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Maskvos Cenzūruoti Praneši
mai Apie Sovietų Kongresą

Bolševikų laikraščių nudažyti pranešimai 
rodo, kad kongreso užkulisiuose verda 
atkakli kova tarp Stalino klikos ir opo
zicijos

BERLYNAS, liepos L—Va
kar gauti čia iš Maskvos bol
ševikų laikraščiai pagaliau pra
neša žinių apie 'sovietų sąjun
gos komunistų partijos kongre
są, kuris dabar ten laikomas.

Tie stropiai cenzūruoti pra
nešimai daro labai keistą įspū
dį. Skaitant juos, turi duoti 
diktatoriui Stalinui kredito. Jo 
partijos mašina dirba puikiau
siai. Ji sudarė jam “kongre
są” iš tikrai klusnių “delega
tų,” kurių visa politinė išmin
tis enia ne toliau, kaip gar
siu “bravo” pritarti visam, ką 
pa pa Stalinas daro, ir veršiu
kai džiaugtis visu, ką jis, 
ba jo 
ryti.
' Tokį 

šalinis 
oficialius r________ ____ c
laikraščiuose. Atrodo, kad vi
sas tas “kongresas” buvo su
šauktas vienų vienam tikslui: 
girti Staliną ir stebėtis “dide
liais” jo vedamos bolševikijoje 
politikos “pasisekimais”. Kaip 
įblogi aktoriai, savo roles iš
mokę atmintinai, Leningrado, 
Maskvos, Charkovo, Tūlos ir 
kitų miestų delegatai stoja pa
skui kits kitą ir tą patį be 
paliovos kartoja: Stalino “pia- 
tilietka” (penkerių metų pro
gramas), jo industrializacija 
ir kolektivizacija turi milžiniš
ko pasisekimo... Dešinioji opo
zicija yra žalinga, ji yra apa
kus, jos vadai turi būt nubau
sti...

Ir taip be ribos ir be kraš
to. Daroma įspūdis, kad kon
gresas kaio vienu balsu re- 
miąs Stalino politiką ir pasi
rengęs toliau ją remti.

Tačiau netrūksta žymių, kad 
tie pranešimai yra stipriai nu
dažyti, ir kad už kulisų eina 
atkakli kova tarp įvairių gru
pių ir krypčių. Vorošilovas vis 
dar oficialiai tebėra karo ko
misaras, politbiuro narys ir vy
riausias raudonosios armijos 
vadas. Bet kongresą sveikino 
raudonosios armijos vardu ne 
jis', Vorošilovas, o tik Stalino 
patrijotas, sovietų armijos to
limuose rytuose vadas — gen. 
Bliucheris.

Oficialiuose pranešimuose pa
stebėti, kad Bucharino vardas 
visai niekur neminimas. Sovie
tų premjero Rykovo vardas re
tai kur minimas. Kai Kalini
nas, kaip sovietų sąjungos 
zidentas, atidarė kongresą, 
liniškių delegatų jis labai 
tai buvo pasitiktas. Bet 
buvo^paminėtas Stalino, kaip

leitenantai ketina
ar
da-

pa-bent įspūdį gauni 
žmogus, skaitydamas 

pranešimus sovietų

prezidiumo nario, vardas, de
legatai demonstratingai pakilo 
iš savo kėdžių ir triukšmingai 
sveikino jį, 
tikrą Lenino 
nį.”

Paprastai
rias kongresas turi priimti, bū
davo iš anksto, gerokai prieš 
kongreso atsidarymą, priren
giamos. šį kartą gi kongresas 
buvo dešimčiai dienų atidėtas, 
nes rezoliucijos dar nebuvo 
prirengtos. Ir dabar, nors jau 
dvi dienos praslinko, kaip kon
gresas atsidaręs, jos vis dar 
nepaskelbtos. Maskvos Pravda 
vakarykščiame savo numery 
praneša tik, kad svarbiausieji 
politbiuro tezių punktai jau esą 
centralinio komiteto priimti. 
Tas taip pat rodo, kad užku- 
lisiuose, centralinio komiteto 
susirinkimuose. Stalinas susi-1 
tinka su stipria opozicija, daug 
didesne, nekaip paties kongre
so delegatuose, kuriuos jis ir 
jo ištikimi sekretoriai susime
džiojo ir iš visur parsigabeno 
į Maskvą kaip “išrinktus” de
legatus' į kongresą.

Rykovas, Uglano- 
vas, Tomskis atsi
klaupė prieš Staliną

MASKVA, liep. 1. — Deši
niosios opozicijos komunistų 
partijoje vadai — Rykovas, 
Tomskis, darbo komisaras Ug- 
lanovas ir Bucharinas — tapo 
Stalino grupės visai nugalėti'ir 
paklupdyti ant kelių. Nežiū
rint, kad tie opozicininkai šian
die komunistų kongrese su nu
sižeminimu prisipažino “here- 
zijose” prieš neklaidingąjį pa
pą Staliną ir prižadėjo daugiau 
nebegriešyti, stalincų kontro
liuojamas kongresas jų išpažin
tis priėmė su pasityčiojimais, 
laikydamas jas nenuoširdžio
mis ir veidmainiškomis.

pre- 
sta- 
šal- 
kai

pa- 
opo- 
vien

^ORHSyj

Maskvos Pravda ir Izviesti- 
ja, oficialus Stalino diktatūros 
organai, grūmodami ir sutarti
nai pareiškia:

‘Laikas jau galutinai 
baigti su dešinio sparno 
zicija. Mes nebenorime
skambių diplomatinių kalbų, 
bet reikalaujame nuoširdaus 
klaidų prisipažinimo. Kongreso 
nariai reikalauja griežtesnių 
priemonių prieš dešinio sparno 
opozicininkus. Ne tik tie, ku
rie tas oportunistiškas idėjas 
propaguoja, bet ir tie, kurie 
joms 
sp’rti

pasiduoda, turi būt 
laukan iš partijos.”

iš-

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

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; lengvi ir vidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperaturo įvairavo 
tarp 58° ir 71° F.

šiandie šaulė teka 5:18, lei
džiasi 8.29.
12:49 ryto.

Prohibicijos vykdymas 
perėjo i teisingumo 

. departamentą

Menuo leidžiasi

VVASHINGTONAS, liep. 1. 
— Su šia diena prohibicijos į- 
statymo vykdymo reikalas pe
reina iš iždo departamento į 
teisingumo departamentą.

kaip “vienintelį 
mokinį ir įpėdi-

rezoliucijos, ku-

SI i?A;

[Atlantic and Pacific Photo)

Greitumo karalius Sir Henry O. Segrave, kuris pereitais metais Daytona Beach, Fla., važiavo 
automobiliu 231 mylią per valandą. Birželio 13, d. jis žuvo Windermere‘ ežere, Anglijoj, kaį 

apsivertė jo laivukas

Inkriminavo kuni
gus dėl sąmokslo 
prieš prohibiciją
NEW YORKAS, liep. 1. — 

Federalinė grand jury inkri
minavo čekų senkatalikių baž
nyčios Jungtinėse Valstybėse 
vyskupą C. Mrzeną dėl konspi
racijos laužyti prohibicijos į- 
statymą. Kartu su vyskupu bu
vo inkriminuoti aštuoniolika 
kitų asmenų.

New Britain, Conn., ukrai
niečių Šv. Marijos bažnyčios 
kunigas Peter Paškevič buvo 
inkriminuotas dėl kreivos prie
saikos tikslu gauti bažnytinio 
vyno. Kun. Paškevič, būtent, 
pasirašydavęs formularus vy
nui gauti bažnyčioms, kurių vi
sai nesą.

Apkaltinime sakoma, kad ap
kaltintieji dvasiškiai 1929 me
tais neteisėtai gavę apie 50 
tūkstančių galonų bažnytinio 
vyno.

1,700 milijonų dole 
rių esą išleista vie

šiems darbams
WASHINGTONAS, liep. 1.— 

Prezidentas Hooveris, kalbėda
mas vSkar vakarą per radio 
įvairių valstybių gubernatorių 
laikomai Salt Lake City kon
ferencijai, pasakė, kad per pir
mus šešis šių metų mėnesius 
federalinė, valstybių ir vietų 
vyriausybės išleidusios, arba 
sutarusios išleisti, viešiems 
darbams vieną bilijoną 700 mi
lijonų dolerių. Tuo budu bu
vęs žymiai sumažintas krašte 
nedarbas, prasidėjęs po biržos 
kracho praeito lapkričio mė
nesį.

Prezidentas pasakė, kad biz
nio sąlygos gerėjančios ir jis 
manąs, kad per ateinančius še
šis mėnesius jos dar labiau pa
gerėsiančios ir nedarbas suma- 
žėsiąs.

Du broliai nutroško gi
liame šuliny

HE/CKER, III., liepos 1. — 
Nusileidę į gilų šulinį jo sienų 
taisyti, nuodingais gazais nu- 
troško čia du broliai, Henry ir 
Willard Gumbąchai. Maž nežu
vo ir trečias vyras, kuriš ban
dė juos gelbėti.

Meksika projektuoja 
mažinti kariuomenę LIETUVOS ŽINIOS

| Įregistravo du žemės 
drebėjimu

NEW YORKAS, liep. 1. — 
Fordhamo universiteto seismo
grafas vakar vakarą įregistra
vo du žemes drebėjimu, turė
jusiu įvykti apie 2,960 mylių 
tolumo nuo New Yorko.

-------------------------- ,
Kulkosvaidžiai prieš 

anglies kasyklų 
streikininkus

MEKSIKOS MIESTAS,, liep. 
1. — Respublikos prezidentas 
Rubio pradėjo pasitarimus su 
karo ministeriu dėl sumažini
mo Meksikos armijos, kurios 
dabar yra G0,000 vyrų.

6 milionai franeuzų 
darbininkų naudosis 
sociale apdrauda
PARYŽIUS, liep. 1. — šian

die Francijoje įeina galion par
lamento priimtas socialio drau
dimo įstatymas. Einant tuo 
įstatymu visi Franci jos darbi
ninkai, kurie gauna mažiau 
kaip $720 algos metams, turi 
būt apdrausti nuo ligos ir ne* 
laimingų atsitikimų, o sulaukę 
65 metus amžiaus' turi gauti 
pensijos nuo $100 iki $150 me
tams.

Tuo socialios apdraudos įsta
tymu naudosis daugiau kaip 6 
milijonai darbininkų, tiek fran
euzų, tiek imigrantų.

Kunigą nubaudė kalėji
mu už šmeižtus

ŠIA UI J AL — Balandžio 25 
d. Šiaulių Apygardos teismas 
nagrinėjo buvusio “Žem. Prie- 
teliaus” atsakomojo redakto
riaus kun. Dagilio 2 šmeižto 
'bylas.

Kun. Dagilį Telšių taikos tei
sėjas buvo nubaudęs 14 dienų 
arešto už tai, kad parašė, jog 
<B-ras Mikulskis gavęs 80 dole
rių kyšį už mirusios Juozo Kaž- 
dailio žmonos neskrodimą, o 
Plungės taikos teisėjo nubaus
tas 2 mėnesiais kalėjimo už tai, 
kad parašė, jog Juozas Kaž- 
dailis savo žmoną nužudęs. 
Apygardos teismas abu spren
dimu patvirtino.

Prezidentas šauks 
nepaprastą senato 
sesiją pirmadienį
WASHINGTONAS, liep. 1.— 

Prezidentas Hooveris nutarė at
einantį pirmadienį sušaukti ne
paprastą senato sesiją Londono 
juros sutarčiai svarstyti, jei 
kongresas nutartų šią savaitę 
išsiskirstyti atostogų.

Tramvajų kompani
ja Chicagoj laimėjo

Vakar įvykusiame referen
dumo balsavime dėl miesto ta
rybos padarytos sutarties su 
miesto elektrinių geležinkelių 
kompanija, kuria kompanijai 
duodama amžina koncesija mie
sto susisiekimo įmonėms, kom
panija laimėjo.

žiniomis iš 1,505 precinktų 
— viso precinktų mieste yra 
3,009 — už atidavimą kompa
nijai susisiekimo įmonių paduo. 
ta 229,406 balsai, o prieš —; 
tik 41,036.

Apeliacijų teisinas 
suteikė pilietybę 

pacifistams
NEW YORKAS. liepoj 1.— 

Jungtinių Valstybių Distrikto 
Apeliacijų teismas atmainė že
mesnių teismų sprendimą ir su
teikė pilietybės teises dviem 
pacifistam, D-rui DOuglas Cly- 
de Maclntoshui, Yale teologi
jos profesoriui, kanadiečiui, jr 
Marie Averill Bland, taip pat 
kanadietei, pasaulinio karo gai
lestingai seseriai.

žemesnieji teismai buvo at
sisekę suteikti jiemdviem pilie
tybę dėl to, kad juodu atsisa
kė prisiekti, jogei atsitikus ka
rui imtų ginklą į rankas kraš
tui ginti. .

KAUNAS. — Birželio 12 d. 
Kaune savo bute mirė Lietuvos 
istorijos vadovėlių autorius 
kun. Alekna.

PROVIDENCE, Ky., liep. 
— Vietos Duvin kasyklos 
Diamond kasyklos No. 1, tris 
mylias į pietų vakarus nuo 
Providence, kurios dėl anglia
kasių streiko buvo per tris mė
nesius uždarytos, šiandie vėl 
atidaromos.

Kompanija bandys operuoti 
kasyklas su streiklaužių pagal
ba.

Ginti kasykloms nuo streiki
ninkų, 
gybas, 
džiais.
niams
pūty šerifai.

ir

kompanija pastatė sar-
apginkluotas kulkosvai-

Kompanijos' sargybi-
padeda dar kauntes de-

Pučistų sąmokslas Mek
sikoj likviduotas

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
1. —> Praneša, kad Guadalaja- 
roj tapęs susektas pučistų są
mokslus. Sąmokslininku vadai V v
esą suimti.

30,000 kinu sukilėlių 
paimta į nelaisvę
ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 

1. — Kinų telegrafo praneši
mai skelbia, kad dideliame 
mūšy su šiauriečių sukilėliais į 
vakarus nuo Kaifengo, Honano 
provincijoje, centralinės (tauti
nės) Kinų valdžios kariuome
nė sumušė priešus ir 30,000 su
kilėlių paėmė į nelaisvę.

Kova 
paliovos

dėl Kaifengo tęsėsi 
per keletą dienų.

be

Saaro gyventojai lau
kia “išvadavimo”

SAARBRUCKEN, Saaro Klo
nis, liep. 1. — Saaro gyvento
jai šiandie pasiuntė Vokietijos 
prezidentui Hindenburgui šito
kią telegramą:

“Šimtas tūkstančių vokiečių 
vyrų ir moterų, slisirinkę šia
me rajone, iškilmingai pareiš
kia savo ištikimumą tėvynei 
(Vokietijai) ir turi tvirtos vil
ties, kad jų išvadavimo valan
da yra nebetoli.”

MILWA'UKEE, Wis., liepos 1. 
— Rytų centraliniame Wiscon- 
sine praeitą naktį siautė smar
ki audra, kai kur padariusi ne
mažai žalos. Per audrą du as
menys žuvo.

Trys asmenys prigėrė 
jų vaiteliai apvirtus

WEST UNION, Ohio, liepos 
1. — Jų indėniškai valtelei 
apvirtus, Brush upėj, netoli nuo 
Pecbles, prigėrė trys asmenys: 
John Riayburn, jo 4 metų sū
nūs Billy ir Lco Gook, 50 me
tų amžiaus.

Bolševikai nuteisė 
keturis sušaudyti
VORONEŽAS, Sovietų Rusi

ja, liep. 1. — Bolševikų teis
mas šiandie f čia pasmerkė su
šaudyti keturis asmenis, vie
nos religinės sektos narius, kal
tinamus dėl monarchistinės 
agitacijos. Tarp pasmerktų yra 
viena moteriškė, Auna Sazano- 
va, kuri buk dėjusis caraite 
Anastazija, bolševikų nugala
binto caro Nikalojaus dukte
rim.

Penki kitų kaltinamų tapo 
nuteisti kiekvienas aštuone- 
riems metams vienišo kalėjimo 
su viso jų turto konfiskavimu 
ir pagaliau ištrėmimu į tolimas 
sovietų sąjungos' dalis. Vienas 
jų, Simonas Mirožmikovas (Pi- 
rožnikovas?), buvęs prokuro
ras, sako maskaradavęs kaip 
caraitis Aleksiejus, caro Nika
lojaus paskutiniojo sūnūs.

Keletas kitų kaltinamų gavo 
lengvesnes bausmes'.

Indijos kongreso 
galva nuteistas 6 

mėn. kalėti
ALLAHABADAS, Indija, 1. 

1. — Pandit Motilai Nehru, vi
sos Indijos kongreso preziden
tas, ir Dr. Seyd Mahmudas, 
sekretorius, kurie vakar buvo 
britų Indijos vyriausybės su
imti ryšy su nacionalistų civi
lio priešinimos kampanija, bu
vo šiandie nuteisti šešiems mė
nesiams kalėjimo.

Indų vėliava bus užginta
BOMBĖJUS, Indija, liep. 1. 

— Paskelbtas oficialus prane
šimas sako, kad šalapure bus 
dviem mėnesiam laiko užginta 
rodyti viešai Nacionalinio Vi
sos Indijos Kongreso, indų na
cionalistų organizacijos, vėlia
va.

Pabaigė Vilniaus Vy
tauto D. gimnaziją

VILNIUS. — Šiais metais Vy
tauto Didžiojo gimnazijoj įvy
kę egzaminai davė tokius re
zultatus: iš 38 mokinių prie 
egzaminų raštu prileisti 33. Vi
sus egzaminus išlaikė ir gavo 
brandos atestatus šie mokiniai: 
Abaravičius Mykolas, Alseika 
Vytautas, Astaška Jonas, Bie
linis Stanislovas, Blaževičius 
Silva, Rudrevičiutė Ona, Buro
kas Augustinas, Tijunelytė Ja
dvyga, Čelnaitė Apolionija, Če- 
nys Pranas, Grybauskas Pet
ras, Kazlauskas Jokūbas, Kuz
mickaitė Viktė, IMurkevičius 
Juozus, Micevrčius Juozas, Pan- 
va Juozas, Pangonis Antanas, 
Samokas Albinas, Samokaitė 
Juozapa, Steponavičius Julius, 
šikšnytė Elena, žagždrinis Juo
zas, Žilėnas Vinaas, Estka Ri
čardas Algirdas, Balčiukas Pe
tras, Blaškauskas Kazys, Ma- 
eutkevičius Boleslovas ir Pū
kas Vladas.

Varnių koncentracijoj 
yra 23 socialdemokratai
. KAUNAS. — Šiuo motu Viar- 
nių koncentracijos stovykloj 
tebelaikoma 83 žmonės, jų tar
pe 23 socialdemokratai su bu v. 
Seimo nariu Markeliu prieša
ky.

Gegužės 31 iš Varnių kon
centracijos stovyklos paleisti: 
buvęs Joniškio viršaičio padė
jėjas (Šiaulių apskrities tary
bos narys) Brėjunas, čaponas 
(iš Utenos) ir viena žydė (iš 
Raseinių).

Gegužės 22 d. iš Varnių kon
centracijos stovyklos paleistas 
paskutinis ten buvęs valstietis 
liaudininkas Seilius. Varniuose 
daugiau valstiečių liaudininkų 
nebeliko.

Mirė politinis kalinys
ŠIAULIAI. — Šiaulių kalėji- 

me šiomis dienomis staiga mi
rė politinis kalinys Stasys Ku- 
Čikas. Kučikas buvo Mažeikių 
socialdemokratų veikėjas ir už 
plėčkaitininkų literatūros pi 
tinimą kariuomenės teismo nu
baustas 12 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. 1



Sveikatos Dalykai
.............. ■     —— ■ >

Dr. L. Epštcinas

Kova su tuberku- 
liozu

(Tęsinys)
Dabar kalbėsime dėl sveiko 

žmogaus profilaktikos. Anks-

nesvejkų įpročių, nuo kenks
mingų žingsnių. Sportas ir 
gimnastika savo įvairiorųis for
momis tiek pagauna kiekvienų. 
—kas tuo užsiiminėja, jog ne
palieka laiko liguistiems mas
tymams, skepticizmui, valios 
susilpnėjimui ir kitiems nenor
maliems ir patalogiškiems mu-

čiau buvo minėta apie tai, kad . sų gyvenimo reiškiniams. Dau-
įgimtas žmogaus organizmo
prisitaikymas ir atsparumas 
yra labai didelis. Vienok, juo 
labiau šios musų prigimties 
pajėgos yra išsirutulioję; juo 
daugiau mes esame garantuoti 
nuo įvairios rųšies susirgimų 
aplamai ir nuo tuberkulioze 
ypatingai. Todėl mes privalo-

geliui suaugusių sportas ir 
gimnastika galėtų pakeisti rū
kymų ir alkoholio vartojimų, 
kurie nieko, be žalos, žmogui 
neduoda. Pagaliau, silpnam 
organizmui sportas ir gimnas
tika turi tam tikros gydomo
sios reikšmės, jei užsiiminėti 
jais pagal medicinos taisyklių.

' NAUJIENOS, ChlcagO, III. ' Trečiadienis liepos 2, 1930
-r— T

me rūpintis, kad apsaugoja- 
mosios musų organizmo pajė
gos didėtų. Ir, musų laimei, 
to pasiekti galima. Ir juo an
ksčiau, juo geriau, juo -jaunes
nis organizmas, juo svarbiau. 
Jr čia pirmu rėžtu reikalingas 
švarumas — švarumas kūno, 
skalbinių ir drabužių. Tryni
masis bei plovimasis šaltu van
deniu, vanojimąsis, gelbsti tai
syklingai cirkuliuoti kraujui ir 
nervų sistemai funkcionuoti, 
reguliuoja šilumos apsikeiti
mą, padidina prisitaikinimų į- 
vairioms temperatūros ir at
mosferos atmainoms, žodžiu, 
užgrūdina musų organizmą. 
Alės nebebijom blogo oro, kiau- 
rapučių, nustojame suktis ska
romis ir drebėti nuo kiekvieno 
vėjo pūstelėjimo. Paskui, eina 
visokios rūšies kūno mankštų v
nimai. Jie privalo būti atlikti 
arba visiškai atvirame ore, ar-

Didelės reikšmės musų svei
katai turi tąip pat drabužiai ir 
geras maistas. Drabužiai pri
valo būti pritaikinti metų lai
kui, neprivalo varžyti krutinės, 
ląstos nei kitų svarbių organų, 
nes juose kraujo cirkuliacija, 
kvėpavimas, medžiagų pasikei
timas ir kitos fiziologinės 
funkcijos turi bųti laisvai at
liekamos. Gorsetai, aukštus 
apykaklės, siauras apavas, vy- 

j tųriavimasis skaromis ir kiti 
: panašus dalykai privalo būti iš 
i apyvartos išmesti ir pasmerk
ti, taip pat, kaip dabar kad 
skerkiame Įvairios rųšies pa- 

; puošalus išbadytose ausyse, lų- 
’ pose ir kitose) kūno vietose. Vį- 
Įsa, kas netikra «(nenaturalu), 
; bjaurina musų kūną, kuris gra
žus yra tik savo prigimtoje 
formoje. Tiktai sugedęs sko- 

I uis, pepormalųs sielos palįnki- 
' mai bei nukrypimai nuo nor-

gMi pągąrpinU šilumos: Vąltyt 
mai arti 500 kalorijų*), rieba-? 
laį^SOO kalo|». ir apgliavąnde- 
niąi arti £000 kalorijų. Maistas 
privalo būti gerai sukramty
tas burnoje, ir todėl reikalin
ga higieniškai užlaikyti burną 
ii- dantis. Tai ypač svarbu 
vaikams, nes, mokyklų statis
tikos daviniais, virš 80% vai
kų turi nesveikus dantis ir 
dantų smegenis. Vaikų mais
tas, aplamai, privalo būti mais
tingas, jam neturi būti erzi
nančių širdies veikimą ir ner
vus dalykų, kaip, pavyz., kava, 
arbata, alkoholis ir t.t. Pienas 
privalo būti vartojamas tik vi
rintas. Silpniems organizmams, 
rachitikams alkoholis yra tikri 
nupdai: jis išsekina musų jė
gas ir mažina organizmo at
sparumą įvairiems žalingiems 
gaivalams.

Pirmaisiais gyvenimo me
tais rekomenduojama vaikams 
neduoti su maistu sviesto, nes

•» Kalorija viuliniiHi šilumos kiekis, rei- 
kn)|u;;as suJihlj lųui 1 kub. centimetro van
dene llu vlėnam laipsniui Cele.

jų virškinimas'ai kanalas nega
li dar užstoti kelio pereiti tų- 
bąrkuliozo baciloms per virški
namojo kanalo gleivinę į krau, 
jo ir limfos takus. Be to, kū
dikiai per virškinamąjį kanalą 
gali apsikrėsti visai negausin
gu bacilų Riekiu. Sviesto vie
toje gali būti vartojami kiti 
riebalai, kuriems prirengti rei
kalinga aukšta temperatūra. 
Ypač tikslinga yra vartoti ož
kos pienas ir sviestas, nes ož
kos retai suserga tuberkulio- 
zu.

Labai svarbios reikšmės as
mens profilaktikai nuo tuber- 
kpliozo turi pasirinkimas už
siėmimo, profesijos. Yra ištisa 
virtinė profesijų, kurios pade
da teburkuliozui plėstis ypač 
pas žmones su silpnu kūno su
dėjimu, būtent: skirstymas rų- 
šimis skarmalų, iš kurių ga
minamas popieris ir kiti daik
tai. £ie skarmalai paprastai

būna labąi nešvarus, dulkėti ir 
juose gąlj būti įvairių ligos 
gemalų, Paskiau, žalingai vei
kia į kvėpuojamuosius organus 
nuodingos dujos ir benzino, 
azato, sieros, druskos rakšties 
ir arseniko garai, dirbant ar
seniko kasyklose, gaminant 
kai kurias dažų rųšis bei ap
mušalus sienoms, dažymo pra
monėje ir t.t. Dulkės chlorkal-

kių vartojamų popieriui baltin
ti ir chloro dujų gariniai veikia 
taip pat( žalingai į kvėpuoja
muosius organus. sukelda
mi juose uždegimo proce
sų. Fosforas (gaminant, pav., 
degtukus), gyvas’ai sidabras

(Bus daugiau)

' - N A U. J IENŲ )

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GARSINKITfcS NAUJIENOSE

ba kambary, esant 
kankamai gryno oro.

jame pi
Svarbu, Jyali

kad kūno mankštinimai butų 
pradedami iš pat mažens ii
tęstus visą žmogaus gyveni
mą. Jie išlavina raumenis, ge
rina kraujo cirkuliaciją, su
stiprina kvėpuojamuosius or
ganus ir nervų sistemą, regu
liuoja medžiagos keitimąsi or
ganizme, pratina sistematiilgu
mo ir harmonijos. Be to, jau
nimui kūno mankštinimai turi 
didelės auklėjamosios reikšmės. 
Jie nukreipia, atitraukia jauną 
orgapizmą, esantį įtakoje im- 
pulsuotų judėsiu ir neapgalvo
tų veiksmų, nuo nenormalių ir

persisotinimas gyvenimu 
žmogų pakeisti 

i arba taisyti tą gražią, harmo- 
i ningą ir tikslingą prigimtį. Tą 
į patį mes galime pasakyti ir dėl 
i savo maitinimosi. Valgyti rei
kia pakankamai. bet tik ne- 

■ perdaug (apsiryjamas!). Bal- 
! tymų, riebalų ir angliavande- 
i nių kiekis privalo atatikti nor
mai, būtent: vidutiniškai dir- 

i bančiam žmogui reikalinga gau- 
iti į parą 118 gramų baltymų, 
56 gr. riebalų, 500 gr. anglia
vandenių ir truputi skonio da
lykų (cukraus, kavos, druskos, 
arbatos ir tt.). Sudegdama 
žmogaus kūne šita medžiaga

mes,
priversti

malonus viduriu
TONIKAS

“I.qs Angeles, Cąl., Išbandžiau jUr 
su senipeli ir guliu pasakyti, kad

TRINARIO KARTUS VYNĄS 
yra puikus tonikas, kartu pagelbs
ti ir yra gardus. Rev. Luigi Mar- 
ppcci.”

Jei jus jo imsite reguleriai po 
mažą dožą, tris sykius dienoje, tai 
jausies gerai visą vasarą. Jokiu vi
duriu triubeliu, nebus blogo apetito, 
nevirškinimo, sukietėjimo, gasų ar
ba neramaus miego. Bandyk jj šian
die. Visose ąptiekpse.

# n iii

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

Del smulkmenų rašykit
Herb Medicine Co.

1031 So. 17 Ąvf« Maywopd, III.
f—■■F"|1 ■7—
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CITY OF CHICAGO LANDLORDS 

AS'SOCIATION
AR JUS TURITE KOKIŲ 

KEBLUMU?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ai- jiųi turite biznio rupesnių?
Ar jus turite nesmagumų su renjlau- 

ninkais?
Apsis^ugokit prie? kokius nors nešina- 

gilinus ir keblumus su rciujauiiinkoia.
Gaukite penkių ir trig dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lygus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Usiimkit updraudos pailsi) prie? kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie šios assoeiaeijos, 

buvimus namo suvįninku bus vien amu- 
cunias.

Ateikit* ii’ pasitarkite sų musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS’SOCIATION

■11,50 South Aslilaiul Avė., 2 uugštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Houlevard 7878

r
| DEL JTUBV ŽOLYNŲ Itt PAPABCIŲ ■ 

SKYSTAS ŽOLYNU 
MAISTAS

Vartojamas u* Reko
menduojamas kvietki- 

yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealšs trąšos 
dėl medžių, Relių, krū
mų ir žolynu.

(ZENKE’S)(ZENKE’S)

ĮNew Plant Life
....................... ... ...................................’ -■

KUR VAŽIUOTI?
Geriausia vieta vakacijoms

HOME RESORT
LIETUVIU VASAROJIMO 

VIETA
8 mylios j šiaurę nuo Rhinelan- 
der, Wis., prie 47 kelio. Nameliai, 
valtys, žųvavimas. Žemos kainos. 
Adresas:

JOHN SHALTIS 
Home Resort

Rhinelander. Wi».
—P—........... J

ATIDARIAU
Ceverykų Krautuvę

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 63rd Street

Specalis Liepos 4 d. Išpardavimas
Palyginkit kokybę pirm negu žiūrėti 

į kainą..,
U. S. Peerless yra kokybės tains.
Palyginkit Peerless su kitais geriau

siais tairais, nežiūrint jų kainos. Pa
lyginkit patyrimu: sudekit vieną tairą 
greta kito, varfokit abudu ant to pa-, 
ties karo. Peerless išlaikys su dauge
liu geriausiai žinomų tairų rparkete. 
Tada palyginkite kainas!

Saukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinąmi

Vyrų
Siutai,
Topkautai

Moterų
Paprastos Dreses
Kautai

Sf.OO
I šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenvvood Cleaners
740-44 West 47th Street

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

Štai keli
29X5.50

S9.95
Kitokių

iš dabar pasiūlomų bafgenų
82X6.0031X6.00

S11.50 $11.90
didumu tąirai ant tiek pat nupiginti.

LIETUVIU
TOMLAN’S VULCANIZING SHOP

2516 South Ilalsted Street
TEL. VICTORY 9744
*

I

1

■? • ■)

“Tonio’f paveikslo ant viršaus kiekvie- 

paduodanti rėkautus gerų cjalykų vųj- 
pri^iusta bile kur d.vkai ąnt faroi-

žiurėk 
nos blekiuė.'- 
Knygutė 
gyti bus 
kalavirtio.

(Heres now the 
f'RENCH phrase

Le meilleur que F on pnisse 
acheter pour son argent

, —galintys skaityti franeuziškai žino, kad tai reiškia 
“geriausias ką pinigas gali pirkti”. Ir tie, kurie var
toja Budweiser Barley-Malt Syrup žino, kad nėra ge
resnio to rūšies produkto visame pasaulyje—kadangi 
jis neturi jokių substitutų, priemaišų, fillerių, dirbi
nės spalvos ar dirbtinio skonio. Kiekvienas lašas yra 
garantuotas 100 nuošimčių tyrumo. Tai yra augš- 
čiausia kokybės žymė visoje molto industrijoje.

Sendintas 3 mėnesius gaminant.

| S. L. Fabian & Co. 1

0 809 W. 35th St. j
Tel. Boulevard 0611 X

J B. R. Pietkiewicz |
& Company į

2608 W. 47th St. A
Tel. Lafayette 1083 i

S A. Grigas & Co. Į 
f 3114 So. Halsted St. Z
X Tel. Victory 4898

t M. Rozenski & Co. X
i < 6542 So. Western Avė.

Tel. Pcospect 2102 fl

| S. P. Kazwell & Co. 1

1 2839 W. 63rd St. 1
2 Tel. Republic 8899

Į J. Yushkewitz X
A 2433 W. 69th St I

Tel. Prospect 3140

f M. J. Kiras X
X 3335 Sp. Halsted St. i

Tel. Yards 6894 X

Z J. N. Zewert & Co. i
• 5339 S. Central Avė. X
V S, E. Cor. Archer and Central A A Tel. Prospect 8759

z B. V. Milaszewicz A
A 4600 So. Wood St. Z

Tel. Virginia 0117 A

A J. J. Zolp Į
Į 4559 So. Paulina St A

A Tel. Yards 0145

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, 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 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

______________ _______ —.

4M

Anheuser-Busch 

Budweiser 
Barley-Malt Syrup 
LIGHT OR DARK - RICH IN BODY * NOT BITTER

Western Sales Corporation 
1525 Newberry Avenue n

tfaMbutort; Chicago,lU.
Phonę, Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH <- ST. LOUIS
Also Makcrs ųf Hmc/i Ęxtra hry G inge r /tie

-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

*

Tel. Kodsie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. JLL

□

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Western Avė.



Trečiadienis liepos 2, 1930
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Tabor Farm, Mich

Bostono ir New

Nuvykę pereitą šeštadienį, 
birželio 28 d., į Michigan, kaip 
ir paprastai, užsukome į Tabor 
Farm, pp. Bačiūnų vasaros re- 
sortan. Resorte radome daug 
lietuvių atostogininkų ne tik 
iš Chicagos, bet ir iš ‘‘tolimų
jų rytų 
Yorko. .

Tabor Farmoje radome ato
stogaujant šiuos lietuvius:

Pp. Bagočiai, iš Boston, 
Mass, Adv. Bagočius buvo de
legatas SLA. Seime Chicagoj. 
Dr. Kapočius su žmona, iš Bos
ton, Mass. P-nia šalniene, taip
gi iš Bostono. P-nia Karpavi- 
čienė, iš Cleveland, O. Kiti 
svečiai buvo chicagiečiai ar iš 
Chicagos apielinkės, būtent: 
adv. Gugis ir jo žmona, Adv. 
Olis ir jo žmona, Dr. Biežis ir 
jo žmona, pp. Mackevičiai. p-lū 
žilvitis, p. J. Babravičius, p. 
Juozavitas, p. Pronskus, p. Žu
kas ir Stungis'.

Be kitų pagerinimų Tabor 
Farmoj, šiemet yra naujai į- 
taisyta saulės vonios.

Paklausus p-ną J. Bačiūnų 
kaip sekasi biznis, atsakė, kad | 
labai gerai. Svečių turi 
daug\ Del Fourth of July 
tos jau buvo visos vietos 
tos.—R-S.

labai 
šven- 
užim-

viky rankas, ir kad to miliono 
dolerių parėmimui (arba at
ėmimui) jau yra išrinkta “iž
dininkas”, ir “pildomoji tary
ba”, ir tik paduota džiodžiui 
užtvirtint, tai vietiniai pusko
misariai su savo “starša” tuo- 
mi labai nudžiugo. Ir kad kuo- 
greičiausiai sužinojus kada to
ji laiminga valanda Įvyks, ka
da SLA. milionas dolerių j 
bolševikų krepšį parsikraus- 
tys. tai puskomisarių “star
ša” kuogreičiausiai telefonavo 
i Chicagą “armijos štabui” pa
klausimą ar džiodžius jau už
tvirtino? Tačiaus iš “štabo” 
gauta nemaloni žinia, kad džio- 
džiaus nuomone ir patarimu, 
SLA. iždas pakol kas, j bolše
vikų krepšį nesikraustys...

Taigi delei šito pranešimo 
dabar bolševikuose apsireiškia 
smutkas. Ir dabar jie pradeda 

j abejot, kad krepšys, kuris 
SLA. miliouui supilt yra pa
ruoštas, gali pasilikt tuščias... 
Jeigu, sako, tas atsitiktų, tai 
generolai — kurie komandavo 
raudonąją armiją SLA. seime 

.—yra su tuščiomis makaulė
mis!

Vienas vietinės SLA. kuopos 
delegatas išrinktas kuopos‘į 
SLA. seimą, nežinia kur jis 
buvo, nes seime nedalyvavo. 
SLA. kuopa kuri išrinko jį 
legatu turėtų sužinot, kur 
buvo ir ką veikė?—Ražas.

I 
nepriklausomybės atvadavimo, 
vienbalsiai nutarė išnešti se
kančią protesto rezoliuciją:

1. šiandieną Lietuvoj ran
dasi tūkstančiai badaujančių 
bedarbių ir jųjų šeimynų, ma
žesnių ūkininkų vos tik nuo 
bado apsiginančių, našlių ir 
našlaičių be jokios priežiūros 
ir prieglaudos į kurių vargingą 
gyvenimą dabartinė valdžia jo
kios domės nekreipia, ką liu
dija bėgimas iš Lietuvos tuks
iančiais jaunų vyrų ir merginų 
j visus pasaulio kraštus kur jų 
laukia nemažesnis badas ir 
skurdas...

kad piliečiu

per amžius buvo žmonijos pro
greso priešu.

Reikalaujame, 
kruvinai uždirbti pinigai butų
sunaudoti ne bažnyčių staty
mui, bet steigimui našlaičių 
prieglaudoms, šelpimui bedar
bių ir jų šeimynų, statymui 
mokyklų, viešų skaityklų, mu
ziejų ir apšvietos bei kultūros 
įstaigų.

Protesto Komisija:
J. Strugis, pirm.,
J. Stankus, sekret.,
A. Morkis, narys.

Toronto, Ont,

Rockford, III
Bolševiku smutkai

Po SLA. seimui, šiandie vie
tiniai bolševikai, o ypač jų 
puskomisariai išrodo nusimi
nę.

Kada jų generolai, kurie 
raudonąją armiją komandavo 
SLA. seime per savo čikagiškę 
gazietą juos ramino, kad nenu
simintų delei SLA. iždo, nes 
SLA iždas (o taipgi ir “T€- 
vynę*’) tuojaus pareis į bolše-

Labai patogi ir lin
ksma kelionė 

Švedų Amerikos 
LINIJA

L I ET Ū V Ą
Per Gottenburgą, Švediją 

Su artimais susisiekimais su 
KLAIPĖDA.

Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. S. Drottningholm
1930 Metais išplaukia 

Laivas iš New Yorko: 
DROTTNINGHOLM

Liepos 16d. 
GRIPSHOLM Rugpiučio 9 d. 
KUNGSHOLM Rugpiučio 16 d. 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM Rugsėjo 6 d. 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 d. 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM....... Spalio 4 d.

Musų laivai yra greiti, dideli 
ir modemiški. Išplaukia beveik 
kas savaite iŠ New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuvą 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

• 181 N. Michigan Avė., 
CHICAGO, ILK

SHADY LAWN 
RESORT

J. J. PRUSZKA, Sav. 
SODUS, M1CH.

Tel. Bent o n Harbor 7040 F 1-2
Jau atsidarė Shady I^vvn va

sarinis rezortas, vedamas Mrs. J. 
Į J. Pruczka, kur jus jausitės kaip 
I namie ir kur jus kuogeriausiu 

praleisite vasaros vakacijas. čia 
jus galite žuvauti, maudytis, val
tele plaukioti, žaisti tennis, 
croijuet. vaikščioti miškuose ir 
gėrėtis gražiorųis apielinkėmis.

Jus galite atvažiuoti laivu, bu- 
su ar traukiniu i Benton Harbor 
ir pašaukti mus telefonu, o mes 
atvyksime už keliu minučių. Au
tomobiliais važiuoti U. S. 12 ke
kių per Michigan City į Benton 
Harbor, ten paimti Pipestone ke
lia iki mokyklos, pasukti po kai
rei, pavažiavus apie 1 mylią iki 
kito kelio pasukti po dešinei ir 
važiuoti apie 4 mylias iki Shady 
Lawn Resort. m.

de- 
jis

Kanndos Lietuvių Jaunimo 
jungos rezoliucija dėl “Pri
sikėlimo Bažnyčios”

1930 m. geugžės mėn. 25 d. 
savo susirinkime visapusiškai 
apkalbėjus Lietuvos valdžios 
skiriamus tris milijonus litų 
pastatymui “Prisikėlimo Baž
nyčios” paminėjimui Lietuvos

Garsinkitės ‘N-nose’

2. Didelė stoka liaudies ir 
technikos mokyklų, valdžia ne
sirūpina statymu jų,’ bet laiko 
sukimšę kaimo vaikus į dvo
kiančias grįčias; vaikų fizinis 
ir dvasinis vystymąsi, kaipo 
ateities kartos, tamsus, nepa
kenčiamas; ir vietoj steigus 
sanitariškas mokyklas, Lietu
vos valdžia uždarinėja veikian
čias, kaip tai: Merkinės, Tau
ragės, Naumiesčio ir kitas 
gimnazijas.

3. Pastatymas tokios bažny
čios neprisidės prie pakėlimo 
Lietuvos bieduomenės kultūri
niai, nei ekonominiai, bet tik 
sustiprins kunigiją, kuri vi
suomet buvo siena Lietuvos 
liaudies progreso kely.

4. Asignuojami 3 milijonai 
litų yra paimti iš valstybės iž
do, sudėti visų Lietuvos pilie
čių, valstybiniais ir kitais mo
kesčiais, už kuriuos ne vienam 
prisiėjo parduoti paskutinę 
karvę.

5. Tariama bažnyčia naudo
sis tik mažytė dalelė Lietuvos 
žmonių, būrelis kunigų ir da
vatkų, kuriems Lietuvos liau
dies reikalai svetimi.

Todėl, 
Jaunimo 
griežtai 
Valdžios
visuomenės pinigų, dėl sustip
rinimo Romos įstaigų, kurios

mes Kanados Lietuvių
Sąjunga, Toronte, 
protestuojame prieš 

toki žygį, eikvojimą

LIETUVIAI!
Atlankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K. 

Vytauto 500 Metu Mirties Sukaktuvėse
Didžiausias laivas paskirtas šiais metais plaukti iš New Yorko i

KLAIPĖDĄ
Amerikos Lietuviu Laivakorčių Agentų Asociacijos ir 

Brooklyno Lietuvių Tautininkų Kliubo
Didelė Ekskursija Tiesiog j Lietuvą

Populiariam Puikiam Motoriniam Laive
“GRIPSHOLM”

18000 tonų reg. Įtalpos, 23600 tonų talpos (displacement)
Svvedish American Linijos Laive 

IŠPLAUKIA BIRŽELIO-JUNE 27 d., V. M.
Iš NEW YORKO TIESIOG I KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostą) 

, (per Gothenburgą, Švediją)

Skersai Atlantiką šiaurės Jurą ir Balti
jos Jurą. Tam pačiam dideliam laive, be 
persėdimo visu keliu iki Klaipėdos uosto. 
Čia keleiviai bus iškelti i krantą.
Šioji DIDELĖ LIETUVIU EKSKURSIJA 
vedama garbės vado Mažosios Lietuvos 
Tėvo MARTYNO YANKAUS. Visiems ži
nomo ir mylimo kiekvieno lietuvio, kaip 
užsitarnavusio už nenuilstomą darbavimosi Lietuvių Tautai. Bus lydimas Lietu

-vos Šaulių Sąjungos spaudos atstovo p.
. —J. V. Adomaičio ir švedų Amerikos Lini-
a« t i°s atstovo Kaune p. K. Puodžio.MARTYNAS JANKUS
VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

DROTTNINGHOLM Liepos 16, Rugp. 23, Rūgs. 20, Spalių 18 
GRIPSHOLM Rugp. 9, Rūgs. 6, Spalių 4, Lapkričio 1 
KUNGSHOLM Rugp. 16, Rūgs. 13, Spalių 11, Lapkričio 8.

Laivakorčių Kainos iš New Yorko (ar Bostono) i Klaipėdą 
Trečia Klasė i ten $107, ten ir atgal $181.

Antra Klasė (Cabin) i kiekvieną pusę $152.50
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt., kreip

kitės j arčiausi lietuvi agentą arba bet kuri švedų Amerikos Linijos 
agentą ar bile kuri musų Linijos ofisą.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avė., Cmicago, III.

THEM DAYS ARE GONE

l CAMT GOLf OCČ TGmę.
AS (T Č0M • SOMD —

to K. L. J. S-gos narių 
mes, komisija, 

protestuojame prieš

Be 
pageidavimu 
griežtai 
veikiančius Lietuvoje karo lau
ko teismus’, prieš karo stovi, 
prieš susirinkimų, spaudos ir 
žodžio laisvės varžymą pažan
gioms draugijoms. Del perse
kiojimo Socialdemokratų par
tijos. Lietuva kaip Vo
kietijoje, taip ir Anglijoje nu-

stojo rinkų savo gaminiams 
arba apkraunami dideliais mui
tais. Be to Didžiosios Britani
jos parėdymų, Kanados valdžia 
Lietuvą priskaitė prie jai ne
pageidaujamų valstybių ir su- 
stadbė imigraciją, užduodama 
dideli smūgį lietuvių emigran
tams, kurių būriais bėga iš 
Lietuvos. Į: mus Kanados lie
tuvius minimas įstatymas, kaip 
moraliai, taip ekonominiai pa
veikė neigiamai.

Griežtai protestuojame prieš 
pasirašytą su Komos pa pa kon
kordatą, prieš persekiojimą pa
žangių moksleivių, prieš nau
jai daromą krik. dem. su tau
tininkais’ bloką—derybos des
potiškai valdyti kraštą Vietoje 
šaukti naujus Steigiamo Seimo 
rinkimus.

Šalin inkvizitoriai, šalin de
mokratijos slopintojai...
valdo kraštą visuomenės 
toji valdžia.

Didžiausios užuojautos

tavos Jaunimo S-gai, Socialde
mokratų partijai, Valstiečių 
Liaudininkų partijai, Kultūros 
Būreliams ir kitoms pažan- 
iioms organizacijoms nenuils
tančiai varančioms savo kultū
rinį darbą pirmyn.

Protesto komis, sekretorius
J. Stankus.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

AR JV8 TURITE KOKTU KEBLUMU?
Ar Jur turite finansinių vargų?
Ar Jus turite biznio rupesnių?
Mes galime Jums pagelbėti jūsų biz

nio keblumuose.
Mos galimo susi tarti su jūsų kredito- 

Finis Ir padaryti tok| susitarimą, kuris 
leistų jums likviduoti ar iiiygint! jūsų 
skolas.

Mes galimo susitarti, kad Jus pasilik
tumei biznyje ir neturėtumėt daugiau 
nesmagumų su savo kreditoriais.

Jei jus turite kokią keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bile laiku, dieną ar vakaro.

CITY OF CIIICAUO I.ANPLORDS 
ASSOCIATION

4«r>o South Ashland Avė.
Ashland prie <17th St.
Te). Boulevard 7878

CORRE & SPAR. Advokatai Landlords 
Association

V. s

Lai 
rink-

Lie-

Greita Laivų Kelionė i Europą
PER HAMBURGĄ MUSI.I MODERNINIAIS LAIVAIS

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

ST. LOUIS, MIWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės i lokalinius agentus musų

Ųamblirg-American Line
177 N. Michigan Avenue ♦ Chicago

KURIO JUS LABIAU NORITE?

Laimi

rūkytojai balsavo 8 v. ryto

,usluw

■ Štai kaip šie
MICHIGAN AVENUE

VVALLĘTS
TVVIN TENS

Wings Wallet Pakeliai

KURIS YRA JUSU PAKELIS? 
N USPRĘSKIi E ŠI A N DI E!

“WAI.I.ET AK TW1X TKNHf” klausė muši) gra
siosios Wlngs mergaitės, kai žmonės važiavo Ml- 
ehigan Avenue vakar ryte j savo ofisus. Išrodė, 
kad moterys labiau pritarė Twln Tens pakeliams; 
vyrai — Wallets. Bet Wallet pakeliui laimėjo — 
170-152! Labai karštas kontestas už oru laimėjimą 
rūkymu!

ORU IŠVĖDINTI, Svars“i;„Xsni ir
VVings yra pervaryti per visai NAUJĄ procesą—oru valymo! 
Kiekvienas prilipęs dulkės ar Žvirgždų krislelis yra Išvalomas 
is puikaus Turkiško Virginijos ir Burley tabakų Wings ei- 
garėtuose. Visi erzinantys, ėdantys nešvarumai lieka paša- 
rn!1. 1- . ,'o*<io graužimo, kartumo ar deginimo nepasilieka. 
Tiktai tyras, geras tabakas—švarus, švelnus kaip Smetona, 
vėsus kaip vėjalio dvelkimas!

1030. Brown & Wllliamson Tobacco Corporation. Louisville, Ky.

iy Wl NGS
Ifidirbti Raloigh s’ • ' t

Cigaretų ifirtulėjų — A : ?

(Oru Išvėdintas Cigaretas) (O

BŪRYS vikrių patogiu geltonplau
kių aviatorių užklupo armiją Michi

gan Avenue cigaretų rūkytojų, jiems 
vykstant i darbą.

Apsirūpinusios Wings cigaretų pa
keliais, jos pasiūlė kaip vyrams, taip 
ir moterims pasirinkimui sulenkiamus 

Ay.allet pakelius ar patogius Twin Tens.
štai pasėkos: 170 pasirinko WAL- 

LETS — 152 TVVIN TENS.
“Puse Twin Tens pakelio taip gra

žiai įtelpa j mano ridikiuli,” pasakė 
Florence Mithchell, 5075 Lockwood 
Avenue, “ir kai pirmi 10 išeina, aš vis 
dar tebeturiu 10 cigaretų kietų ir švie
žiu.”

“Bet cigareto stovis yra savaimi pu
se rukimo,” įspėjo F. B. Peterson, 2373 
East 70th Street. “Todėl Wallet pakelis 
yra mano pasirinkimas. Jis tikrai iš
laiko juos kaip naujus.”

Vienam gali patikti Wallet. Kitam 
Twin Tens pakelis. Bet jus pastebėsite, 
kad jie VISI linksta prie oro išvėdinto 
rūkymo: Wings — rukimo, kuris augš- 
tai skrenda!

FOREVER (A New Tunę Each Day By Vincent Lopez)

"/Ou CMi'T Rrt>e, SUien 
eeffiT, sou'ee uecuuMe, r '

___ _ fcmoo-

-(MERe'S ONE x TX>, Oomz, 
l'M A. CKOSSOOfcP PUZ24X HOUMD. THEM DAYS ARE 

GONE FOREVER!

■ >■4-
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REINO KRAŠTO OKUPAVIMO ISTORIJA

Birželio 30 d. paskutiniai francuzų kariuomenės li
kučiai apleido Reino kraštą, kuris buvo okupuotas be- 
vei per dvyliką metų. Tą įvykį Reino gyventojai tin
kamai įvertino: jie reiškė didžiausį džiaugsmą, kad, 
pagalios, karas tapo galutinai likviduotas.

Reino krašto okupacija buvo labai sunki našta vo
kiečiams. Apskaitoma, kad nuo karo paliaubų iki da
bar okupacija vokiečiams kainavo apie 6,500,000,000 
markių arba $1,625,000,000.

Okupuota buvo 31,000 kvadratinių kilometrų žemės 
platas, kuriame gyvena apie 6,000,000 vokiečių. Kas 
metą francuzų teismuose buvo teisiama apie 1,500 vo
kiečių. Okupantų kariuomenei buvo rekvizota 8,600 
privačių namų.

Reino krašto okupacija visą laiką internacionalėj 
politikoj buvo labai rimta problema. Nesusipratimai 
dėl okupuotų teritorijų žymiame laipsnyj privedė prie 
to, kad savo laiku katastrofingai susmuko vokiečių 
markė. O tai, savo keliu ppivedė prie išsprendimo re
paracijų klausimo, pasiremiant Dawes ir Youngo pla
nais. Reino klausimas nulėmė kelių Francijos ir Vo
kietijos valdžių kabinetų likimą, 1924 m. Poincare ka
binetas susmuko dėl Reino politikos. Tokio pat liki
mo susilaukė ir paskutinį kartą Briando sudaryta vy
riausybė.

Kova dėl Reino krašto yra jau labai sena. Beveik 
prieš du tūkstančiu metų romėnai prie Reino upės tu
rėjo savo kariuomenę. Tai buvo Romos imperijos po
litiška ir strategiška siena. Devyniems šimtmečiams 
prabėgus, kai Romos imperija tapo padalinta, iš Reino 
krašto buvo sukurta buferinė valstybė.

Prabėgus dar astuoniems šimtams metų, kai pasi
baigė trijų dešimčių metų karas, Reino kraštas tapo 
sujungtas su Vokietija. Tuo laiku tame krašte vieš
patavo apie 350 visokių valdovų, kurie tarp savęs karą 
vedė arba tiesiog užsiėmė plėšimais. Prie tokių aplin
kybių franeuzams visai nesunku buvo tą teritoriją pa
siglemžti. Tik po Napoleono susmukimo Franci ja bu
vo priversta atsižadėti nuo Reino krašto.

Tačiau francuzai tuo nepasitenkino. Visokie mili- 
taristai visą laiką skelbė, jog Reino kraštas franeu
zams yra būtinai reikalingas, jeigu jie nori neatsilikti 
nuo Vokietijos. Karo metu francuzai su rusais padarė 
startį, kuria einant iš Reino krašto turėjo būti sukur
ta autonomiška respublika.

Kai po karo paliaubų Paryžiuj prasidėjo taikos 
konferencija, tai maršalas Foch prisispyręs reikalavo, 
kad Reino kraštas butų iš Vokietijos atimtas ir ati
duotas franeuzams; na, o jei jau to negalima, tai kad 
iš Reino butų padaryta pusiau nepriklausoma teritori
ja, kur, žinoma, francuzai galėtų daryti didelės įtakos.

Tačiau Anglija ir Amerika tam sumanymui griež
tai pasipriešino, ir francuzai toj kryptyj nieko negalė
jo pešti. Visa ką jie laimėjo, tai teisę laikinai okupuo
ti kairią jį Reino krantą. Teritorija tapo padalinta į 
tris zonas: pirma zona apie Cologne, antra apie Cob- 
lenz ir trečioji apie Mayence. Iš Cologne okupantai 
turėjo pasitraukti sausio 10 d. 1925 m., iš Coblenz —- 
sausio 10 d. 1930 m. ir iš Mayence pradžioj 1935 m. 
Vienok Versalės sutartyj buvo įterptas punktas, kuris 
numatė okupacijos laiko sutrumpinimą.

Okupacijos tikslas buvo priversti vokiečius pildyti 
taikos sutartį, ypač mokėjimą reparacijų. Bėgiu de
šimties metų francuzai tris kartus panaudojo baudžia
mąją priemonę. 1920 m. francuzų armija okupavo 
Frankfurtą ir Darmstadt’ą už tai, kad vokiečiai pasiun
tė kariuomenę į Ruhr distriką malšinti komunistų su
kilimą. Kadangi Ruhr distriktas buvo neitralėj zonoj, 
tai francuzų valdžia paskelbė, kad vokiečiai, siųsdami 
ten savo kariuomenę, sulaužė sutartį. 1921 m. gegužės 
mėnesyj francuzai užėmė Duesseldorf, Ruhrort ir Du- 
isburg. Tai padaryta buvo dėl to, kad vokiečiai nesu
mokėjo reparacijų mokesnius.

Rimčiausias betgi konfliktas įvyko 1923 m., kai 
sausio 9 d. tapo paskelbta, jog Vokietija tyčia nepri
stato sutartą anglių kiekį. Sausio 11 d. francuzai ir 
belgai užėmė Esseną, o kelioms dienoms praslinkus ir 
visą Ruhr distriktą. Vokiečiai į tai atsakė pasyvių pa
sipriešinimu. Traukiniai sustojo ir kasyklos bei fab
rikai užsidarė. Francuzai stvėrėsi griežčiausių prie-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ___  $8.00
Pusei metu .....................  4.®0
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam ............... 1.5(
Vienam mėnesiui..... .......  .75

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija 8c 
Savaitei ___       18c
Mėnesiui______- - ■ , ■ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ....... ——- -------  $7.00
Pusei metu ....................... 8.50
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviems mėnesiams...................  1,25
Vienam mėnesiui__________ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .________________— $8.00
Pusei metu..............—  4.0t
Trims mėnesiams —   2.50 
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

monių. Keliolika vokiečių tapo sušaudyta, tūkstančiai 
įkalinta ir desetkai tūkstančių deportuota iš Ruhr dis- 
trikto. Astuoniems menesiams praslinkus, Stresemann 
užvedė su francuzais derybas dėl to nemalonaus inci
dento likvidavimo. Vienok reakcinga Poincare vyriau
sybė greit susmuko, ir Edouard Herriot sudarė kabi
netą iš kairiųjų partijų. Naujoji vyriausybė tuoj iš
leido patvarkymą, kuriuo buvo įsakoma kariuomenei 
apleisti Ruhr distriktą.

Laike to nesusipratimo Amerikos okupacinė armi
ja apleido Reino kraštą. Kiek vėliau tą pat padarė 
anglai. Vokiečiai daug liuosiatj atsiduso.

Reikia žinoti, kad Reino gyventojai nėra “tyro 
kraujo” vokiečiai. Tai mišinys vokiečių, belgų ir fran- 
cuzų. Prieš karą jie nelabai palankiai į prusus' žiurė
jo. O tuoj po karo prasidėjo taip vadinamų separatis
tų judėjimas, kuriems vadovavo D r. Hans Porten. Lai
ke pasaulinio karo Dr. Dorten tarnavo vokiečių armi
joj ir už pasižymėjimą tapo apdovanotas “geležiniu 
kryžium.” Kai pasibaigė karas, jis atsigręžė prieš Prū
siją ir sumanė sukurti iš Reino krašto autonomišką 
respubliką. Pradžioj Dr. Dorten turėjo didelį pasise
kimą ir įgijo daug šalininkų. Vienok separatistų ju
dėjimas greit susidūrė su didelėmis sunkenybėmis. 
Berlyno valdžia išleido įsakymą areštuoti Dr. Dorteną. 
Bet kadangi jis veikė okupuotame krašte, tai Berlynas 
nieko negalėjo padaryti. 1923 m. iš Wiesbadeno Dr. 
Dorten tapo išvogtas ir nugabentas į Leipzigą, kur jo 
laukė mirties bausmė, fsimaįšė Reiną okupavusieji 
francuzai ir prispyrė vokiečius Dr. Porteną paliusuoti. 
Separatistų vadas išsigelbėjo nuo mirties, bet politiškai 
jis mirė.

1923 m. spalių mėnesyj Reino respublika tapo pa
skelbta Aix-la-Chapelle distrikte, kurį laikė okupavę 
belgų kareiviai. Belgija tam “naujos respublikos” pa
skelbimui visai nesipriešino. Vokietijos vyriausybė už
protestavo, pareikšdama, kad Belgija nesilaiko neitra- 
liteto ir remia separatistų judėjimų. Reino lojalistai 
(ištikimi Vokietijai gyventojai) pradėjo griežtą kovą 
prieš separatistus, ž Tapo užmuštas vienas žymiausių 
separatistų vadų, Heinz. Pirmasens’e lojalistai nušovė 
20 separatistų.

Vėliau buvo iškelta į aikštę, kad separatistams 
francuzai ne tik simpatizuoja, bet ir remia juos viso
kiais budais. Paaiškėjo, kad apie 75 nuošimčiai sepa
ratistų buvo nei Reino krašto gyventojai, — jie buvo 
iš kitur importuoti. Tatai galutinai diskreditavo visą 
judėjimą. Reiniečiai visiškai atsisuko nuo francuzų ir 
juos pradėjo neapkęsti, o ypač po to, kai okupacijai 
Franci ja panaudojo Afrikoj verbuotus puslaukinius 
kareivius. Savo žiauriomis represijomis ir netaktišku
mu francuzai sugadino visą reikalą: tarp reiniečių jie 
nepaprastai sustiprino lojalumą Vokietijos valstybei. 
Jei dar pirma francuzai galėjo tikėtis, kad Reino gy
ventojai atsimes nuo Vokietijos, tai ta viltis dabar ga
lutinai pranyko. ,

Reikia tikėtis, kad Reino krašto okupačljos likvida
vimas žymiai prisidės prie geresnių santykių atsteigi- 
mo tarp Vokietijos ir Francijos. Iki šiol francuzų ka
riuomenė Reino srityj buvo savo rųšies pašinas, kuris 
neleido užmiršti' pasaulinį karą.

Ekspedicijų reikšme:il,viie'ia,sv^ailsių ekspcdici 
jų dabar randasi Arizonoj

Kiek kainavo Amerikos atradi
mas?— Ekspedicijų išlaidos, 
-y Arizonos ekspediciją. — 
Keliones į žemes ašigalius.— 
Nor)ma 'įsteigti susisiekimą 
oru tarp Europos ir Azijos.— 
Oro permainų studijavimas.

Kolumbui kainavo apie $2,- 
115 atrasti Ameriką. Tas išlai
das sudarė, — laivyno įrengi
mas $990; generalio štabo už
laikymas — $105; jūreivių 
maistui ir algoms buvo išleis
ta $315; ginklai jr amunicija 
kainavo $795.

Prabėgus 466 metams Po to 
įvykio naujojo pasaulio gyven
tojai pasiuntė į Europą milita- 
rišką ekspediciją, įkuri kainavo 
$32,080,266,968. Jungtinių Val
stijų turtas tuo laiku siekė 
$300,0(x),0(|0,000j00 suviršum. 
Taip smarkiai per tuos kelis 
šimtus metų pažengė pirmyn 
Kolumbo atrasta žemė.

Šiandien kiekviena ekspedici
ja į bile vieną žemės ašigalį, 
Tibetą arba Centralinę Afriką 
kainuoja nuo 100,000 iki 800,- 
000 dolerių. Ekspedicijos bran
gumas priklauso nuo laivų di
dumo ir žmonių skaįciaus. Ko
merciniu atžvilgiu tos ekspedi
cijos beveik jokio pelno neduo
da.

Svarbi ji yra tuo, kad numato
ma didelė nauda. Dalykas lo
bis, kad Arizonoj yra nukritęs 
didelis meteoritas. Jis yra gi
liai* į žemę įlindęs. Ekspedicijos 
tikslas yra pasiekti tą meteori
tą, kad pasinaudoti jo turtais. 
Mat, Kaikurie apskaito, jog iš 
to “dangaus syečio” butų gali
ma gauti už $500,000,000 nike
lio. Tas apskaitymas, žinoma, 
gali pasirodyti klaidingas, ka
dangi išviso apie tą mitišką me
teoritą nedaug kas tėra žino
ma.

Tačiau mums gal 'keisčiausio
mis atrodo tos ekspedicijos, 
kurios yra siunčiamos į žemės 
ašigalius arba polius. Visa kas 
ten randama, —tai sniego ir 
ledų apdengtos dykumos. Kli
matas yra labai nedraugingas: 
siaučia dideli šalčiai ir baisios 
pūgos, šiaip kokių nors mine
ralinių išteklių ten kol (kas ne
pasisekė užtikti. O vienok ten 
nuolat yra siunčiamos ekspedi
cijos, kurios gana brangiai kai
nuoja.

ScoU’o ekspedicija į pietų 
ašigalį 1912 m. kainavo maž
daug $500,000. Amundsenas ir 
Ellsvvorth 1925 ir 1926 m. 
išleido, konservatyviai apskai
čius, $200,000. Italų Nobille 
fiasco kainavo alke $300,000. 

Kiek kainavo admirolo Byrdo 
ekspedicija, — kol kas dar ne
paskelbta. Tačiau, apytikriai i- 
mant, jai išleista arti $800,000.

Ir įką tos visos ekspedicijos 
atsiekė? Ką jos įrodė? Daugu
ma tik truktelės pečiais ir at
sakys: c

“Tos ekspedicijos įrodė gal 
tik vieną dalyką. Būtent, kad 
žmogus šiandien gali pasiekti 
tiek vieną, tiek kitą žemės aši
galį. Bet tiesiog suriku supras
ti, kad, bendrai imant, žmo
nėms iš to butų bent kokia 
nauda.”

Tačiau toks samprotavimas 
yra klaidingas. Prieš keletą 
šimtų metų žmonės su panieka 
žiurėjo į tuos svajotojus, kurie 
užsidarę laboratorijose ieškojo 
“filosofiško akmens.” Tai buvo 
alchemikai, 'kurie padėjo pa
grindą chemijos mdkslui. Che
mikai irgi dirbo nesitikėdami 
kokių didelių turtų. Dažnai 
žmonės juos nesuprato. O ką 
mes matome šiandien? Chemija 
šiandien musų gyvenime lošia 
neįmanomai svarbią rolę.

Dabar žmonės turi daugiau 
supratimo apie laboratorijų ir 
mokslininkų vertę. Sakysime, 
akcininkai nei (kiek nesiprieši
na tam, kad General Electric 
kompanija moka dideles algas 
profesoriui Langmuir ir Dr. 
Alexanderson’ui. O tai dėl to, 
kad jie žino, jog Lang- 
muiro tyrinėjimai žymiai 
nupigino elektros gaminimą, 
o Dr. Alexanderson pa
gerino radio priimtuvus, žo
džiu sakant, tų dviejų mokslia 
ninku darbai tiek kompanijai, 
tiek jos akcininkams atnešė 
daug naudos.

Bet kokią naudą gali atnešti 
ekspedicijos į žemės ašigalį? 
Sakysime, ekspedicijos patyrė, 
jog Arktiko vandenyno van
dens temperatūra niekuomet 
nenupuola žemiau 28 laipsnių 
Fahrenheito. Tai įgal ir įdomus 
faktas, — bet tai ir viskas.

Pravartu atsiminti, kad ad
mirolo Byrdo ekspedicija prie 
kiekvienos progos naudojosi 
lėktuvais. Tai buvo savo rų
šies bandymas. Bandymas to, 
ar lėktuvai yra praktiška prie
monė susisiekimui. Kitaip sa
kant, buvo bandoma patirti, 
ar galima trumpoj ateityj tarp 
Europos ir Azijos įsteigti oro 
transportaciją.

Statistikos duomenys rodo, 
kad vienais metais Amerika 
eksportavo į Japoniją $453,- 
147,063 vertės įvairių prekių. 
Tais pat metais Amerikos eks
portas į Skandinavijos šalis sie
kė $359,682,949. PrileisJkime 
dabar, kad kelionė iš Skandina
vijos į Japoniją dvigubai su
trumpėtų. Tąsyk tarp tų šalių 
žymiai padidėtų prekyba, ir jos 
mažiau beimportuotų visokių 
prekių iš Amerikos.

Dabar kyla klausimas, kaip 
galėtų sutrumpėti distancija 
tarp Skandinavijos ir Japoni
jos. Visi žino, kad tarp dviejų 
taškų tiesia linija yra trum
piausia. Taip butų ir šiame at- 
vėjyj. Jeigu butų galima susi
siekimas įsteigti per žemės aši
galį, tai kelias tarp Japonijos 
ir Skandinavijos sutrumpėtų 
per pusę: dabar jis lyginasi 
10,000 mylių, o per žemės aši
galį butų tik 5,000 mylių.

Kad tai turėtų neįmanomai 
didelės reikšmės, — nėra ma
žiausio reikalo aiškinti. Ir var
gu gulima abejoti, kad netųli- 
m.Qj ateityj tatai bus pasiekta, 
perižabjio “Graff Zepneiin” ke
lionės apie pąsaulį aiškiai paro
dė, jog kelionė oru yra gana 
saugus dalykas. Drąsiai galima 
sakyti, kad už kokio desėtko 
metų bus visai paprastas daly
kas keliauti orlaiviais. Tada ir 
bus naudojama žemės ašigaliai, 
kadangi tai žymiai sutruiųpins 
kelionę. z

Ekspedicijos į žemės ašiga
lius yra svarbios dar ir kilu at
žvilgiu. Būtent, jos siekiasi 
kiek galima daugiau patirti 
apie oro permainas. Paprastai 
tarp ekspedicijos dalyvių ran
dasi meteorologų, kurie stebi 
orą ir renka tam tikrus faktus. 
Visa tai daroma tuo tikslu, kad 
butų galima Įspėti oro permai

nas. Juk butų tikra palaima, 
jei žmonės galėtų iš kalno žino
ti, kada prisiartina ciklonai, 
taifonai ir tornado. Tai duotų 
galimybės išgelbėti gyvastį tūk
stančiams žmonių.

Oro permainos turi didelės 
reikšmės žmogaus sveikatai ir 
darbingumui. Ir butų tikrai ne
paprastai svarbus dalykas, jei 
orą įspėti galima butų už kelių

Andrejs Upite

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skuįenicks

(Tąsa)
Nurimti ir ten negalėjo. Ė- 

me vaikštinėti per visą vagonų 
eilę ir žvalgytis. Buvo toki ne
tikra viltis, galbūt kur nors ir 
pamatys, nors aiškiausiai žino
jo, kad čia jų nėi*a. Aišku, ne
buvo. Bet grįždamas pastebėjo 
“Tarpininko” kantoristę Vandą 
Stiprais. Jos skruostai žydėjo 
■tamsiu rausvumu. Robertas 
prisiminė tas rožes ant stalo. 
Paprašė leidimo ir prisėdo, ši 
padori mergičkė su savo do- 
mingumu buvo maža kompen
sacija tam, ką jis šiandien pri- 
sikentėjęs nuo tos antrosios. 
Pajuto savyje lengvą priekaiš
tą, kad ikšiol taip maža buvo 
domėjęsis ja pačia ir visai ne
buvo pasiteiravęs apie jos gy
venimą ir sąlygas.

“Leisk Tamstai padėkoti už 
gražiąsias rožes.”

^irdiJigai paspaudė jos ran
ka. Atsakymas buvo nedrąsus, 
bet, kaip' jam atrodė, reikšmin
gas. Po to jis paprašė leidimo 
užsirūkyti papirosą. Bepdrai, 
laikėsi kaip tikras džentelmo- 
pas. Niekam negalėjo į galvą 
ateiti, kad čia važiuoja viršinin
kas su savo tarnautoja. Jie kal
bėjosi, išlengva pasidarydami 
vis laisvesniais ir atviresniais.

Pasirodė, kad Vanda su mo
tina ir broliu gyvena pajūry, 
prie to irgi ten pat, Edinburge. 
Jr tą Robertas buvo pamiršęs, 
kad ji baigusi Draudzinios gim
naziją, dirbusi kaipo mokytoja 
ir dabar studijuoja paidagogi- 
ją. šiek-tiek pažįstama su Ro- 
cą Meija, žinojo šj-tą papasa
koti apie jos skandalingą gyve
nimą bendrai su tuo antruoju, 
“Demokrato” Nelke. Mokytojų 
tarpe girdėti protestai, net 
švietimo skyriuje buvę kalbos... 
Robertas ir tai įsidėmėjo. Tas 
savo laiku galėjo būti sunau
dojamas.

Iki Edinburgo jie jau bdvp 
pasidarę beveik draugais. Vis- 
tik, iš stoties Robertui dar ne
norėjusi eiti. Jie pmieido dar 
vieną trąų^iųį iš ir
du iš Rygos. Neątyažiayp nei 
ponia SJąoką, neį Emanuelis. 
Jau visai sutepu, Vanda rengė
si atsisveikinti. Bet įr Hubertui 
buvo visai pąkeiįpi. įsikabinęs 
po rankai palydėjo kantoristę, 
iškreiptais nedažytais varteliai# 
įleido darželin, kur augo ketu
rios pušys ir didelis alyvų krų- 
mas šalę smėliu apibarstyto ta
kelio. Gilumoje namelio languo-

kas tai

griežią

se buvo šviesa. Viduje
skambino balalaiką.

“Tai Alfredas. Jis 
mokyklos riišįąkų būrelio sty
gų o^’kcstre.’, 

■ ................... ■ ■ ■■ i-'-r..................................................................................................................................................

NIEKS . NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį krąštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padarytį malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTU-

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

Kadangi 50 centų i Lietuvą siusti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite -savo gimines.

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

Dur prieš Naujus metus siųskite į IJetuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 ceųtų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania. Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti vi«>ų melu prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

I'

dienų ar kelių savaičių. Ekspe
dicijos į žemės ašigalius tuo 
atžvilgiu daug ką yra nuveiku
sios. Jų surinkti faktai žymiai 
prisidėjo prie tikslesnio oro 
spėjimo. Nėra abejonės, kad 
trumpoj ateityje toj srityje bus 
nuveikta dar daugiau. Na, o tai 
reiškia, kad net finansišku at
žvilgiu tos ekspedicijos pilnai 
apsimoka. — K. A.

■Robertas atsisveikino lyg 
nuo senos, geros pažįstamos. 
Vandos rankos paspaudimas 
dabai* buvo drąsesnis ir tvir
tesnis.

'‘Iki pasimatymui, pone di
rektoriau. Atlankyk mus kuo
met nors sekmadienį...”

Bet kai Robertas pasiliko 
vienas, tamsiose, ūžiančiose 
pušyse, sunki beviltis suspau
dė jo krutinę. Buvo toki vienu
ma, ir taip liūdna, lyg jis bu
tų šiandien kažinko nustojęs. 
Lyg ko laukdamas, klausyda
masis ir dairydamasis jis perė
jo Juros gatvę. Du dengti au
tomobiliai nu ūžė. Majorų link, 
sukdami dulkes ir žaibuodami 
.prožektoriais. Kai jie nutylo, 
už kopos vėl pasigirdo papras
tasis, nubodusis juros užimąs.

Vasarnamis tamsus. Tiktai 
pro vieno lango langinių išpiu- 
vas žibėjo 'šyįesa. Apytamsia
me, dienos metu įkaitintame 
koridoriuje Robertas pajuto, 
šį vakar čia neišlaikysiąs. Nei 

užmigti. Va
karykščios nakties šampanas 
dar tebebuvo galvoje, spalvo
tos liktarnėlės dar mirgavo at
mintyje.

“Ar ponia jau miega?”
Tildė patvirtino. Busią, šį 

vakar jautėsi blogai, skaudė
jus! galva ir užėjęs svaigulys. 
Paliepusi netrukdyti, šoferis 
virtuvėje gėrė arbatą užkan
džiaudamas duoną su sviestu, 
kumpiu ir kiaušiniais. Rober
tas biaurėjosi tokiu valgiu. Ten 
pat koridoriuje, ties Fridos 
miegamuoju, jis tarė pusbal
siu, bent vistik ganėtinai tvir
tai :

“Ponas Sprukstinis Rygoje 
man padavė laišką poniai. Aš 
jį nunešiu. Be .to dar aš turiu 
suieškoti poną Krėslinj. Ponui 
Tombergui jis rytoj būtinai 
ręikalimgas.”

Už durų pasigirdo Fridos 
balsas, silpnas ir šaltas.

“Tu buvai suėjęs tėvelį? Kas 
jam ten yra?”

“Nieko nėra, viskas gerai. 
Rytoj papasakosiu.”

(Bus daugiau)

■jiurimti galės, nei

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”.
45c kopija.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE
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Teatruose Cicero
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, liepos I diena, 
bus rodoma kalbantis paveiki 
slas ‘The Unholy Three”; svar
biausią rolę šiame paveiksle 
■vaii|ina Lon Chaney; scenos 
produkcija “Smart Smarties”; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Jonr- 
ney’s End”; paveikslas vaizduo
ja karo baisumus; kitokie nu
meriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslai iš Byrdo 
kelionės į pietų polių; kitokie 
numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikslas su dai
nomis “Song O’ My Heart”; 
paskilhusis lyriškasis • tenoras, 
John iMcCormack, sudainuoja 
11 dainų; kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
4 d. liepos bus rodoma paveik
slas “Swecthearts and Wives”; 
scenos kai kuriuos numerius 
išpildys dainininkas Mark

Lietuvis Stašaitis pašovė 
banditą

savimi
ne- 

prie
gy

ja u-

Surado dalį valdžios 
degtines

Pirmadienio vakare, birželio 
30 d., John F. Stašaitis, 1607 
So. I9th court, Cicero, ėjo na
mo iš cigarų krautuvės, kurią 
laiko netoliese.

Stašaitis nešėsi su
$100. Apsaugai pinigų jis 
sėsi ir revolverį. Alėjoj 
namų, kuriutųje Stašaitis 
vena, jam pastojo kelią
nas, kokių 20 metų, banditas.

Banditas paliepė Stašaičiui: 
“Rankas aiflkAtin!” Stašaitis, 
ažnot iškelti Tankas, paleido 
penkias kulkas iš revolverio. 
Trys jų pataikė banditui. O 
banditas, sąvo keliu, suspėjo 
iššauti tik kartą ir susmuko. 
Bandito kulka nekliudė Stašai
čio.

Ligoninėje pasirodė, kad jau
no bandito padėtis kritiška. 
Klausinėjamas policininkų, jis 
kart kartėmis atsisakė pasaky
ti savo 
resa. Jo 
nenorįs, 
joge i jis

Kada
į ligoninę, jis pranešė jai esąs 
F rauk Leja ir gyvenąs adresu 
2039 West 19 St. Bet vėliau' 
policijai patyrė, kad minėtu ad
resu toks asmuo niekuomet ne
gyvenęs.

• Atlikę šį širdžiai mylimą dar
belį, ėjome apžiūrėti ir aplan
kyti kitų kapus.

Štai Antaninos ir Juozo (la
bilų kapas. Jų sūnūs Edvar
das dar jaunas miręs. Bet ko
kį gražų įspūdį teikia jų ka
pas: puikus paminklas, su jau
nojo velionio fotogral’ijaX vi
suose kapo kampuose ipasoain- 
tos gražios skarotos eglaites, 
pats kapas prisodintas įvairiau
sių gėlių. Visos žydi, visokio
mis spalvomis pasipuošusios. 
Matant taip rūpestingai apžiū
rėtą kapą, malonu darosi, ir 
tokie tėvai yra verti didžiau
sios pagarbos.

Keletą žinksnių pažengus, 
štai kapas Mateušo Burnicko. 
Verkiantis medelis sergsti ka
pą. Kapas pilnas gėlių, velykė
mis aplinkui apkaišytas. Pa
minklo nėra, ir sunku jis pa
statyti, nes našle neturi iš ko,

ir reikia jai du kūdikiai auk
lėti.

Netoli kelio, šalia Marijonos 
dnukienes kapo, stovi visiškai 
apleistas kapas draugės IB'uro- 
kienės-Kulikauskienčs. Ją gerai 
pažinojau. Geros širdies, drau
ginga buvo moteriškė, bet 
pas apleistas.

Einame dar toliau. Dvi 
tografijos, o parašas sako,
čia palaidoti Kazimieras Bart
kus ir Ona Bartkienė. Pažino
jau ir juos. Kazimierą Bart
kų ištiko nejiaimė ir jis mirė. 
Gailesčio kremtama mirė ir jo 
žmona, kuri negalėjo gyvenimo 
draugo užmiršti. Tikra malonė 
■viešpatavo Kazimiero ir Onos 
Bartkų gyvenime.

G r ab ori ai

BUTKUS
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

ka-

fo
kai!

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. fralsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

Lietuviai Gydytojai____

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 1980.

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. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriu j Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė,
■o

Akių Gydytojai

š—s.

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

Tel. Branavrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
------- O-------

VALAMDOSi
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonai Cana) 0464

vardą, pavardę ir ad- 
aiškinimas buvo toks: 
kad motina sužinotų, 
patekęs bėdon.
policija vežė banditą

Silvestrą, Mykolą,

Lietuvės Akušerės 
4*»*WWW**w^^^#W*^#*^****^^*WWWWW*^*

MRS. ANKLIA K. JARUSH 
Pbysjca) Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Sekmadienio naktį 15 vyrų 
išvežė iš valdžios sandelio deg
tines už $200,000. Pirmadienio 
vakare dalis tos pavogtos deg
tinės užtikta rodhauzej vardų 
Roma Inn, kuri randasi 95- 
toj gatvėje, arti We$tern avė. 
Areštuota rodhaii7A\s savinin
kas, bartendoris ir dar keletas 
asmenų.

Bridgeportas

MYKOLAS BUKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 d., 10:30 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs šyepčionių ap., 
čikinų puxap., Pušelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Kazimierų, po tėvais Bu- 
kaveckaitę, brolj Antaną, 4 pus
brolius 
Kazimiera ir J.oną, ir gimines. 
Uetuvoj brolj Augustiną ii- dvi 
seserį — Kastanciją ir Justiną. 
Kūnas pašarvotas randasi 6120 
S. Keatin<>' Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 5 d., 8 vai. ryto iš namų i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vęjionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Mykolo Bukėno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat jiuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir

Užmušta 3 metu bernaitis

Policija gaudo reporte 
rio užmušėjus

Policija ieško moteriškės, 
kuri pareiškusi, kad ji galin
ti pasakyti kas nudaigojo “Tri
būne” reporterį, Alfred Lin
gių. ilk* to, Los Angeles poli- 

Foster, 
nušali-

cija areštavusi Frau k į 
kurio revolveriu buvo 
tas Lingiu.

Rasta lavonas 
maugto žmogaus

pas-

au-
ra- 

300

Pasmaugto ir išmesto iš 
tomobilio žmogaus lavonas 
sta arti First avenue, apie 
pciįiį į šiaurę nuo 31 gatvės.
Lavonas nepažintas, kai rasta. 
Ant lavono rankos ištatuiruo
ta raidės “F. L. T.”.

Paskendo
Forencsinc, 9
5319 Lincoln 

California

metų 
avė., 

parko
bernaitis,
paskendo
prūde, niekam nematant. Reng
damiesi uždaryti parką, prižiū
rėtojai užtiko vaiko dviratį ir 
drabužius. Policija surado kū
ną prūde.

Kaip taksos “fiksinta”
Pavieto asesorius (lene (i. 

Olive.r traukiama teisman. Jis 
yra kaltinamas 'tuo, kad “lik- 
sinęs” taksas. Valstybės gynė
jai gavo pripažinimą Werner 
A. Wieboldt’o (departamenti- 
nės krautuvės galvos), kad jis 
sumokėjęs daugiau, kaip $42,- 
000, idant 1927 m. taksos jam 
butų sumažintos.

South Side
City of Chicago Landlords Asso- 

c ation patapo žymi šios apielinkės 
> rganizacija. Ji atliko pastebėtinus 
dalykus ir iš menkos pradžios pata
lo viena iš didžiausia associacių 

< hieagoje. Ji pasiūlo publikai ap- 
(Iraudos palisą už $3 į metus, kuris 
: pdraudžia narį nuo kokių nors ne
smagumų su rendauninkais. Namo 
turėjimas pasidaro smagumu, jei 
: aviniokas patampa šios associacijos 
jiariu. Ji įvedė naują patarnavimą
- teikimą lysų visiems savo na
tinis dykai, be to duodami 5 ir 30 

dienų pareiškimai, notąrizuojami vi- 
: i legaliai dokumentai ir šimtui ki
tu patarnavimų nariams. Nebegali- 
ma daugiau South Sidčs jk>isivaizduo
ti be City of Chicago Landlors Asso- 
ciation.

dėl to už
metu vai-

Trekas užgavo ir 
gavimo mirė trijų 
kutis Richard Zaremba, ties na
mais, kuriuose gyveno, adresu 
3091 Union avė. Trako draive- 
ris buvo Bocco Boffner, 2907 
So. Union avė.

Lietuvių tautiškas 
kapines atlankius

Praėjusi sekmadienį, birželio 
29 dieną, su sūnumi ir dukte
ria, nuvykau į lietuvių tautiš
kas kapines.

Artimos mums ypatos kapą 
radome puikiam stovyje. Vison 
gėlės, nuo mažiausios iki di
džiausios,
— kapo puošimo 
Dukrelė aplink kapą apkarpė 
žoleles, aš atnešiau vandens iš- 
troškusioms gėlėms pagirdyti. 
O sūnaitis, taip sau, pasvajojo 
apie ‘brangią motiną, kuri taip 
karštai jį mylėjo.

mažiausios 
eina savo tarnybos 

pareigą.

Nuhudę liekame
Moteris, Brolis, Pus
broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius Eudeikis, tel. Yards

Moderniika Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn AvenueRICHARD ZAREMBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 dieną. 3:50 valandą 
po pietų, 1030 m., sulaukęs 2 
metų 9 mėnesių amžiaus, gi
męs Chicagoj. Paliko didelia
me nuliudime tėvą Leoną, mo
tiną Prancišką, 2 brolius —- 
Leoną ir Vladislovą, seserį 
Prancišką, ir jęimines. Kūnas 
■pašarvotus randasi '3001 go» 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepas 3 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i Sv. Jurgio * parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o is» ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.
* Visi. A. A. Richardo Zarem
bos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, l’elefo- 
nas Yards 1138.

K A ZIMIE K A S N A U G Z E MIS

t
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Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 30tą dieną, 4-tą va
landą ryte, 1930 m., sulaukęs 
apie 57 metu amžiaus, gimęs 
Lietuvoj. Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., Čianiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 39 
metus. Priklausė prie daug 
draugijų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Barbora (po 
pirmuoju vyru Tarvydiene), 
dukterį Juzefą, 2 sūnūs <— An
taną ir Benediktą, podukrę Ju
zefą, 2 posūnius — Adoma ir 
Aleksandrą Tarvydus, marčias, 
žentus, anūkus, brolio sunūs ii 
dukteris, sesers sūnūs ir gimi
nes Amerikoj, Lietuvoj irgi 
gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3202 Auburn Avė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
liepos o-tą dieną, 8-tą vai. iš 
ryto iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimįero Nąug- 
žemio g’minės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

; navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Simui, 
Podukrčs, Posūniai. 
Marčios, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Lai<|outvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

JONAS FRIEMONAS
Mirė birželio 30, 1930 m., 

8:20 vai. vak., 52 metų am
žiaus. Kilo iš Biržų apskričio, 
Papilės parapijos, Vaidginų 
vienkiemio. Amerikoj išgyve
no 24 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Marijoną 
po tėvais Beržinaitę, dukterį 
Oną, sūnų Juozapą, brolį Pet
rą, brolienę Elzbietą, sesers 
dukterį Marijoną Medalinskie- 
nę, jos vyrą Jurgį, o Lietuvoj 
tėvelius, 2 seseris — Oną ir 
Elzbietą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas 1302 So. Turner Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepou 3. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas i šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Simus, 
Brolis ir Gimines.

Laidutuvėius patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt <532.

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GKABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, p 
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

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregysta. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama j 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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
O-------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Res.: 2506 West G9th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

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 dąug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu 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

1646 W. 46tih St.

1327 So. 4Sth Ct.

Telefonai
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 6208

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akiu Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashia^I Avense 
Phone Boulevard 7878

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musę patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale viiuomet 
esti sąžiningu ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu 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 grabų išdir- 
bystės.

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliojus uėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

Ofi«o Telefoaaa Vlririala 0030 
Hm. Tel. Vau Bure* 08B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaodot 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ire - ----- -----

4142 Archer Avė.
iki 8 vakaro. NedMlom auo 10 iki 12 

M- Namq ofiaaa North Sida 
3418 Franklin Blvd.

Valaadoa 8:80 iki 0:80 vakaro 
------- O

dle-

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

•—.-- o, „

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P, Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi Dairai sutarti

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 go. 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 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

9 iki 1 — Išėmus SubataaNuo

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avi.

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 1® iki 12

■ i i ■ i jti 11» 11 ■> 11 u n m ' imm

TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
, Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 0 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Phone Cąnal 6222

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. BERTASH
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 Arteąian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Šliure 2238 ar Randolph 6800 
__ a------------------ '

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South. Ashland Avė., 2

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

, Phone Midiray 2880

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOEN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo i-t

Telephone Roosevelt 9t90 
Namie 8-9 ryte. Tol. Republic 9600

V. W. ’ RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

4729 lubos Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Buildioir

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. i iki 6;
Subatoj 1 iki G. Tel. Canal 2551

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.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12,
Rez. Tclejhone Flaza 32112

J0SEP1I J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Atihlund Avė.
Tel Boulęv. 'd

Re:-. G.il.’i So. Roi-kH-cll SL 
Tek Rępublic 9723



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis liepos 2, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

prasidės pamokos
popierų. iPamokas

žinomo adv.

huną kuogieriausi ir todbl vi
si mėgsta jų klausytis.

Paskutinis J. Babra 
vičiaus koncertas 

amerikiečiams

čia diena, 1930 m., 7:30 valan- 
(|į vakare, 
įsigijimui
laikys virš minėtas kliubas, po
vadovyste gerai
Joseph J. Grish (Grisius). Vi
si yra kviečiami lankyti šias 
pamokas. — G.

S. L. A 134tos moterų 
kuopos narių domei

Teko nugirsti, jog musų my- hš priežasties 4-<tos dienos lie
jimas dainininkas p. J. Babra- Pos šventės, minėtos kuopos
virius rengiasi neužilgo atsi- mėnesinis susirinkimas įvykti 
sveikinti ne tik su Chicagie- negaIi. Narės prašomos yra sa
kiais, bet ir su visais Amerikos vo mokestis užsimokėti pas lin.
lietuviais, ir spalio 5 d. 1930, sekertorę K. Katkevičienę, 2859 
dainuos paskutinį kartą Chi-|W. lOtli St 
cagos lietuviams Eighth Street 
Teatre. Gerai1 atsilsėjęs ir su
tvirtėjus, jo balsas bus dar 
malonesnis, ir lodei, supranta- 

bns dar liūdniau 
Pakeliu 

Babravičius dai-

phone Lafayette 
7382. Sekantys kuopos susirin
kimai bus laikomi toje pačio
je vietoje, tomis pačiomis die
nomis ir tuo pačiu laiku, kaip 
ir iki šioliai.

Kuopos Valdyba.
ma, mums 
atsisveikinti su juo. 
Lietuvon p.
n uos New York c, Worlds Chain I iv •> i j
Radio Stoty, o paskui keliaus BOlSCVlKlį SKURdaS 
Lietuvon dainuoti Lietuvos Ope- atidėtas nagrinėti 
roję Kaune. Ir 4 * i *1 * *

Babravičius suteikė mums KClViriaUCniUl 
daug malonių valandų ir to- -----------
dėl mums nesinori su juo at- Vakar teismo kaleiuįoriuje 
siskirti, bet dėl jo labo, kaip buvo pradėtas naujas komuni-j 
materialio taip moralio, mes stų skundas nagrinėti. Skundoj 
jam linkime pasisekimo Euro- nagrinėjimą 
pojo ir Lietuvoje, ir tikime, 
jog už metų-kitų jisai vėl at
lankys mus Amerikiečius.

Mtė

, teisėjas atidėjo 
ketvirtadieniui, liepos 3 dienai.

Rep.

Po truputi
Sandariečių seime vienas vy- 

į ras pasakė, buk “Nau jienos” 
norinčios praryti sandariečius. 
Bet “'Naujienos” nėra tas smal
kas, kurį šventas Jurgis nu
dūrė, ir aš manau, kad sanda- 
riečiams Jurgiai ndreikalingi, 
idant “Naujienas” badytų. O 
tas žmogus, kuris gązdino san
dariečius, ‘tur būt. pats serga 
priėmėte, kurią gavo 
.pas vyčius. 

» * *
“Draugas” pyksta, 

sivienijimas Lietuvių 
je nepriėmė

būdamas

kai aukos koketuojamai.
Po to klebonas surado kita 

būdą aukoms gauti. Eina kal
bos, buk jis Įsakęs seserims 
mokytojoms, kad iš kiekvieno 
vaikučio, kuris nori priimti su
tvirtinimo arba dirmavones /sa
kramentą, (butų imama 2 do
leriai, jei vaikučiai lanko vie
šąją mokyklą, ir po 1 dolerį, 
jeigu jie lanko parapijos mo
kyklą. Dirmavones diena 'buvo 
birželio 22.

Tėvams butų skaudus toks 
įsakymas, nes Kristus mokino 
visus be skirtumo ir teikė sa
kramentus veltui. O dabar West 
Pullmano parapijoj reikėtų mo
kėti už sakramentus, jeigu no
ri būti Kristaus mokiniu ir se
kėju. Parapijomis.

JSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4650 South AHlilantl A*.. 2 uugStas
Anhland prie 47th St.

Tel. Boulevard 787«
$3 I METUS $3 l METUS

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

sideda su Liepos Ima diena, 
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Susivienijimas Liet. Namų Savinin
kų ant Bridgeporto laikys pusmetinį 
susirinkimų trečiadieny, liepos 2 d.. 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijos di
džiojoj svetainėj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai ir norintys įstoti malo
nėkite laiku pribūti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kuriuos turim ap
tarti. Raršt. S. Kuneviče.

pra- 
Da-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335 kp. pusmetinis susirinkimas 
įvyks seredoje, liepos 2 d., 7:30 vai. 
vak., Zigmo Mickevičiaus ofise, 
2505 W. 63rd St. Visi nariai susi
rinkit paskirtu laiku, nes S. L A. 
Seimo delegatai išduos raportą ir 
dar daug kitų reikalų turim.

Valdyba.
šiuomi pranešame, kad SLA 109 

bet ir patį dievą iš-1 buvo surengtas gražus bankie-1 PUsi”®tims susirinkimas yra 
t-l © n ‘atidedamas iš liepos (July) 4 die

nos ant liepos 1.1 dienos. Tai daroma 
iš priežasties, kad liepos 4 d. pri
puola šventė. Taigi visi nariai nepa
mirškite, kad kuopos susirinkimas 
atsibus liepos 11 d., 7:30 vai. vaka
ro. Meldažio svet. —Valdyba.

kad Su- 
Ameriko- 

dievo. Nepykite, 
broliukai, nes kada jus skirs
tės su Susivienijimu, tai išsi- 
vedėte ir dievą, palikdami vio 
nūs bedievius. Tuomet bedie
viai ne tik Romos trusto gar-

North Side
Praėjusį šeštadienį, birželio 

28 d., dr-gų Jurgelioniu na
muose, 2116 Mihvaukec avenue,

Marųuette Park
Iš džianitorių vei 

kimo

Draugystės Lietuvos Dukterų 
gų peržiūrėjimo ir išvažiavimo 
gimo komisijų susirinkimas įvyks 
šiandie, liepos 2 d., 1 vai. po pietų, 
ponios Valančiunienės namuose, 5929 
So. Throop St. Pageidaujama, kad 
narės, kurios gali, atvyktų, nes rei
kės paskirti darbininkus išvažiavi
mui. Yra paimtas P. Svelainio dar
žas ant 4 liepos. —Komitetas.

kny- 
ren-

RENDON 3 kambariai, gazas, 
elektra, toiletas, 913 W. 20 St. 2 lu
bos.

Į CLASSIFl
Business Service 
Biznio Patarnavimas

ED APS. ]
' For Rent

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymu. 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.

PASIRENDUOJA cottage, 115 
mylių nuo Chicagos, arti Michigan 
ežero. Pigiai. Rašykite M. Kazan, 
Cobert, Mich., Route 2.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

o-

10% PIGIAU UI VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisomė stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8468.

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Skolinam Jums Pinigui 
$100 iki $2,000

Jus atmokate matomi* mftneain* 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame aiorgitiua b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V1 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiso.
, S. OSGOOD

2231 West Division Street 
“Upstairs” 

Telephone Armitage 1199

SKOLINAM NUSTIGUS 
nuo $50 iki $30,000

Neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

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

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGTČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

KAM REIKALINGA?
Mes turime $4000.00, kuriuos no

rime investuoti ant pirmų morgičių, 
ant 3 ar 5 metu. Namas turi būti 
verčios ne mažiau $8000.00. Kam 
tiek pinigų reikalinga, atsišaukit į 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted St. 
Box No. 1210.Į

Miscellaneous for Sale 
Įvairu* Pardavimai

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

PARDAVIMUI grosernės fixturiai: 
aisbaksis, kaunteris, svarstykles, ka
vos ir mėsos malėjas. Atsišaukite 
2507 W. 47 St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui moteries 
35—45 m. amžiaus, kuri norėtų gy
venti ant ūkės. Aš esu našlys, 45 m. 
amžiaus. Rašykite George Gūdis, 
Bruce, Wis., Route 2.

PASIRENDUOJA šviesus ir ne
brangus kambarys dėl vaikino, su 
valgiu . Geras patarnavimas. 4359 
S. Maplevvood Avė., 2 lubos.

______ Automobiles_______
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NA$H automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, aport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

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

braukė iš savo knygų. Ir nuo tas. Draugai Jurgelioniai susi
nto laiko S. L. A. nepriima jo- kvietė gimines ir savo arti- 
kio nario, kuris nemoka nusa- minusius (jramgus; taipjau bu- 
kytų sulig konstitucija duok- vo ir būrelis jaunimo — tai 
lių. Ir, kaip matote, ant “Drau- daugiausia Bijūnėlio choro na
go” meškers S. L. A. nariai rių.
nekimba. Besišnekučiuojant svečiams,

* * * apie 10 valandą drg. Jurgelio-
Bolševikai sako: “Social-bur- niai pakvietė svečius vakarie-

j žujai buvo nudžiugę, bet da- nei. Valgomasai kambarys bu- 
bar ir vėl vaikšto lig musę nu- vo papuoštas gražiausiomis gč- 
riję”. Jeigu bolševikų skundą lėmis ir stalai apkrauti įvai- 
teisėjas išmetė ir jie turėjo Į-riais valgiais, 
iš naujo rašyti kaltinamą, tai 
gal “social-buržujai” ir nusimi
nė dėl bolševikų nepasisekimo.

* * *
Bolševikai vis giriasi tai vie

ną, tai kitą pastatę prie gėdos 
stulpo. Jie yra keisti sutveri-1 k kla bet dalykas toks, kad | metin‘s susirinkimas atsibus Š’'<1.J> 
mai. Juk bolševikams- aėdos 4> i v • t • P°s» 7 val- vak- paprastoj svetainėj.. ... v .... , Aldona Jurgehoniutc baigė p^a- Nariai ir narės malonėkit skaitlingai
stulpas yra tikra šventoji vieta. mokykla vos 12 metų bu- pasirinkti, nes turim daug bėgančių 

dama, ir mažai yrai įtokių jau- ffaįai sla 36-to Seimo išduos sa
nuotų, kurie tokio amžiaus ga- vo raportus, —Valdyba.

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNI9 DYKAI

Sport Roadster valiausia ---------
Standard Coupe vCliausis —........

Town Sedan iftvaž. 2160 mylių 
____ Standard Coupe nepaprasta verte 
1929 Tudor, nauji talral, iftv. 2700 m. $375 
1929 Roadster, tilt Windsbield, spotlight $375 

Visi karai turi 90 dienų r&štiftka
garantija. $20 iki Įmokėti.

M. J. KELLY.
4445 West Madison St.

1930
1930
1929
1929

$495
$495
$405
$295

Vakarienės laiku patyrėme, 
kad šio bankįeto kaltininke bu
vusi draugų Jurgelioniu dukre
lė Aldona, kuri šiomis dieno- |r?« Paprast°.i ,«vet^;ne.b A1į to susi- 
mis baigė pradinę mokyklą. ---------- -
Nors daug jaunuolių baigia mo- Harvey, III. — SLA 289 kp. pus-

Darbininkų Lietuvių Sąjungos su
sirinkimas 4 d. liepos neįvyks iŠ 
priežasties šventės. Kitas susirinki
mas bus rugp. 1 d., pėtnyčios vaka-30 dieną birželio Džianitorių 

('Jonais Marųuette Park Liet. | Kliu<bo gaspadinės ir komite
tas turėjo pas S. Rakauską pa
sitarimą apie liepos 4 dienos 
išvažiavimą. Susirinkusieji pa
siskirstė kam kas veikti. Bus 
dedama didžiausios pastangos, i_ , . , . .. . , v. . , , .. i . .. Tokiu įbildu ne gėdos suvis ne-kad svečiai butų patenkinti 1 . __ ... ,
klitfbo išvažiavimu. tl.“'L I^Įatyk lx>lsev.ką -------- ----------  ---------  ----------------------------

Platesnių pranešimų žiūrėki- p' '®,‘,t< <>s. w 11 p.° al Jls 11 lėtų baigti tų mokyklą. .
x v. i • • atkišęs ranką auku prašys. ulnu lomVa nrn SLA 36 kuopos susirinkimas įvykste pranešimų skyriuje. v * i . Aldona ne vien lanke pra- trečiadfenyj licpos 2 d„ 8 vat vaka.

Atsilankykite i ši išvažiavi- , . v. . dhię mokyklą, bet iš pat ku- re, Liet. Auditorium, 3133 S. Halsted
ma nesigailėsite ’ Prusei'ka sako: sandarieciai, dikystčs jį yra Bijun51io drau- St. Prašau visų narių pribūti; bus

Busiu ir a«. ftjrdi. Ateimulinę t>rie grabo- Gijelės nar®. todėl yra. ir Į

______________  naus, tai iiaidotuves pigiau at- g-erai lietuviškai prasilavinusi, lužsimoket užsilikusias mokestis.
T. , . V1 , seisią. Well, aš sakau, tegul Aš manau, ka3 Aldona ir to- _RaštJ.. Balčiūnas.
Lietuvių Valanda IPrusciia vasnoja “Daily Wor- Iiau pusiIi.ks Bijūnėlio auklėti- DženitoritĮ bankieta8’ir išvažiavi.

kerim duoti paskutini patepi- () ateinantį sezoną ji pra- mas įvyks Jiepos 4 d„ Jos. Boushis 
mą, nes jis baigia jau panta- dc.s lankyti aukštesniąją mo- yietoį 87 ir MaP^ ^ve-: netoli Wil- 
piltis nuspirti. Ikyklą. [odei JOS tėveliai, įver- Archer Avė., apie 1 mailė į vakarus

tindami savo dukrelės pasta n- nuo Kean Avė. Bus programas su 
v n i • x • laimėjimais, virvės traukimas, bate- gas, surengė gražų bankietą Ifhįo sumušimas, kiaušinio nešimas, 

atžymėjo Aldonos gyvenimo vaikų ir mergaičių lenktynės, obuo- 
ivMnrnnn+u lurmn flnkiimnntn ,il* rinkimas. Bus taipjau šokiai, groti Alai n autą pumą (sokumentą, .an^ Paloniui. Norintys dalyvauti 
kurį ji gavo baigusi kalbamą Šiame bankiete. pašaukit Rakauską 

Neramumas Šv. Povilo ir I mokyklą su geriausiu pasižy- tel. Pairtas 4899. -Komitetas.
Petro parapijoj mėjimu.

_______ Dėkingi esame dr-gams Jur- — ------- --------------  
šioje parapijoje klebonauja geliouiams už vaišes i1!1™1! pi ■ ęę«rirf| ■ HO 

kunigas Statkus. Nuo to lai- Pskumą, o Aldonai vel.jame| | ULAddlrltU AUd. 
ko, kai jis 'atkelta j West Pull- ^^0 pasisekimo.
maną 1927 metais, daugelis pa-1 Svet,s S’
rapijonų nenorėjo turėti jo ir 
dėjo pastangas, idant gauti ki
tą kunigą. Bet ikoturi komite- 

perėjo kunigo pusėn, o ku- 
pasirodė priešingi kunigui,

Amer. Kliubas jau antru kar
tu dirba, idant kuo daugiau
sia išsiimtų amerikoniškas po- 
pieras katrie dar jų neturi. To
dėl, pradedant liepos (.Tūly) 3-

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir bučemė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gerą biz
nį, 2953 W. 38th St.

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

GERAS BIZNIO KAMPAS
Cigarų, cigaretų, saldainių, smulk

menų, Ice Cream. Delicatessen, mo
kyklos reikmenų ir t. t., skersai nuo 
mokyklos. Taipgi 1 trokas ir anglių, 
medžių ir ex^x?sso biznis.

2258 W. 21st Place ‘
—O---------

Specialistai rydyme chroniškų ir naujų li
tru- Jei kiti negalėjo luini* išgydyti, atsilan
kyki t p ai mane Mano pilnas iAegzamlnavl- 
mai atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegsaniinavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

1 po

PARSIDUODA irrosemė nikiai. Pi
gi renda, ruimai pagyvenimui. Par
davimo priežasti patirsit ant vietos, 
3853 Wentworth Avė.

Pustapėdis.

West Pullman

Exchang^-—Mainai
6 FLATŲ namas, randasi prie 42 

ir Wells gatvių. Savo $2500 
eųuity mainysiu ant bile ko, su 
biskiu pinigais. Suteiksiu Warran- 
ty Deed. Tel. Stewart 6889.

-------o--------

artisti- 
liaudies

klausy-

MAINYSIU savo gražų 5 kamba
riu nameli, su 2 lotais, ant farmos 
p-eroi anielinkėj. Rašvkit savininkui 
S. M., 5117 So. Oak Park Avė., Chi
cago, 111.

RAMOVA
THEATRE

35tb and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

Magna Screen
ant

“Redemption”
• dalyvaujant

JOHN GILBERT 
TAIPGI SHARKEY-SCHMELING 

KUMŠTYNĖS
Taipgi 

Vitaphone Vodevilio Aktai

be kvaps- Mg 
riebumų.

VA-JEL. Jūsų aptie-

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios UJKkjBL
h i gienos! «SSbSeSSM&
VA-JEL yra 

saugus, ne
žali n ga s, 
moksliš kas, 
tikslus ir pil
niausia ūžti- \ 
kimus. Ra- 1 
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa- 
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį 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, išdirbėtų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
Šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VĄ-JEL pas savo aptieki
ninką!

Jau kelinta sekmadienį Jos. 
F. Budriko korporacijos <luo- 
(tytmi radio programai iš sto
ties W0FL pasižymi tikrai ge
riausiomis musų artistų pajė
gomis. štai, kad ir pereitam 
sekmadieny, vėl toko gėrėtis 
gražiu dainavimu p. Kazio 
Kraiučuno, Lietuvos Valst. Ope
ros artisto. Jis tikrai 
niai sudainavo keletą 
dainelių.

O kam nėra malonu
tis musų vietinių lakštingalų 
dainavimo — lp-lių Onos Vil- 
kiutes ir Violetos Jaseliniutės? 
Jos savo gražiais sopranais tie
siog žavėt-žavejo klausytojus'.

Taipgi smuikininkas virtuo
zas Mikas Petruševičius artis
tiniai išpildė porą muzikos nu
merių. Tai tikrai talentingas 
smuikininkas, kokių nedaug ir 
tarpe svetimtaučių tesiranda.

Dainininkams akompanavo 
pianistas Mikas Jozavitas.

Reikia pripažinti, kad ir 
produkcija šokių muzikos 
vo rinktina, įvairi ir tikrai 
ra.

Abelnai, Jos. Budriko duo
dami radio programai visados

Bducational 
Mokyklos

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

re-
bu-

TARP DRAUGŲ

— Kur tu, drauguti, pėsčias 
eini ir išrodai taip piktas.

— Aš esu piktas dėlto, kad 
mano mašina su vienu sykiu 
sugedo ir sustojo ėjus. Gal ži
nai kur gerą ir sąžiningą me
chanikų, kuris gerai supranta 
mašinas?

— žinau tikrai gerą žmogų, 
kuris jau per daug metų tame 
biznyje yra. Jis gerai pataiso 
karus, kokie tik jam ateina. O 
kad neateina, tai jis pats atve
da už ausų paėmęs, arba' par
velka. Tas gerasis
kas yra John Menzor iš White 
Sox Motor Sales, 610 W. 35th 
St., Chicago, telefonas Boule
vard 8642.

mechani-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMA7’O 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iŠ- 

šie laiškai yra atėję iš Europos. I moksite. Mokyklą dienomis ir yaka- 
___ _ ___ __ j rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

i vvriausiii našta (Clark ir Adams aplikacijos.kunigas Xiu) atriju. Reikia klausti prie FEDERAL AUTO ENGINEERING 
šaliniu- langelio, kur padėta iškaba “Adver- ... .Sa I tised Window” lokėj nuo Adams Kat- S"40-42 Washin.rtoi> Blvd

Laiškai Pašte
taj 
rie 
tai tie buvo pašalinti. Vietoje I KarP iį®. priklauso, tegul nueina i 
pašalintų komitetų 
Statkus pasiskyrė savo I v
I 1 • • i * | UU5VC1 VV lilLlVJVV 1UUUJ 11UUkus, kurie ir tarnavo jam iš- vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
tikimai per 1929 metus. 19301 kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
m. kunigas vėl pats nominavo 
kandidatus ir pasiliko tuos, ku
rio jam patiko, nežiūrėdamas 
daugumos balsų.

Bet dabar tie komitetai su
kilo prieš jį. Komitetų šitokio 
elgesio priežastis yra ta, kad 
eina ginčas dėl patikrinimo pa
rapijos knygų. Mat, komitetai 
nori žinoti tikrą parapijos sto
vį ir painformuoti parapijonus 
apie jį. Kunigas gi Statkus pats 
patikrinęs paskelbė atskaitą, 
kurios tikrumo 
žino.

Yra dar kita 
susipratimo tarp 
rapijonų. Kai kurie parapijo
nai kaltina, buk kunigas neiš- 
pildąs ■dvasinių pareigų prie 
sergančių ligonių, kurie, sako
ma, turintys šauktis į svetimą 
parapiją dėl šv. sakramentų.

Minėtais aukščiau skundais 
parapijonai kreipėsi į vyskupą 
prašydami jį, idant jis permai
nytų kunigą. Bet vyskupas ne
priėmė parapijonų prašymo.

Taigi komitetai sušaukė pa- 
irapijonų mitingą ir pranešė, 
kaip dalykai klojasi jų para
pijoj. Todėl daugelis parapijo
nų liovėsi aukauti bažnyčioje

paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

Baltakiui Vladui
Cheknis Louise
Daulis D
Daubuer Anton /

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

komitetai

priežastis 
kunigo ir

ne

UC- 
pa-

904
906
907
910 Gocus Pranas
912 Goribas Petras
915 Iwanowski Waltcr
918 Juschus Tony
926
927
928
932

Liupcini Paulini 
Maculinai John 
Miller John 
Petrailiu Dominiko

Feen&mint
Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos •
Aptiekose

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.

PAMOKOS prasidės rugpiu- 
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už
sirašyti galite bile kada.

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 eonerete. $950. Lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

3106 So. Halsted St

Chicago, III.

BusinesH Service
Biznio Patarnavimą*

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bumralow vlškose, storų 
dengimas. 

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porėtai nuo ____
Vist) darbą Kalima padaryti su $5 jmok<5- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais ifimokfiji- 
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuokite

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tol. Berkshire 1321

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE 
t Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas natamavima?
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. lafayette 0455

$50.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Aš, Elena Skrodenienė, paieškau 
savo brolienės Agotos Skrodenienės, 
po tėvais Melenauskaitės, paeinan
čios iš Pipalių sodžiaus, Tauragės 
apskr. Labai svarbų reikalą turime, 
Atsišaukit, nesibijokit nieko, — ad
resu 3341 S. Auburn Avė., Chicago, 
Uinoisi

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

5808 S. Marshfield Avė.

2 LOTU Niles Center, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
armos arba ant automobilio. Lo- 
ai randasi prie McCormick Blvd., 

arti Evanston. Frank Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tel. Humboidt 
6471.

TIKRAS PIRKINYS
Darbininko namas. Vidutiniška 2 

flatų, 5 ir 5 kambarių, taipgi 2 ka
rų garažas. $8,500. Mažas įmokėji- 
mas, likusius kaip rendą. Arti 63 ir 
Halsted iratvių. Gera transportaciįa

Tel. Normai 7983


