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Žiaurus laikraščio 
korespond. kanki

nimas Serbijoje
Policija, norėdama gauti iš jos 

prisipažinimų, per tris nak
tis vartojo inkvizicijos tor
tu ras.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 29. — Premjeras Živko- 
vič įsakė padaryti griežtą ty
rinėjimą skundų, kurių jis ga
vo laišku iš vienos vokiečių 
laikraščio korespondentės, Mil
dos Isoldos Reiter’iutės. Savo 
laiške korespondentė pasakoja 
apie žiaurias vidurinių amžių 
torturas, kurių jai teko nuken
tėti nuo serbų policijos, norė
jusios tais kankinimais gauti 
iš jos melagingų liudijimų 
prieš tariamus vokiečių kon- 
spiratorius. Inkvizicijos kanki
nimai įvykęs Veliki Beckereko 
mieste.

“Mane areštavo“, rašo savo 
skunde korespondentė, ‘"gegu
žės 15 dieną, ir reikalavo, kad 
aš prisipažinčiau tokiais daly
kais, apie kuriuos aš niekados 
nieko negirdėjau. Man atsisa
kius, policijos kapitonas Niko- 
la Maksimovičas nuvilko ma
ne į kankinamąjį kambarį ir 
ėmė plakti su geležiniu virbu. 
Paskui surišo man rankas ir 
kojas ir ėmė plakti per plikus 
kojų padus, . kol kojos buvo 
kruvinos.“

Kankinimai, sako korespon
dentė, tęsėsi per tris naktis, 
ir jie buvę taip žiaurus, kad 
ji daugiau nebegalėjus pakęs
ti, ir butų prisipažinus prie ne- 
bučiausių dalykų. Del to ji pa
sirašius po pakištu jai popie
rių, kuriuo buvo inkriminuoja
mas Dr. Neuner, vokiečių tau
tinės mažumos vadas Jugosla
vijoje, kuris tuojau buvęs su
imtas. Be to, suklastuotus kal
tinimus prieš Drą Neunerą ji 
buvus’ priversta atmintinai iš
mokti serbiškai, nors serbų 
kalbos ji visai nemokanti. Po
licijos kapitonas dar prigrūmo
jęs jai baisiais kankinimais, 
jei ji kam nors apie tai pasi
pasakosianti.

Savo skundą korespondente 
Reiter’iutė parašė premjerui 
živkovičui po to, kai ji pabėgo 
per sieną į Vengriją,

Lenkuose buvo atsi
radęs žmogėdra;

sugautas
VARŠUVA, birž. 29. — Ja- 

godovo kaime nuo kurio laiko 
ėmė dingti vaikai. Gyventojai 
buvo be galo sujaudinti. Poli
cija, po ilgų ieškojimų, paga
liau įtarė vieną Zulinskį ir pa
darė jo name kratą. Namo rū
sy ji rado apgraužtų vaikų 
kaulų.

Zulinskis' prisipažino, kad 
nužudęs keletą vaikų ir juos 
suvalgęs.

;<OR RS.I
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gali būt lietaus; vėsiau; vi
dutiniai ir stipresni mainąsi 
vėjai.

Vakar temperatūros’ viduti
niškai buvo 85° F.

šiandie saulė teka 15:17, lei
džiasi 8:29. Menuo leidžiasi 
11:49 vakaro.

Paskutiniai francu
zų kareiviai apleido 

Reino kraštą
ŠTBASBURJGAS, Francija, 

birž. 29. — Vakar paskutiniai 
Francijos okupacinės armijos 
kareiviai apleido vokiečių Pa- 
reinio kraštą.

Jų pasitraukimas įvyko ra
miai, be jokių demonstracijų 
tiek iš francuzų, tiek iš vokie
čių pusės.

3 asmenys užsimušė 
lėktuvo nelaimėj

SPR1NGFIELD, III., birž. 29.
— Kelias mylias į pietų vaka
rus nuo čia vakar nukrito že
mėn aeroplanas. Trys žmonės, 
kurie juo skrido, užsimušė, žu
vusieji yra: J. L. Shoemaker 
iš iCncinnati, aeroplano pilotas, 
ir jo pasažieriai Emmerson 
Lawyer ir jo brolis Norman, 
abudu s'pringfieldiečiai. Atvy
kus; pagalbai pilotas Shoemaker 
buvo dar gyvas, bet tuojau mi
rė.

Pilotas užsimušė
COKEVILLE, Wyo.. birž. 29.

— Jo aeroplanui nukritus iš 
1,000 pėdų augštumos, užsimu
šė čia pilotas Lou Connors iš 
Salt Lake City.

300,000 dalyvauja 
kautynėse Kinijoj
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

29. —. Dideliuose mūšiuose, ku
rie dabar eina tarp centralinės 
Kinų valdžios’ armijų ir šiau
riečių sukilėlių šiaurinėje Ho- 
nano provincijoje, dalyvauja 
per abidvi šalis 300 tūkstan
čiai kareivių. Gaunami prane
šimai apie tų mūšių eigą vieni 
kitiems prieštarauja.

Washingtone ir repub- 
likonai ir demokratai 

prieš prohibiciją
CENTRAL1A, Wash., birž. 

29. — Abidvi politinės parti
jos Washingtono valstybėje, 
republikonų ir demokratų, pa
sisakė prieš prohibiciją.

Demokratų valstybes kon
vencija čia vakar 250 balsų 
prieš 116 nutarė įdėti į savo 
platformą reikalavimą, kad 
Aštuonioliktas konstitucijos 
amendmentas butų panaikin
tas.

Republikonai tokį nutarimą 
priėmė savo valstybes konven
cijoje, įvykusioje gegužės 25 
dieną Bellinghame.

Bilius kulkosvaidžių 
trafikui užginti

WASHINGTONAS, birž. 29. 
— Kongresui. Browne. (rep., 
Wis.) vakat įneša bilių, kuriuo 
butų užginta transportavimas 
kulkosvaidžių ir kitų šaujamų 
ginklų tarpvalstybinėj preky
boj, išskiriant kariuomenės 
tikslais. Nusikaltimas įstaty
mui butų baudžiamas $10,000 
ir penkeriais metais’ kalėjimo.

Tuo bilium norima užkirsti 
kelias “gengsteriams“ įsigyti 
kulkosvaidžių.

ATĖNAI, Graikija, birž. 29. 
— Graikijos senatas’ vakar 
kaip vienu balsu ratifikavo su
tartį tarp Graikijos ir Turki- 
j°s- . _

[Atlantic ana Facinc motoj

Southern Cross' lėktuvas, kuriuo Kingsford-Smith atskrido iš Airijos į Ameriką

Britai siūlo įvesti pa
šalpas darbininkų 

vaikams
LONDONAS, birž. 29. — 

Tam tikra socialistų ir darbo 
unijų komisija, po dvejų me
tų darbo, paskelbė savo rapor
tą, kuriame siūlo, kad valstybė 
mokėtų tam tikras pašalpas 
neturtingų darbininkų vaikams 
nuo gimimo iki 15 metų am
žiaus.

Komisija siūlo, būtent, kad 
pirmam darbininko vaikui bu
tų mokama 5 šilingai ($1.20) 
savaitėje, o kiekvienam kitam 
po 3 šilingus savaitėje.

Įvedus šitokių pašalpų mo
kėjimą neturtingų darbininkų 
vaikams iki 15 metų amžiaus, 
kaip apskaičiuoja, valstybei 
pareitų daugiau kaip 70 mili
jonų dolerių išlaidų per metus.

Aktorių kongresas pa
smerkia “žvaigždžių” si

stemų teatruose
VIENA, Austrija, birž. 29. 

—• Tarptautinis Aktorių kong
resas vakarykščioj savo sesi
joj pasmerkė teatrų “žvaigž
džių“ sistemą kaip labai netei
singą ir žalingą scenai. '

Kopenhagos prof. E. Rostup 
pasakė, kad teatras negalės il
gai gyventi, jei tik vien “žvaig
ždės“ bus keliamos, o neduoda
ma progos kitiems aktoriams 
ir aktorėms, tarp kurių daž
nai yra geresnių už afišuoja
mas “žvaigždes“ artistų.

Paleido iš tarnybos 50 
britų indų policininkų 

Šanchajuje
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

29. — Penkiasdešimt britų in
dų policininkų, tarnavusių, Šan
chajaus tarptautinės koncesi
jos policijos departamente, ta
po paleisti iš tarnybos ir vei
kiausia bus suimti už dalyva
vimą demonstracijoje ties Bri
tanijos konsulatu.

Nacionalinis mokytojų 
suvažiavimas

COLUMBUS, Ohio, birž. 20. 
— Vakar čia prasidėjo 68-ta 
Nacionalinės švietimo Ašocia- 
cijos konvencija, kuri pasitęs 
ištisą savaitę.

Asociacijai priklauso dau
giau kaip 20 tūkstančių pra
džios, vidurinių ir augštesnių 
mokyklų mokytojų, atstovau
jančių apie 24 milijonus’ kraš
to mokinių.

Veteranai už prohibici- 
jos panaikinimą

CAMDEN, N. J., birž. 29.— 
Užsienių Karų Veteranų New 
Jersey valstybės konvencija 
priėmė rezoliuciją, kuria rei
kalaujama, kad butų panaikin
tas 18-tas konstitucijos amend
mentas.

Bolivija revoliuci- 
ninkų rankose

Prezidento Sileso vialdžia nu
versta; Šilęs ir buvę jo mi
nisterijų pabėgo į Argenti
nos legaciją.

LA PAZ, Bolivija, birž. 29. 
— Po ištisos savaitės neramu
mų revoliucininkai pagaliau pa
ėmė sostinę La Pažą. Prezi
dento Hermando Šilęs valdžia 
nuversta ir sostinę kontroliuo
ja’ tam tikras karininkę ko
mitetas.

Revoliucinis judėjimas’, pir
miausia kilęs Oruro garnizone, 
užliepsnojo visoj respublikoj, 
ir netrukus beveik visi svar
besnieji miestai atsidūrė re- 
voliucininkų rankose.

Dideli neramumai La Paže 
prasidėjo praeitą sekmadienį. 
Demonstracijoms prieš prezi
dento Šilęs režimą vadovavo 
daugiausia studentai. Kariuo
menės dalis’ ir policija vartojo 
kulkosvaidžius prieš demonst
rantus, nežiūrint, kad iš karto 
demonstrantų minios buvo be 
ginklų. Tatai betgi nieko ne
padėjo. Minios rinkosi vėl ir, 
studentų vedamos, atidarė ka
lėjimus ir kareivines ir palei
do politinius kalinius. Prie su
kilėlių prisidėjo ir kareiviai. 
Likę bejėgiai, prezidentas 
Šilęs ir buvę jo ministeriai pa
bėgo į Brazilijos legaciją.

Ištremtas Bolivijos vice
prezidentas grįžta 

į La Pažą
LIMA, Peru vi j a, birž. 29. — 

Iš Buenos’ Aires praneša, kad 
Abdon Saavedra, Bolivijos vice
prezidentas. ir buvęs karo mi- 
nisteris Juan Manuel Uinz, ku
rie buvo Bolivijos prezidento 
Sileso ištremti ir gyveno Ar
gentinos sostinėje, vakar va
karą traukiniu išvyko į La 
Pažą.

Silesui rezignavus, preziden
tu automatiškai lieka Saaved
ra, bet ar Bolivijos revoliuci
ninkai leis jam užimti prezi
dento vietą, tai dai* klausimas.

Pranešimas iš Arikos sako, 
kad gen. Hans Kundt, vyriau
sias Bolivijos kariuomenės va
das, vokietis, esąs nebegyvas. 
Bolivijos revoliucininkai kalti
no gen. Kundtą, kad jis ban
dęs pasodinti Šilęs atgal į pre
zidento kėdę.

žmogžudį gydytojai pri
pažino pamišėliu

OSSINING, N. Y., birž. 29. 
— Sing Sing kalėjimo psichi
atrai pripažino, kad nuteistas 
už galvažudybę “Te^as Jim“ 
Baker, kuris be nužudymo 
Guggenheimo laboratorijos sar
go Henry Gaw gyrėsi, kad 
esąs nužudęs devynis kitus 
asmenys įvairiose vietose, yra 
pamišėlis. Del to jis tapo per
keltas į valstybės ligoninę kri
minaliniams pamišėliams.

Sovietų laivyno pa- 
trolis nukovė japonų 

žvejį
TOKIO, Japonija, birž. 29. 

— Praneša, kad sovietų rusų 
patrolio laivas atakavo van
denyse ties Kamčatka japonų 
žvejų laivą ir vieną žvejį nu
kovė, o laivo kapitoną ir ki
tus įgulos žmones paėmė ne
laisvėn.

Atsitikimo vieton japonų vy
riausybė pasiuntė karo laivą 
Matslirkaze.

Kalno griuvimas už
bėrė japonų trauki

nį; 15 žuvo
TOKIO, Japonija, birž. 29. 

— Nugriuvusios nuo kalno že
mės ir uolos Jamaguči prefek
tūroje užbėrė tuo metu pakal
nėj ėjusį pasažierinį traukinį.

Du vagonai visai sutriuškin
ti ir daugiau kaip penkiolika 
žmonių veikiausia yra' užmušti. 
Bandoma juos atkasti. Daug 
kitų pasažierių buvo sužaloti.

Islandijos seimo jubilie
jaus iškilmės pasibaigė

TH1NGVELLIRAS, Islandi- 
ja, birž. 29. — Islandijos trijų 
dienų althingo (seimo) 1000 
metų sukaktuvių iškilmės va
kar pasibaigė. Thingvelliro ly
guma, per šimtmečius buvusi 
krašto seimo susirinkimo po 
atviru dangum vieta, vėl ištuš
tėjo, dviem dešimtim tūkstan
čių žmonių, dalyvavusių iškil
mėse, išsisklaidžius ir išvažine- 
jus namo.

Krakatao ugniakalnis 
padarė naują salą

HAAGA, Olandija, birž. 29. 
— Praneša', kad garsus Kra
katao ugniakelnis Javoj pasta
romis’ dienomis be paliovos me
ta lavą. Nuo metamos lavos 
juroj, netoli nuo ugniakalnio. 
pasidarė nauja sala, kyšanti iš 
vandens jau daugiau kaip 50 
pėdų augštumo.

Italija skiria dar 25 mi
lijonus dolerių karui
ROMA, Italija, birž. 29. — 

Italijos ministerių taryba va
kar nutarę paskirti dar 25 mi
lijonus dolerių krašto gynimo 
reikalams.

Tos sumos 1 milijonas dole
rių skiriama’ fašistų juodmarš- 
kinių milicijai.

Gvatemaloj žemė dreba
GVATEMALOS MIESTAS, 

birž. 29. — Per pastaras kelias 
dienas Santa Rosos departa
mente ’ (apskrity) atsikartoja 
stiproki žemės supurtymai. že
mės drebėjimas buvo jaučia
mas ir Gvatemalos Mieste.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos dantų gydyto

jų suvažiavimas
KAUNASI — šiemet sueina 

10 metų, kai įsikūrė dantų gy
dytojų sąjunga. Birželio pa
baigoj dantų gydytojai šaukia 
suvažiavimą ir minės 10-ties me
tų sukaktuves.

Autobusas suvažinėjo 
vaiką

KAUNAS. — Sekminių pir
mą dieną A. Panemunėj auto
busas Nr. 15 suvažinėjo 12 me
tų pil. Antanaičio vaiką. Vai
kui išleisti viduriai. Vaikas vie
toj mirė. šoferis areštuotas. 
Pažymėtina, kad to pat pilie- 
čio pavasarį buvo nušautas 
vaikas.

Nusišovė policininkas
KAUNAS. — Administraci

jos linijoj nusišovė policinin
kas Vikučka. Nusišovęs iš mei
lės, esą anapus demarkacijos li
nijos turėjęs mylimąją.

Siaurasis gelžkelis sta
tomas Šakių apskr.

KAUNAS. — Tarp šakių ir 
Gelgaudiškiu dĮvaro šakių ap
skr. valdybos iniciatyvai pradė
ta statyti siaurasis geležinke
lis 16 kilometrų ilgumo. Sta
tyba atiduota koncesijos pama
tais vienai privačiai firmai. Ge
ležinkelis sujungs šakių apskri
tį su Nemunu.

Tai bene pirmas atsitikimas, 
kad vietos savivaldybės prade- 
<(a aktyviai domėtis geležinke
lių statyba.

Reikalauja uždaryti 
“Geležinį Vilką”

KAUNAS. — Visi rajoniniai 
tautininkų suvažiavimai išnešė 
pageidavimą, kad valdžia užda
rytų “Geležinį Vilką“. Tas jau 
esą vykdoma.
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Ispanija pritaria Eu
ropos valstybių są

jungos planui
PARYŽIUS, birželio 29. — 

Frakcijos užsienių reikalų de
partamentas , gavo Ispanijos 
atsakymą į Aristido Briando 
memorialą dėl Europos valsty
bių federacijos sukūrimo. Is
panija tam sumanymui reiškia 
pritarimą.

Komunistai iškūlė len
kų ambasados Paryžiu

je langus
PARYŽIUS, birželio 29. — 

Francuzų komunistai vakar va
karą padare čia demonstraciją 
ties lenkų ambasada protestui 
prieš nuteisimą trijų komunis
tų Lvove.

Demonstrantai, išdaužę am
basados langus, išbėgiojo.

Albanijoje nušautas 
Italų karininkas

VIENA, Austrija, birž. 29. 
— Praneša, kad širokoj. Alba
nijoje, vakar buvo nukautas 
Italų karininkas, Įeit. Chiesti. 
šovikas, tariamai albanų mu
sulmonas Salih Grosdani, pa
bėgęs per sieną į Jugoslaviją.

Ko Lietuvos tautininkai 
išvažiavo Italijon

KAUNAS. — Lapenas, kun. 
Tamošaitis ir dr. Janavičius 
aną dieną išvažiavo Italijon. 
Vakarykštis “Volksblat“ rašo, 
kad tautininkai išvažiavę Ita
lijon sąryšy su numatomu sa
vo partijos reorganizavimu. 
Esą tautininkai norį susipažin
ti su fašistų partijos vidaus 
tvarka ir generaline taryba.

. Nuteisė moksleivius
VILNIUS. — Vilniaus apy

gardos teismas baigė nagrinės 
ti kelių Vilniaus gudų gimna
zijų auklėtinių bylą. Jie buvo 
kaltinami komunistiniu veiki
mu. Visi nuteisti šešerius me
tus kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjime.

Viščiukas su trimis 
kojomis

KAUNAS. — Ties VIII for
tu, Maironių kaime pil. A.

Gronskio višta išperėjusi viš
čiuką su trimis kojomis. Viš
čiukas gyvas ir sveikas.

Dovanojo 11 bausmių
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Resp. prezidentas vienuo
likai kalinių patenkino malo
nės prašymus ir dovanoja bau
smes.

Ištrėmimas buvusių 
valdininkų

KAUNAS. — Lietuvos ban
ko direktorius Statkus, buv. 
Kauno miesto ir apskr. virši
ninkas Matulevičius ir Šileika, 
kaipo pavojingi visuomenės ra
mybei asmenys, išsiunčiami j 
tėviškę.

Gaisras Lazdijuos
Lazdijuos įvyko didelis gais

ras. Pil. Rapkausko sudegė stal- 
dai su gyvuliais ir gyvenama
sis namas. Nuostolių padaryta 
apie 40,000 litų.

Bus miestų savivaldy
bių rinkimai?

KAUNAS. — “Žydų Balsas“ 
rašo, kad šiemet rūgs. 3 d. bu
sią miestų savivaldybių rinki
mai. Burmistrus rinksianti ta
ryba1, o tvirtinsiąs Respublikos 
prezidentas.

Garlaiviai dovanai
KAUNAS. — Garlaivių kon

kurencijai besitęsiant, Jurbar- 
kan vežama už 50 centų, o ar
čiau — visai dovanai vežą.

Del paskolos ūki
ninkams

KAUNAS. — žem. ūkio rū
mai nutarė kreiptis į žem. uk. 
min., kad ūkininkams nuo au
drų nukentėjusioms žemės ban
kas duotų paskolas be procen
tų.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 

’ Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai —

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



Cleveland, Ohio
Požėlai getai sekasi
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Didelis piknikas

Cleveland

ĮVAIRENYBES
Ilgaamžiai žmonės

6542 So. Western Avė3114 So. Halsted St.

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St2839 W. 63rd St

Prospect 3140Republic 8899

3335 So. Halsted St
Yards 6894

Milaszewicz
4600 So. Wood St

Virginia 0117 Yards 0145

JUOZAS VINCĄ
su

ROCKY STONU

JUOZ. KOMARAS

$2.50VlRfiJE

$1.50MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS

$7.00
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ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKA1 
PASIRENGE JUMS PATARNAUTI

4559 So. Paulina St
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809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

kuriu atvyksta iš tolo 
ištisos minios susireu-

Pirmadienis, birž. 30, 1930

kai kada 
retai 

nuostabių 
Kelis

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 4898

priprastų, 
koki tik kas 

Daug kryžių yra nešte

Tel. Prospect 2102

kurios dčdė mirė 
o tCvas-y- 

rriire vokietis

teisybe, la 
pasitaiko tik 
ilgaamžių žmo 
tokius pa'vyz

Kšiviėkis apie Pilies kryžių 
kalnų

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

B. K. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

ant kalno 
kuri kažin 
Vienas ku- 
kalne radęs 

bet ant

Pilies Kryžių 
Kalnas

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

Del smulkmenų rašykit 
Herb Medicine Co.

1031 So. 17 Avė. Maywood, III.

5339 S. Central Avė.
S. E.‘ Čor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

Įsitetnykit gerati ir atminkit dieną
Nedelioj, LIEPOS-JULY 6

cleveland, o cleveland, o
Štai neparasta naujiena Vidur-Vakarinių 

Valstijų Lietuviams
NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR

BOXING MATCH r-
(Sunkaūs svorio kumštynes)

NEUROS FARMOJ
Brunswick, Ohio

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwcll St., 
CHICAGO, ILL.

Taipgi imtynės
ANT. AČ1US

paprastai esti 
laikų. Ant kalno 

išaugęs visas kryžių 
tiek jų ten daug! Į 

eina status kelias. Pąke- 
1900 m. 

esu priskaitęs 
130 kryžių, o 1902 

d. 155 kryžius. Be 
muro koplytėlė su 

pasižadėtinėmis 
kryžius čia

s i sekė.
šiame piknike publikos bu

vo gana daug, ir atrodė, kad 
visi turėjo gerus laikus.

— John S. Jarus.

taip pat šeimynų, kurių visi na
riai pasižymi savo nepapraštad 
ilgu amžium. 1554 m. bevaikšti- 
nėdamas Paryžiaus gatvėmis 
kardinolas Armagnac pastebėjo 
prie vieno namo durų verkianti 
81 metų senukų. Kardinolas 
paklausė jį, ko jis verkia. Šis 
atsakė, kad jis verkius todėl, 
kad ji tėvas mušęs. Kardinolas 
labai 'tuo susidomėjo ir paprašė 
parodyti tėvą. Senukas įvedė KAIP NUVAŽIUOT: Automobiliais visi važiuokit MEDINA- 

BRUNSWICK Route 42 i pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik 
2 mailos i Neuros Farmą. Brunswick yra 25 mailės nuo Cleve- 
lando j pietus. Iš Pittsburgo, Youngstowno ir kitur Clevelando 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit Route 20 iki Medina ir paskui j Brunswick. (Išsikirpkit šitą.)

Kam Atsilikti?
Esorka Pašalina Tą 
Nuovargio Jausmą!

Ar jus pradedate atsilikti 
prieš darbo dienos baisų? Vei
kiausia jūsų virškinimo siste
ma yra pakrikusi. Esorka grei
tai sugrąžins i normalumą jū
sų virškinimą ir pašalins tą 
nuovargio jausmą. Suteiks jums 
nauja energiją, naują nervų jė
gą. Klausk savo aptiekininko.

Kalne kryžių dabar stovi per 
'400. Nors papuvę nuolat jiė 
virsta ir žūva, točisfi kryžių 
skaičius nemažėja, nes nuola
tos vis naujus stato pasižadė
jusieji iš Įvairių Lietuvos vietų. 
Kryžių yra gražių ir 
didelių ir mažų 
išgali 
atneštų nemažų ir nevisai ii 
pą-ti —iš už kokių 30 kilometrų

kardinolą į kambarį, kuir sėdėjo 
113 metų senis. Kardinolas pa
siteiravo, už ką jis mušąs savo 
sūnų, šis atsakė, jog už tai, kad 
tas praėjęs pro savo dieduką, 
nepasisveikindlumas'. Kardinolo 
n us i stelbė j imas dar labiau padi
dėjo, kai kitam kambary jam 
parędė 143 metų žmogų —tėvo 
tėvą ir dieduką. Kardinolas vi
sus senukus p?laiminęs išėjo.

Ir pas mus', Lietuvoj dažnai 
pasitaiko žmonių, turinčių apie 
10O metų. Jų, tarpe yra dar gana 
stiprių senolių.

Birželio 22 d. nauja parapi
ja buvo surengusi pikniką Nou- 
ros farmoj. Ir vėl buvo Požė
la pakviestas ristis. Ritosi su 
kokiu tai Jasinskiu, neseniai 
atvažiavusiu iš Argentinos. Su 
juo Požėla appsidirbo taip jau 
lengvai, kaip ir su kitais.

Požėla Clevelando jau turėjo 
trejas ristynes. Visos gerai pa-

tėvas iš namų išėjo kryžium ne
šinas, tuojau dukters sveikata 
ėmė gorėti, o kai tėvas pasiekė 
pilies kalną, duktė ir iš lovos 
jau atsikėlė.

Vėliau išgirdę kiti apie tokius 
stebuklus, kas tik kuo susirgda
vo pasižada Pilies kalne kry
žių pastatyti ir, žiūrėk, jau ir 
sveikas. Kas pasižada, o nebe- 
pildo žodžius, vėl susergąs.

Tokiu budu atsiradę čia iš 
Įvairių Lietuvos vietų sunešti 
kryžiai, Nors vėjai audros dau
gybę kryžių išlaužo, tačiau 'tiek 
daug kryžių, lyg tankiame miš
ke medžių priaugę. Dėl to šis 
k^’nas visoje Lietuvoje ir yra 
žinomas.

NETURĖJO APETITO 
“Chicago, III., May 1. — Viską ban
džiau nuo savo vidurių trubelių, bet 
veltui. Neturėjau apetito, o nuo val
gių kvapo koktu darydavusi. Imu 
Triperio Kartaus Vyną ir kad jus 
pamatytumėt mane valgant dabar!

Mts. Kat. Klindera.” 
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra natūralūs tonikas, jis gelbsti vir
škinimui, valo vidurius ir stiprina 
visą kūną. Bandyk ji, gausi bile ap- 
tiekoje. Sempcliai dykai iš Jos. Tri- 
ner Co.. 1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, 111.

Yra apskaičiuotą, kad iš dvie
jų milijonų žmonių trys sulau
kia šimto metų amžiaus ir dau
giau. Tuo budu, jei skaityti, kad 
žemėj dabar gyvena du tūkstan

čiai milijonų žmonių, šiuo laiku 
turėtų bii'ti apie tris tūkstančius 
žmonių, vyresnių kaip 100 metų. 
Bet

[Atlantic and Pacific Photo]

Terminai tovvėr, bankas, paštas ir kiti trobesiai, kurie neužilgo bus atidaryti 
Tie trobesiai kainavo $150,000,000

[“T.”] J Meškuičius keliu pa
ėjėjus kokią 13 kilometrų, nus
tebins keleivį nepaiprastai keis
tas reginys. Pasirodys lyg miš
kas kryžių ant vieno dailai su
pilto piliakalnio. Jis visas nus
tatytas aukštais mediniais kry
žiais. Tai ne kapai. Niekad mi
rusių Čia niekas nelaidoja. Čia 
statomi tik gyviesiems pamink
lai, kurie šiokiu ar tokiu budu 
išsigelbėjo nuo mirties. Tai už
vadų kryžiai, pažadėti sergančių 
ir šiaip nelaimingų.

WISSIG,
* Pasauliniame kare
Seno Krajaus

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

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki

Mandagus patarnavimas,

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A..NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)

Amerikos lietuviams 
žinotina-

[“T.”] “šventkahiis, tikriau 
tariant, Jurgaičių pilis, tarp 
Daumantų ir Jurgaičių, kelio
lika kilometrų nuo Šiaulių?. 
Šventkalnis yra Kulpkos pau
py, tartum siauros ilgos aukš
tumų eilės galas, iš trijų šalių 
apriestas klampaus slėnio, iš 
ketvirtosios sujungtas žemute 
sasmauka su visa aukštuma. 
Iš tolo jis panašus Į balną. To
ki piliakalniai 
maldžionių 
dabar 
miškas 
viršų v
Ii u i keliolika kryžių 
rugpiučio 22 d 
viršukalnėje 
m. liepos 2 
to, ten yra 
gausingomis 
aukomis. Kryžių 
stato ir aukų aukas' aukoja Ii 
goniai, 
Kartais 
ka ant šventkalnio. Pavyzdžiui 
per 1902 m. devintini ji aplan
kė Mulavėnų sodiečiai. Vieną 
kartą sutikau ant Jurgaičių 
kalno moteriškę, kuri buvo at
važiavusi net iš kelioliktos pa
rapijos. Pasakoja 
stovėjusi bažnyčia, 
kodėl nugrimzdusi, 
nigas kasęs kalną, 
taurę ir monstranciją 
tų šventenybių tupėjęs šuo ir 
žemėmis bėręs j akis. Pačiame 
kalne kadai yra buvęs pavers
mis, aišku stebuklingas, nuo 
Kurio kalnas kaip ir šventas 
palikęs.”

Kšiviėkis “žemaičių Senovė”.

.'J

■

liečia. Vienas 
—turtų 

sutrauk
tas į krūvą, kai pasižadėjo kal
ne kyžių pastatyti, vėl liko par
leistas.

Senovėj čia žmones rinktis 
pradėdavo šv. Jono išvakarėse. 
Sunešdavo daug aukų, ugnį kū
rendavo, fficdjoda'vo.

Gyvenąs prie Kryžių kalno 
šimtametis senelis pasakoja 

• taip,'kaip jis .yra girdėjęs iš seno 
savo tėvo dar vaikas būdamas, 
o jo tėvas girdėjęs iš senelio 
tokią istoriją: —“Prieš daug 
šimtų metų, kaitei dar čia nebu
vo’ nei Šiaulių nei Meškuičių, 
šio kalno taip pat nebuvę. Toje 
vietoje, kur dabar kainas, buvo 
smarkus mušis. Kovoje žuvo 
daug kareivių, žuvusius garbin
gai palaidoję, toj vietoje gyvieji 
reškutėmis ir saujomis supylė 
šį kalną. Kalnas dar ir dabai' 
didelis, o senovėj buvęs dar di
desnis. Kalną pylę tris dienas 
ir tris naktis. K-srta kalnas buvo 
baigtas pilti, tuomet kareiviai 
ant kalno darę dievams aukas 
ir nuo to laiko ant kalno gyve
nęs vaiidila ir pasišventusius 
mergeles. Buvusi kūrenama 
šventoji ugnis. Vėliau, Įvedus 
Lietuvoje priverstiną krikštą, 
aukuras buvęs nugriautas,vai
dila ir šventosios mergelės buvę 
išvaikytos”.

Kitas padavimas dėl kryžių 
statymo taip sako. Vienas žmo
gus turėjęs mylimą vienturtę 
dukrą, kuri susirgo sunkia liga. 
Kas tik koki vaistą žinojęs nešė, 
bet niekas jai negelbėjo, sveika
ta mergelės vis ėjo menkyn ir 
diena po dienos artinosi mirtis.

Vieną naktį tėvas pats budėjo 
prie sergančios savo dukters 
lovos ir pačiame vidurnakty a- 
pėmė jį toks saldus miegas, kad' 
neišsilaikydamas padėjo nuvar
gusią galvą ant dukrelės prie
galvio ir užsnūdo. Sapnavo, kad 
nepaprasta moteris šviesiais rū
bais jam pasirodė ir sako: — 
“žmogau, tu nori, kad tavo duk
relė pasveiktų, tai tu turi pa
daryti medinį kryžių ir pats jį 
nunešti j pilies kalną ties Meš
kuičiais ir ten ji pastatyti —nuo 
to duktė pasveiks”. Tai pasa
kius, prmešėja dingusi. Tėvas 
pabudęs nesupratęs, ar jis už
migęs sapnavęs, ar jam toki? 
mintis kilo. Nutarė padaryti 
gražų kryžių ir kuo greičiausiai 
nurodytoje vietoje pastatyti.

Kaip tik kryžius buvo pada
rytas, padaręs apžadus dukters 
sveikatai Išprašyti ir išėjo 'tėvas 
kryžių nešinas pilies kalno link. 
Kryžius buvęs sunkus, o sveika
ta silpna, bet stengėsi iš visų j 
jėgų pažadus ištesėti. Tryliką 
valandų ėjęs pasiekė pilies kai- 
ną, pabučiavęs kryžių ir pasta
tęs pati pirmąjį kaine kryžių.

Grįždamasinamo dar pusiauke- 
ly sutikęs ateinant pasveikusių 
dukterį su motinai jo pasitikti 
su dideliu džiaugsmu. Tėvas net 
apsvaigb matydamas tokį ste
buklą, negalėjo suprasti ar tik
renybė, ar ta 
liau paaiškėj

Kalno rifė 
itlrąstiolis bandęs kasti 
ieškoti,bet tuoj buvęs

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną), plasterj ir viską kitą. 
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai gali pas mus pjauti viską, kas tik jiems reikalinga 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.

rai 
nių 
džius čia galima paminėti. 1772 
m. Prancūzijoj gyveno 150 mė
tų moteris 
turėdamas 173 metų 
150 metų. 167 d
sulą likęs 169 metų. Jis buvo žu
vininkas. 100 fnetų būdamas, jis 
dar puikiai plaukiodavo. Kartą 
jis buvo pakviestas liudininku 
byloj, kuri buvo įvykusi prieš 
140 metų. Teisman jis atvyko 
su dviem sūnumis, kurių vienas 
turėjo 100 metų, o antras 102. 
Pietų Amerikoj viena moteriškė 
išgyveno 175 metus. Vienas 
Dancigo profesorius mini du jo 
matytus senius, iš kurių vienam 
buvę 194 metai, o antram—190.

Rusų laikraščiai mini žmogų,

Specialistas rydytne chronliky Ir naują U- 
rų. Jei kiti neealtijo jumis ligydyti. atšilau 
kyklt pas mane 
mae atideugs jūsų tikrą Ugi 
hiiniu jus gydyti, 
kit pas tikra specialistą, 
kur ir kas jums skaudu, 
po galutino tftegzaminavtmo

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Liepos 4 d. Amžiejaus far
moj Įvyks didelis piknikas, ku
rį rengia šv. Jurgio parapija. 
Iš atsilankiusiųjų giliugingieji 
gąus gražių dovanų. Bus daug 
ir kitoniškų pramogų. Rengė
jai deda pastangas, kad pikni
kas butų smagus.

— Rengėjai.

Amerikiečiai lietuviai, ypač 
tėvai, kurie nori savo vaikus 
išauklėti Lietuvių dvasioje, tan
kiai nusiskundžia, kad neturi 
tinkamos literatūros kuria ga
lėtų savo vaikus supažindinti 
su Lietuvos kraštu ir tuom pa
laikyti tvirtus ryšius tarp pri
augančio jaunimo Lietuvos h 
Amerikos.

štai Lietuvos Raudonasis 
Kryžius leidžia kas dvi savai
tinį vaikų laikraštį “žiburėlis”; 
iliustruotas. Kaina $1.00. Adre
sas :

“Žiburėlis”—Raudonojo . Kry
žiaus raštinė

Kęstučio gatvė 8.
Kaunas.

Lithuania.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

NAUJOS KNYGOS
H \ * j.

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
Išleista 1926 metais. Apdaryta .....................

1,054 patarimai kaip virti i vairių^ valgiai.
7 ‘ r. J. Kvedaro ......

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
Kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Sutašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRfiVSŠ RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...........
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 '

me chroniškų
Mano pilnas Ifiegzaminavl- 

‘ "J4 ir jei aA apšl-
sveikata jums sugryl. gi- 

kuris neklaus jūsų 
bet pats pasakys 
>—kas jums yra
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Dr. V. t erei jonas

Apie maudymąsi ir 
plaukiojimą

Saulės ir oro tynės sykiu su 
maudymu ir plaukiojimu suda
ro pagrindus masiniam kūno 
kultūros darbui, ir čionai noriu 
plačiau apsistoti ties viena jo 
rųšim, būtent, 
maudymąsi.

Maudymasis ir plaukiojimas 
žmogaus organizmui stato ypa
tingus reikalavimus’. Esant 
vandeny tenka daryti judesius 
ne visai pritaikintoj jam ap
linkumoj. Vanduo stato padi
dintus reikalavimus odai, nes 
atima nuo jos daugiau šilimos 
palyginant su oru. Plaukiojant 
alsavimas yra kitoniškas, kaip 
prie kitų sporto rųšių. Prie 
maudymosi organizmas esti į- 
takoj įvairių faktorių (veiks
nių): vandens, oro, saulės’, ju
dėsiu, nuo ko pareina jo ge
resnis išsiplėtimas ir sustipri
nimas. Sakyti, kad plaukio
jant svarbiausios įtakos tetu
ri tiktai vanduo ir judesiai, o 
visai neminėti oro ir saulės 
reikšmės, butų neteisinga.

Vanduo veikia grynai mecha
niškai, nuvalydamas odą nuo 
nešvarumų, ir tuo palaiko jos 
darbą kaipo alsavimo ir apsi
valymo, organo. Esąs 
paviršiuje riebalų 
sluoksnis nuolatinai 
prakaito ir riebalų liaukoms, 

vandeniui betarpiškai 
mechaniš- 

nuvaly-

kalbėti apie

odos 
ir dujų 
veikiant

kliudo 
pasiekti odą, todėl 
kas odos nešvarumų 
mas palengvina vandens įtaką.

Vanduo veikia termiškai, su
keldamas prie žemos tempera
tūros gilų inalsavimą. Šitą ga
li pastebėti kiekvienas ant sa
vęs, lįsdamas į šaltą vandenį; 
jautrus žmonės surinka nuo 
šalto vandens veikimo. Todėl 
šaltas vanduo naudojama ap
alpusį apšlakstant šaltu van
deniu sukeliamas gilus alsavi
mas. kur pagreitina kraujo 
apytaką, nuo ko pagerėja krau
jo bėgimas į smagenis, ir žmo
gui grįžta sąmonė, žema van
dens temperatūra atima’ daug 
šilimos; taip, maudantis prie 
12° C per 4 minutes kūnas 
netenka 100 kalorijų šilimos, 
tai yra tiek, kiek jis atiduoda 
ore prie tos pačios temperatū
ros per vieną valandą. Prie Į- 
vairių temperatūrų įvyksta į- 
vairus kūno šilimos’ ir svorio 
nustojimas. Tai matyti iš len
telės :
(Plaukiant 400 metrų distan
cija su tuo pačiu greitumu)
Vandens temperatūra

pagal R 
26

i
550

24° 420
18° 150
17° 160
12° 505
9° 850

Netenka svorio

Iš lentelės 
riausia temperatūra reikia
skaityti 17—18°, prie kurios

matyti, kad 
temperatūra

ge-

DEL ISIPIOTIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite uisikritimot 
Gydykit kiekviena įaipio- 
mą, žaizdą ar įaibrMimą 
SU iiuo Stipriu nenundin- 
gu antiseptiku Zenite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

mažiausia nustojame šilimos ir 
svorio, šitą šilimos praradimą 
papildo jos padidinta gamyba, 
dėl ko gali jatsirasti net per 
daug šilimos, ką galima patik
rinti termometru. Patirta, 
kad maudantis šaltam vandeny 

1 kūno temperatūra yra aukš
tesnė, kaip maudantis vande-

* ny 28° C.
i Vanduo veikia organizmą sa- 
> vo spaudimo jėga, ką galima 

pastebėti širdies darbe ir
, vime. Ineinant vandenin 

čiame vandens spaudimą, 
rams stovint iki juostos 
deny alsavimo tipas pasikeičia 
iš pilvo į krutinės. Vanduo 
ypatingai Šaltas, sutraukia va
žiausius kraujo indus odoj, pa
staroji išblykšta ir atšala, tuo 
pat metu įvyksta vidaus orga
nų perpildymas’ krauju. Vėliau 
odos indai išsiplečia, oda pa
rausta, ir žmogus pajunta ma
lonią šilimą, kraujas nuo vi
daus organų atslūgsta, šita re
akcija esti ypatingai gera prie 
18° C. ir sudaro apsigynimo 
reakciją nuo pirminės šalčio i- 
takos. Pasiliekant ilgai šaltam 
vandeny organizmas atsako ki
ta reakcija—drebuliu. Neten
kant per odą šilimos, kraujo 
indų sienelės susitraukia, krau
jui atslūgus gleivinės plėkšne- 
lės pamėlynuoja. Tolimesnė 
šalto vandens įtaka gali nu- 
silpnint širdies veikimą.

Maudymasis su plaukiojimu, 
sukeldamas padadintą šilimos 
gamybą, neleidžia’ nušalti. 
Plaukiotojai dėl padidinto šir
dies veikimo turi širdies padi
dėjimą; pulsas gi esti retes
nis, vieton 
nutę, būna 
mo kraujo 
no širdies 
didesnis. Priežastis pulso su re
tėjimo (bradikardijos) ir šir
dies padidėjimo arba išsiplėti
mo tikrai neišaiškinta.

Po šalto maudymosi buvo 
pastebėtas baltųjų kraujo " ru
tulėlių padidėjimas tris kart, 
o raudonųjų iki 6,800,000 vie
ton 5,000,000. Be to pakitė- 
davo ir baltųjų kraujo rutulė
lių vaizdas, ne visuomet gero- 
jon pusėn. Reikia dar nuro
dyti maudymo įtaką ausims, 
kurios yra ne. tik klausos or
ganu, bet ir kūno lygsvaros; 
ausys turi didelės reikšmės 
daugely nelaimingų atsitikimų, 
kada nuskęsta net geri plaukio
tojai. Anksčiau manydavo, 
kad ūmios mirties priežastim 
vandeny buvo širdies paraly- 
žai. Iš dabartinių mokslo paty
rimų yra žinoma, kad šalto 
vandens įšvirkštimas į išorinę 
ausies augą sukelia galvos su
kimąsi, lygsvaros netekimą ir 
judėsiu suderinimo arba koor
dinacijos sutrikimą. Šitie su
trikimai gali įvykti ne tiktai 
esant sugadintam bubneliui, 
kuomet šaltas vanduo gali pa
kliūti Į vidurinę ausį ir betar
piai erzinant libirintą, bet ir 
esant sveikam bubneliui. Plau
kikai, šokdami į vandenį, nu
stoja galimumo orientuotis, 
gali įvykti vėmimas, esant pa
nėrusiu vandeny, nuo jalsavi- 
mo, vanduo patenka į plaučius, 
ir gali įvykti uždusimas. Štai 
kodėl žmonės su nesveikom 
ausim (kiaurom plėkšnelėm), 
turi vengti šokinėti ir nerti į

alsa- 
jau- 
Vy. 

van-

68—72 kartų į mi- 
50—60, bet išmeita- 
kiekis’ prie kiekvie- 

susitraukimo esti

RAS 
MADE GOOD with 

milltons!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
f*ur«—Economical 

BfRcUnt 
MILLIONS OP POUND8 

OIBDBY OUg COVKBNMBNT

vandeni, ir kiekvienu atveju į- 
dėti j išorinę aus j vatos gaba
liuką, suvilgytą alyva arba va
zelinu. Iš to, kas aukščiau, pa
sakyta, seka eilė higijenos tai
syklių. Maudymosi ilgumas pa
reina nuo odos indų veikimo. 
Jei prasideda drebulys, tuoj 
reikia maudymąsi nutraukti; 
esant šaltam orui, prieš mau
dantis, reikia padaryti keletą 
lengvų judėsiu sušilti, supra
kaitavusiam ir perkaitusiam 
nereikia maudytis, anksčiau 
sausai nusitrinti ir tik tuomet 
pradėti 
riama 
kuomet 
viršiaus 
organus.
ma alsuoti per burną, nes al
suojant per nosį vanduo gali 
greičiau patekti į alsavimo ta
kus, kuo sutrukdys alsavimą; 
alsuojant burna vanduo, pate
kęs burnon, išs'piaunamas su 
išalsavimu. Plaukymo metu 
gali įvykti blauzdos ir kitų rau
menų “mešlugis”, pėda pasi
lieka atlošta, kaip einant ant 
galų pirštų. Mėšlungis pavo
jingas nemokantiems plaukiot 
ir netreniruotiems, o patyrę 
plaukikai žino, ką tokiais atve
jais reikia, daryt: pairuti ran
ka koją ir pėdą prilenkti prie 
blauzdos.

maudymąsi. Nepata- 
maudytis pavalgius, 
kraujas nuo odos pa- 
susirenka į virškinimo

Plaukiojant pataTia-

Plaukiojimas, naudinga 
sporto rųšis, kuri sustiprina 
organizmą ir pakelia jo dar
bingumą, gali turėti neigiamas 
puses netikslingai jį vartojant: 
gali sukelti širdies išsiplėtimą, 
prie treniravimų sukelti nervų 
sistemos suerzinimą, o taipgi 
gali būt pavojingas nardymas, 
plaukiojimas dideliais ’ atstu
mais. Vietos, kuriose atidaro
mos viešos maudyklės, turi: 1) 
patenkinti sanitarijos reikala
vimus (švarus vanduo be ap
krečiamų bakterijų, toliau nuo 
mešlaviečių ir šiukšlių pyli
mo; krantas turėtų būt šva
riai užlaikomas; 2) krantas 
pageidaujamas smėlinis, atvi
ras saulei ir apsaugotas’ nuo 
vėjų; 3) dugnas turėtų būt 
smėliu nuolaidžiai einąs gilyn; 
4) vandeny neturėtų būti duo
bių, akmenų, kelmų, yąstų 
spygliuotų vielų; dumblas ne
pageidaujamas; 5) srovė turi 
būt vos matoma, be sukuriu; 
6) esant pavojingoms vietoms 
jos reikia pažymėti lazdom su 
pririštom vėliavėlėm; 7) turė
tų būt dežuruojanti valtis’.

Mėgiamas maudymo vietos- 
pliažai prie miesto. Svarbiau
sias uždavinys masinei kūno

ir plaukiojimas būna sujungia 
su oro ir saulės tynėmis,( njrjo^ 
ko jų nauda padidėja. “D. Sj.’’

ATIDARIAU
Čeveryku Krautuve

I:

žmonės renkasi su savo šeimo
mis tam tikrose vielose naudo
tis vandeniu, oru ir saule, la
bai svarbu 1 pripratinti juos 
maudytis namie. Maudymasis

kultūrai kelti—priartint šitas 
vietas prie miesto, pagerinti ir 
papiginti susisiekimą su jo
mis, sutvarkyti sanitarinę prie
žiūrą. Vasarą, kuomet darbo

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

3109 West 63 rd Street

F. L. Maytag, Thonias A. Edison ir E. H. Maytag svečiuose pas Harvey 
Firestone, jo žiemos namuose Miami, Fla. Jie visi pasitarė apie Edisono 
daromus bandymus surasti kokj Amerikos augalą, duodantį gumos, kad 
Amerika gumos srityje galėtų pasidaryti nepriklausoma nuo užsienio. 
Harvey Firestone yra vienas iš didžiausių tairų išdirbėjų. Jis taipgi ga
mina guminius vandens gręžėjus dėl Maytag skalbiamosios mašinos. 
Maytag Co. yra didžiausi skalbiamų mašinų išdirbėjai ir kasdie pagamina 
apie 1400 skalbiamų mašinų.

L

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei, 
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mams’

Apdrauda
Ligoj ir su 
sižeidime

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS

ŠIANDIE VAKARE
Nuo 7:00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką Programą 
per

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
!Į\AI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

J^EGYDYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasar.os šalčio nesmagumas 

lengyai išsivystys j pavojinga ligą, 
jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės 
Bayer Aspirino Šaltį sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeino nuo šalčio. Jei 
gerklę, sutrinkit dvi piliukes 
štuose vandens, ir« plaukit 
Tie kurie žino tikrą Bayer 
vertę niekuomet neapseina 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo- 
mes palengvins galvos skaudėjimus, 
neųritį, neuralgiją, ir visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam nakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER 
ASPIRIN

skauda 
4 šauk- 
gerklę. 

Aspirin 
be jų,

Ligoj moka pašelpos i 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas j ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta į savaite už tą pa
tį mokesnį.

P*ttnttd

Radio Stoti — 1420 Kilocycles

New
m Programas bus labai tvarkingai atliktas
•<Š ir užpildytas su parinkčiausiomis lietuvių £>• 
$ dainomis ir muzika. Nepamirškite pasi- 
$ klausyti.

Mažas mėnesinis
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

Garantuota
Kompanija

Šaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už

Digestible 
as milk 
itself I

delight in
Cheese flavor

RAMOVA
THEATRE

85th and Halsted Streeta

Naujas Žemas Kainas
Išvalomi ir Suprosinami

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digcstibilityJ 
hcalth qualities and dclicious 
ncw flavor addcd to checse.

In Vclvceta all the valuable 
properties o£ rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and mincrals. Good for every- 
one, including thc childrcn.

Vclvceta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAJFT

\/elveeta
▼ The Delicious New Chee$a Food

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas ant 

Magna Screen

“Happy Days”
Didelis paveikslas su didžiosiomis 

žveigždėmis

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Tai yra geriausia ap
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės j 
Naujienas arba šaukit 
Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa-

Vyry 
Siutai, 
Topkautai
Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

J šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

cųas. Kenvvood Cleaners
740-44 West 47th Street

THEM DAYS ARE GONE FOREVER (A New Tune Each Day By Vincent Lopez)

$1.00

padaro jūsų 
DVIEJŲ 

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjį ir naująjį modelį) 

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami $1 .oo c ne

■ už dešimtį wU u£ penkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION 
O* |/

AutoSkop Sofoty Razor C©., Ine., N. Y. C

TmUOG- K'S STCAAGG, 6GYOA5D A 
OOU0T-.

I HAO a. -
I just. Ca»t it oot!
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FARMERIAI IR DARBININKAI

Amerikos farmerys daug kuo skiriasi nuo Europos 
ūkininkų. Pastarieji pergyveno baudžiavas, priprato 
žiūrėt į save, kaip į kokią žemesnę visuomenės klasę. 
Todėl į juos turi didelės įtakos kunigai, kurie skelbia 
nusižeminimą esant didžiausia dorybe, dvarininkai, 
valdininkai ir kitokį ponai. Ūkininkai Europoje yra 
daugumoje konservatyvus ir net atžagareiviški. Jie 
mėgsta garbint karalius, lenkiasi diktatoriams ir prie
šinasi “naujoms idėjoms”. Tik dideli revoliuciniai ju
dėjimai pakeičia tokį ūkininkų nusistatymą.

Bet Amerikos farmeriai yra kitokios dvasios žmo
nės. Į farmą jie žiuri ne kaip į paveldėtą nuo tėvų tur
tą, bet kaip į paprastą biznį arba uždarbio vietąi. Jie 
įdeda į žemę, trobas ir inventorių tam tikrą kapitalą 
ir nori, kad tas kapitalas neštų jiems tam tikrą nuo
šimtį, arba bent kad jie gautų žmonišką atlyginimą už 
savo darbą. Kai farmerys to iš savo ūkio negauna, tai 
jisai keliasi kiton vieton arba visai apleidžia žemės 
ūkį ir eina į miestą užsidėti biznį arba ieškoti darbo 
fabrike.

Daugumos farmerių padėtis Amerikoje šiandie yra 
ne geresnė, kaip miesto darbininkų. Ir tolyn ji eina 
sunkyn. Javų kainos buvo aukštos tiktai karo metu. 
Dabar jos puola, nežiūrint visų Federalės Farmų Ta
rybos (Federal Farm Board) pastangų palaikyti jas 
tam tikroje aukštumoje. Apskaičiuojama, kad per 
šiuos metus dėl javų atpigimo Amerikos farmeriams 
pasidarė apie bilionas dolerių nuostolių.

Miestų darbininkus slegia nedarbas, o farmeriai 
kenčia dėl žemės ūkio produktų pigumo (palyginant su 
pramonės prekėmis). Skyrium eidami, nei darbininkai, 
nei farmeriai neturi pakankamai jėgų apginti savo rei
kalus. Bet jeigu jie eitų kartu, tai prieš juos niekas 
negalėtų atsilaikyti. Jiems nesunku butų paimti į sa
vo rankas valdžią visam krašte ir daugumoje šteitų, ir 
jie tuomet galėtų pravesti nedarbo apdraudos įstaty
mus darbininkų apsaugojimui ir panaikinti muitus, 
kuriais pramoniniam kapitalui suteikiama proga kelti 
kainas savo prekėms ir išnaudoti sodžiaus gyventojus.

Darbininkų ir farmerių susitarimas butų didelis 
progreso žinksnis Amerikos politikoje.

NEPRIKLAUSOMYBĖ IK EKONOMINĖ GEROVĖ

ir 
ir 
ir

Lietuvos valstiečių liaudininkų laikraštis “Lietuvos 
Ūkininkas” susiginčijo su valdžios leidžiamu “Lietuvos 
Aidu” dėl krašto nepriklausomybės reikšmės. Oficiozas 
mano, kad žmonės, kurie kovojo už Lietuvos nepriklau
somybę, vadovavosi vien tik tėvynės meile, nelaukdami 
už tai jokios materialės naudos. Bet vai. liaudininkų 
savaitraštis laikosi priešingos nuomonės. Jisai sako, 
kad nepriklausomybė tuo daugiausia ir esąs geras 
daiktas, kad ji leidžia žmonėms savo krašte gyventi 
geriau, negu po svetimu jungu.

Kada Lietuvos savanoriai ėmė į rankas ginklą 
ėjo kovoti su vokiečių bermontninkais, su lenkais 
rusų bolševikais, tai, anot “L. Uk.” jie siekė kartu
socialinės lygybės: jie norėjo, kad kunigaikščiai ir ba
jorai, kurie praeityje buvo prisigrobę valstiečių žemių, 
butų priversti sugrąžinti tuos turtus žmonėms ir dau
ginus jų nebeplėštų:

“Mums atrodytų kvaila tokia tėvynės meilė”, 
sako minėtas savaitraštis, “kuria savanoriai va
li uodamiesi, butų iškėlę obalsį ‘neliesk dvarų že
mės’, bet nepriklausomybę iškovoję, ir patys iš ne
priklausomos Lietuvos butų į Brazilijos ar į kito 
kurio pasviečio pelkes traukę.”
Nėra abejonės, kad vai. liaudininkų laikraštis sa

ko tiesą. Jeigu Lietuvos mažažemiai ir bežemiai nebūtų 
turėję vilties, kad nepriklausomoje Lietuvoje bus nu
laužyti ragai ponams ir dvarų žemė bus pavesta tiems, 
kurie ją gali ir nori dirbti, tai vargiai butų guldę savo 
galvas “už tėvynę”.

Bet Lietuvos tautininkai, kurie šiandie valdo kraš
tą, žiuri į nepriklausomybę irgi ne kitaip, tik jie ban
do savo tikslus paslėpti. Viena “tėvynės meile” jie 
anaiptol negyvena. Nauda, kurią jie gauna iš Lietuvos, 
diktatoriškai ją. valdydami, yra daug didesnė, negu to 
mažažemio, kuriam buvo iŠ “žemės fondo” privežta de
šimts ar daugiau hektarų.

Ir kodėl tautininkų valdžia pakeitė žemės reformų 
ir sustabdė dvarų parceliavimą? Todėl, kad tautininkų 
partijoje yra įtakingi dvarininkai ir artimi jiems vi
suomenės sluoksniai.

“PRANAŠAUJA”

Juozapo “Darbininkas”,Šv. 
paminėjęs' pirmą bolševikų ne
pasisekimą teisme prieš SLA., 
sako:

“Jeigu bolševikai pralai
mės, tai aišku, kad SLA. 
prasidės jų masinis valymas. 
Atsikratę bolševikų griebs 
(kas griebs? — “N.” Red.) 
už pakarpos ir socialistus, 
kurie , ligšiol bolševikišku 
baubu gąsdino sandariečius, 
ir tik dėlto įsibruko į Pil
domą Tarybą.”
Vokiečiai turi patarlę: “Der 

Wunsch ist der Vater dės Ge- 
dankens” — noras yra minties 
tėvas. Bostono klerikalų orga
nas norėtų, kad SLA., “apsi
valęs” nuo bolševikų, imtų per
sekioti socialistus, kurie padė
jo organizacijai atremti mask- 
vinį pavojų. Klerikalų tikslai 
suprantami. Jiems butų malo
nu, kad Susivienijimą pasiim
tų savo kontrolei! dešinieji, 
nes tuomet jį gal butų galima 
prikalbint susijungt su “ry
miškuoju” Susivienijimu, ku
ris yra pusėtinai silpnas finan
siškai.

be to, pasakė kitu 
kurie išmuša dug- 

bolševikiškoms pre- 
pareikštoms tame

j e, gąlėtų būt legališka Pildo
moji Taryba. Priešingai, jisai 
pareiškė, kad “progresyvių” 
mitingas Meldažio svetainėje 
neturėjo jokios teisės vadintis 
SLA. seimu.

Teisėjas, 
du dalyku, 
ną vispms 
tenzijoms.
skunde: jisai nurodė, kad iš jų 
pačių skundo matyt, jogei 
“progresyvių” reikalavimas 
vieno atstovo Mandatų Komi
sijoje buvo nepamatuotas; ir, 
antra, kad “progresyviai” ne
turi pamato skųstis dėl jų pa
šalinimo, policijos pagelba, iš 
seimo posėdžių salės, nes sei
mo pirmininkas turi netik tei
sę, bet ir pareigą išmest triuk
šmadarius iš susirinkimo.

“Naujienose” buvo įdėtas 
stenografiškas tos bylos nuo
rašas, todėl kiekvienas gali ši
tuos musų žodžius patikrinti.

Taigi aišku, kad čikagiškiai 
bolševikų vadai kartu su savo 
sėbrais Brooklyne veda sąmo
ningą visuomenės apgaudinėji
mo kampaniją. Jie stengiasi 
publikai, o ypač savo pasekė
jams', įkalbėti, kad jų skundą 
teismas neatmetė ir kad jie 
dar turį pilniausią viltį laimėti 
bylą. Šituo budu jie nori išvi
lioti iš savo šalininkų daugiau 
pinigų tolimesniam bylos vedi
mui.

Jei komunistų spaudos skai
tytojai žinotų tikrus faktus 
apie bylą, tai jie matytų, kad 
tas durnas Mizarų ir Andru
liu užsimanymas eina velniop, 
ir jie daugiau neduotų nė cen
to bylai. Bet komunistai bando 
su pagelba apavystės iš jų kau
lyti pinigus. Ar tai ne žulikiš- 
kas' darbas?

na geri kalbininkai. Daugelis 
jų moka po kelias kalbas. Mat, 
jiems teko vienokiais ar kito
kiais reikalais aplankyti Eu
ropą ir ten išmokti s'vetimas 
kalbas. Prie viso to, reikia pa
sakyti, kad labiau apsišvietę 
islandiečiai paprastai yra gerai 
apsipažinę su europiečių litera
tūra ir teatru.

Islandija yra pagarsėjusi sa
vo šaltiniais, 
ypatingi, nes 
tas vanduo, 
tie šaltiniai, 
baltas rūkas.

“rey”. 
Na, o 
be ug- 
turėjo 
durnus 
ir bu-

mis • dienomis ten atvyksta 
maudytis vyrai, o kitomis — 
moterys, žinoma, -tai nereiš
kia, kad miestiečiai neturi vo
nių. Jų neturi tik labai netur
tingi gyventojai.

Netoli nuo tų natūralių pir
čių randasi kiti karšto van
dens šaltiniai, kur yra įsteig
ta miesto skalbykla. Ten karš
tas vanduo iš žemės' veržiasi 
tiek vasarą, tiek žiemą.

Nors žiema Islandijoj nėra 
labai šalta, tačiau ji gana il
gai tęsiasi. Nemalonios tos žie
mos yra dar ir tuo, kad die
nos esti labai trumpos, o nak
tys ilgos. Butų galima manyti, 
kad gyventojams žiema pasi
daro labai nuobodi. Bet taip 
nėra,
labai daug dėmesio kreipia į 
sportą, ypač ristynes. Vist 
jaunuoliai mokosi ristis. Se
niai turi savo pramogą. Reikia 
pasakyti, kad islandiečiai yra 
dideli teatro mėgėjai. Daugelis 
jų lanko 
kantus per 
aplinkybių 
na greit.

Taip tai 
šiaurės
tūkstantį metų sukurė parla-

Jaunimas žiemos metu

A*

Islandija ir i 
čiai

APGAVIKŲ DARBAS l

Skandalingai prakišę teisme, 
bolševikai bancįo 
mojimų paslėpti, 
kad jų skundas 
Pildomąją Tarybą 
mestas, o tiktai 
Brooklyno
čikagiškiai komisarai net per 
“long distance” telefoną jai

savo pralai- 
meluodami, 
prieš SLA. 

esąs ne at- 
“nukeltas”.

Laisvė” rašo, kad

vairius
ww«wwwwwwwwwww

Dalykus

Tie, šaltiniai yra 
iš jų bėga karš- 
Kur tik randasi 
■tai visur matosi 
Islandiečiai labai

dažnai vartoja prefiksą 
— kas reiškia durnai, 
patarlė sako, kad durnų 
nies nėra. Kada nors 
būti ugnis, kuri tuos 
pagamino. Taip iš tiesų
vo. Senovėj veikė daugybė ug- 
niakalnių, kurių pėdsakai vi
sur galima pastebėti. Iš labiau
siai žinomų vulkanų tenka pa
minėti Heklą. O žinomas jis 
yra ne dėl to, kad butų žy
miausias Islandijos vulkanas, 
o dėl to, kad jo vardas 
lengviausia ištariamas'...

Nemažai šilto vandens 
nių randasi Reykjaviko
kraščiuose, kur yra' įrengtos 
savo rųšies pirtys. Tam tikro-

yra

šalti-
pa-

teatrus du ar tris 
savaitę. Prie tokių 
laikas prabėga ga-

gyvena tie tolimos 
žmonės, kurie prieš

Islandija yna siurprizų šalis.— 
Reykjavik miestas. — Ku
ras. — Elektros jėgos gami
nimas. — žvejybą yra svar
biausias gyventojų užsiėmi
mas — Karšto vandens šlai
tiniai. — Pirtys ir 
la. — žiema.

skalbyk-

Islandija 
nereiš-

Paprastam piliečiui 
yra tuščias ir nieko 
kiantis žodis. O jei kas ir yra 
šį bei tą girdėjęs apie tą šalį, 
•tai labai mažai. Daugelis įsi
vaizduoja, kad Islandija ran
dasi kur tai toli siaurose, ir 
jos gyventojai^ rėdosi taip, kaip 
eskimosai, t. y. dengia kūną

davė informacijų, kaip klaidin-'^^. Ir daiai to ngra rei.
publiką. Girdi:

“Trečiadienį, birželio 25 
d., iš Chicagos telefonu 
‘Laisvė’ gavo pranešimą, kad 
SLA. teismas prieš geguži
nę pildomąją tarybą tapo 
nukeltas į kitą savaitę dėl 
technikinių priežasčių (mu
sų pabraukta. — “N.” Red.).

“Teisėjas sutiko, kad le- 
gališkoji Pildomoji Taryba 
(? “N.” Red.), kurią pažan
gieji delegatai išrinko, pri
rengtų platesnį skundą prieš 
gegužinę tarybą; tam davė 

dešimtį dienų; tuomet teb 
sėjas svarstys reikalingumą 
išduoti “indžionkšiną’ (drau
smę) prieš gegužinius.”

Čia yra sąmoningas apgau
dinėjimas. Jeigu Chicagos bol
ševikų lyderiai taip telefonavo 
“Laisvei”, tai jie tyčia iškrei
pė faktus. Jie užslėpė" tą fak
tą. kad patys skundikų advo
katai (Bachrach and Bachrach 
and 
do 
kuri 
kad 
pripažino, Jogei skundas nepa
matuotas.

Toliąus, Chicagos komunistų 
melagiai užslėpė nuo savo 
draugų Brooklyne tą, kad pa
tys skundikų advokatai pasiū
lė teismui ištraukti ir ištraukė 
savo prašymą “indžonkšeno” ir 
prašė teisėjo leisti jiems per 
dešimtį dienų pagaminti nau
ją skundą. Vadinasi, pirmasis 
skundas jau yra išmestas į 
“waste basket’ą” (o gal komu
nistai pasiųs’ ji į “revoliucijos 
archyvą” Maskvon ?).

Chicagiškiai melagiai, ap
gaudinėdami savo sėbrus “Lai
svėje” ir per juos mėgindami 
apgauti to laikraščio skaityto
jus, pasakė jiems per telefo
ną, kad teisėjas leidęs bolše
vikų išrinktai “legališkai Pil
domąją! Tarybai” prirengti 
platesnį (?) skundą. Tuo gi 
tarpu teisėjas neprisileido nė 
minties, 
datų 

• • Mviai

tl

Abt) sutiko su jų skun- 
užginčijimu (demurrer), 
įteikė apskųstieji, taigi 
patys skundikų advokatai

kad bolševikų kandi- 
sąrašas, kurį “progresy- 
rinko Meldažio svetainė-

jAfe

kalo stebėtis. Islandija randasi 
300 mylių į šiaurę nuo Labra
doro ir beveik du kartu tiek 
nuo Škotijos ii’ Švedijos. Visai 
tad natūralu butų laukti, kad 
ta šalis amžinai yra apdengta 
sniegu ir ledais.

Bet taip nėra. Ir keleivis, 
kuris pirmą kartą atvyksta į 
Islandiją, tampa nustebintas. 
Faktinai jis susilaukia' labai 
daug siurprizų. Vyriausias 
uostas Reykjavik tiek vasarą, 
tiole žiejTntj. yra. naudoj amas. O 
tai ačiū Golfštrimui, kuris ap- 

supa salą iš visų pusių. Golf- 
štrimas prisideda prie to, kad 
Islandijos klimatas' palygina
mai yra gana šiltas. Islandie- 
čiai taip pat yra gana kultū
ringi žmonės.

Keliauninkai, kuriems tenka 
vykti į Islandiją, 
mai turi sustoti 
mieste. Tai ne tik 
šalies miestas, bet
šia reprezentuoja salos gyve
nimą. Ten galima sutikti įvai
riausių žmonių: artistų, rašy
tojų, skulptorių, profesorių, 
žvejų, ūkininkų ir kitokių už
siėmimų žmonių.

Tame mieste taip pat randa
si nemažai mokyklų, bažnyčių, 
bankų, muziejus ir knygynas. 
Reykjavik visais budais sten
giasi būti modernišku miestu. 
Modernišku ne tik savo išvaiz
da, bet ir kainomis,
gyvenimo reikmenčms ten yra 
pusėtinai aukštos.

Reykjavik yra žymiausias 
šalies uostas, kur visuomet 
randasi daugybė laivelių ir lai
vų, Mat, su vežama čia iš kitų 
miestų džiovintos žuvys, ku
rios paskui yrą eksportuoja
mos į įvairias pasaulio dalis.

•Miesto biznio gatvės yra iš
grįstos. Išgrįstos yra ir tos 
gątvėsp ku.r gyvena' ‘turtinges
ni gyventojai. Namukai yra 
gana gražus ir daugeliu atžvil
gių primena Amerikos kolo-

yra gana brangi. Priegtam 
dėl susisiekimo neparankumų 
sunku anglį pristatyti tiems 
žmonėms, kurie gyvena so
džiuose arba mažuose miestu
kuose. O tuo tarpu malkų ir
gi nėra, kadangi miškai yra 
didele retenybė. Kur-ne-kur 
randasi beržynai. Tačiau jų 
tiek mažai, jog kurui jokiu bu
du negalėtų pakakti.

Bet už tat Islandija yra tur
tinga durpėmis. Jų apsčiai ran
dasi visoj šalyj. Prie pat Rey
kjavik miesto guli durpių lau
kai, kurie priklauso valdžiai, 
Ten visuomet galima sutikti 
burius žmonių, kurie kasa ir 
veža durpes. Už tą privilegiją 
jie moka vyriausybei nedidelį 
mokesnį; Tokių laukų randasi 
gana daug. Durpes žmonės iš
džiovina ir sukrauna žiemai j 
tam tikrus' sandelius.

Paskutiniais keliais motais 
Islandijoj pradėta daug dėme
sio kreipti į elektrą. Vis labiau 
ir labiau vystoma hidro-elekt
ros jėga. Net farmeriai, kurie 
gyvena gana toli nuo miesto, 
turi pasidarę tvankas ir gami
na elektrą. Reykjaviko gatvės 
yra apšviestos elektra. Namuo
se taip pat žiba elektros lem
putes. Reikia dar kiek daugiau 
kapitalo ir to miesto gyvento- 

ap- ap-

ga-

Andrejs Upite

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujeniejęs

Tai komiteto paslaptis, tai
Bet su tuo

dar visa

va
iki greitojo 

. valanda lai-

važiuoti
Robertas

Sprukstinis 
negalėjo su- 

Labai

neišvengia- 
Reykjayik 
didžiausias 
jis geriau-

kainos
•k • .-V « > 7 • »;.

Viena rimčiausių Islandijos 
problemų yra kuras. Anglis 
tenka importuoti, ir todėl ji

jai naudos elektrą, ne tik 
švietimui napiy, bet ir jų 

šildymui.
Neseniai hidro-elektros 

minimo stotis tapo užbaigta
Akurreyri, kuris savo didumu 
skaitosi antruoju miestu. Is
landijos vyriausybė visais bu
dais remia elektros vystymą, 
bet ji mažai teturi išteklių. 
Na, o ačiū tam, milžiniški van
dens jėgos rezervai pasilieka 
neišnaudoti. Dabar vyriausybė 
deda pastangų užinteresuoti 
svetimų šalių kapitalistus, kad 
tieji investuotų į elektros pra
monę pinigus.

Islandijoj, galima sakyti, 
nėra jokių dirbtuvių. Jos vy
riausia pramonė yra žvejyba, 
žuvys yra džiovinamos specia
liai įrengtose vietose. Tas dar
bas yra atliekamas gana pri
mityvišku budu. Jokių ypatin
gų prietaisų nevartojama. Prie 
žuvų džiovinimo dirba daugiau
sia' moterys. Vyrai užsiima žu- 
vavimu. žymiausi Islandijos 
biznieriai yra tie, kurie eks
portuoja žuvis ir importuoja 
anglis. Jie paprastai turi savo 
skyrius didžiuosiuose Europos 
miestuose.

Kai islandiečiai susitinka 
gatvėj, jie pakelia kepures ir 
žemai nusilenkia. Bet tuo jie 
da'r nepasitenkina: jie. sustoja 
ilgesniam ar trumpesniam lai
kui ir pasikalba bei pajuokau
ja apie bėgančius reikalus. Mo
terys tuo atžvilgiu yra išdides
nės, — jos gatvėse mažiau te
sikalba.

Bendrai imant, sako Man- 
rine Robb. islandiečiai yra ga-

(Tąsa)

Hubertas numetė papirosą ir 
prie kiosko nusipirko cigarus. 
Gerti jam nesinorėjo, bet sme
genys reikalavo kokį nors nar- 
kozą. Stotyje senasis Spruks
tinis sėdėjo arti bufeto prie pu
siau išgerto alaus stiklo. Giliai 
į mintis paskendęs, jis į Ro
bertą pažvelgė lyg į visai ne
pažįstamą žmogų. Kol Robertas 
purtė jo ranką, jis akimis ką 
tai ieškojo keleivių minioje ga
le laiptų.

Robertas atsisėdo šalimais.
“Ar Tamsta ko lauki?”
Tas papurtė galva.
“Ne. Ką-gi aš lauksiu?”

“Tai nori važiuoti? Gerai, 
žiuosime kartu, 
traukinio 
ko.”

Bet ir 
nenorėjo,
prasti, ko jis čia sėdi, 
jis tuo ir nesidomavo. Pats ta
rėjo savųjų minčių pilną galvą. 
Vi stik sėdėti čia šalimais lyfl 
dviem mumijom atrodė nevisai 
patogu. Jis vėl stengėsi užmeg- 
sti kalbą.

“Ar Tamsta čia sėdėdamas 
nepastebėjai ponios Sluokos? 
Ir Emanuelio? Manding, jie bus 
atvažiavę.”

Sprukstinis nebuvo nieko 
matęs. Tačiau jo smegenų apa
ratas atrodė kiek nors išjudin
tu. Jis nukreipė savo klaidžio
jančius žvilgsnius tiesiog į Ro
bertą. 1

“Ką aš norėjau Tamstai pa
sakyti? Rodos, buvo kas tai... 
Taigi, — buvo tai buvo, visą 
laiką apie tai galvojau. O, gal
va, galva!”

Jis lengvai sudavė sau kum- 
ščia į kaktą.

“A-a, taigi! žinau! Vakar 
centralinis komitetas pradėjo 
sesiją. Tamstos byla buvo 
sprendžiama pirmame posėdy
je.”

“Mano vasarnamio byla?”
“Tamstos? Ne, mano mielas. 

Kol kas dar Obrascovo. Tams
tai ten niekas negali išeiti. Jis 
pats padavęs pareiškimą.”

“Obrascovas? Tegu jisai pa
duoda nors šimtą pareiškimų. 
Kokias gi jis teises turi?”

“Na, manding, į savo vasar
namį — truputį daugiau pei 
Tamsta. Be to Tamsta esi kom- 

’promituotas. Gentraliniame ko
mitete iškilo nuomonė, kad va
sarnamis paskirti tik ypatingai 
pasižymėjusiems darbuotojams, 
— ir tai tik už ypatingus nuo
pelnus.”

Hubertas taip smarkiai persi
lenkė per staliuką, kad vos ne
apvertė alaus stiklo.

“Kas tai sako? Kaip tai, ku
riuo budu aš kompromituo
tas?”

negalima sakyti.
antruoju, su tuo “demokrato” 
Nelke Tamsta vistik esi šiek- 
tiek susitepęs... Na, na, — juk 
aš nieko nesakau... Tai ne ma
no nuomonė, ir aš juk Tamstos 
draugas. Bet ten buvo kalba 
apie kokią tai uzurpaciją, pasi
savinimą. denunciaciją, ir pa
našius reikalus. Be to juk Tam
sta turi tas didžiąsias privati
nes įmones. Net dar ir nuosavą 
namą.”

Roberto įtūžimas augo kas 
akimirksnį. Jau taip širdis bu
vo pilna, lyg pratrukusi šunvo- 
tis — dar šis čia užmynė. Se
nas lapinas — nuduoda, lyg 
nieko nežinotų ir nesuprastų. 
Tikriausiai, pats pirmučiausiai 
tą dalyką išjudino.

“Esu įsitikinęs, kad Tamsta 
iš savo pusės palaikei mane?”

“Kiek pajėgiau — kiek pajė- 
sriau. Bet Tamsta suprasi, kad 
aš ten ne vienas. Jei ir paskir- 

tumėm — Obrascovas paduos 
apeliaciją į senatą.”

“Niekur jis negali paduoti 
apeliacijos. Jis yra bermonti
ninkas ir rėmė musų priešus. 
Jis neturi jokių nuopelnų prie 
Latvijos valstybės įsikūrimo.”

Visą laiką išsiblaškęs Spruk
stinis pasidarė domingesniu.

“O Tamstai... tokių butų?” 
Vėl sudavė sau į kaktą.
“A, taip, taip! Dabar aš 

prisimenu. Ten buvo koks tai 
autonomijos projektas. Sakyk 
Tamsta, kuris iš jųsų tikrai 
yra to projekto autorių: ar 
Tamstą, ar Lis antrasis Neikė? 
Aš čia' galo nesurandu.”

Robertas gą tik užsirūkę an
trą cigarą. Galvą atlošęs iš- 
anksto išdidžiai žiurėjo žeimyn 
į Sprukstinį ir mąstė: na, tik
rojo galo, tu, broliuk, niekuo
met nėši turėjęs. Tiktai išlei
dęs pirmąjį durną, atsakė.

“Ar Tamsta manai, kad toks 
fantastingų projektų dirbimas, 
tai jau naudingiausia darbas tė
vynės labui?”

(Bus daugiau)

ATjŠJO “Darbininkų Pal
šas”, politikos ir .visuome
nes laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centui. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gąuti “Naujienose”. 
45c kopija.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sumuštas komunistas 
mirė

šeštadienio vakare du komu
nistai agitatoriai laivo taip 
skaudžiai sumušti pointerių 
unijistų salėje (19 West Adams 
st.), kad vienas jų mirė, o ki
ltas ligoninėje susirado paigel- 
bos.

Mirtis ištiko komunistą štai 
kaip. Apie 3(M) pointerių susi
rinko mitingui laikyti ir uni
jos viršininkams rinkti.

Jų tarpe pasirodė Horzel 
\Veizenberg, 2<S metų (atvykęs 
Cldcagon iš Kast St. Louis), 
formų darytojas; kitas buvo 
David Mahsnna, 29 metų (iš 
Detroito) kąrpenteris. Abu ko
munistai pradėjo (tolinti savo 
“literatūrą” susirinkusiems, ku
rioje buvo atakuojama Ameri
kos Darbo Federacija ir gar
sinama komunistų organizuoja
ma t d. liepos bedarbių demon
stracija.

Kada mitingo pirmininkas 
pašaukė susirinkusius pointe
rius prie tvarkos, tai maršalka 
priėjo prie komunistų ir pa
prašė juos apleisti salę.

Komunistai, sakoma, mėginę 
pasipriešinti.

Tuomet juos puolę koks tu
zinas peinterių, nutvėrę juos 
ir išmetę į gatvę.

'lašinėse abu komunistai sun
kiai nukentėjo. Pribuvusi poli
cija nugabeno juos į pavieto 
ligoninę. Čia vienas jų, būtent 
\Vcizenberg, mirė dėl galvos 
perskėlimo. Kitas — 'Mabanna 
— sužeistas lengviau; jis išėjo 
iš ligoninės.

♦ ♦ ♦
\Vest parkų policijos kapi

tonas pranešė, kai, jis neįei
siąs konnlnis'tams ruošti de
monstraciją Union parke, lie
pos I d. Jei policija užsispirtų 
neleisti tą demonstraciją ruoš
ti, o komunistai, savo keliu, 
užsispirtų ruošti ją, tai ir vėl 
gali įvykti riaušių.

Pasisiuvę $10,000
Du banditai įsibriovė į na

mus Mrs. Harry Reynolds, 502 
Briar plaėc, surišo šeimininkę 
ir dvi tarnaites ir pasišlavę 
brangmenų už $10,000 pabėgo. 
Vidun banditai isipiršo, kaip 
pasiuntiniai atvežusieji porą 
paketų į namus.

Kunigas kaip blaivybes 
priešas

Peoria distrikte kandidatū
rą i Suv. Valstijų kongresą 
stato kunigas E. S. Carr. Ji- 
s?i kandidatuoja kaip šlapin
sis kandidatas ir tikisi supliek
ti sausųjų kandidatą Wm. E. 
liuli, kuris seniau buvo bravo- 
rininkas ir kuris šiandie yra 
karštas blaivybės šalininkas... 
Laikai mainosi.

Lapės pasiuto
Pagal Springfieldą, Winne- 

ibago paviete, pastebėta pora 
keistų lapių. Viena jų vijosi 
MacCormikienė , kandidatės į 
senatą, sūnų. Kita lapė vijosi 
šimi. Ja farmeris nušovė. Pa- 
darius tyrinėjimą, pasirodė, kad 
nušautoji lapė buvo pasiutusi.

Vasaros sezonui greitas 
susisiekimas

Pradėjus šeštadieniu, birže
lio 28, South Shore ir South 
P. nd gelžkelis įvedė greitą su
sisiekimą tarp Chicagos, St. 
Josepb, Benton Harbor. Trau
kiniai bėgios kas valanda.

West Chicago parkuose
\Vest Chicago parkų prūdai 

atidaroma publikai maudytis 
birželio 30 dieną. Tokių prūdų 
\Vest Chicago parkai turi 14.

Fejerverkai pavojingi
Artinantis liepos 4 dienai, 

Chicagos Saugumo Taryba iš
leido įspėjimą publikai, kad fe
jerverkai šaudyti esantys daug 
pavojingesni, nei jų tarškėji
mas. Taryba, be to, įspėja, kad 
be policijos leidimo fejerver
kai yra draudžiami šaudyti; 
draudžiama taipjau fejerverkus 
pardavinėti. Nusikaltusieji šiai 
drausmei ir sugauti asmenys 
gali būti baudžiami nuo 5 iki 
20 dolerių. 

----- •

Chicagos sveikata
Užkrečiamomis ligomis ser

ga šiuo laiku 21-moj vardoje: 
dilterija — 2, tuberkuliozių 
6; plaučių uždegimu 5; 11- 
toj vardoje: difterija — 2, plau
čių uždegimu — 2, mumps — 
1, skarlatina — 5; 22-troj var
doje: skarlatina — 1, \vhoop- 
ing cough — 1, tuberkuliozių
— 3; 12-toj vardoje: chicken- 
pox — 1, difterija — 10, mumps
— 1, plaučių uždegimu 3, 
skarlatina — 7, tuberkuliozių
— 3.

♦ ♦ $

Sveikatos komisionierius, Dr. 
A.rnold Kcgel, praneša, kad 
laukti kūdikio motinai yra ma
žiau pavojaus ligoninėse, nei 
namie. Pasak jo, 1929 metais 
Chicagoj gimė 63,316 kūdikių. 
Iš jų privačiuose namuose gi
mė 27,409, o ligoninėse 35,907. 
Del gimdymo mirė 315 moti
nos. Iš jų namuose mirė 183, 
o ligoninėse tik 162.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Tėvynes Mylėtojų 
Draugijos Seimo

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Seimas laikyta Chicagoje birže 
lio 18 ir 19 d|d., Chicagoje, San
daros svetainėje.

Seimui atsidarius, pakviesti 
kalbėti p-nia Hamianauskienė ir 
p. IM. Biekša sveikino susirin- 
kusiusįir ragino atgaivinti drau
gija-

Pirmam posėdyje dalyvavo 13 
asmenų.

Viso gautų ir pažadėtų aukų 
a 1)1’2 ikyta šioj sesijoj $36.25.

Antram posėdy, birželio 19 
d., buvo 19 asmenų, šiame po
sėdyje išdavė raportus drau
gijos prez. K. S. Karpavičius, 
vice-prez. Kasparaitis (kurio ra
portas priimta su pfligirimu); 
iždininkui, p. A. B. Strimaičiui 
seiman nepribuvus, jo raštišką 
raportą perskaitė sekretorius. 
Išdavė raportą taipgi knygius, 
p. J. Solis.

Tarpe kitų tarimų, išnešta 
rezoliucija, nupeikianti buvusio 
draugijos sekretoriaus, Vytau
to Sirvydo darbuotę. Rezoliu
cija. skamba:

“T. M. D. Seimas, apkalbė
jęs buvusio T. M. D. Centro 
Sekretoriaus Vytauto Sirvydo 
užleidimą organizacijos reika
lų, kas sunkiai atsiliepė į kuo
pas ir pačią organizaciją, savo 
posėdyje birželio 19 dieną, nu
tarė išnešti papeikimą už tai 
ir pageidaujama, kad dėtų sa
vo pastangas padėti naujai val
dybai suvesti tvarką knygose, 
kad Draugija galėtų iš naujo 
turėti sistema ir surasti užvilk
tas kuopų mokestis.”

Centro valdybon išrinkti šie
asmenys:

Prez. — K. S. Karpavičius 
(Cleveland, Ohid);

Vice-prez. Petras A. Dė- 
dyniLs (Worcester, Mass.);

Sekretorius-red. — Matas 
Biekša (Chicago, III.);

Iždininkas — A. B. Strimai
tis (New York, N. Y.);

Knygius — M. K. šilius (Chi
cago, III.; literatūros komisija: 
M. Vaidyla (Chicago, III.), S. 
E. Vitaitis (Ne'w York, N. Y.), 
J. Valaitis (Brooklyn, N. Y.).

Aukų antrajam posėdyje gau
ta $18.75. Viso, abiejuose posė
džiuose, aukų gauta $55.(H).

Pastaba
“Vilnies” No. 150 patėmijau 

ištrauka iš G. Plechanovo raš
tų. Kas, kas, bet bolševikai ab
soliutiškai neturi jokios mora
lės teisės vartoti ištraukas iš 
raštų to prakilnaus darbo žmo
nių užtarėjo. Man kaip tik te
ko būti Maskvoj kada bolše
vikai perėmė valdžią į savo ran
kas ir tą žmogų nuvijo į ka
pus pirm laiko.

įtardami jį kontr-revoliucijo- 
nierium, jie buvo padarę ne 
vieną kratą pas jį, konfiskuo
dami jo leidžiamą nedėlinį laik
raštį, išvijo senelį už Mask
vos ribų. Ir dabar tie keršto 
apsėsti žmonės (?), bolševizmo 
sekėjai, drįsta pakartoti Ple
chanovo sakinius, kurie yra ne
išdildomi iš istorijos lapų. Tu
ri bubi pusėtinas akiplėša ir do
ros netekęs žmogus, kuris ki
tą nukankinęs naudojasi savo 
tikslams ano darbais.

'lai yra garbės apiplėšimas 
žmogui, kuris nukentėjo netik 
caro laikais, bet ir bolševikų, 
už skelbimą geresnės ateities 
dirbančiam žmogui.

P. M. K.

Pp. Milašai krausto
si naujon vieton

Gerai žinomi Marųuette Park 
apiclinkės biznieriai, p. Mila
šai, kurie jau keli metai pa
sekmingai veda saldainių biz
nį, šioj apylinkėje, ir kuriems 
ačiū jų mandagumui, darbštu
mui ir sąžiningumui, labai ge
rai sekasi; nuo liepos 3 d. per
sikelia naujon vieton, kur jų 
biznis bus žinomas kaipo iMi- 
lash’s Candy Kitchen, 2917 W. 
63rd street. ši naujoji vieta 
bus daug didesnė ir smages
ne, ir, be labėjo, jų biznis iš
siplėtos, jeigu jų seniejie pir
kėjai ir tie, kuriems patogi 
pas juos vykti, parems.

Kasusiai šiuos 'žodžius ne kar
tą teko paragauti ponios Mi- 
lash pagamintų saldainių, ku
rie yra dlnig pigesni, negu did
miesčio gaunamos saldainės, 
bet jeigu ne geresni, tai jo
kiu bildu ne blogesni už tuos, 
už kuriuos prisieina didmies- 
tyj mokėti po $1.50 ir (langiaus. 
Dar .reikia atsiminti, kad p. 
Milašai parduoda visai šviežius 
saldainius, kuomet mieste ne 
visuomet tokie gaunama.

Liepos trečią dieną švęs nau-

ONA GABRIENe 
po tėvais Adomavičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 dieną, 1930 m., Nia
gara Falls, Ont., Kanadoje, su
laukus 47 metų atnžiaus, gimus 
Marijampolės apskr., Liudvina
vo va’Is., Želvos kaime. Kanado
je išgyveho 21 metus. Paliko 
dideliame nubudime vyra Liud
viką. sūnūs William, Juozapą 
ir Joną, dukteris O lesę, Izabe
lę ir Nellie.

Palaidota tapo subatoj, bir
želio 28 diena.

Nubudę liekame,
Vyras ir Vaikai.

JULIA MATU.LAUSKIENĖ 
po tėvais Budginaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 diena, 6:06 valanda 
vakare, 1930 m., sulaukus 42 
metu amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Varnių parapijoj, Ga- 
nikliškiu kaime. Paliko didelia
me nubudime vyrą Marceliną, 
3 sūnūs — Antanu. Jurgi ir 
Edvardą, marčia Julią, dukterj 
T.illian, 8 metų, brolį Jonų 
Budginą ir gimines, o Lietuvoj 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
liepos 1 diena, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julės Matulauskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Marti, 
Duktė, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138. ‘ ..........

jos Milash’s Candy Kitchen ati
darymą. Bus duodamos gražios 
dovanos tiems, kurie tą dieną 
juos atlankys. Linkėtina, kad 
tiems energingiems biznieriams 
ir toliaus taip gerai sektųsi, o 
ypač p. Milašienei, kuri yra 
seiliaus nemažai veikusi lietu
vių tarpe. Mariutė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušeres ___
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midirife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Grabortai
BUTKUS 

Undertaklng Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonas

Cicero 8724

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Boulevard 6203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

—O-------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

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

-O-----
ŽMOGAUS

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
• Egzaminuoju Akis 

Pritaikau Akinius
4650 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai __

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BĖRTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi nagai ■utarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakarę 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. BrMns’irick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

-------O------- 
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

---------O---------
Oflao Telefoną* Virglnla 0030 

Be*. Tel. Van Bure* 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valando* 11 ryto Iki 1 po pieta, 3 Iki 4 ir 
6 Iki 8 vakaro. McdMlom auo 10 tkt 12 diena. namą oflaa* Kortb 81d« 

8413 Franklin Blvd.
Valaado* B :80 iki V :80 vakaro

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

----- o-----
Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Rezidence Phone Hemlock 7691

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS , 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Aventc 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL,
n*uw»MrwROnMMwr»a*«n***< u*r**MwmwMna—e—**i — ai *<■*»

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja^ 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AvcM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland A vena e 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. CupIer.M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-4241 
Valandos: Panedėliaia ir KctvergaisĮ

3 iki 8 vai. vak. Utarninkaia ir 
PėtnyČipmis 1 iki 6 v. v.

~ lYglTĮg Gydytojai___
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Bankų

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS I
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po plat
Telefonas CanaJ 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin.2460 #
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel.' Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Obs — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir I’ėtnyčiog v,

J. P. WAIT(IIUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9190 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 

vTwT“rutkauskas
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Kandolpn biou-bioi
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 Fijst National Bank Building

38 \Šo. Dearborn Street
Vai.: r0 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 6 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel, Canal 2652

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. RockvrcJI St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

“Neteriaite nadiešdy. Mels
kitės' man ryte ir vakare, o aš 
jūsų maldavimą išklausysiu: 
jus tą milioną iš buržujų at
siimsite.

žinote, tavorščiai, kad aš 
turiu didelę galybę, jei galė- 

ku-|jau tiek narodo išžudyti, kiek

išžudžiali jo Rusijoj, o laisvę 
ir demokratiją visai numari
nau; aš esu galingesnis ir už 
airių šventą Patriką, kuris tik 
gyvates iš Airijos teišvijo; aš 
visą laisvę ir civilizaciją iš Ru
sijos išvijau.

Ir sako:
“Kalbėkite poterius šitaip: 

‘Šventas Lenine, pagelbėk 
mums tą milioną dolerių atim
ti iš buržujų per buržujų dė
dės Šamo teismą Amerikoje’.” 

Eina gandai, jog ta malda 
komisarų piknike buvo kalba
ma, o keli žmonės 
taip garsiai, kad 
skambėjo.

Bet jau 
kai tikime 
tik ateitis 
pagelba
kurios tikisi jo garbintojai.

Pasaulio Vergas.

> NAUJIENOS, ChicagS, IR
Well, atrodo, kad 1 argumen

tai prieš sutarties priėmimą 
yra tvirtesni, o ir priešininkai 
sutarties patys, kaip žmonės, 
šimpa tingesni.

Bytojus parodys ką piliečiai 
pasakys.

Pirmadienis, blrž. 30, 1930

Chicagietis.

Brighton Park
Kliubo parengimai, pusmetinis 

susirinkimas ir sergantys na
riai

giedoję ją 
net miškas

kurie men-minns,
i Lenino stebuklus, 
parodys, ar Lenino 

turės tokios macios,

derių globai. Bet teismas’ su
rado, kad SLA. Seimo prezi
dentas St. Gegužis elgėsi su
lig organizacijos konstitucijos 
patvarkymais. Taigi ir bolševi
kų prašymas perduoti jiems 
milioną dolerių teisme rasta 
nepamatuotas.

Dabar žmonės kalba, kad 
(Rožių žemes kilbasninkas ir
Pistono Pestauskas' užsnūdę,

šauksmas prie švento Lenino P<> teismo, ir jiems prisisap-
 navęs šventasis Leninas, kuris

Susivienijimo Lietuvių Ame- šiuos žodžius taręs surusėju- 
rikoje Seimas jau praėjo. Tas|siems lietuviams: 
Seimas daug ką naujo parodė 
Chicagos lietuviams, o taipgi 
ir svetimtaučiams. Jis ypatin
gai parodė, kad lietuvių tarpe 
dar yra užsilikusių tokių žmo
nių, kurie nemoka savęs tvar
kyti. kurie pasižymi žvėriškais 
puolimais seimuose.

Po revoliucijos Seime,
riame bolševikai organizuotai I ---------------
puolė viršininkus idant užka RYT0J BALSAVIMAS REFERENDUMU 
mauti milioną dolerių, kilo 
daug kalbų. Mat, nors’ ir bol- .
ševikų, toks fanatiškumas pa- Piečiams bus duota
sirodė naujanybe lietuviams. P>’««os atmesti aeba priimti bal-

Yra žmonių, kurie kalba buk|savtalu ,SUtarti? 
buvusi pora tokių žmonių ir 
bolševikų tarpe, kurie nepri
tarę jų daugumos smurtui ar
ba ėjimui Į teismą.

Bet didžiumą pasigavo tokie 
komunistų lyderiai, kaip Rožių 
žemės kilbasninkas, Chicagos 
pienius, iš rytų Pistono Pes
tauskas ir komisarų lapo pec- 
keliai. Jie, mat, taip suprato, 
kad smurtu yra galima paimti 
tas milionas dolerių į Mask
vos agentų rankas; o jeigu 
riaušių keliu nepavyktų, 
teismo pagelba šiur bus 
ma laimėti “miliončikas” 
žujų išmislytų dolerių.

Organizuotai staugė ir 
pora šimtų fanatikų, sekdami | rjus Dunne, buvęs Roosevelto 
Mizaros, Andriulio ir jų leite- rinkimų vajaus incnedfžcris adv. 
nantų komandą. Bet antrą Sei- Uches, Chicagos liberalų kliubas, 
mo dieną pirmininkas ir Seimo 9°?^ ?a.v^e^? socialistų P<Įrti- 
Rengimo Komisija turėjo a t- Ha *r sl^ar^es Pr^mi"
steigti ir atsteigė tvarką poli- agituoja mūras Thompso- 
cijos pagelba. nas*

Net tiek buvo'ta raudonoji r?1? 
armija paiki, kad dantimis ria\ , . . o _- . . .... i- • • i priešakyje visų — Samuelio In-megino įveikti policininkus. „ , , . •. v. , .. sullo advokatai, gausiai remiarKaip žinoma, raudonoji gvar- . . .. . . .T . . . mi visagalio dolerio argumen-dija — Lenino mirtieš gusarai L 
— pralaimėjo. Po to manevrai 
daryta poros mylių tolumoje Kritika sutarties 
nuo Seimo posėdžių salės. Bet Vakar -dieną adv. Ickes iš- 
ir tie tavorščių manevrai, pa- dėste (dienraštyje Herald-Ex- 
sirodo, negalėjo raudonosios Lminer) sutrauką argumentų 
armijos jėgų sutvarkyti taip, prieš sutartį. Štai svarbieji tų 
kad ji atsigriebtų. Ir štai ant- argumentų:
radienį, birželio 24 d., dar vie- 1. Tai neribota, pasikarto 
ną mūšį jie pralaimėjo — jau janti koncesija.
buržujų teisme. Mat, jis misi- 2. Pakėlimas mokesties 
tarė eiti į teismą ir prašyti, fėrus yra neišvengiamas, 
kad teismas paragintų SLA. | koncesija bus duota. Fėrai 
teisėtus viršininkus
milioną dolerių komunistų ly- | 3. Išplėtimas 

klo pažadama, 
tuojama.

4. Koncesija 
mūs kompanijai (kuri susida
rys), jeigu ji nepildys prižadų.

5. “Vanduo” (\vatered stock), 
atppkaičiuojama, siiekiųs tarpe 
45 ir 60 milionų dolerių; už 
tai teks mokėti nuošimčiai, nors 
pinigai ir nebus įguldyti.

6. 60 milionų dolerių, suko 
lektuotų gatvūkariams išpirkti 
iš privačių kompanijų, bus pa
vesta Samueliui Insullui pavy- 
dalu tunelio (subvėjo) vidur- 
miesty; kuomet Insullo intee- 
sai gaus atlyginimo tarp 7 ir 
8 nuošimčių ant įguldyto kapi
talo, tai miestas už savo 60 mi
lionų negaus jokio nuošimčio.

7. Tunelyje (ariia subvėjy) 
vieta krautuvėlėms, laikraščių 
standams ir tt. bus pavesta iš- 
renduoti Samueliui 
vesta už dyką.

8. Miestas turės 
minėtų 60 milionų 
lionų dolerių, idant iškasti tu-

Isto tarybos ir kompanijų1 ir lie
čiančią gatvekarių, elevatorių 
ir busų linijų koncesiją.

Kaip balsuoti — už ar prieš 
'tą sutartį? — yra opus klau
simas, ba didelei didžiumai Chi- 
cagos gyventojų kuone kasdien 
tenka naudotis susisiekimo tin
klu ir teks naudotis juo atei
tyje. O taipgi tenka ir teks 
mokėti už tai grynu pinigu.

Sutartis, kokia ji yra pa
rašyta, sukėlė daug ginčų. Prieš 

tai Į ją išėjo tokie, asmenys, kaip 
gali- Chicagos universiteto profeso- 
bur- riai įMerriam, Mott, Douglas, 

buvęs Chicagos mūras Harri- 
tripe son, buvęs Illinois gubernate

rų i ėst o advokatas Ettel- 
visokio plauko politikie- 

bankininkai, eile kliubų ir

tikrųjų bus tik vidurmiesčio 
k upei am s iškasitus.

11. Elevatorių tinklas nebus 
platinamas iki miestas neiškas 
tunelio. O kadangi miestas šian
die praktiškai yra šutai k veta
vęs, tai nežinia kada galima 
tikėtis subvėjo.

12. Sutartis duoda teisės p. 
Insullui gabenti susisiekimo li
nijomis tavoms, laikraščius, lai
dotuvių procesijas, etc. Tatai gi 
reiškia, kad gal ne iš vieno as
mens Insull atims darbą.

13. Sutartis nusako, kad, pla
tinant gątves, miestas turės per
kelti gatvekarių bėgius. O tai 
reiškia', kad ne vienam sąvas- 
ties valdytojui prie tų gatvių, 
kur bėgiai keliama, teks spe
cialiai asesmentai mokėti.

14. Piliečiams ši sutartis lei
sta apsvarstyti ir disikusuoti tik 
40, o kompanijoms leista ji svar
styti — priimti, ar ne — 120 
dienų; gi miesto 
pailginti tą laiką; 
tarties punktuose 
kompanijoms.

15. Priėmimas šios sutarties 
reikš daugiau pinigų ir dau
giau galios Samueliui Insullui 
ir jo bendrams.

16. Sutartis reikia atmesti ry
toj, liepos 1 dieną; reikia bal
suoti — NO.

taryba gali 
visuose su- 
privilegijos

Lietuvių Keistučio pašalpinio 
kliubo išvažiavimas su gražiom- 
brangiom dovanom ir šokiais 
Įvyks penktadieni, liepos 4 dic-

so-

uz 
jei 
pa- 

pavesti|kils iki 10, o gal ir 15 centų.
susisiekimo tin- 
bet ne garan-

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios
VA J K L vr;ld| 

n (H 
/< ;t l i n tr a s, Hj 
in.ik: Uš k a s, I 

p i 
rn.l'l .1.1 U/.ti V

Ra- 
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa- 
sigerėsite V A-J E L.^A 
Nedažantis, be kvaps- 
nio, neturi _
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jj $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

neuždeda baus-

riebumų.

Insullui; pa

sukelti prie 
dar 40 mi

[ CLASSIFIED APS
Educational 

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskolos

koks

tokie 
žemi-

pasakyti, kad 
Įvykiai, kurie 
gerą vardą visuome-

siemę sugroti Lietuvos himną 
(po to, kai atsisakė choras dai
nuoti). Bet kadangi muzikan
tų vedėjui irgi buvo Lietuvos 
himnas ne “košer”, tai himnas 
taip sudarkytai grota, kad nie
kas negalėjo suprasti kas gro
jama — Vyčių maršas ar 
šokis.

Reikia 
negeistini 
na kliubo
nūs akyse, ateity bus pašalin
ti. Kliuibas tuoj po minėto va
karo savo susirinkime padarė 
nutarimą kur yra pasakyta: 
“įKliubas ateity turi genai ap
sižiūrėti su busiančiu vakarų 
programo išpildymu ir su mu
zika”. Tai reiškia, kad tokie 
nebus samdomi, kurie negali 
arba nenori atlikti darbą su- 
lyg kliubo reikalavimu.

Šiuo laiku kliubas turi 9 ser
gančius narius — tris moteris 
ir šešius vyrus. Vyrų tarpe ran
dasi ir finansų kontrolės raš
tininkas Juozas Geidžiunas, ku
ris jau bus penki mėnesiai kaip 
serga ir randasi Cook pavieto 
ligoninėj, Ward 64. Yra vil
ties, kad jau neužilgo pasveiks 
ir vėl, |>o senovės, darbuosis 
savos šeimynos ir kliubo lian 
bui. Kliubas jo laukia. O finan
sų kontrolės raštininko parei
gas šiuo laiku eina paskirtas 
vienas iždo globėjas — tik lai
kinai. — Anton Jusas.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu išrijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose*mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. IIJL 
-------0-------

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

BusineHM Service
Biznio Pataniarimaz

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai. kambariai bungalow viikose, Btogų 
dengima#. SUTAUPINKITE PINIGUS 

PASAUKDAMI MUS
Garažai nuo $16. Uždaryti porčiai nuo $60, 

Visą darbą galima padaryti #u $6 (mokė
jimu, 
mals.

6201

Likusius mažai# mėnesiniai# ifimokčji- 
Ateikite, rąžykite ar telefonuoklte 
ZELEZNIK CONST. CO.

W. Grand Avo. Tel. Berkshire 1321 
--------- O---------

PRANEŠIMAI

Naujienų Spulkos nauja serija pra
sideda su Liepos Ima diena. Da
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Amerikoj susirinkimas įvyks 
1 d., 8 vai. vakare, Mark 
Sauare Parko svetainėj, ant 
ir S. Halsted St. 
lankyti visi 
darbininkus

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojanti

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 241 
Be jokio komiso.
Š. OSGOOD

West Division Street
1 “Upstairs”

Telephone Armitage 1199---- o-----

2231

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neiniam komiso iki $300.00 

J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

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

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDU BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusio# poro#, 

esate kviečiamo# pasinaudoti musų paniuly- 
mu, Me# nupirksime jum# rakandu# tiesiai 
ii dirbtuve# už eutaupimą mažiausia 

60% cash pamatu
Joki# užsakymas nčra per maža#, ar per 

dideli# — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie. 
Me# nuvežime ju# pa# fabrikantus. Me# tu
rime ryžiu# #u visomi# reriauslomie kompa
nijomis Chicaroie. Šaukte Columbu# 0467. 
M R. WELL8 dėl platesnių žinių.

FEDERAL elektrikinė skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

Kliubo 
liepos 
White

29 St.
... .... Malonėkite atsi- 
laiku, nes turim išrinkti 
dėl pikniko.

Valdyba.

kp. laikys savo susirin-

Partners Wanted 
Pueininku Reikia

REIKALINGAS partneris, vyras 
ar moteris, j Kotelio bizni, drauge 
palikti savininku, namas gražioj 
vietoj. Atsišaukite Box 1208, 1739 
So. Halsted St.

IdBL JV8U ŽOLYNU IB PAPARČIU ■ 

SKYSTAS ŽOLYNU 
MAISTAS

Vartojamas ir re k o- 
menduojamas kvietld- 
ninku per 15 m o t ą. j'hjazsįL? 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiSkas, be 
kvapsnio ir patogus. IBsjO 
Tai vra idealSs trąšos j
dėl medžių, gėlių, kru- 
mų ir žolynų. '8s===^
PA RA ĮDUODA PAB V1SU8 KV1KTK1 

re BtkLIV SANKROVOS!
(ZENKE*S)

Pataria balsuoti už sutartį
Aldermanas M’Donough ta

me pačiame dienraštyje Herald- 
Examiner) išdėsto sutrauką ar
gumentų už sutarties priėmi
mą. štai svarbesnieji jų:

1. Priėmimas sutarties reiš
kia užbaigimų kalbų ir ginčų 
susisiekimo įmonių klapsimu.

2. Jis reiškia sujungimą gat- 
vėkarių ir eleviaitprių linijų be 
pakėlimo fėrų kainos*

3. Jis reiškia subvėjį vidur- 
miestyje.

4. Jis reiškia, kad kompani
ja paklos 200 milionų dĮolcrių 
per dešimtį metų transportaci- 
jai pagerinti.

5. Jis reiškia 450 mylių nau
jų susisiekimo linijų — gatvė- 
karių, eleviaitorių ir busų, ku
rių seniai laukia daugelis apie- 
linkių.

6. Jis reiškia 2,000 naujų ka
rų arba busų, idant paliuosuo- 
ti susigrūdimą.

7. Jei piliečiai atmes sutartį 
antradienio balsavimu, tai jo
kių pinigų nebus galima gau
ti ir nebus skiriama transpor- 
tacijai pagerinti.

8. Jei piliečiai atmes tą su
tartį, tai gatvekarių ir eleva
torių linijos operuos atskirai ir 
važiuojantiems 
gatvekarių ir 
atskirai — 17 
šiol.

9. Užgėrimas
kad .300 milionų dolerių bus 
išleista transportacijai gerinti; 
prie to, nesuskaitomi milionai 
bus išleistai naujoms apielin- 
kėms kurti; o tai, savo keliu, 
reiškia dairbą tūkstančiams ir 
tūkstančiams žmonių.

10. Priėmimas sutarties reikš 
darbą bedarbiams ir gerbūvį 
Chicagai.

11. Todėl reikia antradienį, 
liepos 1 dieną, sutarti priim
ti; reikia balsuoti — YES.

♦ * *

SLA.. 226
kimą utarninke, liepos 1 d., Shoen- 
hoffen svet., Milwaukee & Ashland 
Avės, 
kyti.
ta.

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

Automobile^

j Svelai-

susirinki- 
liepos 6 

pietų lai-

teks mokėti už 
elevatorių fėrus

sutarties reikš,

Visi nariai prašomi atsilan- 
Delegatai išduos savo rapor- 

Pradžia 7:30 v. v.
— Valdyba.

MADOS
t

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

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

|New Plant Life
-—Ji

9. .3 nuošimčiai vadinamų 
gross pajamų, kurias miestas 
gaus iš kompanijos kaip rendą 
už naudojimąsi gatvėmis, yra 
mažesnė suma, nei gautoji iki 
šiol. (Miestas, be to, turės valy
ti bėgiams vietą. Nuleidimas 
irendos ir sutikimas valyti bė
giams vietą reiškia, kad kom-. 
panija bėgiu 50 metų gaus dar 
dovaną $38,000,000 su viršumi 
iš nąiesto.

10. Tunelis (arba subvėjis) iš

lainio farmoj, netoli tautiškų 
kapų.

Kad išvažiavtimias arba, ki
taip sakant, ši kliubo metinė 
švente butų kaip atsilankiu
siems, taip ir kliubui visais at
žvilgiais naudingas, tai tam 
darbui yra komisija parinkta 
iš gerai patyrusių kliuJ/o na
rių, kurie jau nuo seniai d|ar- 
buojasi ir, kiek žinau, tai vi
si dalykai, liečiantys išvažiavi
mą, puikiai prirengti. Yra su 
viršum šimto dolerių vertės gra
žių dovanų, kurias už tam tik
rus atsižymėjimus galės atsilan
kiusieji gauti.

Tarp .kitų dovanų randasi 
ir auksinė dešimkė “cash”. Tai, 
rodos, ne kažin kas. Bet ypa
tingai kaip šiais hiednais me
tais, tai ir dešimkę, dagi ma
žai padirbėjus, bus gerai pa
siimti. Kas ją laimės? Žinoma, 
jeigu ne Jonas, Vincas, Elzbie
ta, Ona, tai kitas kuris, bet 
vienas tikrai laimes... Užteks 
apie biznį.

O kas nežino Svelainio far- 
mos — gražios giraitės? Kur 
iškeroti aržuolai dideliais la
pais sudaro jiaiukų pavėsi ir tar
tum paslepia, kad niekas iš- 
aukštybių nematytų, kaip čia 
ant žemės linksminasi
ka, (Dainuoja, šnekučiuojasi, dis- 
kusuoja bedarbės klausimą.

Man rodos, mes visi džiau
giamės vasaros gamtos puiku
mu, ir sveikata to reikalauja, 
kad išvažiuot kur nors už mie
sto ir pabutumem nors kiek 
tyrame ore. Butų labai gerai, 
kad visi šio kliubo nariai, jų 
šeimynos ir kliubo pritarėjai 
pasinaudotų šia proga liepos 4 
dieną ir atsilankytų 
nio giraitę.

Kliubo pusmetinis 
mas įvyks nedėlioj, 
dieną, lygiai 12 vai.
ui, Liberty Grove svetainėje, 
4015 So. Mozart St. Visi kliu- 
Jo nariai turit būtinai šiam su
sirinkime dalyvauti, nes randasi 
daug svarbių reikalų apkalbėti, 
<uriuos visiem kliubo nariiams 
reikia žinoti. Eidami susirinki- 
man atsiklauskite savo drau
gus — gal ir jie norūs prisira
šyti prie kliubo. Taipgi pasi
žiūrėkit į savo mokesčių kny
gutę: jeigu esate užsilikę su 
mokesčiu kliubui, tai šiame su
sirinkime turit butiniai užsime
tėti, kad nebūtumėt spendjuo- 
jami arba išbraukti iš *kliubo.

Budeninis kliubo vakaras 
vyks nedėlioj, spalių men. 5 
dieną, Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Vakaro programai 
išpildyti yra pakviestas galin
gasis 'Chicagos Birutės Choras, 
po vadovyste Steponavičiaus, ir 
;am tikra raštiška sutartis su 
Birutes pirmininku Dr. Kliau
ga jau pasirašyta.

Praeitas kliubo susirinkimas, 
turis buvo birželio 1 (Hieną, tą 
komisijos žygį kas link pa
ėmimo Birutės Choro, vienbal
siai užgyrė. Dabar tik tenka 
aukti Vakaro, o sulaukę tik

slai turėsim kuo pasigerėti, ir 
visų pirma, manau, bus pra
dėtas Vakaras dainuojant Lie
tuvos himną. Praeitą 1929 me
tą buvo kviestas “darbininkiš- 
tas” Kanklių Choras, kliubo 

Vakaro programai išpildyti. Ir 
buvo prašyta, kad atidarant 
Vakarą butų sudainuota Lie
tuvos himnas. Bet choras at
sisakė tai padaryti. Nes, kaip 
žinoma, tai jie stovėdami ne
gali -Lietuvos himno dainuoti, 
o sėdintiems galbūt persunkti 
butų. Muzikantai neva buvo ap-

13387

suknelė, 
materijos. 
Sukirptos

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI • MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716 ™O----

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stoprus visokios rolies. 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8463. ----- o-----

PINIGAI
$300Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3894 S. Kedzie Avė.3387 — Jaunai panelei 
Galima siūdinti iš bile 
kaip tik dabar dėvėti, 
mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų.

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

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

( Miestas ir
IWW IR

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesiu* 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiėiu# 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Mąrshfield Avė.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. ęicero Avė.,
tel. Rockwell 2000

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roadster vėliau#!# ----------
Standard Coupe vėliau si#______

Town Sedan Ižvaž. 2160 mylių 
irasta vertė 

____ ____ _ _____ Jv. 2700 m. 
Roadnter, tilt Wind#hield. spotlight 

Visi karai turi 90 dienų raštišką 
garantiją. $20 iki įmokėti. 

M. J. KELLY. 
4446 We#t Madison St.

1930
1930
1929
1929 Standard Coupe nepapr#
1929 Tudor, nauji tairal. iftv.
1929 “ *................... ...........

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

$405
$405
$465
$205
$375
$376

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, lietuvių apgyventa, pigi renda. 
Priežastj patirsite ant vietos. 4436 S. 
Fairfield Avė.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai jrengta vieta, daranti gerą biz
ni, 2953 W. 38th St.

PARSIDUODA grosernė iš prie
žasties mirties brolio. Aš nesu pri
pratęs prie to biznio. Kazimeras 
Pučinskas, 2958 W. 38 St., Chicapro.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI trys mūriniai na
mai, kurie randasi prie 900 W. 19 
Place, taipgi 901-3 W. 19 St. Pelnin
gos nuosavybės. Del platesnių ži
nių šaukite Mr. Harrington, tel. 
Mansfield 2053.

Real Estate For Sale 
Namai-ženiė Pardavimui
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias concrete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre- 
suokit Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

Paul M. Smith & Co«
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimai
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. lafayette 0455

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nė bungalow, 22x57, 5 kambariai, viš- 
kos su grindimis, karštu vandeniu 
šildoma, ąžuolu trimuotas, naujas 
garažas; arti gatvekarių. Kaina 
$6,600, lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas

5808 S. Mąrshfield Avė,


