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Amerikos Komunistų Vadas 
Parodo Maskvos Melus

Lovestone pareiškia, kad Amerikos komu
nistų partija turi ne 15,000 narių, kaip 
Maskva skelbia, bet tik 6,000

NF.W YORKAS, liep. 7. — 
Komunistų partija paskutinėje 
savo trijų dienų nacionalinės 
konferencijos sesijoje atakavo 
Maskvos Pravcjos straipsnį, ku
riuo rusų bolševikų organas ra
gina Amerikos komunistų par
tijoj vadus, kad jie tuojau 
prirengtų mases energingesnei 
kampanijai prieš Amerikos ka
pitalizmų ir imperializmą.

Jay Lovestone, komunistų 
partijos nacionalinės tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad Ma
skva, darydama tokius ragini
mus, parodanti tik savo neži
nojimą. sąlygų Jungtinėse Val
stybėse.

Bolševikiškas skan
dalas Suomijoj

Sovietų Prekybos agentas pa
sislėpė; 5 milijonų vekselis 
sufalšuotas

MASKVA, per Kauną, bir
želio 21. — Sovietų sąjungos 
prekybos , atstovas Suomijoj, 
Erzikian, buvęs pirma arti
miausias Stalino bendradarbis, 
tapo paša liūtas iš vietos ir pa
šauktas Maskvon duoti atskai
tą iš savo veikimo. Erzikian, 
senas bolševikas, pranešė. So
vietų valdžiai, kad jis į Maskvą 
nebegris ir pasiliks Suomijoj. 
Dabar ji viešai apkaltino dėl 
didelių vagysčių. Erzikian at
sakė, kad tie kaltinimai yra 
prasimanyti, bet kad! į Rusiją 
jis tačiau nebegalįs grįžti, nes 
žinąs, kas jo ten laukia.

Erzikian po to dingo be pėd
sako. Jis buvo Sovietų vald
žios įtartas santykiuojant su 
Suomijos ir Anglijos žvalgybo
mis. Savo atsakyme Maskvai, 
Erzikian praneša, kad Sovietų 
valdžia jį paliktų ramybėje, o 
jei ne, tai jis išduosiąs tokias 
paslaptis, kurios Sovietų ūkio 
ir užsienių politikai busią ne
geistinos.

Dabar Erzikian prapuolė. Po 
to tuojau pasirodė markete 
vekselis, pasirašytas Erzikiano 
kaip Sovietų prekybos atstovo, 
siekiantis virš 5^ milijono 
suomių markių. Erzikian ieško
mas, bet nėra jokių žinių, ar 
jis pats pasislėpė, ar jį pagro
bė slapti sovietų agentai.

Stiprus potvyniai šiaurinėse 
Ispanijos (Jalyse padarė daug 
nuostolių. Potvyniai nunešė ne
maža namų. Gyvulių žuvo.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
sauja:

Veikiausia bus gražu ir šil
čiau; lengvi' pietų rytų ir pie
tų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 66° ir 74° F.

šiandie saulė teka 5:22, lei- 
(įliasi 8:28. Mėnuo leidžiasi 
3:05 ryto.

“Keikia gailėtis,” sako Love
stone, “kad tuose jos [Maskvos 
Pravdos] pranešimuose vis dar 
perdaug ‘’blofo’. Ji pasakoja, 
busią musų [Amerikos komu
nistų] partija turinti 15,000 
narių. Paskutinėje konvencijo
je buvo pranešta, kad duokles 
mokančių narių musų partija 
šiandie turi tik truputį dau
giau kaip 6,000. Pravda taip- 
pat sako, kad per pastarąjį nau
jų narių gavimo vajų musų 
partija laimėjus nuo šešių iki 
septynių tūkstančių naujų na
rių. Tai yra tuščia pasaka. To
kiais nebūtais laimėjimais ne
sigyrė <|agi nei sugedusi ko
munistų partijos biurokratija.”

Britų tyrinėtojų ekspe
dicija i Grenlandiją

LONDONAS, liep. 7. — Ka
rališkos Geografijos Draugijos 
rupesniu vakar išplaukė iš čia 
į Grenlandiją britų tyrinėtojų 
ekspedicija iš penkiolikos žmo
nių. Ekspedicijos, kuriai vado
vauja H. C. VVatkins, tikslas 
yra įsteigti britų oro kelią iš 
Škotijos per atšiauru į Kanadą.

600 žmonių žuvo per 
žemes drebėjimą 

Kinuose
ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 7. 

— Kinų spaudos pranešimai sa
ko, kad birželio mėnesio gale 
Junnano provincijoje įvyko 
baisus žemės drebėjimas, pada
ręs didžiausios pragaišties.

Skaudžiausiai nukentėjo ča- 
olai apskritis, kur daugiau kaip 
606 žmonių buvo užmušti, dau
gybė kitų sužaloti. Keletas kai
mų ir mažesnių miestelių buvo 
visai sunaikinti.

Italija sutinka dalyvau
ti Europos sąjungos 

konferencijoje _____ %
ROMA, liep. 7. — Italijos 

vyriausy'bė įteikė Franci jos 
cbarge d’affaires atsakymą į 
Briando memorandumą dėl 
Jungtinių Europos Valstybių 
sukūrimo.

Italija pareiškia, kad ji su
tinkanti dalyvauti pasitarime 
dėl Francijos užsienių reikalų 
ministerio projekto.

Argentinoj siautė smar
kios sniego audros

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 7. — Argentinos pietuo
se ir vakaruose siautė smar
kios sniego audros, kokių ne
buvo per daugelį metų. Del 
siautusių pūgų susisiekimas kai 
kur visai sutrukdytas.

Lietuvoje karvės varto 
autobusus•

KAUNAS. — Birž. 7 d. iš 
Rokiškio stoties ėjęs miestelin 
autobusas susidūrė su karve ir 
nuvirto griovin. Iš 12 važiavu
sių keleivių sužeista 7, kurių 
tarpe 4 pulk, kapelmeisteris 
Domarkas', kareivis Ruminas 
(pirmam nulaužta ranka, ant
ram — koja), kiti lengviau.

Inkriminavo merą už 
kalinių paleidimą

ATLANTA, Ga., liep. 7. — 
Aldermanas Allen C.ouch, kuris, 
eidamas mero (burmistro) pa
reigas, prieš Nepriklausomybės 
šventę paleido iš miesto kalė
jimo 268 kalinius, tapo už tai 
inkriminuotas. Daugelis jo pa
leisiu kalinių tapo vėl sugaudy
ti ir grąžinti į kalėjimą.

Kaliniai buvo vartojami mie
sto gatvių taisymo darbams. 
Juos paleidus, tie darbai buvo 
sutrukdyti.

Susikirtimas tarp 
Indų nacionalistų ir 

britų policijos
Policija pastojo kelią naciona

listų demonstracijai, ėjusiai 
pagerbti įkalintą Gandhi

BOMBĖJUS, Indija, liep. J. 
— Indų nacionalistų minios va
kar bandė padaryti procesiją 
į Jeravdą, kad ten atiduotų pa
garbą įkalintam savo vadui, 
Mahatmai Gandhi, b’ct policija 
pastojo demonstrantams kelią.

Susikirtime dešimt demon
strantų ir keli policininkai bu
vo sužeisti. Demonstracija bu
vo išsklaidyta.

Turtingos paršų moterys, 
gurios prisidėjo prie svaradžo 
[Indų nepriklausomybės judė* 
jimo], padėjo šalin savo bran
gius šilkus ir ėmė dėvėti na
mie austais rūbais, tuo boiko- 
;uodamos britų prekes.

Vaikinas bandė pabu
čiuot garsią lakūnę 
Amy, gavo burbulą

iPERTH, Australija, liep. 7. 
— Bent vienas jaunikaitis čia 
dabar žinos, kad Amy John
son, jauna anglų aviatorė, ku
ri vienų viena nedideliu aero
planu atskrido iš Anglijos j 
Australiją, ne kiekvienam lei
džiasi bučiuot.

Kai lakūnė, vakar atvyko Į 
Pertbą, ji buvo pasitikta su 
didžiausiomis ovacijomis, ir jos 
automobilis prasimušti negalė
jo pro adoratorių minias. Vie
nas entuziastas jaunikaitis, už
šokęs ant automobilio pakopos, 
bandė linksmai šypsančią jau
ną lakūnę pabučiuoti, bet ta 
taip stipriai tekštelėjo jam per 
burną, kad tas skubiai atsi
traukė su raudona nosia.

Antikomunistinė Suo
mių ūkininkų demon

stracija
* —■ l—MI —

HELSINKIS, Suomija, liepos 
7. — Į Helsinkį suplaukė apie 
dvejetą dešimčių tūkstančių 
suomių ūkininkų jų rengiamai 
antikomunistinei demonstraci
jai. Daugiausiai jų prigriuvę iš 
I^appo, kur bruzdėjimas prieš 
komunistus kilo. Ūkininkai rei
kalauja, kady vyriausybė imtų
si griežtesnių priemonių prieš 
“raudonuosius.”

Žemės drebėjimas
WASHINGTONAS, liepos 7. 

— GeorgetOvvno universiteto 
seismografas šį rytą į registrą* 
vo žemės drebėjimą, ture jus j 
įvykti kur nors apie 2,600 my
lių tolumo nuo Washingtono.

Apvogė pašto agenturą
KAUNAS. — Aną dieną ne

žinomi piktadariai įsilaužė pro 
langą Į Onuškio Rokiškio ap. 
pašto agentūrą ir išplėšė 20 
lt. ir pašto ženklų už 70 lt.

i a
[Atlantic and Pacific Photo]

Hanford MacNider, naujai paskirtas Amerikos’ pasiuntinys
Kanadai, su savo žmona. Liepos 2 d. jis aplankė Chicagą

Katastrofingi potvi- 
niai Japonijoj

27 asmenys prigėrė; tūkstan
čiai liko be*1 pastogės

LONDONAS, liep. 7. r— Pra
nešimai iš Tokio sako, kad 
Jamagatakeno upės srity, Ja
ponijoje, dėl smarkių liūčių ki
lo dideli potvyniai, per kuriuos 
27 asmenys prigėrė. Tūkstan
čiai šeimų liko be pastoges.

Del potvynių susisiekimas esąs 
visai sutrukdytas.

------- _------------- \

Sovietų lakūnas prašo 
leisti jam pasilikti

Lenkijoje
VARŠUVA, liep. 7. — 'Sovie

tų karo lakūnas Aleksandras 
Korsakovas, kuris pabėgo iš so
vietuos, kreipėsi į lenkų vy
riausybę, prašydamas leisti jam 
pasilikti Lenkijoje.

Savo prašyme jis sako, kad 
buvęs priverstas bėgti iš Ru
sijos, nes išgelbėjęs tėvą iš so
vietų kalėjimo, — nors beg- 
štoj tėvas žuvo. Korsakovas sa
ko, kad jei jis busiąs priver
stas grįžti į Rusiją, jis ten tuo
jau busiąs sušaudytas.

Armijos lakūnas žuvo 
aeroplanų kolizijoj

GAMP ISOHiDEN, Ontario, 
liep. 7. — Dviem armijos aero
planam susidūrus ore, vienas 
pilotų, T. W. Sorenson, užsimu
šė, antras, G. Pooler, skaud
žiai užsigavo.

Dideli ledai Graikijoje 
sužeidė 30 žmonių

ATĖNAI, Graikija, liepos 7. 
— Peloponese per audrą krito 
ledai, didumo kaip apelsinai. 
Ledų buvo skaudžiai sužeisti 
30 asmenų.

Derėsis su vokiečiais
I

KAUNAS. _ Iš oficialių šal
tinių teko sužinoti, kad liepos 
1 d. /Klaipėdoj 'bus tęsiamos 
derybos tarp Lietuvos ir Vo
kietijos optącijos reikalams su
reguliuoti. Dar esą neišspręsta 
600 optącijos prašymų.

9 asmenys žuvo avi
acijos nelaimėse

Praeitą sekmadienį aviacijos 
nelaimėse, atsitikusiose įvairio
se krašto vietose, žuvo viso de
vyni lakūnai.

Netoli nuo South Haven, 
Mieli., ežere žuvo pilotai Duane 
Heller, 26, chicagietis, ir Bert 
Kogle, 28, iš St. Louis, Mo.t 
jų lėktuvui nukritus j vande
nį.

Cliicagos priemiesty La 
Grange, netoli nuo Stinson ae
rodromo, užsimušė lakūnas 
Bruno Schustek, buvęs vokie
čių karo aviatorius. Jis žuvo, 
gelbėdamas gyvybę IMiss Mary 
Fahrney, 19 metų oro akroba
tės. Miss Fahrney bandė para
šiutu nušokti žemėn iš aero
plano 2,(>(>() pėdų augštumoj, 
bet, šokant, jos parašiutas už
kliuvo už aeroplano ir mergi
na pakybo ore. Pamatęs nelai
mę, Schustek su savo draugu 
Geigeriu, taipjau aviatorių, šo
ko kitan aeroplanai) ir pakilo 
augštyn nelaimingą merginą 
gelbėti. Nusileidęs ant virvės 
iš savo aeroplano, Schustek at
palaidavo Miss Fahrney para
šiutą, ir ji laimingai nusileidi) 
žemėn. Bet pats Schustek, pa
vargęs, nebesugebėjo įkopti 
virve atgal i savo lėktuvą ir 
nukrito žemėn.

Ruthvene, Io\voj, užsimušė 
pilotas Kenneth Wilson, me
chanikas Ernest South,worth ir 
jų pasažierė Miss Vera Hughes, 
17, jų aeroplanui nukritus že
mėn.

Lagūna Beach, Gal., lėktu
vui nukritusį Crescent įlanką, 
žuvo pilotas Diek Dodds.

Barren saloj, N. Y., užsimu
šė aviacijos studentas Martin 
Wilska, 19, ir jo instruktorius 
John -Gorinau, jų aeroplanui su
sikūlus.

Francijos vynuogynai 
nukentėjo nuo audrų
PARYŽIUS, liep. 7. — Va

kar Francijoj niauto smarkiau
sios audros, kurios padare mil
žiniškos žalos laukams. Ypačiai 
skaudžiai nukentėjo nuo led'ų 
krušos vynuogynai Bordeaux, 
Barsac’o ir Modoc’o rajonuose.

Bandė šulėj nukristi 
Niagaros kriokiu; žuvo

NIAGARA FALUS, liep. 7.
— Vienas Buffalo graikas, 
George Statbakis, bandė akli
nai užsidaręs šulėjo nukristi 
Niagaros kriokiu, bet bandy
mas pasibaigė katastrofa. Nu
kristi su šule jis nukrito, bet 
nukritus šulė, kurioj jis buvo 
užsidūręs, kažkur buvo įstri
gus ir ją surado tik po šešio
likos valandų ieškojimo. Slat- 
hakį rado šulėj nutroškusi.

Senatas pradėjo ne
paprastą sesiją dėl 

juros sutarties
WASHINGTONAS, liepos 7.

— Prezidento Hooverio sulai
kytas nuo vasaros atostogų, se
natas šiandie pradėjo nepapra
stą sesiją I/mdono laivynų ap
ribojimo sutarčiai išspręsti.

Viceprezidentui Curtisui ati
darius sesiją buvo perskaitytas 
(prezidento pranešimas, kuriuo 
p. Hoovcris ragina senatą su
tarti ratifikuoti.

Du britų lakūnai pra- 
puolė Burmos džun- 

glėse
RANiGUNAS, Burma, liep. 7. 

ę— Burmos džunglėse, kur nors 
į žiemių rytus nuo Taungupo, 
prapuolė du anglų lakūnai, 
Hook ir Matthews, skridę iš 
Anglijos į Australiją. Vietos, 
kur jie su savo aeroplanu nu
krito, yra pilnos plėšrių žvė
rių ir beveik neprieinamos.. Bi
joma, kad jie nebūtų žuvę. Pa
siųsta ekspedicija jų ieškoti.

Fisher automobilių įmo
nės bando dirbti su 

streiklaužiais
FLINT, Mieli., liep. 7. — Vie

tos Fisher Body korporacijos 
įmonė No. 1 šiandie pradėjo 
vėl dirbti su streiklaužių pa
galba.

Policija iš visų pusių sergi 
įmonę ir vaiko šalin streiki
ninkų būrius, kurie bando ki
tus darbininkus atkalbinti, kad 
neitų dirbti.

4 asmenys užmušti per 
rinkimus Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
7. — Vakar, per kongresinius 
rinkimus, Meksikoje kai ku
riose vietose įvyko muštynių 
tarp politinių priešininkų, ir 
tose muštynėse keturi asmenys 
buvo užmušti, o trylika kitų 
sužaloti.

Rinkimus, kaip praneša, lai
mėjus buvusio prezidento ('at
lošo revoliucinė tautos partija.

Nušovė pasižymėjusi 
prohibicijos agentą
AGUILAIB, Colo., liep. 7. — 

Netoli nuo čia praeitą naktį 
nežinomi asmenys, tariamai 
butlegeriai, nušovė -federalinį 
prohibicijos agentą Dale Kear- 
ney, kuris buvo pasižymėjęs 
butlegerių gaudyme.

Inspektoriaus Siručio 
byla liepos mėn. 4 d.
Mariampolės Apygardos tei

sme liepos mėn. 4 d. paskirta 
buvusio pradžios mokyklų Aly
taus H rajono inspektoriaus 
Siručio byla, kuris savo laiku 
pasisavino 45,000 lt. valdiškų 
pinigų ir simuliavo esą tuos 
pinigus pametė. Sirutis sėdi 
kalėjime.

Vengrijos vyriausy
bė priešinga Habs- 
burgu grąžinimui

Taip sako premjeras Bethlen, 
kuris nugina pranešimus apie 
rengiamą Vengrijoj coup 
d’etat

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 1. 
7. — Vengrijos ministeris pir
mininkas iBetblen pirmą kartą 
vakar viešai pareiškė, kad nuo
latiniai užsienių spaudos kar
tojimai, busią Vengrija norin
ti grąžinti sostan Hal/sburgus, 
esą visai neteisingi.

Vengrijos vyriausybė, pasak 
jo, ne tik ne kokių Habsburgų 
nemananti sodinti Vengrijos 
sostan, l)ct priešinsiantis bet 
kuriems tokiems pasikėsini
mams.

15,000 kinų sukilėlių 
krito kovoj su val

džios armija
ŠANCHAJUS, Kinai, liep 7. 

— Praneša, kad centralinės Ki
nų valdžios kariuomenė, andai 
smarkiai sumušus sukilėlius Hu- 
nano provincijos pietuose, da
bar sutriuškino jų jėgas taip
jau Kuangsi provincijoje. Mū
šy krito apie 15 tūkstančių su
kilėlių. Valdžios kariuomenė tu
rėjo taip pat didelių nuosto
lių.

Čekai garbina Napoleo
ną Pirmąjį kaip Habs

burgų nugalėtoją
PRAHA, Čekoslovakija, liep. 

7. — Austcrlitzc, kur 1805 me
tais Napoleonas I sumušė aus
trus, čekoslovakai įsteigė “Iš
sivadavimo Panteoną,” kuris 
buvo vakar atidengtas. Atiden
gime dalyvavo gen. Mittelhau- 
ser, buvęs franeuzų militarinės 
misijos Praboje viršininkas, ir 
keletas kitų franeuzų valdinin
kų. y

Gen. Viskovsky, Čekoslova
kijos karo ministeris, savo kal
boj garbino Napoleoną I, kaip 
d/dį tautų išvaduotoją. Napo
leonas nulaužęs ragus Austri
jos valdonams; jo didi perga
le Austcrlitzc buvus Habsbur
gų galo pradžia. O Habsburgų 
galas reiškęs Čekų valstybės 
atgimimą.

Koleros liga Filipinuose 
mirė 455 žmonės

MANILA, Filipinai, liep. 7. 
— Sveikatos vyriausybės pra
nešimu, per pastarus du mėne
sius Filipinų salose kolera mi
rė 455 asmenys. Ta liga siau
čia ypačiai Masbato ir Bilirano 
salose.

1919 metais Filipinų salose 
kolera papiovė. daugiau kaip 
18,20(1 žmonių.

LONDONAS, liep. 7. — šir
dies liga šiandie čia mirė Sir 
Arthur Conan Doyle, įgarsėjęs 
“Sherlock Holmes” pasakojimų 
autorius. Jis buvo 71 metų am
žiaus.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
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Šaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už

40,000. didelis naujas paviljo-

kas

praėjusiose parodose ne*
ir

J šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

tai Latvijoj mokinti savo na

rna-

Kiti
Vokietijos Soeialde- mo gyventojų socialų padėtį,-
partijos ir kaikurių

I 0V, 11 JC4UUU1 VCUkJVJMVl - . ,

tiesimi jos j dideles paramos žengiant i Va- ■ b-vės 
. 1 t 1 • v •

Diena dainavo choras 
dainininkų. Taipjau 
6 triubų orkestrai.

kai. 
giau. 
lankė

ap- 
kai-

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Iškilmingas parodos 
atidarymas

paviljonai
Įdomaująs.

paviljonų šių metų paro- 
yra jau 
banko,

Trecias skyrius plačiai 
kalba agrarinę politiką ir

Iš Lietuvos dalyvauja atst. 
drg. Bielskis

meno dirbinių paviljo- 
Žemės ūkio rūmų 

‘ pastatytas.

Naujas Žemas Kainas
Išvalomi ir Suprosinann

doje
Ūkio
“Palemono”

■ pastatytas iš
I plytų ir čerpių;

Programa yra viena iš moder- 
j niškiausių naujos Europos ša- 
i lyse, ir žada jaunai valstybei

karų Europos valstybių šeimy- nas, 
na.

boiTB'ES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Dr. E. N. FLINT

po

suradau šį gydymo būdą 
metu atgal ir nuo to laiko

ir yra visiškai nckenks-

dvyliką
jį nuolatos ir sėkmingai vartoju.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ
PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi 

peilio, 
darbo, 
gydyti 
sveiki, 
nėję.

išgydau rupturą be 
skausmo, ar išlikimo iš 
Dvidešimt metu atgal iš- 
atsitik/inai tebėra ir dabar 

Mnitai liudijimu rašti-

Jčirškimo budu šios negražios 
gyslos išnyksta, kad daugiau ne- 
besugryšti. Yra smagu matyti 
kaip dar kartą kojos palieka šva
rios ir lygios. Jos išrodo taip, 
kaip išrodė jums vaiku esant.

Skausmai ir ntxl**i*OR &eii24.los iŠ- 
nyksta gysloms pasveikus.

Šis būdas yra visiškai saugus, 
be skausmo, jokiu blogu pasekmių 
nebūna 
mingas kūno sistemai.

32 No. State St.
kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 

pietų. Panedėly ir Ketverge 
iki 8:00 vai. vak.

Latvijos Socialdemokratų 
Partijos Konferencija

tas ūkiškas bendradarbiavimas 
su Estija ir Lietuva, ūkiški 
santykiai su Rusija, susilaiky
mas nuo visokių užsienio poli
tikos kombinacijų, kurios ga
lėtų šalį įtraukti į didžiųjų 
valstybių susikirtimų sukuri, į- 
eiti į tarptautinį taikos teis
mą. Neitralizuoti Latviją. Nu
siginklavimas. Ūkio politikoj 
partija stovi už laipsniuotą ir 
tarptautinį muitų panaikini- 
ma. c

Ypatingai smulkiai išdirbta 
socialūs politikos programa. 
Plačiai išdėstomos moterų tei
sės ir apsauga. Skyriuj apie 
religiją ir bažnyčią aiškiai pa
brėžiama, kad Socialdemokrati
ja jungia visus tuos, kurie no
ri kovoti prieš kapitalizmo ga
lybę neatsižvelgiant į relignius 
įsitikinimus. Taip pat pabrė
žiama visuotina įsitikinimų ir 
sąžinės f
Naujas punktas liečia tautines 

| mažumas, kurioms pripažįsta
mos kultūrinės teisės lygiai su

Ryga, birželio 15 d. Čia įvy
ko Latvijos Socialdemokratų 
Partijos 15 konferencija, ku
rioj be kitko svarstyta ir pri
imta nauja partijos programa.

Konferencija atidaryta par
lamento prezidento Dr. Paul 
Kalninšo, kurs savo įžanginėj 
kalboj pabrėžė, kad Latvija 
pergyvena aštrios reakcijos 
periodą, todėl juo labiau turi 
darbo klasė ir partija susi
glausti, kad galėtų apsaugoti 
krauju ir aukomis iškovotą so* 
cialę legislaturą. Mirusį garsų 
rašytoją ir partijos narį Joną 
Rainį atstovai pagerbė atsisto
jimui,

Nuo Estijos socialdemokratų 
partijos konferenciją sveikino 
buvęs Estijos ministeris pirmi
ninkas, Bei. Ypatingo įspū
džio ir prijautimo sukėlė at
vykęs iš Lietuvos senas sočia-' 
lizmo veteranas kovotojas Vac
lovas Bielskis, kurs apgailesta- didžiuma, teisė kiekvienai tau* 
vo dar negalįs Latvijos draugų

Trečioji Lietuvos 
paroda

Paroda įvyko Kaune birž. 
d. 12 vai., dalyvaujant vyriau
sybės nariams.

Parodą atidarant kalbas pa
sakė Vytauto Didž. Komiteto 
pirmininkas, parodos komiteto 
pirmininkas, Prezidentas, at
vykęs į Kauną latvių fin. min. 
Petrevicz. Iškilmės įvyko prie 
naujai pastatyto Vyt. didž. pa
viljono. i 
nariai ir 
apžiurėjo

žmonių 
iškilmėse

Buvo tikėtasi daug dau- 
Pirmą dieną parodą ap- 
apie 1'2,000 žmonių, ant

rą dieną apie
Nauji

Paskui musų valdžios 
diplomatinis korpusas 
paviljonus.
parodos atidarymo 
dalyvavo vidutiniŠ-

Kiekvienas 
šioj parodoj nauja, kas nema
tyta,

tolerancija ir laisvė. Į)Uį-a

pasveikinti vardu visos Lietu- pjug savo kalba ir iškil-j 
Socialdemokratų Partijos inįng.aį pabrėžiama lojalu 

suardyta ir ■ politika. » 
sveikinimus' 
Centralinio 
sveikinimai

vos 
kuri tebesiranda 
persekiojama, tad 
įteikė nuo laikino 
Komiteto, 
buvo nuo 
mok ratų 
l itų šalių.

Naujos programos
Latvijos Socialdemokratų 

partija tebesi vadavo sena pro
grama, pagaminta 1904 m. ir 
priimta 1905 m. Laike vėles
nių metų susirinko gausybes 
medžiagos iš partijos konferen
cijų. ypatingai daug papildy
mų įnešant į žemės reformos 
politiką. Naujoji programa 
paruošia remiantis visa ta me
džiaga, surinkta iš vietų ir 
kuopų pageidavimų. Progra
mos pamatas paimta iš Aust
rijos Socialdemokratijos. Nau
ja programa padalinta į tris 
įkyrius.

Pirmame nustatomi bendri 
partijos principai ir tieslini- 

kad Latvi-jos: čia pabrėžta, 
jos darbo klasė tik su pagelba 
bežemių pajėgė įvesti demokra- 
tiškai-republikonišką tvarką, 
toliau nustatomi valdžios poli
tikos uždaviniai demokratinėj 
valstybėje, ir santykiai su biu
rokratinėmis partijomis, su ku
riomis programoj nenumato
mo koalicijos, bet paliekama 
partijos konferencijoms kiek
viename atsitikime.

Antroj daly vystoma užsie- I 
nių politikos programa, 
svarbiausi punktai yra:

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00

tikrai gražių, 
br. šmidtų” ir 

firmų paviljonas, 
savo 1 gamybos 
; “Vaikelio Jė

zaus” labdaringos dr-jos pavil
jonas, prieš kurį pastatyti 
gražus iŠ žemės pagaminti, žo
le apželdinti Įvairus žvėrys; 
Lietuvos tabako pramones pa
viljonas ; “Goldbergo” b-vės 
Prienų alaus bravoro paviljo- 

jnas; “I. B. Volfo-Engelmano” 
alaus bravoro paviljo- 

Kariškių kartono fabrikus 
iš kartono pagamintas gražus

paviljonas; Šiaulių saldainių 
fabrikų “Rūtos” ir “Birutės” 
paviljonai, ir kt.

Ir reklamuojasi gi šiemet pa
rodos eksponentai! Ne tik pri
mygtinai kiekvienam parodos 
lankytojui bruka įvairius rek
lamos lapelius, ne tik nuolat 
leidžia per parodą originalius 
reklamos karavanus, bet net 
iš orlaivių ištisu lietumi nuo
lat beria reklamos įvairiaspal
vius' lapelius.

Prieš parodą daugiausia bu
vo kalbama ir rašoma apie Vyt. 
didž. paviljoną. Aukomis ir pa
šalpomis Vytauto paviljonas 
pastatytas. Pagal dail. J. Bur
bos piešinį Vyt. pavil. projek
tą darė inž. Reisonas. Paviljo
nas išėjo niaurus, sunkus, ša
lia paviljono stovi irgi ką tik 
padarytas Vytauto biustas, ku
ris iš veido vfsai nesimbolizuo
ja Vytauto didingumo.

Kitas' 
nas, tai 
liaudies 

nas

Paviljonas labai didelis 
jis visas pilnas liaudies meno 
dirbinių: audimų, juostų, žiur
stų, rankšluosčių, divonų, kur
pių, pirštinių, visokių dėžučių, 
visokių knebinių. Be to, šioj 
parodoj liaudies meno dirbiniai 
nesuklasifikuoti.

Kelios pramonės firmos taip 
pat pasistatė naujus paviljo
nus.

Dainų 
iš 9,000 
dalyvavo

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! JuSų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir-

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

JSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OP CHICAGO LANDLORDS 
AS'SOCIATION

4650 South Aslilaml Ae._ 2 augAtiiM
AMiland prie 47th St.

Tol. Boulevard 7878
$3 I METUS $3 Į METUS

fivarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jumfl patiks jos

Knygati “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Siutai,
Topkautai

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

ŠIE LIETUVIAI REALESTAMNKAI
pasirengi: jums patarnauti

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St
Tcl. Kcpublic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

Kapitonas
Specialistas iš

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

S. E. Cor. Archęr and Central 
Tcl. Prospect 8759

J. J. Zoip
4559 So. Paulina St.

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo, ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OEISO VA T>/\. N DOS : nv»o JO ryto ilci 8 -v. 1‘2 <1
4200 Wesit 26 St., kumpas Kecler Avė.

EfeteMNftMM

j Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. ILL. t

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0



Klaipėdiškiai šaukia 
viso pasaulio jau 

ninio kongresą
Sekminių trečią dieną Klaipė
doje, Viktorijos viešbutyje įvy
ko Lietuvių jaunimo suvažiavi
mas, Klaipėdos jaunųjų organi
zacijos “Santaros”. Tos organi
zacijos garbės pirmininkas Vy- 
(funas atidarė suvažiavimą su 
prakalba. Prezidiumas išrinkta 
iš atvykusių Lietuvos Universi
teto studentų atstovybės ats
tovų Grigaliūno ir Stasio ir šių 
klaipėdiškių: Jurgio Bruvelai- 
čio kaip iMažiosios Lietuvos Gie
dotojų Draugijos atstovo, stud. 
Dovilo kaip Studentų Draugijos 
“MažojiLictuva” atstovo, Ado
mo Broko ir priekuliškio Mon
terio. Suvažiavimui pirminin
kavo pats “Santaros” pirminin
kas Paura iš Priekulės.

žymiausį vaidmenį suvažia
vime lošė Mažosios Lietuvos 
jaunimo idealų auklėtojas ir fi
losofas Vydūnas, laikydamas 
paskaitą apei jaunimų ir patei
kdamas “Santaros” darbų pla
nų. Tame, plane svarbiausią vie
tą užėmė klausimas apie viso 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso šaukimų.

Adomas Braks plačiai nupie
šė; Mažosios Lietuvos jaunimo 
ypatybes ir padėtį ir būtinų rei
kalų rištis su 'Lietuvos ir kitų J 
šalių lietuvių jaunimu per meną, 
dainų ir šventes. Mažosios Lie
tuvos jaunuomenėj jau yra pla

čiai įsigyvenęs paprotys ruošti 
šventes kas met dviejose vie
tose, tai yra ant istoriškojo 
Rambyno kalno ir Užmariuose, 
Juodkrantėje ant .Ievos kalno. 
Tos šventės kaip tik išpuola 
apie Jonines .ir tuo laiku jau es
ti daugelis ir Amerikos jaunimo 
atvažiavę Lietuvon pasisvečiuo
ti.

Bruvelaitis papasakojo apie 
nepaprastų dainos pasisekimų 
Mažosios Lietuvos jaunimo tar
pe. Tik įvykusi dainų šventė Pa-

MADOS

ĮVAIRENYBĖS
rite

KRAUTUVE

už

THEM DAYS AREGONEFOREVER
♦ •* ** ****    •. - —■ ■

din- 
Kad

KVIETKl- 
8ANKROVO8E

Ar
Ar
Ar . ________ __ _______

įlinkais?
Apsisaugoki t prieš kokius nors nesma

gumus ir keblumus su rendauninkais.
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkit apdraudos palisą prieš kokius 

nors’ jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie 

buvimas namo savininku bus 
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su 
pertais patarėjais, legaliuose _____
dalykuose, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS'SOCIATION

4050 South Ashlund Avė., !S augštas
Ashland prie 47th St.
T ei. Boulevard 7878

šios assoeiaeijos, 
vien sma-

musų eks- 
ar biznio

kultūringųjų šalių aiš- 
vergijos forma išsi- 

tik Amerikos Jun&ti- 
Valstybės'e, kur XIX

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
' PEČIAI

KAURAI IR
RADIOS

Chicago, III

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS’SOCIATION

AR JUS TURITE KOKIŲ 
KEBLUMŲ?

jus turite finansinių vargų?
jus turite biznio rupesnių?
jus turite nesmagumų su rendau-

laike 
nėse 
amžiaus antrojoj pusėj vergijos 
panaikinimo klausimas privedė 
prie naminių karų tarp pietų 
ir šiaurūs valsyibių. Karą laimė
jo šiauliečiai —vergijos prieši
ninkai, ir tuo budu liko išvaduo
ti iš vergijos keli milionai varg
šų negrų.

Todėl kai kam gali atrodyti, 
kad XX amžiuj vergija pasauly 
jau yra galutinai dingusi. Bet 
iš tikrųjų itaip nėra. Tautų Są
junga kovoja su vergija kai ku
riose rytų valstybėse, o neseniai 
išleistoj ponios Simon (anglės)

suS. t! yra plačiai pasakojama
ba batisto.. Galima pasiūti į keletą 
valandų. Pigi ir graži.

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
•a d uotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
•akvD'u. Laiškus reikia adresuoti: 

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

umaav tmg ceoov 
(JMM (S

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia j dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No_______ —
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vali t.)

Antradienis, liepos 8, 1930

! £1 i

IlilĮIlilnUSHt

i
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(Atlantic and Pacific Pnotoj 

Cleveland, O. — Gelžkelio stotis, kuri šiomis dienomis tapo 
pastatyta. Jos pastatymas kainavo $160,000,000

MIIIIUl!

nemunėje (priešais Tilžę) su
traukė keletą tūkstančių svečių. 
Taip jau du metai atgal Klaipė
dos krašto dainų šventėje daly
vavo 800 žmonių choras, suda
rytas iš vien tik Klaipėdos kraš
to jaunųjų laukininkų (kaimie
čių).

Suvažiavime dalyvavo Ameri
kos lietuvis p. Strazdas, ką tik 
atvykęs i Lietuva. Jis išreiškė 
didelio pasitenkinimo, kad Klai
pėdos krašte radęs tiek skait
lingai krutant lietuviškų jauni
mą. * « 

Rezoliucijoj nutarta, kas met 
šaukt lietuvių jaunimo suva
žiavimus Klaipėdos krašte ir 
ruoštis prie viso pasaulio lietu
vių jaunimo kongresso. Ta ruo
ša pavesta “Santaros” jaunųjų 
draugijai, į kurią prašoma 
kreiptis adresu: Adomas Braks, 
Klaipėda, Liepoj aus gatve no 5.

Kiek dar yra vergu 
pasauly?

Europoj vergija jau yra 
gusi prieš daugelį metų, 
ir laivo baudžiava kiek panaši 
į vergiją, tačiau vis dėlto tai 
nebuvo vergija, kaip kad sau 
ja įsivaizduojam.

Ilgiausiai iš visų baltosios ra
sės

» I* w 
t. m;»:»<... J *

VIII -r >r■"*» «.«*»•»

apie šių gėdą žmonijos kultūrai 
daračių liekaną.

Pasirodo, kad) radio ir orlai
vių amžiuj yra -penki milionai 
žmonių, kurie nešta tikrų ver
gijos jungų. Didžiausi kraštai 
šiandie yra Abisinija, Sudanas, 
Arabija, Liberija, kai kurios 
maharadžių karalystės Indijoj ir 
Siame. Vargingiausias nelaimin
gų vergų gyvenimas yra’Abisini
joj. Ten vergija yra palaikoma 
dvasininkų 'ir valdžios. Dvasi
ninkai įro(|inėja, kad vergija 
yra leista Mozės įstatymais, o 
valdžia, arba tikriau sakant, at
skirų krašto dalių valdovai, pa
verčia vergais nugalėtuosius 
priešininkus. Abisinijoj kasmet 
viešai rinkose parduodama lig 
10,000 vergų, ir yra didikų, ku
rie turi lig 1500 vergų.

Beveik nei kiek negeriau ver
gams yra ir Sudane, ypač jo 
pietų —rytų kraštuose. Taip pat 
ir Arabijoj yra sunku panai
kinti vergija, nes arabai yra 
mahometonai, o jų tikėjimas

Kaip pagerinti jūsų 
apetitą ir virškinimą

Kiekvienoj apielinkėj yra daug žmonių, 
kurie yra dėkingi Nuga-Tone už savo geres
nę sveikata ir padidėjusia spėka. Niekurie jų 
turėjo prastus apętitus, virškinimo pakriki
mus. gasus ar išpūtimų pilve ar viduriuose, 
inkstų ar pūslės įdegimų. Kiti buvo silpni, 
nerviški, negalėjo gerai naktimis pasilsėti ir 
abelnai buvo menkos svaikatos ■— visų tai 
paėjo nuo konstipaeijos ir jos silpninančių 
nuodų.

Nugų-Tone greitai nugali konstipacijų. Jis 
pašalina iš kūno ligas gimdančius nešvaru
mus. suderina ir sustiprina organus ir labai 
pagerina abelnų sveikatų. Imkite Nuga-Tone 
tik per kelias dienas ir pastebėkite didelį 
pagerėjimų, kokis po to seks. Jus galite 
pirkti Nuga-Tone kur tik yra pardavinėjami 
vaistai. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džlaberio.
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pripažįsta vergija. Daug vergų 
Arabijon atvežama iš Abisinijos.

Kovoti su vergija pietų kraš
tuose yriai sunku dėlto, kad ten 
yra senas paprotys spręsti apie 
turtą ir garbę, žiūrint, kiek kas 
laiko vergų.

Kiliuose yra varoma prekyba 
vaikais. Ten tėvai pardavinėja 
mažametes dukteris, kurių gy
venimas, žinoma, paskiau nei 
truputi nesiskiria nuo vergų.

Kalendorisu istorija
Žodis Kalendoriaus turi kilmę 

nuo lotynų žodžio calendae, ku
ris Rymo viešpatavimo laikais 
(prieš Kristų ir kiek laiko po 
Kristaus) reiškė pirmąsias kiek
vieno mėnesio dienas. Tasai žo- 

. dis calendae paeina iš graikų kal
bos žodžių kaleo, arba kalo ir 
reiškia šaukiu. Mat senovės Ry
mo imperijoj vyriausias kuni
gas, vadinamas pontifex max- 
imus, sudėjęs dievams aukas, su
šaukdavo į Kapitoli (vyriausia 
senovės (Rymo bažnyčia) žmones 
ir apskelbdavo jiems savo valių.

Graikai, kad buvo ir labai 
kultūringa tauta, tačiau Kalen
doriaus neturėjo. Jį įsivedė pas 
save Rymas. Kalendorius ilgų 
laika buvo labai neaiškus ir ne
sutvarkytas, dėl ko dažnai bū
davo daugybė laiko nesusipra
timų. Iš karto buvo tiktai 10 
mėnesių ir metai tuomet turėjo 
354 dienas.

Galutinai sutvarkė kalendorių 
47 metais prieš Kristų Rymo im
peratorius Juliu Cezaris! padalin
damas metus po 365 dienas ir 
12 mėnesių. Sutvarkyti laiką 
jam padėjo garsus Egipto mo
kslininkas Sorygenas. Bet ka
dangi žemę apibėga per 365

I SKYSTAS ŽOLYNŲ 
| MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
/ra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir*- patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
dėl medžių, trelių, krū
mų ir žolynų.
PARSIDUODA PAS VISUS 
NINKU8 IR SEKLIŲ

(ZENKE'S)

ĮNew Plant Life

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO 

3621-23-25
S. Halsted St

Nab Thi» onYour Niblick.

dienas ir 6 vai. tai per 4 metus 
prisidėdavo dar viena diena ir 
tuo būdu kas ketveri metai esti 
vadinamieji nepaprastieji ir turi 
366 dienas. Nuo to laiko kalen
dorius buvo pavadintas nuo sa
vo sutvarkytojo Juliaus Cezario 
Julijonišku.

Metai paprastai prasideda 
sausio mėnesio 1 dieną, reiškia 
tą dieną, kurią senovėje Rymo 
konsulai apimdavo valdžių.

Po pusantro tūkstančio metų 
nuo sutvarkymo kalendoriaus, 
jis buvo iš naujo peržiūrėtas ir 
bent kiek surel'ormotas. Mat ti
krumoje pasirodė, kadjmetai tu
ri ue 365 dienas ir 6 vai., lx't 
365 dienas 6 valandas, 49 minu
tes i;r 48 sekundes. Tasai 11 mi
nučių ir 12 ^kandžių skirtumas 
per penkiolika šimtų metų su
darė 10 dienų skirtumų. Kad tą 
klaidų atitaisius popiežius Gri
galius XIII išleido bulę vadina
mų “Inler gravissimo”, kurioje 
nurodė tą skirtumą ir įvedė 
į kalendorių. Nuo to laiko pasi- 
dhrė kalendoriai: -—senas Ju-

IŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di
plomo s išduodamos. Ra- 

I šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

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

f? *

1739 South Halsted Street,

GONE FORGVER’

liaus kalendorius ir naujas Gri
galiaus. Dabar musų laikais yra 
skirtumas jau net 13 dienų. Ki
taip sakant sulig seno kalendo
riaus visos šventes pripuola 13 
dienų vėliau, negu sulig naujo^

Seno kalendoriaus laikosi pra
voslavų bažiiyčia. Taipogi prieš 
karų Lietuvoj buvo įvestas se
nas kalendorius ir tik 1915 me-

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros.
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS,
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos).
LANGUS,
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Tai ogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. ir kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of Underwriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell and Co.
INSURANCE SKYRIUS
2839 West 63rd Street

Tel. Republic 8899

BIZNIERIAMS 

tais užėjus vokiečiams pas mus 
senas kalendorius buvo panai
kintas ir jo vieton Įves
tas naujas Grigaliaus kalen
dorius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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TOM MOONEY IR WARREN BILLINGS

Per paskutinius du metu Kalifornijos gubernato
riuj Young žadėjo peržiūrėti Tom Mooney ir Warren 
K. Billings’o bylą ir po to tarti savo žodį. Bet tą reika
lą jis vis vilkino ir vilkino, teisindamasi, kad neturįs 
laiko. Užpereitą vasarą jis pareiškė, kad laike savo va- 
kacijų jis bandysiąs arčiau susipažinti su tais faktais, 
kuriais pasiremiant Mooney’ ir Billings tapo pasiųsti 
visam amžiui kalėti. Tačiau praėjo ir tos ir dar kitos 
vakacijos, o gubernatorius vis kažko laukė. Ant galo, 
jis nusiplovė rankas ir pareiškė, kad darysiąs tai, ką 
patars Kalifornijos aukščiausias teismas. Visas tad 
reikalas ir atsidūrė aukščiausiame teisme, kuris šiomis 
dienomis 6 balsais prieš 1 pasisakė prieš susimilimą 
nuteistiems. Na, o tai reiškia, kad Mooney ir Billings 
bus ir toliau laikomi kalėjime.

Kova dėl Mooney ir Billings paliuosavimo eina jau 
seniai. Daugelis yra įsitikinę, kad juodu sėdi kalėjime 
visai nekaltai ir su jiemdviem primetamu nusikaltimu 
nieko bendra neturėjo.

Liepos 22 d. 1926 m. San Francisco mieste buvo 
surengtas karo prisirengimo paradas. Nežinomi pikta
dariai metė j žmonių minią bombą, kuri užmušė dešim
ti ir sužeidė keturias dešimtis žmonių.

Tom Mooney ir Warren Billings buvo pasižymėję 
darbininkų vadai, kurie vedė aštrią kovą su visokiomis 
Kalifornijos korporacijomis. Kadangi jų įtaka tarp 
darbininkų buvo gana didele, tai kokiu nors bildu rei
kėjo nuo jų atsikratyti. Liepos 22 d. įvykis buvo kaip 
tik auksinė proga. Mooney ir Billings tapo areštuoti, 
apkaltinti bombos metimu ir pasmerkti, — Mooney bu
vo paskirta mirties bausmė, o BillingsTii kalėjimas iki 
gyvos galvos. Darbininkai ir pažangesni žmonės ėmė 
protestuoti prieš tą nuosprendį. Tąsyk prezidentas Wil- 
sonas įsimaišė ir mirties bausmę pakeitė kalėjimu.

Vienok pasmerktųjų draugai ir jų simpatizatoriai 
nenurimo. Jie buvo įsitikinę, kad Mooney ir Billings 
yra nekalti. Ir juo tolyn, tuo labiau tas įsitikinimas 
augo. Tapo iškelta aikštėn, kad byla prieš darbininkų 
vadus buvo niekas daugiau, kaip tik iškalno sugalvo
tas sąmokslas. Paaiškėjo, kad liudininkai sakė tik tai, 
kas jiems buvo liepiama sakyti. Kaikurie jų net visai 
nebuvo toj vietoj, kur bomba tapo mesta! Išėjo aikštėn 
daug ir kitų dalykų, kurie aiškiai rodė, jog prieš Moo
ney ir Billings buvo padarytas sąmokslas, — sąmoks
las padaryti juos ‘‘nepavojingais”.

Dedama buvo visos pastangos, kad paliuosuoti įka
lintuosius. Bet iki šiol vis dar nieko neatsiekta. Mooney 
ir Billings vis dar tebesėdi kalėjime. Sėdi jau keturio- 
liką metų. O žmogaus gyvenime keturiolika metų yra 
labai ilgas laikas. Ir per visus tuos metus kaliniai be 
paliovos kartojo, jog jie jokio nusikaltimo nepapildė ir 
yra laikomi kalėjime visai nekaltai. Bet Kalifornijos 
gubernatoriai ir kapitalistai nekreipė j tai jokio dėme
sio. Gubernatoriai arba visai tylėjo, arba (kaip guber
natorius Young) teisinosi neturėjimu laiko peržiūrėti 
visas bylos smulkmenas.

Kalifornijos aukščiausiojo teismo nuosprendis ne
likviduos to reikalo. Jis dar labiau sustiprins pasiryži
mą kovoti už Mooney ir Billings paliuosavimą. Netei
sybė tapo padaryta, ir ji turi būti atitaisyta.

Nuo liepos 15 iki 22 d. socialistai po visą Ameriką 
rengs eilę masinių demonstracijų, kad supažindinti 
plačiąją visuomenę su Mooney ir Billings reikalu. 
“Naujienos” taip pat pasistengs supažindinti savo 
skaitytojus su Kalifornijos darbininkų vadų* įkalinimo 
istorija.

broliukai PRAŠO Iš
LRKSA $20,000

“Garsas” deda kokių tai Lie
tuvos švento Pranciškaus Ma
žesniųjų Brolių Vienuolių atsi
šaukimą, kur be kitko sako
ma :

“Pasiliko viena išeitis’ — 
įsigyti nuosavus namus, ir

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _______-___ _____  $8.00
Pusei metu ...............   4.$0
Trims mėnesiams----------- -- - 2.00
Dviem mėnesiam _....... 1.50
Vienam mėnesiui____________ .75

Chicagoj per išneiiotojusi
Viena kopija----- - ---------------- 8c
Savaitei------------------------  18c
Mėnesiui_____ __ , , , ,_  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktu:

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___ __ _____ 4.0f
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pafito Money

Orderiu kartu su užsakymu.

tai arti Vytauto Bažnyčios, 
Pranciškonams Vytauto Di
džioji) statybos ir dabar 
jiems vėl J. E. arkivyskupo 
grąžinamos. Bet iš kur gau
ti tiek daug (virš 20,000 
dol.) lėšų? Vienuolija šian
dien vos teužtenka skur
džiam savo klierikų išlaiky
mui, mokinimui. Iš Lietuvos, 
daugumoj suvargusių baku
žių, gaunamųjų trupinėlių 
ko didesnio padaryti neįma
noma.”
Ant pinigų visokių apetitų 

atsiranda, bet kad jau Lietu
vos’ davatkinai nebesitenkina 
“bakužių trupinėliais” ir įsi
geidė statytis namus už 200,- 
000 litų, tai pasirodo, kad Lie
tuvoj dvasios ubagams visai 
neblogai gyvenasi.

IR SANDARIEČIAMS SIŪLO 
SENDVIČIŲ

Bridgeporto raudonsiuliai iš 
“Vilnies“ nuo pat “Sandaros“ 
j Chicagą atsikėlimo dienos 
baugina sandariečius “Naujie
nomis“ ir prisimeta ypatingais 
“Sandaros“ globėjais. Ta bol
ševikų “prietelystč“ nepasiliko 
visiškai bergždžia: Msgrs Sim 
& Sem susigraudinę apsirgo 
SLA. geroves liga, susargino 
niekuo dėtą žmogų Tareilą Wa- 
terbury ir dar keletą nenusi
vokusių žmonių.

Po SLA. operacijos Lietuvių 
Auditorijoj, gerovės liga pra
ėjo. Dabar “Vilnies“ komisar 
ra i net su sendvičiais ieškoti 
talkininkų pas Sandariečius. 
Vienas komisaras rašo:

“Ištikrųjų, likę naujieni- 
nių sočiaifašistų .uodegomis, 
sandariečiai nieko gera pas

Darbininkų Gyvenimas
Jungtinėse Vaistuose

Pagal S. V. ūkio žinovo Dr. 
Wolmann statistikos' davinius,
laike pereitų 7 metų darbo va
landų apmokėjimas, paimtas iš
23 pramones šakų 
taip.

kaitaliojosi

metais centų
1920 .................... ......... 61
1921 ................... ........ 52
1922 ..................... ......... 49
1923 ..................... ......... 54
1924 .................... ......... 56
1325 .................... ......... 56
1926 ................... ......... 56
1927 ...................... .........  57
Vadinas, po 1921-1922 metų

nupuolimo, darbo valandos ap
mokėjimas ligi pat 1928 metų 
palengva kilo, ir kaikur tebe
kilo 1929 metais, tačiaus ne
bepasiekė 1920 metų aukštu
mos, kuri buvo susidariusi dėl 
Amerikai pelningos karo reik
menų produkcijos. Šiemet, 
spėjama, kad darbo valandos 
apmokėjimas, jau yra vėl atkri- 
tęs ligi 1922 metų stovio.

Nors prezidentas Hooveris ir 
jo ištikimas Ford, Jr. išleido' 
parolę dabartiniais ūkio depre
sijos metais algų ir apmokėji
mų nekapoti, tačiau dėl didelės 
bedarbės ir kapojimas yra lai
psniuotai varomas.

Nesant patikimų davinių apie 
1929-1980 m. žiemos krizį, nė
ra tikslių žinių ir apie tikrą 
nedarbo stovį. Valdžia skelbia 
buvus 3 milijonus bedarbių, 
komunistai randa net ligi 10: 
milijonų. Galima tiksliau rem
tis darbo vaizdu ligi 1929 me
tų, apie kurLvra kiek tiksles
nių žinių. Ligi tol buvo paro- 
lė: prosperity už bile kainą ir 
produkcijos kėlimas remiant 
sustiprinta vidaus rinka. Ta
čiaus automobilių, statybds ir 
akcijų (stako) rinkos puolimas 
tą politiką pribaigė.

Paviršium žiūrint, atrodo 
kad gyventojų pajamos’ yra ge
rokai pakilusios kiekvienai gal
vai nuo $625 per 1922 metus 
ligi $742 per 1928 metus. Ta
čiau tie skaičiai neparodo kaip 
tos pajamos dalinasi atskiro
mis klasėmis.

Amerikos darbininkų skai
toma 71 nuošimtis, tai yfa 
darbininkų, tarnautojų ir 
smulkių valdininkų, ir 29 nuo
šimčiai savistovių biznierių ir 
vadovaujančių tarnautojų bei 
valdininkų. Aukštosios' klasės 
yra 10 nuošimčių: žemės savi
ninkai, fabrikų ir bankų direk
toriai ir valdžios viršūnės, ku
rie painia visą trečdalį visų 
šalies gyventojų pajamų. Ta 
kategorija gauna aplamai po 
$10,000 metams, tuo tarpu kai 
visi kiti 90 nuošimčių šalies

.save neturi. Jie — nevyku
sios kopijos griginių social
fašistų. O žinia juk, kaip 
žmonės į nevykusias kopijas 
žiuri. Jos mėtosi, mekeno 
nepaisomos.

“Niekas sviete, tur būt, 
taip nenusigyveno ir politi
niai ir medžiaginiai, kaip tie 
sandariečiai. Įsivaizduokite: 
jų lapelio čyfas tik ‘inšiu- 
rinais’ mintus. Je, pilna bė
dų, kad sandariečiai laukia 
ir nesulaukia politinių kalė
dų!“
Komisaras pašiepia, kad 

“Sandaros“ redaktorius (anot 
komisao, “lapelio čyfas“!) tik 
inšiurenais mintąs ir reiškia 
apgailestavimo, kad jis’ negau
na sendvičių (politinių kalė
dų), kaip- kad jis pats gauna.

Tik pats politinėmis kalėdo
mis misdamas gali tyčiotis iš 
žmogaus, kurs padoriu darbu 
užsidirba pragyvenimą! žmo
gus, kurs dirbdamas Insurance 
darbe laisvą valandą aukoja 
tokiam ar kitokiam idėjos dar
bui, vargu duosis’ su vylioj amas 
Maskvos penimų “čekištų“, ne
žiūrint kokiais prisimetėlio vil
ko balsais tas čekistas ir čiul
bėtų.

gyventojų turi tenkintis su 
$2200 metams. Bet ir tų tarpe 
skirtumas nepaprastai nely
gus.

Dr. Copeland yra paruošęs 
bendrą pajamų lentelę iš įvai
rių pramonės' šakų 1925 me
tais :

žemės ūkis (daugiausia 
žemės darbininkai) ....... $537

Prekyba (pardavėjai ir
samdininkai) ................. $1315

Kalnų darbininkai .... $1318 
Fabrikų darbininkai .... $1362 
Važiuotės darbininkai

(susisiekimo) ............... $1554
Statybos darbininkai $1574 
Valdžios tarnautojai $1585 
Bankų verslas (daugiau

sia tarnautojai) ........... $2179
Įvairus ............r......... $1408

Bendras metų uždarbis $1384 
Tie $1384 metinio uždarbio 

reiškia ant visos šeimynos ir 
tai, reikia žinoti, yra paimti iš 
pelningiausių ūkio metų. Tuo- 
tarpu pačios taupiausios šei
mynos išlaidos penkių galvų 
šeimynai yra apskaičiuota 
$1920.27. Vadinas, penkių gal
vų šeimyna turėdama bendrai 
pajamų metams $1384, neda- 
tenka savo ekzistencijai $544.- 
27...

Bet keli gauna kad ir tokią 
sumą? Padaryta apklausinėji
mas 100 darbininkų šeimynose. 
Iš tų 74 šeimynos gyveno daug 
žemiau nurodytojo pragyveni
mo minimumo, ir tik 26 šeimy
nos turėjo kiek pakankamiau 
valgyti.

Vasarą 1929 metų New Yor- 
ke Darbo Departamentas išty
rė 536 darbininkų šeimynas, 
kuriose žmona eina sykiu su 
vyru dirbti. Vyro uždarbis 
bendrai sieke $28.26 per savai
tę, kas reiškia $1470 metinių 
pajamų. Bet ir pačiu darby
mečiu buvo 17 nuošimčių be
darbių, kurie jokio cento ne
uždirba ir neturi jokių pragy
venimo šaltinių, nes šiame 
krašte, kaip žinoma, nėra jo
kios socialės pagelbos teikia
ma.

Viską suglaudžiant gaunasi 
toks vaizdas:

1. Bendrai ligi 1929 metų va
saros uždarbiai palengvčliai ki
lo.

2. Uždarbiai kilo kiek greL 
čiau negu pragyvenimo 'kainos, 
tačiau nepavyko pasiekti nau
jojo amerikoniškojo pragyveni
mo standardo.

3. Dalyvavimas darbininkų 
klasės bendrame krašto paja
mų santyky ligi 1925 metų pa
silaikė vienodas.

4. Bendrai pramones darbi

ninkas uždirba apie $1500 per 
metus, atsižiūrint į padėtį ir 
užsiėmimą. Nemokslintas Pie
tų valstijų darbininkas gauna 
metinio uždarbio vos' $650, kas 
yra žemiau visokio ekzistenci- 
jos minimumo.

5. Gerbūvį (prosperity) jau
čia tik tam tikra grupė iš
mokslintų darbininkų, ypatin
gai statybos pramonėj, bet ir 
čia labai nepastoviai.

6. Daugiausia atvejuose šei
mynos pajamos yra papildo
mos žmonos darbu arba suau
gusių vaikų uždarbių jnašomis, 
kadangi vieno šeimynos tėvo 
uždarbiai vargu gali aprūpinti 
reikalingiausius maisto, rūbų 
ir buto reikmenis.

Baigiant dar primintina, kad 
visi tie skaičiai yra paimti iš 
laikų su kįlančia konjunktūra, 
tuotarpu krizių metu, kaip per
eitą žiemą, bedarbių vargas ir 
sunkenybės pasilieka neapsa
komi.

Jei šalies ūkio atgimimo grei
tu laiku nesimatys, kas atsi
žvelgiant į pasaulinę padėtį ne
daug vilčių težada, reikia lauk
ti, kad uždarbiai turės nuolat 
smukti, bedarbė augti. Ame
rikos Darbo Federacijos' susi
rūpinimas bedarbės draudimu 
jau yra ženklas pasiruošimo il
gam darbininkų perviršiaus lai
kotarpiui, ir tas faktas Ame
riką visiškai artina prie Eu
ropos ekonominės padėties.

Susilyginimas su Europos 
ekonominėmis sąlygomis, kaip 
pasekme, turės ir Amerikos 
proletariato sąmonę išjudinti 
Europos pavyzdžiu, ko ligi šiol 
Amerikos darbo masės nesi
stengė ir nerado reikalo. Eko- 
norija yra* socialio persiforma- 
vimo akstinas, kurio jokia 
tvarka nesulaiko.

Bet Amerikos darbininkija 
turi ir vieną ypatybę, kuri jai 
tą susipratimą nesvietiškai 
sunkina, čionykščio darbinin
ko kultūrinis lygmuo yra ap
gailėtinai žemesnis už bile Eu- 
ropos šalies. Badio, kino lan
kymas ir bokso sporto yra 
bene vienintelis Amerikos dar
bininko dvasios penas. Tai yra 
suprantama. Amerikoniškos 
pramonės' iščiulpimo sistema, 
per 10-12 valandų darbo kas
dien, žmogus padaro tiek pri
kamuotą kad jis savo liuoslai- 
ky tik paviršutinų jaudinimų 
bejėško. Tą kapitalizmo ske- 
mą bus visų sunkiausia nuga
lėti darbininkijai einant į iš
sivadavimą. 

> ------------------------

Skaitytojų Balsai
V
Kauno kalendorius 

1930 metams
Pavartęs tą kunigų “kultū

ros“ gaminį arba vaisių, labai 
nepatenkintu likau, kad neap
šviestam lietuviui, it neregiui, 
leidžiama bergždžiai užburta'me 
rate eiti ir iš tamsaus fanatiz
mo išeities neleidžiama — jei 
bent į mokslus leidžiamai jau
nuomenei, kurią “inteligentija“ 
pakrikština ir nuo fanatizme 
laikomų kaimiečių, it kinų sie
na, atskiria. Inteligentams dis- 
pensai, o kaimiečiams “atlai
dai,” “mišios“, “indulgencijos,“ 
“kvadragenos”, jei maldingai 
aplankys kokią bažnyčią ar 
viešą koplyčią ir pasimels “Tė
ve musų ir Šventas Kazimierai 
—melskis už mus.”

Fanatizmu pripumpuoti kai
miečiai viską atiduos kunigams 
už neapska'itliuojamus turtus 
aname gyvenime, kurin tik ku
nigas tegali, it teatran, įleisti. 
Mat, sakoma, kad kunigas turi 
dangaus durų raktus ir tokiai 
pasakai kaimietis turi tikėti— 
kitaip fanatizmas dingtų ir 
žmogus laisvai mąstančiu tap
tų... Baisenybės! jeigu kaimie
tis taip kaip inteligentas imtų 
net laiką suprasti. Mėnesiais ir 
mėnesių dienomis laiką pažy
mėti, tai “herezija!” Bažnyti
nių švenčių minėjimais kaimie
čio smegenynas perpildytas. Jei 

atmintis tarnauja, tai visokių 
maldų atmintinu mokinimu iš- 
semsią ir tą gamtos dovaną ir 
taip “užburtalme rate“ tikin
čiuosius laiko, kad nepaklystų. 
Mat avys, piemenų reikalingos, 
kad tas avis nuvestų į kalnus— 
o debesys dažnai išrodo it kal
nai, tai avių dalingus... bet kad 
avis galėtų dangun patekti, tu
ri mirti ir piemeniui mėsą ir 
kailį palikti; mat, avis piemens 
turtas. Be avienos, be pieno ir 
vilnos piemuo turėtų naudingą 
darbą dirbti, bet ne avis už
burtame rate varinėti. Mussoli- 
niui bedieviui — popiežius 
pritaria ir abudu vienas kitam 
gelbėja vis ir vis labiau žmones 
beteisiais palikti. Mūsieji kry
žiuočiai Smetonai gelbėja j 
“Tautos Vadus“ iškilti. Su vie
nu “tautos vadu“ patogu susi
tarti, gi su seimu (žmonių už
burtame rate bergždiu darbu 
ar maldomis paikinimu) — de
mokratijos istorija — nesusi
tarsi! Karaliai-diktatoriai tinka 
prie bažnytinės organizacijos, o 
demokratija, net žemesniųjų, 
bet mokytų kunigų disciplinai 
pavojinga.

Tame Kauno Kalendoriuje 
kun. M. Vaitkus 1980 rugsėjo 
26 dienai prirengiantį 70 metų 
gimimo minėjimą — rodosi, gy
vą šventų prelatą Aleksandrą 
Dambrauską (Adomą Jakštą) 
padaro. Biografijon Tėvo ir Mot 
tinos vardai neįleidžiami, rodos, 
kad jis iš “šventos dvasios” 
pats,’it grybas, Kuronių sodžiu
je, gimė ir jau gimnaziją, uni
versitetą dvasinę seminariją 
baigė... be gimdytojų pagalbos

Jei prel. A. Dambrauskas

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
IS latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
“Mano mielas, Tamstai! 

Tamstai čia atrodo nebeviskas 
tvarkoje. Argi Tamsta dar vis 
negali atsipeikėti, kad jus per
sižiūrėję?“

Sargas pasitraukė tolėliau.
“Aš nieko nežinau. Ne mano 

dalykas. Man tiktai pavesta 
prižiūrėti.“

Ir atsisukęs į koridorių jis 
tyliai pašaukė:

“Pone nuovados viršininke!
Nuovados viršininkas valan

dėlę tyliai pasikalbėjo su juo, 
paskui priėjo prie pravertų du
rų. Šypsodamasis pažvelgė į 
areštantą.

“Na, pone Nelke! Tamsta ga
li pradėti rengtis kelionei. Už 
penkių minučių baigiasi Tams
tos laikas.“

Draugiškai pasi vaikštinėjo 
po kamerą. Pakilojo šienikėli 
ant narų ir vėl numetė, paste
bėjęs ant priegalvio blakę.

“Tas prakeiktasiąs negalima 
išnaikinti. Ne kažin koks mie
gojimas Tamstai čia buvo, ar 
ne? Bet nieko nepadarysi. Tai 
musų'geriausis bustas. Mes jau 
sutiktumėm įrengti su visais 
patogumais — prašau, kodėl ne. 
Bet nėra lėšų. Kaip yra, taip 
turime apsieiti... JMa, ar Tamsta 
pasirengęs? Ten koki tai pane
lė atėjusi Tamstą pasitikti.“

Robertas Neikė žiurėjo pa- 
kvaišusiomis akimis. Perdaug 
didelis šuolis nuo jo didžiųjų 
fantazijų iki paprastam polici
jos nuovados viršininkui. Jis 
negalėjo atsipeikėti.

“Na, prašau!”
Nuovados viršininkas prada

rė duris iki galui, bet Neikė 
dar lyg traukėsi atgal.

“Mane?... Bet juk Tamsta esi 
apsirikęs. Tai pasigailėjimo 
verta klaida...”

Nuovados viršininkui nusibo
do. Supykęs apsigręžė, pamojo 
policininkui ir nuėjo barškinda
mas užkulniais. Tiktai prisispy
ręs policininkas iškrapštė Nei
kę iš kameros.

Bet kontoroje atlikęs visus 
formalumus ir pasirašęs, jis lyg 
padūkęs metėsi laukan. Jam 
staiga atėjo į galvą, kad jie Čia 
savistoviai galėtų jį dar sulai
kyti ir uždaryti vėl toje bla-

greitai mirtų, tai butų nevieto
je tokio “švento“ asmens klai
das minėti. Aš vos porą kartų 
mačiau tą mažo ūgio ir negra
žaus veido kunigą — pasipūtėlį, 
tik raštuose jo klaidas matau, 
bet aš nūn tik jo “Kantatos“ 
Vytauto 500 metų mirties su
kakčiai pagerbti klaidą štai pa
taisau :
Juk-gi Plečkaitis, “Tautos Va

do” tarnas,
Slaptosios žvalgybos samdytas 

asmuo!
Nūn pats tam “vadui“ štai 

kvarksi it varnas.
Ko vertas šis tavo dviveidis 

vaidmuo?!...
Juk Vilnių priskyrė lenkams 

“Šventas Tėvas,“
O gi konkordatą rašė vienuolis 
Tad, jei tavo keiksmo išklausy

tų Dievas,
Tai butų prakeiktas Jurgis Ma- 

tulys!*)
Gerbti autokratą, kartu “tau

tos lovį”
Nerupi tau seimas, laisvė pilie

tybė.
Tu neprotestuoji prieš “karo 

stovį.“
Ir tau Smetonienės patinka po

nybė.
Aš bučiau be valios, jei gerb

čiau tave,
Budam’s žemės dulkė žemin

čiau save.
— Tylintis.

*) Marijonu buvęs vyriau
sias vadas arcivys'kupas Jurgis 
Matulevičius. Kauno Kalendo
riaus 1930 m. puslapis 18 ir 19 
—“Kantata”’ Vytautui.

— Tylintis.

kiuotoje kameroje. Jis jau ne
bežinojo, kas čia leistina, ir ga
lima, kas ne. Tiktai ant pusės 
laiptų Roza Meija jį paviįp.

“Kur tu bėgi ? Kas tau pasi
darė?“ 1

Jis pasilenkė ir žiurėjo išsly
stomis akimis. Taigi — tai bu
vo Roza. Bet kodėl ji čia, tai 
jis negalėjo suvokti. Numojo 
ranka ir skubėjo toliau.

Ant gatvės Roza Meija vėl 
turėjo jį vytis.

“Ne ten juk! Mes turime eiti 
kiton pusėn.“

Neikė atsižiūrėjo: ištikrųjų, 
visai i kitą pusę. Kaip jis tai 
galėjo apsirikti?

Roza suplojo lankomis.
“Bet juk tavo plaukai ant 

smilkinių visai pražilę! Argi 
taip jau sunku buvo tos dvi 
dienos?“

Sunku? Ne, jam visai nebu
vo sunku. Laikas nuo laiko to
ki vienuma tiesiog būtina. Tada 
galima viską tvarkingai apsvar
styti ir įgaubi griežtas išvadas. 
Padaryti balansą buvusiam ir 
iš išvadų spręsti apie busimąjį. 
Juk tame ir visa nelaimė, kad 
mes viską darome paskubomis, 
be išdirbto ir apsvarstyto pla
no. Visuomeninės kovos strate
gija dar daug painesnė, nei 
militarinė... čia psichologinis 
momentas svarbus tarp- kitko, 
ten jis pats svarbiausis -vie
nintelė reale bazė, place d’ar- 
mes, kaip prancūzai sako...

Roza Meija vedėsi jį paėmus 
po ranka ir klausėsi jo klegėji
mo. | Jis brido tiesiog į visas 
balas ir net einantiems priešais 
nebesugebėjo paduoti kelią. Vi
sai kaip vaikas vedamas ir 
valdomas. Pradžioje ‘kalbėjo 
paskubomis, lyg čiapat gatvėje 
reikėtų supažindinti su visais 
planais ir painiais taktikos 
klausimais. Bet greitai ir ma
tomai pavargo. Pamažu darėsi 
tylesniu, vis tylesniu. Romano
vo gatvėje uždusęs lipo laiptais 
ir nebesakė nei žodžio.

(Bus daugiai!)

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

t
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CHICAGOSv

ŽINIOS
Policininkų paroda

Rugpiueio 16 ir 17 dd. bus 
Chicagos policininkų metinė 
paroda. Rengiama Įdomus ir 
įvairus programas. Pelnas eis 
našlėms ir našlaičiams tų po
licininkų, kurie žuvo savo pa
reigas eidami. Bilėtai tai pa
rodai jau dabar yra pardavi
nėjami.

700,000 paežery
Nužiūrima, kad prėjusi sek

madienį paežeryje buvo susi
rinkusios didžiausios minios 
šiemet, kad skaičius siekęs 
7(K>,000.

O ir didžiausias susigrūdimas 
automobilių buvęs vieškeliuo
se, kai cbicagiečiai grįžo na
mo po liepos ketvirtos šven
čių. Manoma, kad sekmadienio 
|poipiety ir vakare sugrįžę i 
Ghicagą apie 1,000,000 auto
mobilių.

[Pacific and Atlantic Ph^to]

Chicago. — Ralph J. Capone, 
paskilbusio Al Capone brolis, 
kuris tapo nuteistas trims me
tams kalėjimo už suklastavimų 
taksų nemokėjimo.

aktinių, pažiūrėti ar nėra va- 
bilio krautuvėje. Čia jį užti
kęs naktinis sargas.

Kuone pasikorė ant 
aeroplano

M'iss Mary Fahrney, 19 me
lų, aviatorė, mėgino iššokti iš 
aeroplano ir nusileisiti parašiu
to pagelba žemėn. Parašiutas 
kažin kaip susipynė ir mergi
na pasikabino ore. Pora valan
dų ji išbuvo tokioj padėty. 
Mergina galų gale nusileido že
myn. Bet užsimušė kitas avia
torius, būtent Bruno Schustek, 
kuris virve nusileido žemyn iš 
kito aeroplano, kad išgelbėti 
merginų. Jisai nukrito 600 pė
dų žemyn ir užsimušė.

epidemic meningitis 1, cbickeh- 
pox 1, difterija 2, tuberkulio
zu 3; 22 wardojc — mumps, 
2, tuberkuliozu 2.

AR JUS TURITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galimo jums pagelbsti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes galime susitarti su jūsų kredito

riais ir padaryti toki susitarimą, kuris 
leistų jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

Mos galimo susitarti, kad jus pasilik
tumei biznyje Ir noturfitumŠt daugiau 
nesmagumų hu savo kreditoriais.

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

CITY OF CHICAGO LANDLORD8 
AHSOCIATION

4030 South Ashland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

CORRE & SPAR, Advokatai Landlords 
Association

X._____________________________________________ /

Automobilius užmušė

Mirė Frank Walsli, 6835 S. 
Rockwėll street. šeštadienį su
žeidė jį automobilis, kurį ope
ravo John Cronin, 15537 A'ber- 
deen street. Nelaimė atsitiko 
prie 67 gatvės ir Western avė.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Graboriai
BUTKUS

Undertaking Co.
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161 
-------0------

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel Victory 1115

lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

Įvairus Gydytojai
GYDO

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

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

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas reetal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Bankų

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi

Kulka kelio neieško

Stanley Tristanus, 17 metų, 
gyv. 1711 West 11 st., ir John 
Ubovvski. 17 metų, gyv. 1733 
West 1 I st., klausėsi radio mu
zikos praėjusi penktadieni. Vai
kinams nepatikęs anaunseris.

“Tų anaunserį reikia nušau
ti’’, tarė Stanley.

“Aš jį nušausiu”, atsiliepė 
Džianas. .lis išsiėmė 22 kalibro 
revolverį iš kišenės.

Revolveris netikėtai išsišovė. 
Stasys susmuko pašautas krū
tinėn. šeštadieni Stasys mirė. 
Su ginklais juokų nekrėsk.

Orlaivis nukrito ežeran

30 tonų popieros paliko 
piknikininkai tik vie

noj vietoj
Generalis Lincoln parko su»- 

perin'tendentas paskelbė, kad 
piknikų grupės palikusios Lin
coln parke praėjusį sekmadie
nį 30 tonų po|>ieros — arba 
du tavoriniu vagonu. Sekma
dienį Lincoln parke buvo su
sirinkusios didžiausios parko 
istorijoj žmonių minios.

Policininką apvogė
————

(Policijos kapitonas Staple- 
•ton yra gerai pažįstamas ir kai 
kuriems lietuviams, ypač Town 
of leikiečiams. Sekmadienio va
kare jis parvažiavo namo ir 
paliko garaže nakvoti pirmų 
naktį naują karų. Ryte manė 
parodyti pirkinį šeimynai. Vi
si susirinko garaže. Kas pasi
rodė? Ogi tai, kad naktį neži
nia. kur dingo du priešakiniai 
ratai.

Chicagos sveikata

Nukrito ežeran aeroplanas 
ties ’S'outh llaven, Mieli. Du 
aviatoriai — Bert Kogle ir 
Don Heller — prigėrė.

Nušauta holdaperis
Nušauta Charles Plaut, 03 

Kast 08 st. .lis mėgino padary
ti holdĮapą gazolino stoty prie 
00 gatvės ir Cottage G rovė av. 
Vėliau patirta, kad banditas 
buvo jau apiplėšęs kitas še
šias gazolino stotis.

Praėjusią savaitę sirgo už
krečiamomis ligomis: 21-moj 
\vardoje — difterija 4, plau
čių uždegimu 1, skarlatina 2, 
tuberkuliozu 3, \vbooping cough 
1; 12-toj vvardoje — epidemic 
meningiitis 1, difterija, 8, 
jnumps 2, skarlatina 3, tuber
kuliozu 1; U-toj vvardbje —

Pašautas policininkas
Joseph Jerry, naktinis sar

gas, išgirdo atsargos alarmų 
drabužių krautuvėje, 2310 Kast 
71 st. Jišai pasiskubino prie 
krautuvės ir pamatė, kad lan
gas išdaužtas. . Įlindęs vidun 
jis užtiko vagili, kuris pasilei
do bėgti. Sargas liepė sustoti. 
Kada vagilis nepaklausė, tai 
sargas šovė ir pataikė vagiliui. 
Vėliau pasirodė, kad pašauta* 
sis buvo Woodla\vn stoties po
licininkas. Policininkas aiški
nasi, kad jis ne vagis. Kad jis 
įlindęs krautuvei), kai išgirdo

Chicagos Darbo Fede
racija reikalauja pa- 
liuosuoti Mooney ir 

Billingsą
C.hicag'os Darbo Federacijos 

delegatai priėmė rezoliuciją įsa
kančią Federacijos viršinin
kams darbuotis, idant paliuo- 
suoli iš kalėjimo Tarną Mooney 
ir VVarreną Billingsą.

KAZIMIERAS KREIZA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5 diena, 10:30 valanda 
vak., 1930 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Panemunėlio parap., 
šetekšnių kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Petro
nėlę. po tėvais Steponaitė, pus
broli Povilų Vizbarų, ir gimi
nes Jokantus, o Lietuvoj bro
lius ir seseris.

Jūsų Patogumui

“Naujienos” turi atsto
vus sekamose vietose

Bridgeport
KNYGYNAS LIETUVA
8210 So. II dslcd St.

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 \V. 63rd St.

Briffhton Park
B. R. P1ETKIEVVICZ

2008 W. 171 h St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
I ed” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas“, kreipkitės į arti
miausi atstovą. J

Užlaikau čeverykus dcl visos 
Seimvnos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios ska
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskia

3100 West 63rd Street

Fram Youth to Agė
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergai tfl 
subręsta į moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidurį amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkliam’! 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normalu sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABtE COMPOUND
1 Y»|* V- PINKH'AM M£D C0.. I V V N, MASS.

Buy gloves with what 
it savęs

Nčra reikalo nioKčti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koftelę. Literine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo Ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. \ 
Lambcrt Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

DEL ISIPIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai 
.Z**»*****-^'**»#**W*****^WWW****WW***^*W**W«"*^

DR. VAITUSH, OPT.

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihraukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.! 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnmsvick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
-------0-------

Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas CanaJ 0461

______ Graboriai________

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III. 
-------0-------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Tel. Yards 1829
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Oflio Telefonai Virglnla 0080 
Bei. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir 
0 Iki 8 vakaro. Modaliom nuo 10 Iki 12 dle- 

ną. Namą ofisai Nortb Bidi 
3413 Franklin Blvd.

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

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, 111.

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaiua prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 

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

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

AKIS

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westem Avenae 

Tel. Tafayette 4146

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

. Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vukare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

nerodo j,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

randasi
St. (tel.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbrolis ir Giminės

Kūnas pašarvotas, 
6135 So. Rockwell 
Grovehill 1386).

Laidotuves įvyks 
liepos 9 diena, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Krei- 
zos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų, ir atsisveikinimų. ,

Atėjo ta liūdna diena, kuri 
kaip vakar butų buvusi. Suėjo 
jau lygiai dveji metai, kaip at
siskyrei tu nuo musų, mylima 
dukrelė ir, sesute

BRONĮUTĖ
palaidota L, T. K. liepos 8 die
na, 1928 m. Ir užgeso žvaig
ždė vilties mums, ir nėra ra- 
jpybčs musų širdyse nuo to 
laiko.

Atgijo visi kvietkeliai, ku
riuos tu, būdama sveika, lais
tei, o tavęs vis nėra, ir nėra 
kam džiaugtis tų kvietkelių 
grožybe. Musų širdys skaudžiai 
sužeistos iki gyvos galvelės.

Dėkavojam giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, dalyva
vusiems laidotuvėse ir suteiku
siems gražius kvietkus ir vai
nikus.

Nuliūdę liekame,
Tėvas Valentinas, motina 
Agota ir du broliai — 
Vitautas ir Danielius, 
Rumchikai.

R. 2, Box 33,
Lement, 111.

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 4fth Ct.

Telefonai
Cicero 8724

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalą visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui įkyrią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3241

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Kandolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRTSTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avcnae 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. L Da vidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. 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 Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SINKUS

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.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

DR. J. J. KOV7ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2331) 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki l» 

Nedėlioj pagal nutarti

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 10 iki 12

M—L—I 
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Įvairus Gydy^ 
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAJJSZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir B iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DRTeRZMAN
— 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. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SRore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ilfi 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį) ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenąe 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone PJaza 32112

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

Room 928 
TeL Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Av«.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomią

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St«. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephonp Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renubb’c 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 3525

Tel. Randolnh 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2562

josepiFj grisk
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2S00

Res. 6515 So. Rockwcn St.
Tel. Republic 9723
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Htznio Patarnavimas
Furnished Rooms

Roseland
Iš SLA. 139 kp. susirinkimo

Ketvirtadienio vakare, liepos 
3 d., SLA. 139 kp. laikė mėne
sinį susirinkimą. Susirinkimas 
ėjo priprasta eiga. Nariai, su
stoję eilėje prie finansų sekre- 
ttoriaus stalo, mokėjo savo mė
nesines mokestis, įvairios komi
sijos- išdavinėjo savo raportus, 
buvo duotas įnešimas ir nutar
ta rengti pikniką, ir t.t. Paga
linus kuopai pirmininkaująs p. 
šarkiunas pakvietė seimo dele
gatus išduoti raportą. Buvusių 
seime delegatais Klibo. Klibic- 
nė ir Danio susirinkime nebu
vo. Todėl raportavo tik Pet
ronis. Bacevičius ir šarkiunas. I pareikalavo, kad jiems- butų su- 
Visų šitų trijų ponelių raportai grąžinti atgal įmokėti pinigai, 
nebuvo nei jokie raportai, o Kiti griežtai reikalavo, kad jų 
tik agitacinės- prakalbos už pinigai tuojaus butų išsiųsti 
naująją ir “legalę“ Pildomąją SLA. centran New Yorke. čia 
Tarybą ir jos pasibrėžtus tiks-1 musų “pažangieji” jautėsi kaip 
lūs—griauti SLA. iš pat jo pa-1 ant škac 
matų.

Petronis primelavo, buk prez. Į burnini).* 
Gegužis atvažiavęs Seiman iš 
Pennsylvanijos su gauja mu
šeikų, kuriems iš SLA. iždo 
buvo mokėta po $25 į dieną; 
buk iš seimo išmesti triukšma
dariai Gegužio buvę iš kalno į- 
skųsti policijai ir federaliner 
valdžiai ir nekuriems “progre
syvių“ vadams net iš kalno 
turėjo varantus išpirkęs; buk 
visi išmestieji buvę “brutališ- 
kai“ sumušti; buk gegužinė P. 
T. buvusi prisaikinta dar ne-1 
priimtos naujos ] 
priesaika su “taip man, Dieve,1 
padėk”. Gi Bacevičiaus ir Šar-| 
kiuno spyčiai buvo kupini dar 
šlykštesnių melų, niekinimų, 
kolionių ir šmeižtų. Juodu “ra
portavo“, buk gegužininkai iš-| 
eikvoję šimtus 
lerių ir už tai 
rėsią sukirmyti

Nors šitie jų melai buvo at- Į įįems surinktas savo mokestis 
remti, bet užsispyrusiems pro- pasiųsti SLA. centran, kad ne-
votis “pažangiemsiems“ buvo prarasti SLA. nariams teikiamų
tai tik policisto buožes rody- privilegijų ir teisių,
mas, tik gynimas “žulikų“, 
‘“niekšų“ ir “švindelninkų“. 
Laike šitų “raportų“ vienas 
dalykas paaiškėjo, tai kad “pa
žangieji“ yra nusistatę ne
siųsti SLA. centran 139 kp. na
rių surinktų mėnesinių mokes
nių.

Po priėmimo delegatų ra
porto kilo klausimas, kodėl jie 
nenori siųsti centran narių mo
kesnius? čia šarkiunas ir Ba
cevičius visaip išsisukinėjo, bet 
galų gale nedrąsiai prisipažino, 
kad “pažangiemsiems“ yra 
reikalingi pinigai advokatams 
užmokėti už vedimą bylos, ku
ri yra dar tik pradinė, o po jos 
seks prieš gegužininkus dar 
visa eilė kitų bylų, kurioms 
teks išleisti net keli desėtkai 
tūkstančių dolerių .

Buvo duotas 
kuopos valdyba 
mokesnius kas 
centran. 
taisymą, 
centran mokesniai tik' tų narių, 
kurie to reikalaus. Kilo ilgos 
ir karštos diskusijos. Buvo net 
reikalauta, kad šitam klausi
mui išrišti butų atvirutėmis 
sušauktas specialis susirinki
mas. Bet “pažangiesiems“ pa
sisekė šį klausimą nutrinti 
taip, kad nebuvo leista balsuoti 
nei pataisymo, nei originalaus 
įnešimo. “Progresyviai” piestu 
stojo prieš šaukimą specialaus 
susirinkimo. Vieton to, Šar- 
kiunas išsitraukė iš kišenės 
“Vilnies” redakcijoj pagamintą 
rezoliuciją, užginančią 
giųjų” “legalę” P. T. 
cija buvo pervaryta.

išitaip “pažangiųjų” 
leriu nuvoliotas šis opus klau
simas sukėlė nepasitenkinimą 
dagi tų narių, kurie pirmiaus 
net plojo Petroniui, Bacevičiui 
ir šarkiunui. Nekurie nariai

W

lAtlantic and Pacific Photo] 
ipa Flow bando išt laivų

>azang _
irados spraginami. Ne

žinodami užko griebtis, vienus 
jie pradėjo pašiepti, kitus net

Ant galo Bacevičius paaiški
no, kad “pažangiemsiems“ ant 
kiek yra svarbu turėti savo 
saujoje kuopos surinktas mė
nesines mokestis, tai ant tiek 
ir svarbu yra teisme parodyti, 
kad už naująją ir “legalę“ P. 
T. ir už jos užvestąją teisme 
bylą visa 139 kp. stovi kaip 
mūras. Susirinkime buvo tik 
apie 47 nariai ir didžiuma, su- 

• I prantama, buvo “progresyvių“. 
.. Kuopoje gi narių yra virš 200, 

konstitucijos Lad <prOgresyviams” buvo gyvo 
. _ ’ J reikalo sudaryti tokią atmos

ferą, kad buk su jais eina ir 
visi tie nariai, kurie susirinki
me nebuvo.

“Atžagareiviuose“ 139 kp. 
.nariuose besiskirstant pasireiš- 

tukstancių do- k- kad rugpiučio mene- 
dabai jau u- Ly susirinkimą teks laikyti at
kalbėjimuose. j spirai nuo “progresyvių“ ir pa-

Atsakiau, kad turiu. O jis 
ir paaiškina, kad, girdi, tai 
tavo yra siutas laimėtas, ir 
nors jau senas laikas, bet tei
singumas neužmiršta. Clricago- 
je atrodo kas kita. Jeigu: iš
traukiama numeris ir pašau
kiama vardas, pavardė ir pa
skelbiama adresas, bet jeigu tas 
.asmuo neatsiliepė, o gal pasku
bomis buvo nubėgęs kur su 
reikalu, tai traukiama kitas nu
meris. Na, kur čia teisybė!

Žinoma, jeigu serijose butų 
pažymėta, jogei iššauktas kaip 
laimėtojas asmuo neatsiliepia, 
tai jo numeris lieka be vertės, 
tuomet butų kas kita. Bet to
kios ar panašios pastabos se
rijose nesimatė. Taigi Audito
rijos pikniko rengėjų ir lai
mėjimų skirstytojų elgėsis at
rodo ne visai vykęs.

Laimėjęs, bet negavęs.

Roseland
4

Šis tas iš draugijų veikimo

—Julius Švitra.

Bridgeportas
Kažin ar teisingai?

įnešimas, kad 
siųstų narių 
mėnuo SLA. 

Bacevičius davė pa-
kad butų pasiųsta

Chicagos Lietuvių Auditori
jos B-vė buvo surengusi me
tinį pikniką birželio 29 dieną 
Černausko darže. Piknikas 
rengta su išlaimėjimais keleto 
dalykų. Serijų išplatinta gana 
daug, be to, ir ne brangios jos 
buvo: nusipirkęs biletą už ‘ 25 
centus galėjai eiti į pikniką 
ir tuo pačiu biletu laimėti lei
džiamus dalykus. Tai buvo gan 
populiariška kaina.

Bet kada prieita prie laimė
jimo, tai ir kilo klausimas, ar 
teisingai laimėjimo eiga tvar
kyta.

Daleiskime, kad buvo iš
traukta numeris — parašyta 
vartįas ir pavardė, šaukiama: 
toks ir toks laimėjo! Bet jeigu 
laimėjęs neatsiliepė, <tai tas nu
meris buvo metamas šalin, o 
traukiama kitas. O jeigu dar 
ir kitas neatsiliepia, tai ir tą 
meta ir vėl kitą traukia, ir tt.

O juk žmogus, nusipirkęs ti
kėtą, paduoda pardavėjui savo 
pavardę ir adresą, kad, reika
lui esant, galėtų gauti dalyką, 
kurį yra laimėjęs. Ir kokiam 
kitam tikslui yra serijose vie
ta perkančioje vardui 
resni parašyti?

Keletas metų atgal, 
damas Pittsburghe,
taipgi nusipirkau tikętą siutui 
laimėti. Kadangi laimėjimas da
ryta gana toli nuo Pittsbur- 
gho (Homestead, Pa.), tai ne 
tik nedalyvavau laimėjime, bet 
apie tai ir užmiršau visai. Ir 
tik keliems mėnesiams praslin
kus, atvažiavęs pas mane drau
gas paklausė: “Ar kartais ne
turi tikėto nusipirkęs?“

Gol(įen Star Kliubas turėjo 
linksmą išvažiavimą liepos 4 
dieną už Crcte, Dešės par
ke. Svečių suvažiavo gana daug. 
Ir visi buvo linksmi: tai dai
nuoja lietuviškas daineles, kad 
net miškas skamba, tai šoka, 
kad net dulkės rūksta (nes 
grindų nėra), tai vėl šoka pie
voje. Atrodė viskas gerai, tik 
muzika buvo menkute. Bet ką 
padarysi.

Nors čia augusiems ameri
konams, kaip jie save vadina, 
nė nereikia muzikos, bile tik 
šioks toks triukšmas butų; nors 
ir ant sumuštų puodų grotum, 
jie ir tai įšoktų, ale šį kartą 
nė triukšmo nebuvo girdėti. O 
užmokėti visgi reikia, ir daug 
brangiau, nei lietuviams muzi
kantams. Tai kodėl nepaimti 
lietuvius muzikantus? Juk iš 
to dviguba nauda butų; ir pi
giau* ir geriau, ir sukviesta pu
blika labiau pasitenkintų.

*
Lietuvių Geresnės Valdžios 

Pašaipiuis Kliubas šaukia 
nosinį susirinkimą Kopos 
dieną Strumilos svetainėje, 
gatve ir Indiana avė. Visi
riai ir narės kviečiami atsilan
kyti, nes bus išduoti raportai 
apie rengiamą išvažiavimą, ku
ris įvyks liepos 20 dieną, rodo
si, taippat Dešės parke, už 
Crete, III. Be to, bus renka
mi darbininkai minėtam išva
žiavimui. Taipjau tie, kurie no
rite paimti korteles naujiems 
nariams prirašinėti, malonėki
te pranešti sekretoriui. Yra ir 
daugiau bėgančių reikalų.

Todėl nepamirškite ateiti 
penktadienį, liepos 11 dieną, 
7:30 vai. vakare į susirinkimą.

Korespondentas.

mė-

107 
na-

ir ad-

gyven-
Penna.,

“pažan-
Rezoliu-

stymro-

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungralovv viSkose, storų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visa darba galima padaryti su $5 IrnokC- 

jitnu. Likusius mažais mėnesiniais ISmokSJl- 
inais. Ateikite, rąžykite ar telefonuokite 

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

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

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

KAMBARYS dėl vaikino su val
giu ar be valgio. Nėra mažų vaikų, 
Su visais parankamais. 4434 So. Ca- 
lifornia Avė.

------ o------
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

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

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

PAJIEŠKAU savo brolių Leono ir 
Vinco Peleckių, paeina iš Kauno gu
bernijos, Raseinių apskričio, Kubi- 
liškių dvaro. Girdėjau, kad gyvena 
Kewanee, III. Kas apie juos žino 
prašau pranešti, busiu dėkingas.

Teofilius Peleckis,
1009 W. 19 St., Chieago, III.

vadovauja 
komisarų

visuotina-

tautiškos kapinės dar nėra bol- man. Šitose diskusijose vienas 
ševikų rankose ir kad kalbos 
apie kapinių buvimą bolševi
kų rankose neturi pamato.

Visgi atakavimas jau pra
dėtas ir kova eina visuotinuo
se lotų savininkų susirinkimuo
se; bolševikai 'mėgina jas pa
imti.

Bolševikų pusėje 
Andrulis, Chicagos 
štabo galva.

Balandžio mėnesio
’me lotų savininkų susirinkime 
buvo išrinktas tvarkos vedė
ju Andrulis. Buvo tame susi
rinkime duota įnešimas paša
linti visą propagandos litera
tūrą nuo kapinių vartų kapi
nių puošimo dienoje. Daugelis 
lotų savininkų tą įnešimą pa
rėmė. Bet komisaras Andru
lis visiems pasakė, jogei jų pa
rėmimai esantys ne vietoj.

E. Čepulis mėgino nurodyti, 
kad Andrulis turi klaidą. Bet 
Andrulis tuojau griebėsi bol
ševikiškos taktikos — pradėjo 
mušti į stalą nutarimų rašti
ninko knyga. O ir musų trus- 
tisai bolševikai' — Ben Liubi- 
nas ir Jos. Danta. — plojo ran
komis, trypė kojomis, kad tik
tai sukelti daugiau triukšmo 
ir neleisti Ed. Čepuliui kalbėti.

Ką gero galime mes tikėtis 
iš tokių trustisų, kaip Ben. 
Liubinas ir Jos. Danta, kurie 
viešai pasirodo prieš lotų sa
vininkus aršiausiais bolševizmo 
fanatikais? Ažuot palaikyti 
tvarką ir dirbti kapinių labui, 
jie kelia chuliganišką betvar- 
kę'

Man rodosi, kad tai yra mu
sų pačių, lotų savininkų, apsi
leidimas, jeigu daleidžiame to
kius įvykius. Mat, rimtoji lotų 
savininkų dalis nesilanko j vi
suotinus susirinkimus. O toks 
nesilankymas dluoda progos 
mažumai už nosies vedžioti di
džiumą.

Todėl visi lotų savininkai 
lankykime visus visuotinus su
sirinkimus ir atremkime 'bol
ševikų pasimojimūs. Bai kitaip 
tai mes neturėsime ramybės.

Ig. D.

delegatas pakilo ir, gavęs bal
są, prabilo taip:

— Draugės ir draugai, bu
kime nuosaikus. Mes iškelsime 
bylą teismuose. Rinksime au
kas iš proletarų ir šersime jas 
advokatams buržujams. Kur gi 
čia nuosaikumas?...

Bet nuosaikusis draugas ne
begavo progos minčiai baigti. 
Pasigirdo keletas balsų:

— Sėsk, sėsk, vari jote!
Negaliu suprasti kas buvo 

vari jotai — ar (įrangas, kuris 
pareiškė išdėstytą aukščiau min
tį, ar tie, kurie pasodino jį?

Abejojąs.
Patarimas: Netoli nuo Chi

cagos randasi Dunningo uni
versitetas. Ten yra specialistų, 
kurie galėtų duoti patikėtiną 
atsakymą. — Rep.

------- O-------
10% PIGIAU UI VISĄ DARBA 

CONSUMERS Stora Darbas. Grei
tai taisome etosus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. I>ylca.i 
skaitliavima*. Mes atliekame Ke
riausi darba miesto. Kedzie 8468.

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

-------0-------
MES pastatome ^aražius, porčius, 

remodeliuojame, suvedame plumbin- 
ra ir apžildyma. 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 
860Q, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

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

------- O-------
Boulevard 6520 Res. Yards 4401

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestų. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

——O——

------- O------
Aš, Elena Skrodenienė, paieškau 

savo brolienės Agotos Skrodenienės, 
po tėvais Melenauskai^ės, paeinan
čios iš Pipalių sodžiaus, Tauragės 
apskr. Labai svarbu reikalu turime. 
Atsišaukit, nesibijok it. nieko, ----- n<i-
resu 3341 S. Auburn Avė., Chieago, 
Ilinois.

Situation Wanted 
Pa rbo Idiko

PAJIEŠKAU vietos mokintis čeve- 
rykus taisyti. Naujienos, Box 1211, 
1739 So. Halsted St.

Help Wąnted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS švariai atrodantis 
lietuvis dėl malonaus darbo su gera 
mokestim. Matykit Mr. Šilką, Room 
836, Transportation Bldg, 608 So. 
Dearbom St., Chieago. Atdara va
karais. i 

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

------- 0-------
REIKALINGI vyrai. Jeigu dirba

te, jus galite pasidaryti ekstra pi
nigų atliekamu laiku. Del smulkes
niu žinių matykite Mr. Šilką, Room 
836, Transportation Bldg., 608 So. 
Dearborn St.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija pra

sideda su Liepos Ima diena. Da
bar laikas pradėti taupyti kaJp su
augusiems taip ir vaikučiams./

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus antradieny, liepos 8 diena, Maso- 
nic Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St., 7.30 v. y. Šiame susirinkime 
finansų komisija išduos raportą apie 
Dr-jos finansų stovi, taipgi draugi
jos Dr. S. Biežis laikys paskaitą 
apie sveikatą, tad visi malonėkit su
sirinkti laiku. X. šaikus, Rašt.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibus antradieny, liepos 8 d., 
1930, 7 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Būtinai visi nariai turite būti laiku 
šiame susirinkime, nes turime daug 
nutarimų pravesti. —Valdyba.

Roseland.
nesinis susirinkimas jvyks šiandie, 8 
vai. vak., Strumilo svet. Yra svar
bių reikalų, tad visi bukite susirin
kime. — Valdyba.

Bridgeport Dr-stč Palaimintos Lie
tuvos pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 9 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti ir išgirsti įvai
rius raportus knygų peržiūrėjimo 
ir koncerto ir tt. — Valdyba.

I.. S. M. Ratelio mė

Prašau paaiškinti

------ o------
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2800 W. Chieago Avė. Brunswick 7187

Financial

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mlnealn*- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

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

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

■ ■ n .... . ~ r .......... ■ — —. i. ■ —

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4080 Archer Avė.
Lafayette 2082

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
molto ir apynių Storas, seniai iš
dirbtas biznis. 732 W. 31st St.

' -o--------

PARDAVIMUI Soft Drink ir Chili 
Parlor. Priežastis — partneriai ne
sutinka. Tinkama vieta porai. 6852 
So. Ashland Avė.

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

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs” 
Telephona Armitage 1199

AR DIRBI? Turėsite darbą ir pi
nigų nusipirkę gerų bučeme su 
groseme už pigia kainą. Tel. Grove- 
hill 1965.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 kambarių namą su 

trimis bizniavais lotais ant farmos. 
Atsišaukite, Barbemė, 430916 West 
63rd Street.

Ketvirtadieni, liepos? 3 die
ną, buvo nagrinėjamas nju.su 
— bolševikų — skundas prieš 
buržujus Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje viršininkus.

Skundžiamųjų advokatai — 
o tai reiškia, kad ir patys skun
džiamieji — prašė teismą per
kelti bylą į Pennsylvanijos vai-

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama j tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Lietuvių tautiškos 
kapinės

Tenka dažnai nugirsti, kad 
jau bolševikai turi lietuvių 
tautiškas kapines paėmę į 
vo rankas. Būdamas loto 
vininkas, sumaniau dalyką 
tirti — argi jau taip yra?

Turiu pasakyti, kad lietuvių Susivienijimo viršininkus teis-

sa-
sa-
iš-

Rodosi, 
turėjome 
mui visa 
tykite: iš

kad mes, bolševikai, 
pritarti šiam prašy- 
širdimi. Tik pamąs- 
Illinojaus į Pcnnsyl-

SpedalletM gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydytl, atsftan- 
kykit pas mane. Mano pilnas tSegzaminari- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei aš apsi- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino tAeffzaminavimo—kas loma 

Dr. . E

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

, INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkė* ir 
kur yra ar kas yra. Perkam nota*, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425. So. Fairfield Avė.

Tel. Ijafayette 0455

TIKRAS PIRKINYS
Darbininko namas. Vidutiniškas 2 

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

Tel. Normai 7983

Yorką, o iš čia — vis arčiau 
Maskva, tai bylai išspręsti. Gi 
Maskvoj tai jau tikrai ji bu
tų laimėta musų naudai.

Taigi nieku buau negaliu su
prasti, kodėl musų vadai prie
šinosi bylos kėlimui į Pennsyl- 
vaniją. Prašau paaiškinti.

♦ ♦ »
Kai mes, bolševikai seimavo- 

jome Meldažio svetainėje, tai 
buvo duotas įnešimas traukti

Zaremba
W. Jackson Blvd„ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Ned8- 

lio.i nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 St.

1 po

Miscellaneous for Sale 
įvairia 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

6 KAMBARIŲ bungalovv, mainy
siu ant 2 iki 6 flatų namo, arba 
kontraktorius pabudavos ant mano 
loto. 6542 So. Ta!man Avė.

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

Del smulkmenų rašykit
,T"... ’MP 1 1 >

HERB tfEOKMCO.
1051 50 17 Ii? AVĖ.

, MAYW000. ILL
Hotnt cf fitfurt'is Htdicinet*

ttnKUlUH

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambariu fin

tas, viskas įtaisyta pagal naujausios 
mados. Pečium šildomas, arti tran- 
sportacijos. 4010 S. Rockwell St. Sa
vininko tel. Boulevard 8230.

EXTRA BARGENAS
5 kamb. muro bungalow, gerame 

stovyje taip kaip nauja. Pečiais šil
doma, gatvė dar neištąisyta. visi kiti 
pagerinimai yra išmokėti. Kaina tik 
$4,800.00 $750 cash įmokėti ir $40 j 
mėnesi kol neišmokės. Randasi apie 
86-ta ir Wood gatvę.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St. Chieago. 

Tel. Roosevelt 8500.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fin
tas, pečiais šildomas. 3-čias augštas. 
$30. 3839 Grove Avė. Tel. Belmont 
0363.

5 FLATŲ mūrinis, ą karų gara
žas, 2 metų senumo, kampinis, Mar- 
ųuette Manor. Mainysiu ant mažes
nio. 1516 W. 63 rd St., tel. Republic 
4023.

nju.su

