kun. Kuliavui, kun. J. Si
monaičiui, pp. Žilevičiams, kun. 
Židanavičiui ir kt. už prieglau
dą užlaikymą ir aukas'. Ačiū vi
siems už širdingą atsiliepimą 
į musų pavargėlių šauksmą iš 
Okupuotosios Lietuvos.

“Pasilikite sveiki. Negaliu 
neatsisveikinus su Jumis, 
brangus Amerikos Lietuviai, 
grįžti į savo pavergtą sostinę

Vilnių, širdingiausiai ačiuoju 
visiems už aukas ir širdingą 
atsinešimą ne tik prie musų 
okupuotosios Lietuvos lietuvių, 
bet ir prie manęs. Kuomet 
buvau pavargusi, serganti, čia 
mane priglaudė ir gydė. Už tai 
ačiuoju pp. Daužvardžiams, Vi- 
zams, Dr. Valiukai, p. Ministe- 
riui B. K. Balučiui, pp. Bačiū
nams, Dr. poniai Biežiams, ir 
seselėms Kazimierietėms,— jie 
savo rupesniu pastatė mano 
ant kojų ir aš galiu keliauti.

“Dar kartą ačiū! Neužmirš
kite Vilniaus! Okupuotosios 
Lietuvos lietuviai tiesia į jus 
savo rankas!’’

—E. Vileišienė.
Lietuvos Gener. Konsulatas, 
K. Jurgėla, c. Sekretorius p.

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimai

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Garsinkites ‘N-nose’

Kun. J. Steigmanas 5 dol 
kun. A. Gelumbis 2 dol.

Brooklyn, N. Y.
Morta Raudonaitytė 10 dol.

Elizabeth, N. J. šv. Petro ir 
Pauliaus parapijoje:

Drabužių Biudžeto 
Planas

Mažas .depozitas laikys bile ku
riuos kailinius iki Lapkričio 1 d. 
Sulig musų drabužių biudžeto 
planu, parankiausios jums sąly
gos bus , išdirbtos musų kredito 
ofiso iki

6 mėnesių išsimo- 
kėjimui

pridedant mažą “carrying charge”

C OME OUT OF THE BEATEN PATH

HALSTED 14- & LIBERTY

The West Sides Greatest Store

Yra išmintinga ekonomija pasirinkti vieną šių 

s MAGSįni KAILINIU
Paskutinę savaitę musų Rugpiučio išpardavimo 

(Sutaupimai nuo 10 iki 20% — Kailiniai iki reguliarūs kainos pakils Rug- 
» sėjo 1 d.
KAILINIAI! PARODOMI

10 dol.—kun. Simonaitis; po 
1 dol.—Navikienė, Pranckietie- 
nė, D. Biekšienė, O. Volieme; 
B. Pauliukienė, J. Savickas, S. 
Kačinskiene, Matuzas, K. Koso- 
kas-, P. Kirvelevičius, Karnie- 
kienė, Kameckis, A. Karvojie- 
nė, V. žilevičienė, J. Žilevičius. 
Smulkių $7.65. Viso surinkta 
$34.65.

Vietos L. 
S-gos kuopa

Privačiai:

Tą pačią dieną, kai Kriuk
lienė papildė saužudystę, birže
lio l d., jos duktė Marijoną 
Kriuklytė apleido Panevėžį ir 
išvyko į Ameriką pas savo mo
tiną. Lietuvoj ji buvo palikta 
nuo pat kūdikystės ir vargo 
pas svetimus,— kai kurį laiką 
buvo prieglaudoje. Pribuvo į 
Pittsburghą birželio 20 d., ti
kėdama pamatyti savo motiną, 
kurią per daugelį metų nebuvo 
mačiusi. Bet motina jau buvo 
palaidota.

žmonių patarlė sako, kad

ANT GYVŲ MODELIŲ NUO 
VAL. PO PIET

11 V. RYTO IKI

už

uz .. 
lubų

su viskuo, 
Virtor, 10 
su viskuo

su viskuo,

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atvvater Kent, 7 tubųy 
su viskuo, už .............................
B. C. A. n
su viskuo,

R. K. Darbininkų 
Nr. 16—$25.00.
po 5 dol: M. Pa- 

valkis, J. Katilius, Aleks. Kati
lienė. Po 2 dol.: J. Marcinkč- 
nas, A. Liūtas, A. Ribins'kas,

ANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS
Taipgi išdirbėjai Busch E.rtra Dry Ginger Ale BM-161

Hadiola, su 
;tl viskuo

M

SAUGUS
PIRMI MORGICIAI

Yra
Puikiausias Investmentas.

JAP WEASE1

Mačią

- NĖRA KARTUS

Chicago, flL
Phone, Canal 7051

B®

tn
ru

Šiuos 
labiausia 

Didelis 
kalnierius, 
rankovės.

HUDSON 

SEAL

Žiu rok 
veikslo 
kiekvienos

KnyirutS 
receptus ____ ___
ki> valgyti bus pri
siųsta bito kur dy
kai aut pareikalavi
mo.

ATRUSTCOMPANY 
1110 West 35* Street

A State Bank • • • • AClearingHouscIMnk

nebūtinai tu- 
iškaištinga. 

šie h- 
kokybės 

(že-

•’Toiilo pa
imt vlrSaus 

blekinfis.

paduodanti 
Kerų daly-

Didelis kal- 
ir atverstos 

dar padi- 
gražumą. 

puikiausios 
crcpe-back 

Didumo 14

$100

IMPORTED 
LAPIN 

parodo vė- 
mados ypa- 

puikiausios 
importuoto

Didumo 16

$295

(Dažytų muskrat) 
kailiniai su dideliu 
kalnierium tikrų ru
siškų šeškų, atlenk
tos rankoves, 
muotos (ikrais 
siškaįs šeškais, 
mušas Skinner's 
pc-back satin. 
durno 14 
iki 44

ere-

$195

GRAY 
SQUIRREL kurios 

kiekviena moteris ieš
ko —- i 
ri būti 
kaip parodo 
bai Reros
Jap weascl 
benkščių) I 
Didelis stovintis kal
nierius ir didelės at
verčiamos rankovės. 
Pamušti su pui
kiausiu ctepc satin. 
Didumas
16 ikr 42 4**"’^'**

Western Sales Corporation 
1525 Newberry Avė, 

Distributorsj

Rusiškų pilkų vove
rių kailiniai. Šis jau
nųjų modelis su di
deliu kalnierium ir 
atverstomis rankovė- 
rifis gaunama šviesiai 
ar tamsiai pilką, 
crepe-satin pamušu. 
Didumo 16 iki )8. 
Daug pigiau negu 
kada parsidavinčjo 
tokios kokVbės vo
verių kai- 1 
liniai *!> 3

____ Anheuser-Busch

Buttaeiser
Barley-Malt Syrup

^ŠVIESUS AR TAMSUS — TIRŠTAS

*99 
M 09 

98 
Konogra- 

*98 
*99už

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

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

Tel. Boti Ieva r d 1705

General Motors 
Radios

3313 S. Halsted St

turėjo
Lietuviu 

*• / 

rengdavo 
farmoj.

Nelaimingas Kriuklių šeimos 
likimas. Adomas Kriuklis 
Pittsburgho lietuviams buvo 
gerai žinomas, kadangi jis ne
toli nuo Pittsburgho 
farmą. Pittsburgho 
Draugijos dažnai 
piknikus Kriuklio
Priegtam Kriuklis ilgai gyveno 
North Sidės dalyje. Kriuklis 
paėjo iš Panevėžio miesto. Bu
vo vedęs. Moters vardas buvo 
Ona. Augino šeimyną: vieną 

| dukterį Marijoną Lietuvoje it
3 sudus čionai Amerikoj, — 
Stasį, VValterį ir Adomą.

Virš metai atgal Adomas 
Kriuklis pasimirė, palikdamas 
moterį su vaikais. Moteris, li

ūs našlė su vaikais, apleido 
ima ir vėl apsigyvena North

(te

Nui loa maikai ka 
- la kun wai
tai štai kaip jie sako “geriausias ką pinigas 
gali pirkti” prigimtoj Hawaii kalboj.— ir Bud- 
weiser Barley-Malt Syrup yra tiek pat švelnus, 
kaip ir tos salos dainos... Jis stovi augščiausia 
kur kokybė yra saikas gerumui. Budyveiser 
Malt neturi substitutų, priemaišų, fillerių, dirb
tinės spalvos ar skonio — jis yra 100 nuošim
čių tyras — dėl tos priežasties jis laimėjo pa
sitikėjimą atsargių pirkėjų.

Sendintas 3 mėnesius dirbant

Centrač^J^Bank

MUM

piTf'tr smaline
(CONEY)

Kiekvienai patiks šie 
kailiniai ir kiek
viena jų norės, su 
gražiu tikrų rusiškų 
šeškų dideliu shavvl 
kalnierium ir galva 
ir uodegaitėmis tri- 
muotomis rankovė-' 
mis. Puikiausios 
kokybės crepc-back 
satin kombinacijos 
pamušas, šis gražus 
kautas tikrai jus pa
tenkins, 
iki 
44<

Didumo 14

$100

SILVER MUS- 
KRAT 

Puikiausios . kokybės 
pietų sidabrinių mu- 
skrat, . trimuoti su 
geriausių rusiškų še
škų kailiukų kal- 
nicrium. kurį gali
ma dėvėti pakeltą 
ar nuleistą. čiup- 
liau per juosmenį su 
biskį flare užpakaly. 
Puikiausios kokybės 
crcpe-back satin pa
mušas. Didumo 14 
iki 
44

SOUTHERN 
MUSKRAT

Trimuoti bleacbed 
muskrat, tie kaili- 
liniai puikiausiai pri 
tiks prie bilc kokių 
rūbų, 
nicrius 
rankoves 
dina jų 
Pamušas 
kokybės 
satin. 
iki 
44

BONDED 
SEALINE

Puikiausios kokybės 
bonded sealine (co
ney) kautas, ge
riausių natūralių ru
siškų šeškų kailiu
kų kalnierius ir di
deles atverstos ran
kovės, (rimuotos na
tūraliais rusiškais še
škais. Pamušas pui
kiausios k o k y bes 
crepe-satin. Didu-

$145

4 T?

Kautas 
liausios 
t y bes., 
kokybės 
lapin (coney). Nau-
jovinį didelį kalnie- 
rių galima dėvėti 
įvairiais budais, pri
taikant prie didelių 
atverstų rankovių. 
Perjuosti per vidu
rį madinga juosta, 
pamušti 
kokybės 
satin, 
iki 
42

puikiausios 
crepe-back 

Didumo 14

$145

RACCOON KAI
LINIAI

Kolegiški ir patogus 
yra šie raccoon kau
tai taip patinkantys 
jauniems, šis kautas 
yra puikiausios ko
kybės raccoon su di
deliu kalniečiu ir 
atlenktomis ranko
vėmis. Pamušas vil
nų ir satino kombi
nacijos, 
iki 
42

HUDSON 
SEAL

(Dažytų muskrat) 
kailiniai. Minkšti, 
švelnus Hudson seal, 
pridėjus gražų sty- 
lių. padaro 
kailinius 
mėgiamus, 
stovintis 
atlenktos
čiupliau per juosme
nį ir kiek plačiau į 
apačią. Skinner’s cre- 
pe satin pamušas. 

C 1 i Didumo (NOK ii ir 44 $ '
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Nelaukite!ma-

24 Mėnesiai Išsimokėti

m e

Persitikrinkit ar jus užrašėt savo vardą ir adresą

Vienatims
turi pilną

2839 W. 63rd St
apynių skoni!Republic 8899

3335 So. Halsted St

Yards 6894

Tel. Virginia 0117 CSTA6'-'

6542 So. VVestern Avė

Ęrospect 2102

J. Yushke
2433 W. 69

Prospect 3140

SKYRIUS
Tel. Boulevard 32013201 Aubum Avenue

Yards 0148

nugara, 
lesniomis

išrinkta ko 
Centro už 

persiorgani

kom-fašistų
kad jis

mes aprūpina 
; phimberių ii 
Chicagoje si 

Pasaulyje Plum 
Apšildymo Reikmeni 

Paskirtas Pardavėjas Va

t uotą Procesą.
Maltas, kuris

Kaip senas draugas - tik
ras daiktas - Tikri apyniai 
sendinti Riebiam Malte per 
WENNERSTEN’A Paten-

priimdamas 
kvitas. Ne 
tie pinigai, 
turi Žiūrėti

Atidaryk ke- 
ną ir matysi 
Tikrus apy
nius.

Katastrofa įvyko dėl automo
bilio sustojimo ant gelžke- 
lio vėžiu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Traukinis užmušė 6 
lietuvius grįžtančius 

iš kapinių

18-tos gatvės apie 
linkę

Šie lietuviai realestati 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

z žemiau- 
Pasiųskite 

žinių

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794

Likusieji 
? automobily, 
dija. Pranas

Beje, Vasis bėdavojo nega
vęs kvitų už pasiųstus pinigus 
iš Centro ir vėl “gina” eilinių 
narių' reikalus. Kaip gera tiems 
eiliniams nariams turėti tokį 
rūpestinga raštininką. Kai pri
gauna mokesnius, tai per ke- 

negali iš savo ki
bei škrapštyti, o kada rei- 
kvitų, tai pas kasierių 
Valaitį. Mat Centro Val- 
kitaip supranta. Ji žino,

5329 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

randasi pas Valaitį. Juk žinai 
kad kasierius 
n i gus išduoda 
dalykas kieno 
valdai knygų i

Štai dar vienas klausimas. 
Visi žinom, kad SLA. 129 kuo
pa turėjo pikniką birželio mė
nesi 8 d. šalę, Geo. Cernausko 
daržo. Pamenat, kad pirminin
kas J. Gelgaudas ir protokolo 
raštininkas A. Stonis viešai pa
aiškino, kad pas kasierių K. 
Baltuti yra trukumas $28.00. 
Ar tai]) ir pasiliks, ir tai tu
rėsim užmiršti ?

nuo ve- 
Chevrolet 
žmonėms 

7 žmones 
Traukinys 
pavilko j j 
pavyko jį

VIRS 40 METŲ IŠTIKIMO 
TARNAVIMO 

štai kaip senai 
me reikalavimu 
steamfitterių 
Geriausiomis 
bingo ir 
mis 
karuose gali patarnauti ir jums 
su tais pačiais garantuotos ko
kybes produktais 
šiai galimą kainą 
kuponą šiandie dėl pilnų 
apie bite kokį plumbingo 
apšildymo klausimą.

National lleating Plaut yra tikras inveshnentas 
kiekvienam namų savininkui. Musų žema kaina 
jus nustebins. Jums apsimokės ištirti (Žiūrė
kite kupono žemiau).

šeši, važiavę antra 
matė visų tra- 
Raišutis, Gru- 

inskienės pirmojo vyro sunūs

Teko girdėti, kad J. Gelgau
das rugpiučio 3 d. savo laiky
tame susirinkime rinkęs kasie
rių ir protokolų raštininkų ir 
liepęs nariams’ perstatyti kan
didatus, bet jo paties geras 
draugas A. Kazlauskas pasakė, 
kad taip negalima daryti, turi 
būti surasta kaltė ant senųjų. 
Pirmininkas antausi pakrapš
tęs ir pasakęs, kad, girdi, mus 
kasierius sulaikydavęs pinigus 
po keletą mėnesių. Kaip pas 
juos slydžiai eina. Vienas pa
kala, kitas pazalatija. Tačiau 
aš pareikalausiu prirodymo, 
kada kokiais metais ir mėne
siais buvo mokesniai sulaikyti?

lis menesius 
senio 
kalas 
F. M 
dyba
kad kasierius Valaitis yra vie
nas teisėtas 129 kuopos kasie
rius todėl, kad pati Pildomoji 
Taryba jį užtvirtino ir kaucijų 
priėmė, tad ir kvitas siunčia 
jam, neš finansų sekretorius 
V. V. Vasis pas burliokus nu
dardėjo. '

trkhnjs matė savo motiną 
Nelaimės priežas

tis kaip naujausiai patirta bu
vo ta, kad Cicėnas nors 
tė traukinį atbėgant, bei 
begalėjo automobilio 
žiu nuvaryti, nes jo 
buvo tik keturiems 
važiuoti ir nepajėgė 
išnešti per vėžės, 
trenkęs į automobili, 
gerus 6 blokus, kol 
sustabdyti.

Butą Savickaitė nugabenta į 
Little Company of Mary ligo
ninę.

Tik patelefonuokite mums, arba prisiųskite žemiau paduotą kuponų ir be ma 
žiausių pareigų iš jūsų puses Paskirtas Pardavėjas Vakaruose parodys ekono 
miškiausį būdų kaip jus galite įsigyti “Naujų National Hcating Plaut’ 
galite išsimokėti per 24 mėnesius. Bet neatidėliokite, nes greitai busštai kame dalykas. Minėtos 

SLA. 129 kuopos valdybos pir
mininkas J. Gelgaudas su savo 
rėksnių buriu tikėjosi tų SLA. 
129 kuopą kaip kokį veršį ga
lėsiąs užsinerti už ragų ir nu
sivesti į savo pasidirbtų “pil
domąją tarybą”, ir iš Bacevi
čiaus palaiminimą gauti.

Bet štai nepavyko, ir viskas 
aukštyn kojomis apsivertė. 
Mat tas veršis suprato, ką su 
juo nori padaryti ir kur ren
giasi vesti, pamatė savo mul
kintojų slaptus sąmokslus, kad 
varo visų kuopa prie suspenda
vimo, sulaikydami sumokėtas 
duokles, na ir pasipriešino.

Kuopos nariai pamate kuo
pos pirmininko Gelgaudo, fi
nansų raštininko V. V. Vasio 
ir keletos rėksnių delegatų 
šmugeli ir stvėrėsi už konstitu
cijos ginklo, idant apsaugojus 
kuopą nuo suspendavimo. Su
sirinko pas finansų kasierių 
M. Valaitį ištirti, kokiam tik
rai stovy yra 129 kuopos na
riai. Valaitis nenorėdamas būti 
melagiu savo kuopos nariams 
paaiškino visą teisybę ir daro
mą šmugeli.

Tada vienas iš susirinkusių 
paėmęs laikraštį “Tėvynę” 
ir perskaitė Centro painforma- 
vimą, kuriuo nariai, norį apsi
saugoti nuo suspendavimo, ga
li išsirinkti tam tikrą komisi
ją, per kurią norintieji nariai 
gali savo sumokėtas duokles 
pasiųsti į Centrą.

Tuom laiku tapo 
misija, kuri tapo 
tvirtinta su pilno 

1 žavimo teise ir dabar laiko sa- 
į vo susirinkimus kas antrą ne- 

dėldienį 1:30 vai. popiet Geo 
Cernausko svetainėj 1900 So 
Union Avė.

Taigi 
kuopos 
pasilikti 
riais, ateikite į viršminėtus 
sirinkimus ir busite pilnai 
saugoti ir jūsų pinigai bus 
siųsti 
kasierių, kurį jus 
kote ir jis stovi 
kaucija.

Mes matome tų 
melus apie, kasierių 
pabėgęs, kad jis pinigus nusi
nešęs. Tai lygiai' kaip toj pa
sakoj, kad pats čigonas muša 
ir pats čigonas rėkia.

Mat buvo išrinkta iš 100 na
rių 4 delegatai į SLA. seimą ir 
pabėgo iš seimo į Meldažio sve
tainę, pridirbo visokių riaušių, 
nusižengė konstitucijai ir dar 
sugrįžę į savo kuopą pasigyrė 
turį iškepę “savo pildomą ta
rybų” ir užsimojo į tų “tary
bų” visų kuopą nusivesti. Bet 
kuopos nariai jau gerai žino
dami, kur jų žiopliai delegatai 
velka, pasipriešino.

Tad išriškite klausimą, kas 
yra pabėgėlis, ar tie nariai, 
kur per 20 metų mokėjo narių 
mokesnius ir laikėsi savo kon
stitucijos, ar tie, kurie nubėgo 
į Meldažio svetainę ir dabar 
ištikimuosius narius pabėgė
liais vadina?

šeši asmenys tapo užmušti 
ir vienas sunkiai sužeistas au
tomobilio nelaimėje, kai pre
kių traukinis sudaužė pilną 
žmonių Chevrolet automobilį 
prie III gatvės ir Indiana I lai
bo r Beit Line Railroad vėžių, 
netoli Cicero Avė.

Grupė lietuvių giminių iš 13 
žmonių dviejuose automobiliuo
se* buvo nuvažiavę ant kapi
nių savo artimųjų kapus pa
puošti ir gėlių padėti. Grįžtant 
7 žmonės važiavo viename au
tomobily ir 6 žmonės kitame, 
kiek atstu nuo pirmojo. Pir
mame automobily šoferiavo Ka
zys Cicėnas. Kiti buvo, Savic
kiu šeimyna iš keturių žmonių 
ir Gruzinskių šeimyna iš dvie
jų žmonių.

Vos tik užvažiavus ant gelž- 
kelio linijos, prekių traukinis, 
kurs tuo momentu pasitaikė 
visiškai arti, užvažiavo automo
bilį ir iš septynių šešis užmu
šė vietoje ir vieną sunkiai su-

Nieko daugiau negirdėsi kaip 
tik 129 ir 129 kuopa. Kiek tik 
randasi feldfebelių tame kom- 
fašistų štabe, tai kiekvienas 
nori atsižymėti, na ir kepa 
kuo žiopliausius išmislus.

patarčiau visiems 129 
nariams, norintiems 
ištikimais SLA. na-

Ncbekęskile daugiau nė vienos žiemos su pase
nusiu karšto oro furnisu, ar šildomuoju pečium. 
Jus tikrai suaupinsite pinigus ant kuro išlaidų 
dabar įsivcsdanii Nauja National Ileatinu Plaut. 
Pasidžiaugkite tikru komfortu kiekviename kam
baryje' kad ir' laike šalciausio žiemos oro.

per teisėtą jūsų pačių 
patys išrin- 
po ta pačia

F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741 ir 1742

tų trijų narių, 
ščikaus- 

jusų vc- 
neva gi
dai- tvir- 

pinigai

Karšto Vandens Šildytojas

Išmokėjimo Planas

Kuopa jus išrinko, prižadė
dama jums apmokėti už jūsų 
sugaištas dienas ir jus įgalio
jo atstovauti kuopos reikalus. 
Man rodos, jei kuopa jus ap
moka, tai jus kuopai turite 
tarnauti, o ne kuopa jums. O 
ką jus padarėte? Ar jus nori
te gauti už jūsų pardavikišką 
darbą? Jums reikia bausmes 
už toki pasielgimą.

Kitas juokdarys V. V. Vasis 
viešai reikalauja savo kaltinto
jo pasiaiškinti ir pasakyti, kas 
priėmė trijų narių duokles. 
Ant širvio joja, širvio jėško. 
Juk tas’ žmogus dirba su tavim 
toje pačioje konceliarijoje, tai 
p. Baltutis. Tu jam buvai pa
la vęs savo finansų knygą bir

želio 6 d. laikytame susirinki
me Geo. Cernausko svetainėj, 
ir tie patys trys nariai, V. Ru
binas, J. Kanopka ir ščukaus- 
kas pripažįsta, kad sumokėjo 
p. Baltučiui savo duokles prie 
jo stalo. Mat p. Baltutis ge
ras “raudoną artoją” po nosių 
kaišioti, bet ne finansų knygas 
vesti.

Beje, V. V. Vasis kaip nekal
tas avinėlis skelbiasi eiliniams 
nariams buk jis jų reikalus gi
nąs. Jie tu 
kam juos varai prie 
vimo, kam birželio 
duokles sauvališkai laikai 
kuopos ižde 
tęs savajai 
bai” siųsti, 
sumokėtas duokles 
kasieriui, ir kodėl 
argumentuoji su < 
riais, vengdamas 
atiduoti teisėtam 
Koks tu esi eilinių narių 
nėjas, kad po du mėnesiu 
kai tų narių duokles1 i] 
kasieriui neduodi, nė ] 
siunti ? 
Bubeno, Kanopkos i 
ko pinigai papuolė j 
liušį ir dar šūkauji 
nąs eilinius narius h 
tini, kad jų sumokėti

Nuliudimo Valandoje 
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus. ,

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausį, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas' liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimų. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą.

reikalus gini, 
suspenda- 

mėnesio 
savo 

• buvai nuslsta- 
pildomąjai tary- 
kodel pas tave 

nepriduodi 
begėdiškai 

iliniais na- 
jų duokles 

kąsieriui? 
gy-

Užmušti yra:
Kazys Cicėnas, 3847 W, 

st., automobilio draiveris.
Juozas Gruzinskis, keli 

tai buvo aklas.
Magdalena Gruzinskienė, 5363 

Shields avė., Juozo žmona.
Ona Savickienė, Gruzinskio 

sesuo, 495'1 S. Halsted st., mo
lina trijų mergaičių, iš kurių 
}vi — Emma Savickatiė, 3 mė
li, ir Olga Savickaitė 9 metų, 
ižmuštos, ir Rūta Savickaitė, 

1 metu, sulaužyta ranka, koja 
r sumušta galva, 
žiniomis ir Butą

Prisiųskite šį kuponą šiandie
WESTERN PLUMBING SUPI’LY CO.,
3228 W. Fillinore St., Chicago.

Prisiųskite man, be pareigų iš mano pusės, daugiau žinių apie 
pažymėtus dalykus, taipgi pasakykit kaip aš galiu pelnyti piniginį 
atlyginimą.

Naujas Apšildymo Plantas

Reinodcliavimas Maudynės

Vardas .............................................
Adresas ...........................................

VVestern Plumbing Supply Co
Main Office and Warehouse, 3228 Fillmore St 

Branch Office and Display Room 3756 Belmont Avė. 
Telephone: Nevada 0100 — Juniper 4280 — Euclid 3180

Dabar yra laikas įsivestiNATIONAL HEATING PLANT

Sha piro s
GERESNI ČEVERYKAI DEL 

VISOS ŠEIMYNOS 

^^5?^ 6307 So. Western Avė.
KUR ČEVERYKAI YRA PRITAIKOMI IR PRIMIERUOJAMI SU 

X-RAY. MOKYKLOS ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS 
VAIKU CEVERYKŲ

Mes užlaikome visokio didumo geriausių išdirbysčių. Mes galime 
pritaikinti prie jūsų kojos, pritaikymą garantuoti arba duosime 
naują porą, ir nekaštuoja daugiau pirkti čeverykua čia,, negu kad 
jus pirktumėt kitur, kur laiko išpardavimus, čeverykai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Didžiausias čeverykų pasirinkimas už yidur- 
miesčio rybų. Atsineškit šį apgarsinimą ir gaukit 5 nuoš. nuolaidos.

SHOE
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NEW YORKO Meras bėdoje

Jau keletas mėnesių, kai New Yorke eina tardy
mas miesto tarnautojų, kurie yra kaltinami, kad jie 
kyšiais nusipirkę savo vietas. Juo tardymas eina to
liau, juo didesnis skaičius asmenų į jį yra įveliamas. 
Pagalinus, meras (mayoras) Walker užvakar pasikvie
tė į savo raštinę daugiau kaip šimto įvairių organiza
cijų ir biznio įstaigų atstovus, prašydamas jų pagelbos 
kovoje su graftu. Walkerig pripažino tą faktą, kad ky
šių ėmimas ir davimas ir kitokios suktybės yra taip 
išbujoję New Yorko miesto administracijoje, jogei ji
sai vienas nebeturįs pajėgų su tuo piktu kovoti.

Tai ve jums didžiausiojo Amerikos miesto valdžia!
Chicagos gyventojai, papratę girdėt apie visokius 

skandalus savo mieste, gal būt buvo įsivaizdavę, kad 
tik šiame Vidurinių Vakarų didmiestyje šeimininkauja 
kyšininkai ir kriminalistų sėbrai. Bet pasirodo, kad 
New Yorke dedasi negeresni dalykai.

Tikrumoje korupcija ėda kiekvieno, arba beveik 
kiekvieno, Amerikos didmiesčio valdžią. Tas valdžias, 
mat, kontroliuoja vienos arba kitos kapitalistinės par
tijos “mašina”, kuri yra sudaryta tani, kad butų plė
šiami gyventojai ir to plėšimo vaisiai butų dalinami 
tarpe “politikos boso” ir jo tarnų. Švari valdžia šito
kiose aplinkybėse yra visai negalima.

Milwaukee’s pavyzdys rodo, kuriuo budu gali būt 
padarytas galas korupcijai miestų valdžiose. Prieš dve
jetą dešimčių metų Milwaukee’s administracija buvo 
tokia pat supuvusi, kaip ir bet kurio kito Amerikos 
didmiesčio. Bet nuo to laiko, kai to miesto valdžion pa
teko socialistai, dalykai tenai pasikeitė. Vagys ir graf- 
teriai tapo iš Milwaukee’s administracijos įstaigų iš
guiti, ir to miesto valdžia šiandie visi padorus žmonės 
gėrisi.

Iš New Yorko mero pasiskundimų neišeis nieko, 
jeigu tą miestą ir toliau valdys suktų politikierių gau
ja, susimetusi į Tammany Hali.

DIKTATORIAUS PIKTUMAS

Maršalas Pilsudskis dūksta. Tik-ką jo ministerių 
kabinetas su pulkininku Slavveku priešakyje pasitrau
kė ir Pilsudskis buvo priverstas pats pasiimti ministe- 
rio pirmininko vietą. Tai jam nėra didelis malonumas, 
kadangi jisai žino, jogei neilgai trukus jam teks stoti 
akis į akį su seimu, kurio daugumą sudaro jo priešai. 
Jisai todėl pyksta ir, savo grubi jonišku kareivio papra
timu, plūstasi.

Parlamentarinis klausimas, anot maršalo, tai — 
“durnių klausimas”; seimo nariai tai — “niekšai”, 
“vagys” ir “žulikai”, o respublikos konstitucija — “su
puvęs padaras”.

Visi diktatoriai mano taip pat, kaip Pilsudskis, 
nors kai kurie jų vartoja kitokius žodžius savo min
tims išreikšti. Bolševikas Stalinas in fašistas Mussolini 
šituo atžvilgiu nesiskiria nuo lenkų maršalo. Visi jie 
vienodai neapkenčia žmonių renkamos atstovybės ir 
tik save jie laiko tinkančiais valdyti žmones. Jie yra 
ligoniai, sergą didybės manija.

Bet diktatoriams šiandie jau ne taip gerai sekasi, 
kaip prieš keletą metų. Didžiojo Karo metu ir tuoj po 
j<>, kili visas ptistiulis buvo pakvaišęs, tai masėms galė
jo atrodyti, kad tie esą “genijai“ ir “didvyriai“, kurie, 

atsižadėję visokio padorumo, lipa per žmonių galvas ir 
per lavonus i valdžią. Bet dabar tas apsvaigimas jau 
praeina. Jau visa, eilė diktatorių ir kandidatų į dikta
torius gavo įspirti į sėdynę ir išlėkė lauk iš savo "‘aukš
tų” vietų — Trockis, Zinovjevas, Pangalos, de Rivera, 
Voldemaras, Leguia. Pasilikusius diktatorius tolyn vis 
labiau ima baimė, kad ir juos netolimoje ateityje gali 
ištikti toks pat likimas.

Pilsudskiui turi būt ypatingai pikta, kad jisai “ne
susiprato” visiškai išvaikyti ir uždaryti seimą tuomet, 
kai jo (Pilsudskio) populerumas dar buvo didelis ne 
vien armijoje, bet ir gatvėje. Tada jam toks žygis at
likti nebūtų buvę sunku. Bet šiandie jau kas kita. Sei
mo “durniai”, “niekšai” ir “žulikai” įgijo drąsos po to, 
kai jiems pavyko keletą kartų priversti rezignuoti dik
tatoriaus ministerius, ir jeigu Pilsudskis dabar bandy
tų pavartoti prieš juos jėgą, tai kiltų toks triukšmas 
krašte, kad persigąstų visi Varšuvos kreditoriai, be

kurių pagelbos Lenkijos valdžia kažin ar galėtų išsilai
kyti bent vienų mėnesį.

Taigi nors keiksmais diktatorius išlieja savo tulžį.

PILSUDSKIO “ATLIKTI 
DARBAI“

Lenkijos socialistų laikraš
tis “Naprzod“ davė savo skai
tytojams dovanų knygutę su 
antrašte: “Ką Lenkijai davė 
Pilsudskio valdžia’. Kai skai
tytojai prisiųstas knygutes at
skleidė, norėdami , patirti, ko
kius gi darbus yra atlikusi Pil
sudskio valdžia, tai rado 10 la
kštų balto popierio, ant kurio 
nebuvo atspausdinta nė vieno 
žodžio!

NAUJA ŽVALGYBOS 
PROVOKACIJA

Lietuvos valdžios laikraštis 
“Lietuvos Aidas“ rašo patyręs, 
kad Rygoje einąs “Darbininkų 
Balsas“ esąs leidžiamas lenkų 
pinigais, gaunamais iš Vilniaus 
“plečkaitininkų“, ir kad Vil
niaus emigrantai, o taip pat ir 
“pats“ Plečkaitis iš savo kalė
jimo Prusnose, nuolatos s'usL 
rašinėja su Lietuvos socialde
mokratais. Kauno oficiozas 
sako, kad šitas informacijas 
jam suteikęs Antanas Davidai- 
vičius, buvęs “Darb. Balso“ ad
ministratorius. Nuo Davidavi- 
čiaus tie dalykai, girdi, buvę 
ilgą laiką slepiami, bet jisai 
atidengęs paslaptį ir nutaręs 
nutraukti visus ryšius su emi
gracija ir grįžti Lietuvon.

“Davidavičius baigdamas 
pasakojimą“, tęsia tūlas “L. 
A.“ bendradarbis, “pridūrė, 
kad politiniai Lietuvos emi
grantai, gyveną Rygoje ir 
Vilniuje, o taip pat ir sėdįs 
vokiečių kalėjime Jeronimas 
Plečkaitis, palaiko glaudžius 
santykius su Lietuvos social
demokratais ir savo laiškus 
Plečkaitis per Vilniaus poli t. 
emigr. Joniškį siunčia per 
Rygą i Lietuvą, žymesniems 
socialdemokratams.

“Visi, gyveną Vilniuje ir 
Rygoje politiniai emigran
tai priklauso vienai ir tai 
pačiai organizacijai, kurios 
centro komitetą sudaro Juo
zas Paplauskas ir Januškis, 
Vilniuje gyveną, ir Buračas 
Rygoje. Toji organizacija 
finansuojama lenkų pinigais 
ir naudojama lenkų politi
niams tikslams.“

Iš šito oficiozo pranešimo 
perdaug aiškiai .kyšo provoka
cijos nagai, kad bent vienas 
švarus žmogus galėtų patikėti 
jo teisingumu. Kur, iš tiesų, 
yra tokių žioplių, kuriuos butų 
galima įtikinti, kad Lietuvos 
žymus socialdemokratai palai
ko santykius su lenkų apmo
kamais ir Lenkijos naudai dir
bančiais' elementais užsieniuo
se?

Ir antras dalykas: kas yra 
tie “lenkai“, kurie buk duoda 
pinigų Rygos “Darb. Balso“ 
leidimui? Dauguma to laikraš
čio turinio yra pašvenčiama 
Latvijos darbininkų reikalams 
ir J>N2xi yru. vedamas pusėtinai 
radikališka socialdemokratine 

kryptim. Tai argi pilsudskinin- 
kai, kurie šiandie valdo Lenki
ją, tokį laikraštį galėtų remti?

Matyt, tasai Davidavičius, iš 
kurio “L. A.“ sakosi gavęs sa
vo “informacijas“, papasakojo 
tą, ką jam padiktavo Kauno 
žvalgyba, kuriai rupi apšmeiž
ti socialistus. Ar čia seniai ta 
žvalgyba buvo “suradusi” ne- 
legalę literatūrą Lietuvos so
cialdemokratų raštinėje ir ou- 
vo suėmusi '“plečkaitininkų 
kurjerį“ su laiškais, atgaben
tais iš Vilniaus. O kai paskui 
įvyko byla prieš partijos cent
ro sekretorių Galinį, tai pasi
rodė, kad tie visi žvalgybos 
kaltinimai buvo tik begėdiškas 
išmislas.

KAUNO OFICIOZAS 
MELUOJA

Tik-ką atėjo 56-tas Rygos 
“Darbininkų Balso“ numeris, 
kuriame atsakoma į “Lietuvos 
Aide“ paskelbtas insinuacijas. 
Jame sakoma, kad Davidavi
čius nebuvo to Rygos laikraš
čio administratorius ir niekuo
met niekas nebuvo jį jgaliavęs 
administratoriaus pareigas ei
ti. Apie Kauno oficiozo ‘lin- 
formuotoją” Rygos laikraštis 
rašo, kad tai

“Buvo tik smulkus mažai 
žinomas žmogelis', kurs vai
dino inteligento rolę, plačiai 
gyveno ir neužtekdamas už- 
dirbamų lėšų pragyvenimui 
įsiskolino keliems draugams

darbą dirbti priverstas tapo 
savo gastroles perkelti Lie
tuvon, kur jį fašistai su Iš
skėstomis rankomis lauke 
pagaminti naujoms fašistų 
provokacijomis. O pats' Da
vidavičius iš to tikisi suda
ryti sau nemaža pajamų ir 
karjerą.“
“Darb. Balsas“ sako, kad 

Lietuvos žvalgyba- jau seniai 
rengė naują provokaciją prieš 
socialdemokratus ir tuo tikslu 
papirkinėjo kai kuriuos emig
rantus Vokietijoje. Davidavi
čius turėjo slaptų susirašinėji
mų su tais parsidavusiais žval
gybai emigrantais, ir vienas 
susirašinėjimo dokumentas pa
teko į socialdemokratų parti
jos rankas.

Vadinasi, čia eina reikalas 
apie iš anksto sugalvotą poli
cijos provokaciją, ir “L. A.“, 
kartodamas žvalgybos sufabri
kuotą melą, bando apgauti vi-

Kad temperatūra' daro dide
lės įtakos žmogaus gyvenimui, 
tai jau nuo seniai pastebėta. 
Sakysime, visi žino, jog civili
zacija aukščiausiai pakilo tose 
vietose, kur klimato sąlygos 
buvo patogios. Tropikuose ir 
šaltuose kraštuose darbo sąly
gos yra neįmanomai sunkios: 
vienur kankina šilima, kitur — 
šaltis. Štai kodėl ir šiandien 
tose vietose dar užtinkama lau
kiniai ir puslaukiniai žmonės.

Bet svarbų vaidmenį vaidina 
ne vien tik temperatūra: drėg
mė ir oro judėjimas taip pat 
daro didelės įtakos žmogaus 
gyvenimui. Tropikuose ir šal
tuose kraštuose žmogus tebėra

oro žaislas. Tačiau civilizuoto
se šalyse jau dalinai kontro
liuojama ir oras. Sakysime, na
muose šiandien pilnai galima 
kontroliuoti oras: temperatū
ra, drėgmė ir oro judėjimas. 
Dabar jau yra galimybės va
sarą pagaminti “vėsų orą“. Vi
si moderniški teatrai turi vė
dinimo sistemą. Prie to eina 
apartamentiniai namai ir dirb
tuvės. Na, o praeis dar keletą 
metų ir paprasti žmonės savo 
namuose galės turėti tam tik
rus vėdinimo prietaisus. Tąsyk 
karščiai nebebus baisus, nes 
žmonės savo namuose galės at
vėsti. —K. A.

E. T. A. Hoffman Verte J. Pronskus j

(Velnio Eliksyras i
ir ūž butą ir tingėdamas suomenę.

(Tęsinys) Pirmosios meiles liepsnos plie-

Matau, sunau, kad mane paga-

Oro įtaka žmogaus 
gyvenimui

Karštis, drėgmė ir oro judėji
mas. — Įdomus eksperimen
tai. — žmogaus kūno tempe
ratūra. — žmogaus kūno vė
dinimo sistema. — Kaip jau
čiasi kaiščio auka? — Ge
riausia temperatūra darbui. 
— Oro kontroliavimas.

Ši vasara pasižymėjo karš
čiais, kurie, žmonėms daug ne
malonumų pridarė ir daug pra
kaito išspaudė. Buvo tokių dre
nų, kada karštis darėsi tiesiog 
nepakenčiamas. Kai kurie yra 
tos nuomonės, jog žmonėms 
tenka kentėti ne tiek dėl karš
čių, kiek dėl drėgmės. Tai tie
sa, bet tik dalinai, žmogaus 
darbingumas priklauso nuo 
karščio, drėgmės ir oro judėji
mo.

Jeigu oras nejudėtų ir turė
tų daug drėgmės, tai 90 laips
nių temperatūra žmogui butų 
tiesiog nepakeliama. Bet kuo
met pučia menkutis vėjalis 
(200 pėdų per minutę), tai 
žmogus lengvai gali pakelti ir 
95 laipsnių temperatūrą. Jeigu 
vėjalis yra didesnis, tai nesun
ku yra pakelti ir aukštesnę 
temperatūrą, kuri gali siekti 
net 98.6 laipsnių. Aukštesnės 
temperatūros, kuomet ore ran
dasi nemažai drėgmės, žmo
gaus kūnas nebegali pakelti. 
Tokiame atvėjyj nebegelbsti 
nei vėjas, — jis tik pablogina 
dalykų padėtį.

Tai nėra tuščias tvirtinimas. 
Jungtinių Valstijų Kasyklų 
Biuras kartu su kitais moksli
ninkais darė visą eilę eksperi
mentų, kurie parode tempera
tūros įtaką žmogaus kunui. 
Prieš kiek laiko tapo paskelb
ti tų eksperimentų daviniai.

Eksperimentų jėzuitai ypač 
yra naudingi inžinieriams, ku
rie prižiūri kasyklų ventiliaci
ją. Kasyklose dažnai karštis ir 
drėgmė labai kankina darbi
ninkus. Tai daro ne tik darbą 
nenašiu, ale stato pavojun ir 
dirbančiųjų sveikatą.

ISksperimentai parode, jog 

žmogus gali pakelti labai aukš
tą temperatūrą, jeigu oras ju
da ir jame maža! drėgmės tė
ra. Kūną nėra reikalo vėdinti. 
Visa kas jam reikalinga, tai 
duoti galimybės pašalinti šili
mos perviršį, kuris pasidaro 
nuo metabolizmo (maisto ir 
kūno audinių degimo). Kaip 
žinia, kūno temperatūra lygi
nasi 98.6 laipsnių. Sveikame 
kūne ta temperatūra visuomet 
pasilieka vienoda. Tempevątu- 
ros pakilimas kūne yra ženk
las to, jog su juo kas nors ne
gerai darosi.

Dabar įsivaizduokime sau 
tokį dalyką. Oro temperatūra 
lyginasi kūno temperatūrai. Jo
kio oro judėjimo nėra, ir jis 
turi 100 nuošimčių drėgmės.

Kitaip sakant, oras turi abso
liuti kiekį drėgmės,---- tiek,
kiek gali išlaikyti. Kas prie 
tokių sąlygų atsitiktų su mu
sų kunu? Jis negalėtų pasiliuo- 
s'uoti nuo šilimos perviršio ir 
faktinai sudegtų. Bet to juk 
neatsitinka. O tai todėl, kad 
reliatyvė drėgmė niekuomet 
nepasiekia 100 nuošimčių., ir 
oras daugiau ar mažiau visuo
met juda. Jeigu oras nejudėtų 
— vadinasi, nebūtų vėjo — tai 
oras prie juros ir didelių ežerų 
visuomet butų drėgnas. O tai 
reiškia, kad vasaros metu gy
venimas tokiose vietose butų 
neįmanomas.

Per vasarą tik viena kita 
diena pasitaiko, kada oras yra 
labai šiltas, drėgnas' ir ramus. 
Tąsyk įvyksta ir nelaimių: kai 
kurie žmonės apalpsta, o kar
tais net ir miršta nuo šilimos.

Biuras viso padarė apie 500 
eksperimentų su įvairios rų- 
šies žmonėmis. Tie eksperi
mentai buvo daromi su jau
nais ir senais, vyrais ir mote
rimis, riebiais' ir sudžiūvėliais. 
Gauti rezultatai parodė, jog 
karštos vasaros dienos yra la
bai nepalankios tiek fiziškam, 
tiek protiškam darbui.

žmogaus kūnas turi savo 
vėdinimo sistemą. Šilimos per
viršis tokiu ar kitokiu budu 
turi būti pašalintas, šilimos 
perviršis paprastai yra pašali
namas per odą ir kvėpavimu. 
Tačiau kuomet oro temperatū
ra pasiekia 98.6 laipsnių, tą
syk šilima per odą nebegali 
būti pašalinta, žmogus prade
da labai prakaituoti. Prakaita
vimas yra geras dalykas, nes 
jis atvėdina kūną. Bet atvedi- 
na tik tame atvėjyj, jeigu pra
kaitas gali išgaruoti. Vienok 
labai šiltas ir drėgnas oras su
laiko prakaito išgaravimą. O 
tai gali privesti prie labai ne
malonios pabaigos, — prie ap
alpimo ar net mirties nuo šili
mos.

Čia bus ne pro šalį pažymė
ti, jog sudribimai nuo šilimos 
neįvyksta susyk. Prieš tai pa
sireiškia gana ryškus simpto
mai: širdis ima labui smarkiai 
plukti, odų parausta, 

kiti didelis prakaitavimas ir 
pradeda kankinti troškulys. 
Triukšmas ir šviesa labai erzi
na. O praėjus dar kuriam lai
kui žmogus pradeda svaigti,— 
lyg kilti į orą. Ir tas svaigi
mas gali pasibaigti gana tra
giškai, jeigu nesuteikiama ūmi 
pagalba.

Eksperimentai parodė, jog 
visokiam darbui geriausiai tin
ka temperatūra nuo 40 iki 75 
laipsnių Fahrenheito ir kuomet 
ore nėra perdaug reliatyvės 
drėgmės. Kuomet temperatūra 
siekia 100 laipsnių, bet oras 
mažai drėgmės teturi, tai žmo
gus gali padaryti keturis kar
tus daugiau darbo, negu prie 
tos pat temperatūros drėgna
me ore,

vai ir kad gerai tebesilaikai, 
Viešpats lai saugo tave nuo 
svieto pagundų; smagumai, ku
riuos jis tau siūlo, yra trum
pam laikui ir galima tvirtinti, 
kad juose gludi prakeikimas, 
nes visame tame neaprašoma
me pasibiaurėjime, pilname, be- 
jčgume, atbukime, kurių jie 
iššaukia prie viso aukštesnio, 
nugrimsta geresnieji dvasiniai 
žmogaus principai”. — Kiek aš 
nesistengiau užmiršti prioro 
klausimą ir tuo iššauktąjį vaiz
dą, man tai nevyko. Jau buvau 
laimingai save privertęs nebe
sivaržyti šios mergaitės akyse, 
o dabar pikčiau kaip anuomet 
baisėjau ją bepamatyti, nes 
man tik apie ją pamąsčius pra
dėjo apimti prislėgimas, koks 
tai vidujinis nerimas. Juo pa
vojingiau man visa tai atrodė, 
kad kartu kilo koks tai nepa
žįstamas stebėtinas ilgesys ir 
drauge su juo kokie tai geis
mai, kurie turėjo būti nuodė
mingi. Vienas vakaras turėjo 
išrišti šią abejingą padėty 
Koncertmeisteris, kaip tai daž
nai darydavo, pakvietė mane į 
muzikalinį vakarėlį, kurį su 
draugais ruošė. Be jo sesers 
buvo dūr kelios jaunos mote
rys, —tai dar labiau padidino 
mano kuklumą, kurs jau prieš 
seserį vieną užimdavo man 
kvapą. Ji buvo apsirengusi la
bai žavėtinai, ji ^atrodė daug 
gražesnė, kaip pirma, ir tarsi 
kokia nematoma pajėga mane 
traukė prie jos, ir vis taip iš
eidavo, kad aš, pats to nejaus
damas, vis atsirasdavau arti 
jos, godžiai gėriau kiekvieną 
jos žvilgsnį, kiekvieną' jos žo
dį, o mane taip prie jos trau
kė, kad jai pro šalį einant nors 
jos rūbai turėjo mane paliesti, 
kas man jau teikė niekuomet 
nepatirto vidujinio džiaugs
mo. Ji, rodos, tai pastebėjo 
ir buvo tuo patenkinta; kartais 
man rodėsi, lyg norėčiau ją 
pasiutusiame meilės kaituly 
traukti į save ir visa širdžia 
prie savęs prispausti! — Ji il
gai sėdėjo prie fortepijono, pa
galiau ji atsikėlė ir paliko ant 
kėdės savo pirštinę, kurią aš 
pagriebiau ir lyg beprotis sti> 
riai prispaudžiau prie lupų ! ----
Tai pamatė viena iš jaunųjų 
moterų, priėjo prie koncert
meisterio sesers ir kažką pa
šnibždėjo jai ausin, tada abidvi 
pažiurėjo į mane, prunkštelėjo 
ir ironingai nusijuokė! — Pa
likau lyg užmuštas, visas kū
nas užšalo, —be nuovokos par
bėgau į kolegiją — į savo kam
barėlį. Beprotiškame nusimini
me sugriuvau ant žemės' — 
deginančios ašą/os \veržesi iš 
akių, prakeikiau — iskbwrtū- 
kiau tą mergaitę — pats save 
—paskui vėl meldžiaus ir kar
tu juokiaus lyg pamišėlis! Ap
link save girdėjau balsus, ku
rie mane išjuokė, išniekino, 
buvau pasiryžęs šokti pro lan
gą, laimei geležiniai virbalai 
neleido.

kiamas, 16 metų amžiaus Mfc- 
durdas pnašo jį skubiai apvilk

ti vienuolio rūbais
Mano padėtis ištikiu jų 

buvo baisi. Rytui besiarti
nant aprimau, tačiau tvirtai 
pasiryžau, jos niekuomet ne
bematyti ir abelnai atsisakyti 
nuo pasaulio. Aiškiau, kaip 
dar niekuomet, stovėjo prieš 
mano sielą pašaukimas užda
rytam vienuolyno gyvenimui, 
nuo kurio mane jokia pagunda 
nebegalėjo atiraukti. Kai tik 
galėjau pasiliuosuoti nuo pa
prastųjų studijų, nusiskubinau 
į priorą į Kapucinų vienuolyną 
ir prisipažinau jam esąs pasi
ryžęs priimti noviciatą, ir apie 
tai jau pranešiau savo motinai 
ir kunigaikštytei. Leonardas 
rodėsi nustebęs dėl mano ne
tikėto skubumo. Nesiveržoa- 
mas į mano vidų, jis stengėsi 
šiuo ir tuo budu ištirti, kas 
mane privertė vienu sykiu rei
kalauti pašvęsti į vienuolyno 
gyvenimą, nes jis jautė, kad 
tokį i impulsą galėjo man duoti 
tik koks nors ypatingas įvykis. 
Sarmata, kurios aš nepajėgiau 
nugalėti, neleido mane pasaky
ti jam teisybę; priešingai visa 
exaltacijos ugnim, kuri many 
tebedegė, pasakojau aš jam vi
sus stebuklinguosius savo kū
dikystės metų prietykius, ku
rie visi ženklino mano pasky
rimą vienuolyno gyvenimui. 
Leonardas ramiai mane išklau
sė, nė kiek neabejodamas dėl 
mano vizijų, tačiau rodėsi ne- 
perdaug į jas tekreipiąs domės. 
Priešingai jis pareiškė, kad vi
sa tai dar labai mažai teįro- 
dą mano pašaukimo tikrumą, 
bet kad greičiau čia' galinti bū
ti iliuzija. Abelnai, Leonardas 
nelabai temėgo kalbėti net apie 
pirmųjų krikščionybės skelbėjų 
stebuklus, ir būdavo akimirks
niai, kur aš pasiduodavau pa- 
gundai> jį laikyti slaptai abe
jojančiu. Kartą įsidrąsinęs 
norėjau jį priversti išsireikšti 
dėl katalikų tikėjimo niekin
tojų ir tyčia kreipiau į tuos, 
kurie savo vaikiškame išdidu
me visa, kas protu nepasiekia
ma, apdrabsto nevertais prieta
rų keiksmais. Leonardas sal
džiai šypsodamas tarė: “Ma
no sunau, netikėjimas yra pik
čiausi prietarai“, ir pradėjo 
kitą kalbą apie svetimus pa- 
prastus dalykus. Tik vėliau 
galėjau suprasti jo kilnias min
tis apie musų tikybos mistinę 
dalį, kurioje susijungia pa
slaptingas musų dvasinių prin
cipų ryšys su aukštosiomis 
esybėmis, ir tuomet turėjau 
pripažinti, kad Leonardas visus 
kilniausius iš savo sielos tryš- 
kančius nujautimus tik ypa
tingai svarbiomis valandomis 
išreikšdavo savo mokiniams.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kaadie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedčldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.



Penktadienis, rugp. 29, ’30

CHICAGOS 
ŽINIOS

Radio paskaitos Pardon musje!

agys paėmė pinigų 
šėpą

North Side, N. San Fran- 
cisco Avė. ir Division Avenue, 
kampe, rugpiučio 26 d. rytą 
apie 5 valandą važiuojanti 
žmonės pamatė ant kelio ĮMt- 
mestą didelę plieninę pinigų 
šėpą (Savings bank). Buvo pa
šaukta policija ir susekus kam 
ta šėpa priklauso apie 6 vai. 
ryto atvažiavo vežimas paimti.

Pasirodo, vagys naktį buvo

Per radio stotį WCFL vaka
rais nuo 6:30 vai. galima klau
sytis šių paskaitų:

Pirmadienį, rugsėjo 8 dienų, 
Chicagos vandens filtravimas.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. 
Miesto draugijinio gyvenimo 
vystymo klausimai.

Penktadienį, rugsėjo 12 d. 
Chicagos tunelių statyba. Skai
tys tunelių konstruktorius, inž. 
James Verslius.

Barneris Graham, prancūzas, 
nuvažiavo į Evanston pasimau
dyti ir sustojo, ant žolės. Po- 
licistas Witt, su 12 “seizo šu- 
šiais”, atėjęs sako, čia nega
lima parkinti. Prancūzas važia
vo ir nuvažiavo policistui 12 
seizo koją, ir pradėjo atsipra
šinėti. Policistas sušuko, koją 
man nuvažiavęs dar mane ko- 
liosi, eiva į steišeną. čia išsi
aiškino, kad prancūzas ne ko- 
liojo, bet atsiprašinėjo

PRANCIŠKUS KALIKAS

vožėsi, bet, matyt, trekas su
lūžo ir šėpa iškrito.

Išbombardavo valgyklą
Šiemet Chicagoj įvyko jau 

38 išbombaudavimai. Vakar va
karą sprogo bomba O. Gi. Grill 
ir Sendvičiu valgykloj, 359 N. 
Wells st. Sprogimas suardė 
frontinę sieną ir išnešė langus 
keliems gretimiems namams.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 dienų, 3 valandų 
ryte, 1930 m., sulaukęs 63 me
tų amžiaus, gimęs 
apskr., Kvėdarnos 
mieste. 
26 metus, 
nubudime 
žentų Jurgį Davidonį, dn anū
kus ir gimines, 
volas randasi

Tauragės 
parap., ii’ 

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame 

(lukteri Marijonų,

Enie-

Sharkey susitarė su 
New Yorku

Chicagoj Sharkey kumštynių 
nebebus. Vakar pranešė, kad 
Sharkey menageris Buckley su
sitarė su Yankee Stadium New 
Yorke dėl kumštynių rugsėjo 
25 d. su Argentinos bokso čam- 
pionu Victorio Mario Campolo.

Laidotuvės ivyk.s subatij, 
rugpiučio 30 dienų, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Ka
liko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas

Ganson ir Vincą treini- 
ruojasi

Bistikas Gansonas ir boksi
ninkas Vinea pradėjo treniruo
tis Bagdono gymnasium, prie 
Halsted ir 33 st., kasdien nuo 
6 vai. vakaro.

KAZIMIERAS CICĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

(žuvo automobilio nelaimėj) 
rugpiučio 27 dieną. 6 valandą va
kare. 19)0 m., sulaukęs 5 2 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus rėd., 
Švenčionių apskr.. Daugėliškiu 
parap.. Daubariškių kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 metus. Paliko 
dideliame nuliūdime tris dukteris

Heleną. Sophią ir Antoinette, 
vieną anūką Juozpaą. du pusbro
lius — Mykolą ir Juozapą Afta- 
mavičius ir gimines, o Lietuvoj 
tris brolius — Mykolą, Liudviką 
ir Antaną ir seserį Anelę Čiberie- 
nę. Kūnas pašarvotas, 
1847 W. 66 St.

Laidotuvės 
rugsėjo 
namų į 
bažnyč ią.

randasi

įvyks pjnedėly.
1 dieną, 8 vai. ryte iš 

Šv. Kryžiaus parapijos 
kurioje atsibus gedulin

gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Cicėno 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
^nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Anūkas, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pašaunu 
rugpiučio 28 d. 3 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs 2 mėnesių 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Teklę, tėvą Kazimie
rų, broli Leoną ir sesutę Syl- 
via ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi J. J. Zolp kop
lyčioj, 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 30 d., 8 vai. 
koplyčios j Gimimo 
Šven. Marųuette Park 
pijos bažnyčią, kurioje 
gedulingos 
nio sielą, 
dėtas j 
nes.

pamaldos už 
i iš ten bus 
y. Kazimiero

subatoje, 
ryte iš 
Panelės 

para- 
atsibus 
velio
ni: i y- 
kapi-

Kazimiero GrigoVIS1 a. a. _
giminės, draugai ir pažįstami 
e 5 j r nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Tėvai, Brolis, Sesuo 

ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius .1. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

Šiandie - lenkų 
dainos

Lietuves Akušerės Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
šiandie vakare, B va'L, 

“mėgiamiausių Europos 
dies dainų” programų per ra
dio iš WBBM stoties, Wenner- 
sten’s Malt-Hop orkestras duos 
populiariškiausias lenkų daiira's 
ir šokius.

laike 
liau- Phone 

Hemlock 9252

p r i c 
duodu 
eleetrie

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 Mest Marquette Rd. Valan- 
iandos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 193 0.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tcl. Boulevard 7820. Rez. 
664 1 So. Albany Avė. Tcl. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State

1800 So. Ashland
Banko

Avenue

Akių Gydytojai

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

KAZIMIERAS URBONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 25 dienų, 10 valandą 
vakare, 1930 m., Woodboro, 
Wisc., 
gimęs 
veneio 
kaime. 
Vincentų Liutkus, 
deliame nuliūdime seserį Ole- 
sę ir švog 
Pittsburgh,

, 1930 m.,
sulaukęs 43 m. amžiaus, 

Raseinių apskr., Už-
parapijoj, Labunavo 

Dabar parvestas pas 
Paliko di-

nų Burius 
taipgi brolį 
; Chicagoje 
pusbrolį P. 

Urbonų, dėdę P. Baėkį, Lie
tuvoje 3 seseris — Marijonų, 
Mortą ir Onų ir pusseserę Kli- 
bauskieuę, gimines ir pažįsta
mus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2230 Blue Island Avė, 

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugpiučio 30 dienų, 1:30 vai. 
po pietų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Urba- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Seserys, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Badžius, Tel. Victory 
4088.

SpnotaUBtM rydyine chronltku ir Baujų 11- 
mj. Jol kiti negalėjo Jumis išgydyti, atellan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iiegaaminavi* 
mas atidengs Jusq tikrą ligą ir jei aA apsi 
Imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuria neklaus just) 
kur ir kas jutns skauda, bet pats pasakys 
po galutino iCegzaminBvimo—kaa juma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 no olėta

20

1

yr*

st.

po

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotuino, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregysye. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 
8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai. po 
pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75 89

Telefonas 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 0030 
Rez. Tel. Ven Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 

iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die
ni). Namu ofisas North Side •

3413 Franglin Blvd.
Valandos 8:30 Iki 0:30 vakaro

o ir

Ak K. Rutkauskas, M. D
444 2 South Mestern Avenue

Graboriai

Tel. Yaftls 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS SPECIALISTAS

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

127

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzainuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
33 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

1 ■ o— ■ -■

CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

756
ir Akiniu Dirbtuvė

Wcst,35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

Ph/bne Canal 2118 
Valandos: 6-—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

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

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Tel. Randolph

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

South Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589 

valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

0331 . 
vak.
0562

4712
Ofiso

Residcnce Phone Hemlock 7691

Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S'. Halsted St. tel. Victory l

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

Juozapas Grozinskas
Žmona Magdalena Grozinskiene

po tėvais Ažundaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu (žuvo automobilio nelai

mėj) rugpiučio 27 d., 6 vai. vakare, 1930 m., a. a. Juo
zapas sulaukęs' 42 metų amžiaus, o a. a. Magdalena 34 m. 
amžiaus. A. a. Juozapas paėjo iš Lietuvos, Amerikoj iš
gyveno 20 metų; a. a. Magdalena paėjo iš Mosėdžio par., 
Kretingos apskr., Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime: a. a. Juozapas — poduk- 
rę Magdaleną, posūnį Francišką ir gimines ir Lietuvoj 
motiną Petronėlę ir seserį Marijoną; a. a. Magdalena — 
dukterį Alagdaleną, sūnų Francišką ir gimines, o Lietu
voj brolį Feliksą. Kūnai pašarvoti randasi 5363 S. Shields 
Avė.

Laidotuves įvyks panedūly, rugsėjo 1 d., 8 vai. ryte 
iš namų į š’i. Kryžiaus' parapijos bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už velionių sielas, o iš ten bus 
nulydėti į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo ir Magdalenos Grozinskų gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jiems paskutini patarnavjmų ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame i

Duktė, Sudils ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 

Yards 1741.

Ona Sawickiene 
Po tėvais Grozinskaitė 

Duktė Olga _ 
Duktė Emilija

Persiskyrė su šiuo pasauliu (žuvo automobilio nelaimėj) 
trečiadieny, rugpiučio 27 <1., 6 vai. vakare, 1930, a. a. 
Ona sulaukusi 34 metų amžiaus, o dukterys Olga, 9 me
tų amžiaus ir Emilija, 3 melų amžiaus. Gimusios — 
Ona — Lietuvoj, dukterys gi
deliame nuliūdime vyrą ir levą Andriejų, dukterį Butą, 
kuri toje pačioje nelaimėj tapo sunkiai sužeista, pusse- 
rę Kotryną, Baltimore, Md., o Lietuvoj motiną Petronėlę 
ir seserį Marijoną ir gimines. Kūnai pašarvoti\randasi 
1605 S. Marshfield Avė., Eudeikio koplyčioje.

Laidotuves įvyks subatoj, rugpiučio 30 dieną, 2 vai. 
po piet iš koplyčios bus nulydėtos į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Sa\vickienes ir dukterų Olgos ir 
Emilijos gimines, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti joms pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

a.
Paliko di-

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis,

Del platesnių žinių telefonuokite Boulevard 6809.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar 

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt, 2515 arba 2516

Dr. JOHN SMETANA
2314

1439

W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5 927

Phone Boulevard 4139

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Ct.

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th 
Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.
Telefonai

Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai 0523

Platt

Dentistas
Persikėlė i naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimui Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė. 
______________ i___________

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearbom St.
Room 928

Tcl. b'ranklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

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

A. L. DavidonisJM. D
So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 102 8

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 233( 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pult man 5950 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 25 5 2

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
------------------------------------------- .------- t

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armilage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

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 3 395

J. Lulevičius
GRABORIUS 'IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė- 

visose miesto ir
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
.^veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Tel. Drexel 63 23

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

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

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tcl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

ir

J. F. RADZIUS
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:
3238 S. Halsted St.
Tcl. Victory 4088

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tcl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus 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

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 2117 
Telcphone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Tclephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tcl. Republic 9600

St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525
-----o-----

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARRORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552
—O

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Phone Boulevard 1401

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

VALANDOS: --------------------------. . .
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. į 7 iki 8 vai. Medei, nuo 10 iki 12.

Nedėlioj nyo 10 iki 12 A. M. Rez. Tclcphone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas j

4631 So. Ashland A ve.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rorkwrll St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pustapėdžio 
Pastabos

Pletkai

Nors aš pletkų ir nemyliu, 
bet kai ką žinau, tai užtylėt 
nemoku. Štai man aną dieną 
nė iš šio, nė iš to Vanagai
tis prasi plepėjo norįs šaukt an
trą SLA. seimą. Pirmiausia, ži
noma, paklausiau, ar IMelda- 
žio svetainėje? — Ne, sako, 
Auditorijoj. — Eik jau eik, sa
kau, koks ten seimas be bolše
viku.

Seimo šaukėjas sako, Audi
torijoj susipyko, reikia ten ir 
sutaikyti. O kaip tu manai 
sutaikyti, žinai lietuvišką u pa
rą, sakau. Tai sako, jokiu man
datų patikrinimo nebus, tai bi- 
le kas užsimokėjęs po dolerį 
galės būti atstovu. — Tai kas 
kita', sakau, o po kiek atstovų 
galima siųsti? — Mažiausia po 
du nuo kiekvienos šeimynos, sa
ko. — Taip man Dieve padėk, 
sakau.

“Seimas” bus rugsėjo 28 die
ną, tai yra vakarą.

Pustapėdis.

Po truputį
Ar girdėjote, kad Chicago 

užpuolė koncertų amaras?

NACIONALES ORO LENKTYNES
Pasiklausykite Blue Ribbon Malt broadkastinimo iš Stoties WIBO, Chicago (prie 
pat viršaus dial) kas 15 minučių nuo rugp. 23 iki rūgs. 1 d.

Atvažiuokite ir turėkite gerus laikus

Vakariniam Piknike
Kurį rengia

12to Wardo Lietuvių Republikonų Kliubas 
Brighton Park

Subatoj, Rugpiučio 30 d., 1930 
SVELAINIO DARŽE

Kean Avė. (Skersai nuo Tautiškų Kapinių)

įžanga Dykai. Šokiai. Gėrimai
TheEnglishColumn
__  -y

Marąuette Murmurs

Tilt'^skaitykite: Auditorijos 
koncertas. Babravičiaus koncer
tas. Butėno koncertas. Bet tai 
dar ne visa.

» » «
Girdėjau, kad SLA. 53 kuo

pa nemoka Auditorijai rendos. 
Menageris Butkus sakė, kad 
dar šiemet nėra mokėję nė vie
no cento. Pasiuntęs apie dvi 
notas, tai gavęs atsakymą, kac 
pinigų nėra. Aš patarčiau p. 
Butkui, turėk, žmogau, kan
trybės, kai atims iš Gugio mi
lijoną dolerių, tai ne tik vi
siems, bet ir tau, beabejo, klius, 
kas beatliks. Kas sakė, kad bol
ševikai ne džentlemonai.

» » »
Pruseika net viešai apsidžiau

gė, kada Bagočiads kūdikis ir 
Jurgeliutės motina mirė. Tai 
dar dievo malonė, kad ne Gri
gaitis mirė, o tai butų ir po 
Pruseikos, nes kad tik kiek di
desnis džiaugsmas, Pruseikos 
ventroba gali perplyšti, nes sa
ko, gana ne kaip bekabo.

» » »
Vilnius nepalyginamai dides

nis už Chicagą. Kai lenkai Vil
nių pavogė, tai ne tik lietu
viai, bet ir viso pasaulio pado
rus žmones sujudo, o kai Chi
cagą gengsteriai užvaldė, atro
do lyg taip ir reikėtų, niekas 
net neprotestuoja.

« » 8
Kas yra bolševikas

Kelios dienos ir kelios nak
tys atgal vieną gražų vakarą 
Chicagos lietuviai inteligentai 
turėjo intymų susitikimą, na 
ir vienas paklausė kito, kas 
yra bolševikas. Antras paaiš

kino taip: Bolševikas yra tas, 
kurs sako, kas tavo tas ir ma
no, o kas mano tas ne tavo.

Aš manau, inteligentai dar 
ne viską žino. Aš manau/kad 
bolševikas yra tas, kurs pats 
muša ir pats rėkia. Tik pasi
klausykite, kaip rėkia!

Pustapėdis.

12-to Wardo Lietu
vių Republikonų

Kliubas
Brighton Parke jau apie 8 

metai kaip gyvuoja lietuvių po
litinis kliubas, pasiėmęs sau tik
slu tarnauti lietuvių kilmės pi
liečių reikalams. Tas kliubas 
yra Lietuvių Republikonų ir 
priklauso 12 Wardui.

Kliubo oficcriai yra: M'att 
Vabalas, prezidentas; .Antanas 
Vilkas, vice-prezidentas; A. C. 
Naugžemis, sekretorius, ir B. 
R. Petkevičius, iždininkas.

Kliubas rengia ateinanti šeš
tadienį vakarinį pikniką, tai 
yra rugpiučio 30 d. vakare, 
Svelainio darže prie Tautiškų 
kapinių, arti 87 gatvės ir Kean 
Avė. Plačiau žiur. šeštadienio 
“Naujienų” garsinime. Piknikų 
rengėjų komitetas susideda iš: 
B. R. Petkevičius, A. C. Naug
žemis ir R. Puslevičius.

___ ___ L

Roseland
Roselando draugijų bendras 

piknikas

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
31 d., W‘a'shington Heights miš
kely, prie 107 ir So. Racine 
strs. dešimts Roselando drau
gijų rengia bendrą pikniką už
sidirbti pinigų, o paskui iš tų 
pinigų surengti pietus Oak 
Park prieglaudoj esantiems lie
tuviams.

šis draugijų sumanymas yra 
abai pagirtinas ir numatoma, 

kad turės gerų pasekmių. Ko
mitetas, kurs rūpinasi pikniko 
surengimu, susideda iš visų 
draugijų po vieną. Su kai ku
riais komisijos nariais teko kal
bėtis. Jie pasisakė viską jau 
airį sutvarkę, kaikurie biznie
riai remia paaukaudami pro
duktų ir kitokių dalykų, ku
rie bus sunaudoti piknike.

Labdarybės klausime Rose- 
andas nusistatęs vienodai. Tai 
jus pirmas atsitikimas Rose- 
ando istorijoj, kada tautiškos 
ir bažnytinės draugijos dir
ba bendrą darbą sykiu. Jei toks 
susitarimas bus tarpe draugi
jų, tai nėra abejonės, kad vi
sas Roselandas parems jų pui
kų darbą ir atsilankys į pik
niką.

Beje, jei pasitaikytų lietus 
nedėlioj, tai piknikas bus lai
domas Strumilos svetainėje, 
reiškia vietoj pikniko įvyktų 
balius.

J. Talac.ka, Strumilos sve
tainės savininkas, duoda veltui 
svetainę. Tai vienaip ar ki
taip, galėsime pasimatyti, pa- 
jaliavoti ir musų seneliams Oak 
Forest prieglaudoj pagelbėti.

N.

Maroons beat Golden Stars

The Marųuette Maroons of 
S.L.A. Gr. 260 gladdened the 
hearts of their many follow- 
ers when they hung up their 
tenth triumph of the season 
by hammering out a 14 to 9 
vietory over the Gplden StaTs 
of Roseland, the well known

GARSUS DAKTARAS
• REKOMENDUOJA 
“Chicago, III. — Mane baderiavo 
nerviškumas ir sykiu puvimai vidu
riuose, ko pasekmė buvo išpūtimas 
ir apetito stoka.

TRINERIO KARTUS VYNAS 
tuoj palengvino tuos trubelius. Dr. 
O. W. Junek, Chicago Medical 
School.”

Paakstinimui reguliariško veiki
mo pilvo, vidurių, jaknų ir tulžies 
imk Trinerio Kartaus, Vyno regulia- 
riškai tris sykius dienoj. Pradėk 
šiandie! Visose aptiekose.

NAUJIENOS, Chicago, III.
-.............. ir-.' .įtmuHM. -r

Lithuanian team, at the lat- 
ter’s field. Since the rosters 
of the two teams are made 
up of practically all Lithuan- 
ians and sponsored by two 
of the la'rgest Lithuanian or- 
ganizations the game was more 
or less of an epic.

The Marųuette Maroons un- 
der the leadership of Anthony 
Schnukas have won twenty- 
two and lošt five games in 
their lašt two years of com- 
petition.

The Maroons pounced on 
Yukon the Stars twirler in the 
very first stanza for five rims 
and kept hammering away u 11- 
til they had amassed a totai 
of fourteen largely due to tho 
hitting of the team as *a' whole. 
Rusgis, Gudaitis, Jacobs, Brown 
and Proncketis played a bril- 
liant brand of bąli at bat and 
afield, while Schnukas the 
Maroon, tvvirler just breezed 
along on his margiu striking 
out eight of the Stars. Ileart- 
ened by a four run rali y i n 
the seventh the Stars sent 
their ace, Goose Gosliu to the 
mound. He checked the Ma- 
roon slugging, būt the Stars 
couldn’t solve the southpaw 
slants of Schnukas the Maroon 
ace.

The game was played be- 
fore a goodly sized and im- 
partial crowd and the Maroons 
wish to thank the Golden Stars 
mana'gement for the fair and 
sportsmanlike treatment accord- 
ed them.

The Maroons, in accord with 
an established custom remain 
idle over the holidays then re- 
sume hostilities the Sunday 
following by engaging the 
Lithuanian Iloly Cross team 
from Town of Lake.

Anthony Royce, Pres.
» » »

Two base hits,: Godlewski, 
Jurgil.

BOX SCORE:
Marr/uette Maroons (14)

Name ab r h
S. Gudaitis, 2b 5 2 2
C. Rusgis, 1b 6 2 3
A. Godlewski, rf 5 2 1
T. Jacobs, cf 6 4 3
P. Byovvn, If 6 0 2
P. Proncketis, 3b' 5 1 *2
F. Jurgil, ss 4 1 1
A. Stang, c 3 0 1
II. Knopp, p 2 0 0
A. Schnukas H P. 1 1 1
A. Braulas C. 2 1 2
A. Royce C. 0 0 0

Totai 45 14 18
Golden Stars (9)

Name a b r h
Fryer RF 3 0 1
Stankus SS 5 0 1
Home CF 5 1 1
Gricius 3B 4 2 3
J. Yukon LF. 5 2 3
T. Yukon P. 5 2 4
Makay 2B 2 1 1
Goslin P. 1 0 0
Romanas 1B 4 0 1
Gasper C 3 0 0
Extin 1 0 0
Oswald 0 0 0
G,ūdas 2 1 1

Totai 40 9 16

Three base hits: Gudas
Home rims: J.Yukon
Struck -out: by Knopp (1) 

Schnukas (8) T. Yukon (1) 
Goslin (6).

Scorekeeper: W. P. Rusgis.

SPORTAS
ŠIANDIEN i VINCĄ TRENI

RUOSIS UNIVERSAL 
, KLIUBE

Prieš porą dienų iš rytinių 
valstijų atvyko į Chicagą Jack 
Gansonas ir Troksininkas Vin
ča'. Lynu mieste Gansonas rį- 
tosi su Skorskiu, kurį jis be 
didelio vargo parito. Rytinėse 
valstijose Gansonas turėjo ke
letą ristynių ir vis išėjo per
galėtoju.

Kadangi dabar Gansonas yra 
lyg ir Vinčos manadžeris, tai 
jam rupi, kad nedėlioj rengia
mos bokso rungtynės Justice 
darže tarp Vinčos ir Aleliuno 
butų pasekmingos. Jei Vinča 
išeis, nugalėtoju, tai jis turės 

boksuotis keliose vietose, šio
mis dienomis jis gavo leidimą 
pasilikti Amerikoj.

Teko patirti, kad šiandien 7 
valandą vakaro Vinča ir Gan
sonas aplankys Universal Kliu- 
bą (814 W. 33 st.). Vinča ža
da ten kiek pasitreniruoti. Tai
gi kas nori pamatyti, kaip Vin
ča “mušasi”, gali šiandien ap
lankyti Unviersal Kliubą.

’ — N.

GOLDEN STAR

Nedėlioj, rugpiučio 31 d., 
prie 95 ir Mieliigan Avė., Gol
den Star jauktas loš beisbolą 
su Laughlan Boosters. Pradžia 
2:30 valandą po pietų.

Tai bus pirmas lošimas dėl 
Carlos A mes trofijos. Turna- 
mente dalyvaus dvylika jauk
tų. Golden Stariečiai mano, 
kad jiems' pasiseks sumušti vi
sus tymus, išėmus Cooney 
Boosters. Tačiau jie (Cooney 
Boosters) gali pralošti kitiems 
jauktoms.

Mes kviečiame visus busto 
rius ir beisbolo mėgėjus seka
mą nedūldienį ateiti ir pasižiū
rėti svarbaus lošimo. Lošimas 
prasidės 2:30 valandą po pietų.

—Meni beris.

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo susirin

kimas įvyks penktadieny, rugpiučio 
29 d., K. Krenčiaus svetainėj, 4600 
So. Wood St., 7:30 v. v. Daug yra 
susibėgusių reikalų turėsime ap
svarstyti prie to, pamatysite kiek 
įvykusio Joniškiečių kliubo pikniko 
komitetas išduos dividentus, Taip- 
pat išgirsime raportą komisijos 
jaunuolių organizavimo, ir daugelio 
kitokių komisijų bei valdybos bus 
duodami pranešimai. Tad maloniai 
visus kviečiame šin susirinkiman at
vykti. Sekr. A. Ančiutė.

Marųųette Park Liet. Am. Pilie
čių Kliubo svarbus mėnesinis siusi- 
rinkimas įvyks nedelioj, rugp. 31 
<1., 2 vai. po pietų, Gim. Pan. šv. 
parap. svet., Washtcnaw ir 68 gat
vių. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus apkalbėta apie busi
mąjį pikniką ir šiaip daug yra 
svarbių dalykų. —Valdyba.

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas 
yra atidėtas dėl priežasties ameri
koniškos šventės. Susirinkimas atsi
bus utarninke, rugsėjo 2 d., 7:30 v. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet. 32 
Place ir Aubum Avė. Narės malo
nėkite atsilankyti. —Valdyba.

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

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

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 QVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

rCL ASSIF1ED ADS.
Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEOE,

672 West Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieniojam ir 
Dekoruojant

3147 S. Halsted St
Vietory 7261. Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

Penktadienis, rugp. 29, ’30

CLASSIFIED APS? į
Business Service

 Biznio Paternayimas
PATENTAI. Copyright® — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

APDRAUDA 
(Insurance)

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuves, langus, rakandus 
ir visokias nuosavybes.

Apdraudžiame automobilius ir 
trokus nuo visokių nelaimių kaip 
tai nuo ugnies, pavogimo, sužeidi- 
dimo, užmušimo ir t. t.

Kas šiandie svarbiausia tai su
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobilius nėra Kuo
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame viena iš geriausių 
ir didžiausių apdraudos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE 

Paul M. Smith & Co. 
4425 S. Fairfield Avė. 

Tol Lafayette 045.5

Financial

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.z00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųz atmokate malomia mtaezini- 
mis mokestimiz.

Mes taipjau perkame mergišiui b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.
Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame ireal estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.t0 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette^738-6716

pintcaD
Mes skolinam nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
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. J. KELLY, 
4445 W. Madison St.

VISIŠKAI naujas Chevrolet. Vė- 
liausis įrengimas. $100. Žema par
davimo kaina, $20 iki 1 nuoš. įmo
kėti. «

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

FORDAS. Naujas Town sedanas, 
garantuotas, visiškai naujas, $50. Že
ma kaina.

M. J. KELLY, 
4445' W. Madison St.

BUICK 4 durų, 5 pasažierių se
danas, 1929 ........   $895

Chevrolet coach, 1929 ....... ...$445
Buick 4 durų, 5 pasažierių se

danas, 1926 ............................ $395
Ruick 2 durų, 5 pasažierių seda

nas, 1927 ................................ $445
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė.
Virginia 2400

Furnished Rooms
KAMBARYS pasirenduoja, karš

tu vandeniu apšildomas. Seredoj ir 
subatoj karštas vanduo, o žiemą 
kasdien. 1617 So. Union Avė.

KAMBARYS ant rendos vaiki
nams arba merginoms, karštu van
deniu apšildomas, netoli streetka- 
rių, prie mažos šeimynos. 6919 So. 
Campbell Avė., lst floor.

ForReni; ,
PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 

ruimus, moderniški, pečium šildo
mi, renda tik $35.00. 4722 W. 13th 
St., Cicero, III.

GARAGE RENDON

Garage rendon—gera vieta, ypač 
dėl mechaniko. Kampinis namas, 
cementuotas flioras, vanduo, elektra. 
Renda žema. Atsišaukite pas savi
ninką

6630 So. Talman Avė.
Prospect 3938

PASIRENDUOJA 5 ruimai ant 
trečio floro, naujai dekoruoti. 886 
W. Cullerton St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

ESU 60 metų amžiaus, galiu dar 
dirbti bile darbą apie namus ar 
ant farmos. Kadangi neturiu nė na
mų, nė pinigų, tai norėčiau gauti 
pastovią vietą gyventi nors ir be 
užmokesčio. Praneškite Simon Ly
tus, 2053 Coulter St., Tel. ('anai 
1088.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

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

YRA DARBAS dėl barberio. At
sišaukite 501 W.^32 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus ir vaikus. Atsišaukite tiktai 
vakarais. 6810 So. Rockvvell St. 2 
apt. Hemlock 5933.

Fumiture & Fixtures
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poroa, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutauplmą mažiausia.

50 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis -— nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chlcagoje. Saukite ColumbUs 0407. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

REIKALINGA grosernės ir bučer- 
nės fikčeriai —turinti parduoti at- 
sišaukit, F. Mickevičius, Pilone 
Yards 2421. /

PARDAVIRfUI batų taisymo ma
šinos, mažai vartotos, už pusę kai
nos. 2954 S, Emerald Avė. Tel. Vie
tory 6494.

SUČĖDYK pusę ar daugiau pirk
damas iš dirbtuvės sampelinius ra
kandus; turi būt parduoti už ma
žiau negu kaštuoja padarymas. $35(1 
parlor setas už $89.50; $50 dinette 
setas už $19.50; $150 Wilton Rūgs 
už $59.50; $350 dinning room se
tas už $119.00 dirbtuvėj.

457 N. Oakley Avė.

Business Chances 
PardavimnlI Biziiiąi

PARDAVIMUI bučernės biznis ir 
stakas, taipgi ir groserne. Esu pri
verstas parduoti greitai už pirmą 
pasiūlymą. 4622 S. AVestern Avė.

PARDUODU 16 kambarių forni- 
šius, viskas naujai supirkta, kamba
riai Žmonėmis pripildyti, namas 
biznio vietoj, renda nebrangi. Par
duosiu už ketvirta dalį kiek kai
nuoja. Visi įtaisymai naujausios 
mados. Vyras mirė, važiuoju ant 
farmu.

MRS ALICE STARR
5 Elm St., Newark, N. J.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras cash biznis. Bargcnas. 
2901 So. Emerald Avė?

GASOLINO stotis, pumpuoja 15,000, 
ant double section kampo. Savinin
kas Prospect 0583..

BUČERNĖ ir groserne pardavi
mui labai pigiai. 4958 So. Prince- 
ton Avė. Yards 4090.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su visomis elektros mašino
mis. Vieta išdirbta per daug metų. 
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimnt

Paul M. Smith & Co.
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 2n<| 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarhavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI pigi ai su mažu 
įnešimu 4 flatai ant Bridgenorto. 
Priimsiu į mainus automobilių ar 
lotą, taipgi 4 ruimų cottage ant 
bizniavo streeto, mainysiu ant auto
mobilio arba groserio.

Šaukit -
FRANK RIDLAUSKAS

Republic 1861

ŠTAI yra tikras bargcnas! 8 
flatų mūrinis, 2 po 6, 4 po 5, 2 po 
4 kamb., 3 garažai. Arti elevato
riaus, parko, mokyklų ir bažnyčių. 
Įplaukų $3440 į metus. Kaina $25,- 
000. Cash $4,000, likusius $150 į 
mėn., įskaitant nuošimčius.

Kreipkitės
3531 VV. North Avė.

VERTĖS $15,000 UŽ $11,000
Bizniavas mūrinis namas, Storas, 

3 pagyvenimai 2 karų garažas, 
randasi ant 59, netoli Halsted. Tu
ri būt parduotas i 5 dienas Atsi
šaukite.

6951 So. Union Avė.
2 lubos; bile dieną po pietų

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
karštu vandeniu šildoma. Arti North 
Western šapų. Puikiausia transpor- 
tacija. Savininkas apleidžia miestą. 
4459 Carroll Avė.

EXTRA, Parduodu namą, 2 po 
4 kambarius, mūrinis, 1 karo ga
ražas, $5,600. 2229 Custer St., arti 
N. Oakley Avė...


