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Indijos Moterys Prieš Angliją
Alkoholizmas paverčia žmones gyvuliais

Tokiu obalsiu Indijos moterys 'dėlės drausmės, tyliai stovėdai-
pradėjo kovų prieš Angliju

BOMBA Y, Indija, liepos 22 
d. — Indija šiandien padarė 
dideli žinksnį link absoliutės 
prohibicijos. kuomet pakartoti
nai nepavyko parduoti degtinės 
licensfjas smuklininkams.

Didelė minia moterų, pasi- 
rengę šventadieniais rūbais, 
plakatais nešinos apsupo mie
sto valdybos rumus, neįleisda- 
mos į vidų saliunininkų, atė
jusių nusipirkti degtinei licen- 
sijų. Ant plakatų parašyta 
“Alkogolizmas paverčia žmones 
gyvuliais”. Moteris lydėjo mil
žiniška minia (iandhi šalinin
kų. Demonstrantės laikėsi di-

Revoliucija Egypte 
nuslėgta

Kraštas protestuoja prieš par
lamento paleidimą

CAIRO, Egyptas, liepos 22. 
— Ginkluota taika atstatyta, 
kada policija, kariuomenei pa
dedant, nuslėgė įniršusios mi
nios riaušes sostinėj Cairo, 
Aleksandrijoj, Port Said, Suez 
ir kitur.

Užmušta U ir sužeista 206 
riaušininkai ir keletą policistų 
ir suareštuota virš 500. Ta
čiau Ix)ii<lone gauta tikrų ži
nių, kad 19 yrai užmuštų, iš 
kurių 10 policininkų ir dar 29 
policininkai guli ligoninėse su
žeisti.

Viso šturmo centras buvo 
Cairo, kur sukilėliai smarkiau
siai protestavo prieš karalių ir 
premjerą paša Sidky už par
lamento paleidimų ir kenks
mingų valdymą.

Minios Įtūžimas buvo Toks 
didelis, kad mieste išvartė me
džius, išmušė langus, lempas ir 
stulpus. Kaikur gatvės pana
šios į karo lauką.

Demokratijos kova prieš 
autokratiją

LONDONAS, liepos 22. — 
Ta rppa r lamen ta r i n io kon greso 
sesijoj šiandien pareiškė Mi- 
riam Paša, Egypto finansų mi
nisteris, kad ten eina ne riau
šes, bet lemianti kova tarp de
mokratijos ir brutalūs autokra
tijos, kuri stengias paskandin
ti kraujyje krašto konstituci
jos teises. “Parlamentarinė si
stema išliks Egypte,” kalbėjo 
ministeris, “ir 75 nuošimčiai 
balsuotojų yra pasiryžę padėti 
gyvybes už konstituciją. Gy- f 
venti nėra verta, jei nėra tik
slo mirti. Egypto parlamentas 
nemirė. Tegyvuoja Egypto par
lamentas!”

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

Giedra su vidutine tempera
tūra; vidutinis, daugiausia šiau
rinis vėjas.

Vakar dienos temperatūra 
buvo daugiausia apie 70 laips
nių.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 
8:19. Mėnuo teka 2:34 ryto.

mos kaip siena.
Policija stovėjo nuošaliai ir 

tik vaikė savo bambuko lazdo
mis toliau stovėjusių barius. 
Saliunihinkai susirinko Į at
skirą namų ir nutarė visai ne
beiti licensijų pirkti. Tuomet 
•policininkai puolė motery vai
kyti, kurių 46 areštavo ir tūk
stančius išvaikė, mušdami laz
domis.

Daugybės saliuny visai užsi
darė. Gan d histai nusistatę ko
vų vesti be atodairų. Valdžia 
ruošia naujus policijos kadrus 
ir stiprina pozicijas. Gyvento
jai paskelbė ir policijai boiko
tų, neparduodami net maisto 
bei apdarų. Policininkai turi 
keliauti j tolimas vietas reik- 
menoms įsigyti.

Komisaras čičerinas 
atsisakė

Užsienių reikalų komisaru pa
skirtas Litvinovas

MASKVA, liepos 22.—George 
Čičerinas, Sovietų užs. reikalų 
komisaras, sugrįžo iš Vokieti
jos, kur ilgų laiką gydėsi ir dėl 
sveikatos atsisakė nuo parei
gų. Jo vieton tuojau paskir
tas Litvinovas, kurs nuo Či- 
čerino išvažiavimo ėjo jo pa
reigas. Krestinskis, dabartinis 
atstovas Vokietijai, paskirtas 
vice-komisaru Litvinovo vieton 
ir Karaichanas antruoju vice- 
komisaru.

čičerinas buvo vienas gabiau
sių Sovietų diplomatų ir jo 
žygiai daug kartų suko gal
vas Euopos politikams. Jis bu
vo .autorius memorandumo, ku
riuo bolševikai atsisakė mokė
ti caro skolas ir jis taip jau 
inžineriavo Rapallo sutarti su 
Vokietija.

4,000 kolonistų vaikų 
išmirė Rusijoj nuo 

epidemijos
RYGA, liepos 22. — Čionai 

gauti laiškai patvirtina mirtį 
4,000 vokiečių kolonistų vaikų 
apgyvendintų Uralo kalnų kon
centracijos stovyklose. Mirties 
priežastis, tifoido epidemija. 
Gresiantis epidemijų pavojus iš 
Sovietų pusės rimtai surūpino 
Pabalti jos kraštus.

Kurdai skaudžiai su
mušė turkus kalnuose _____  \

TEHERAN, Persija, liepos 
22. — Kruvinos kovos tarp, 
turkų kariuomenes ir kurdų 
giminės aplink Ararato kalną 
baigėsi didele kurdų pergale, 
kur jie paėmė visų turkų įgu
lų, užsidaHAsią vienoj kalnų 
tvirtovėj. Kurdai visus gyvus 
turkus nusivarė su savim, pri
versdami juos nešti paimtus iš 
turkų didelius karo ir maisto 
grobius. Kurdai yra viena se
niausių ir karingiausių kalnie
čių giminių, kurių turkai vi
somis priemonėmis stengiasi 
išnaikinti.

Airijos streikas sustab
dytas

DUiBlLIN, liepos 22. — Ai
rijos laisvos valstybės vyriau
sybė įsimaišė j gelžkeliečių gin
čus, ir jai tarpininkaujant strei
kas laikinai sustabdytas.

Kriminalas didžiau
sias biznis U. S.

Publika nustoja po bilioną 
dolerių kas mėnuo

CHICAGO, liepos 22.—“Kri-
minalas šiandien yra didžiau
sias biznis Suvienytose Valsti
jose”, išsitarė distr. attorney 
G. .Johnson. ‘‘Nėra jokio kito 
veikslo visame U. S. kur pi
liečiai nustotų kas mėnuo po 
$1,000,000,000, ir tai skaitant 
nė kiek nepadidinant.” Prie
žastis esanti ta, kad piliečiai 
nesirūpina savo krašto politika 
ir balsuoja bile už kandidatą.

Kaip maitinasi dip- 
lomatai Maskvoj

RYGA, liepos 22. — Sveti
mų valstybių karjerai, važiuo
janti su diplomatiniais siunti
niais i savo atstovybes Mask
voj, vežasi didžiausias dėžes 
įvairių maisto produktų ir įvai
rių gyvenimo reikmenų, kaip 
tai muilo, skalbiniams ir plo-
viniams įmonių, virtuvės reik
menų ir tt.

Tie daiktai paprastai turi bū
ti supakuoti į diplomatinius pa
ketus ir užantspauduoti valsty
binėmis antspaudomis, kaip ne- 
iečiamas diplomatinis bagažas, 

nes kitokiu atveju bolševikai 
confiskuotų ir atstovybių tar
nautojai turėtų vėl po kelias 
savaites skolintis maistą ir reik
menų iš kita kitos.

Atstovybės Maskvoj atrodo 
taip kokie vienuolynai, atsi

skyrę ir užsidarę, ir tarp sa
vęs gyvena komunistiškiau ne
gu paryš bolševikai, nes turi 
skolintis ir dalintis ką turė
damos. šiaip nusipirkti arBa 
visai nebegalima arba kainos 
yra nebeįmanomos.

Dabar vietoj diplomatinių 
dokumentų kurjeriai vežasi į 
savo šalis ilgus sąrašus daik
tų, kurių reikia parvežti, kad 
diplomatai galėtų toliau laiky
kis.

Plėšikams laiminga 
diena 1

HANSAS CITY, liepos 22.- 
Čia viena diena plėšikai užpuo
lė kelias Piggly Wiggly krau
tuves vienu kaitų, paimdami 
iš kasų pinigų apie $15,000. 
Taip pat dviejose vietose už
puolė vežimus vežančius tų pa
čių krautuvių pinigus.

Nusipirko auto, dabar
reiks statyti kelius

‘ WASUINiGTO'N, liepos 2‘>. 
— Vienas Abisinijos sultonas, 
Afrikoj, atvykęs su gausinga 
palydovų ir tarnų svita, nusi
pirko brangų amerikonišką ža- 
ią automobilį. Sultonas ilgai 

spaudė, automobilio sireną ste
bėdamosi iš kur gaunasi gar
sas, paskui pamatė kitą rau
donų automobilį, tas dar la
biau patiko, ir pametęs žalią
jį, pasiėmė raudoną. Dabar sul
tonas susirūpinęs, kad reiks 
statyti kelius, nes jo karalystė
je jų visai nėra.

Chicagietis siūlo kartu
ves Anglijai

LONDONAS, liepos 22: — 
Tam tikra parlamento komisi
ja, paskirta ištirti ar palaiky
ti mirties bausmę ar panai
kinti, ruošįasi patiekti atsaky
mą, kurtame dauguma siūlo 
mirties bausmę už kriminalius 
nusikaltimus palaikyti, o vie
nas liudininkas, pašauktais ko- 
misijon duoti savo nuomonę, 
žinomas Chicagos teisėjas Mar
kus Kavanagh siūlė net įvesti 
kartuves. .

[Atlantic and Pacific Photo]

Zaro Agha, 156 metų turkas, kuris atvyko į Ameriką save 
parodyti ir iš to biznį padaryti

Kur kilnios moterys (Moterys aršesni 
randamos banditai už vyrus

šalę persekiojamųjų ir skri.au- Kinijoj bandų vadovybę pa- 
džiamųjų ėmė moterys

SAN FRANC1SCO, Gal., liep. 
22. —- Lygiai keturiolika me
tų atgal viena jauna darbinin
ko žmona pareiškė, kad teisy
bė nugalės, kada jos vyrą Tho- 
mas Mooney areštavo, kaltinant 
padėjus pragaro mašinų, kuri 
sprogdama užmušė 8 žmones. 
Visą tą laiką per 14 metų Mrs. 
Rena Mooney pasiliko ištikima 
savo įsitikinimui, kad teisybė 
ims viršų ir nenustodama vil
ties ir energijos kariavo už tą 
teisybę.

Dabar kada MacDonald, 14 
metų atgal melagingai liudijęs 
prieš (Mooney, atvyko savo liu- 
dlijimą atšaukti ir nekaltus 
kankinius vaduoti, Mrs. Moo
ney pirmoji jį pasitiko stoty. 
Tikroji Mooney ir Billings ka
linimo priežastis yra ta, kad 
jie radikaliai. Net pats teisė
jas, Griffin, kurs juodu buvo 
nuteisęs mirti, dabar pareiškė, 
“dalykų vystymosi absoliučiai 
įtikina, kad Mooney yra ne
kaltas”.

Portugalijos diktato
rius ištrėmė 27 žmones

LISABONAS, liepos 22. — 
Oficialė žinia skelbia, kad 27 
žmonės, pagauti suokalbiau- 
jant prieš diktatūrą, ištremti 
į Azorų salas. Ištremtųjų tar
pe esą du buvę senojo kabi
neto ministeriai Mouropintox 
ir B. Severino.

Kaip Standard Oil pra
turtėjo

NEW YORK, liepos 22. — 
Standard Oil Co. trusto fon
das buvo įsteigtas John D. 
Rockefellerio 1917 m. iš 12,- 
(MM) šėrų savo dukterei, su iš
mokėjimu $30,000 metams. Da
bar tų šėrų jau yra 356,350 su 
$6,693,320 pajamų. Principalė 
fondo suma išaugo iš $9,000,- 
000 ligi $18,173,000.

NAIROBI, Britų Rytų Afri
ka, liepos 22. — Pastaraisiais 
laikais liūtai (levai) nepapras
tai pasidaugino ir įsidrąsino. 
Vien pastaromis trimis savai
tėmis vienoje tik apylinkėje su
ėdė 20 vietinių žmonių.

IIONGKONG, liepos 22. — 
Moterys pradeda nustumti vy
rus į užpakalį Kinų banditeri- 
jos amate. Skaitlingos moterų 
banditų bandos plėšia' Kvan- 
tung provincijos kaimus; vy
rai padeda joms tik kaip pa- 
gel'bininkai. Viena bandai iš 200 
moterų ir 100 vyrų apiplėšę 
miestelį, padegė ir visus tur
tingesnius gyventojus išsivedė 
į kalnus įkaitams. Vadovavo 
moteris. Kitur moterų banda 
įsiveržė į milicijos štabą, nu
šovė šefą ir miliciantus pasta
tę prie sienos, aipiplėšė.

Admirolas Chan Chak iššau
kė jurininkus kareivius toms 
amazonėms gaudyti.

U. S. ratifikacija patai
kė j laiką

LONDONAS, liepos 22. — 
Parlamente (žemuosiuose rū
muose) kaip tik tęsėsi smar
kus debatai dėl Londono lai
vynų aprubežiavimo sutarties, 
kur ir lordai ir darbiečiai ata
kavo MacDonaklą iš abiejų pu
sių. Laike debatų gauta žinia, 
kad Amerikai sutartį" ratifika
vo. Ta žinia nepaprastai pra
džiugino MaoDonaldą ir/sustip
rino jo padėtį.

Pradėjo naują orlaivių 
rekordą

ST. LOIUS, liepos 22. — F. 
0’B.rienė ir D. Jackson, kurie 
metai atgal buvo pasiekę 420 
valandų išbuvimo pre rekordą, 
dabar vėl pasikėlė į orą, pasi
ryžę atimti rekordą iš chica- 
giečių brolių Hunters, kurte lie
pos 4 <1. užbaigė savo 553 va
landų rekordą. Be to dar ki
ti du lakūnai ZN. Y. valstijoj 
pasikėlė tuo pačiu laiku.

Tėvas prigirdė 3 vaikus
MARTINISBURG, W. Va., lie

pos 22. — Trijų mažų vaikų 
lavonai rasti nuskandinti duo
bėje. Suimtas tėvas Taylor 
Hott, 35 metų, prisipažino, esąs 
be darbo ir vaikus žudęs dėl
to, kad1 žmona nepajėgusi iš
maitinti. Vaikai pirma to bu
vę nusmaugti.

Hooveris pasirašė 
sutartį

WASHINGTONAS, liepos 22. 
— Prezidentas Hooveris šian
dien pasirašė Londono laivų 
statymo sutartį. Prezidentas 
pasakė, Icad' ta sutartis sustip
rins ’ milijonuose širdžių viltį 
i galimybę sutvarkyti tarptau
tinius santykius taikiu keliu 
ir prisidės ginklavimosi, nepa
sitikėjimo ir karų panaikini
mui.

Tūkstančiai raudonųjų 
mušasi su policija

FRANKFURT a.O., Vokieti
jai, liepos 22. — Šio miesto po
licija, susirėmime su tūkstan
čiais raudonųjų pereitą naktį 
tik beatsilaikė. Būrys raudonų
jų sužeista. 'Komunistai buvo 
susirinkę mitinguoti ir bandė 
nuginkluoti policiją, atsiųstą 
mitingo prižiūrėti.

Kaip komunistai pasiti
ko Fish komisiją

NEW YORK, liepos 22. — 
Kongreso komisija komunistų 
veikimui tirinėti buvo apsilan
kiusi komunistų “kempėse” 
Nitgedaiget ir Unity. Tose 
kempėse komunistai mokinai 
jaunus Gastonijos vaikus kaip, 
sveikinti raudoną vėliavą ir į- 
vairių kitokių bolševikiškų ma- 
nerų. Svečius vaikai ir kempi- 
ninkai pasitiko su švilpukais, 
“boo-boo”, kačių koncertu ir 
kitokiais bolševikiškais sveiki
nimais, išvadindami kongres- 
anonus “fašistų žvejų ekspe
dicija”. i

Vatikanas nertiėgsta 
tokių svečių

VATIKANO MIESTAIS, liep. 
22. — Observatore Romano, 
popiežiaus organas šiandien 
editoriale piktai urzgia prieš 
atvykstančią Amerikos meto
distų pilgrimų ekskursiją, ir 
pataria Amerikos pilgrimams 
vietoj landžioti į Romą, “kur 
kiekvienas viorstos stulpas liu
dija katalikų triumfą”, verčiau 
keliauti į Vokietiją ir Šveica
riją, kur jief galį raišti savo 
reformacijai palaikų.

Pavogė 40 bačkų likerio
už $80,000

CHICAGO, liepos 22. — Va
kar 7 plėšikai, apsirengę dar
bininkų overalais, su revolve
riais privertė Union Stock 
Yards darbininkus sukrauti 
jiems į trokus 40 bačkų like
rio, ir po to atsišaudydami 
prieš vieną policininką, nuva
žiavo. Likeris buvo vartojamas 
mince meat pajams daryti. 
Nuostolis įkainuojamas į $80,- 
000.

Nesusipratimas draugų 
tarpe

BERLYNAS, liepos 22. — 
Smurto ir susimušimų kampa
nija prasidėjo šiandien pieti
nėje miesto dalyje komunis
tams ir fašistams plakatus be- 
klijuojant, kurtuos vieni kli
juoja, o antri tuojau plėšia 
šalin.

TOKYO, Japonija, liepos 22. 
—< Ginčai dėl Londono laivų 
sumažinimo sutarties eina tiek 
smarkiai, kad laivyno ministe
ris Tokora Takarabe rengiasi 
atsistatydinti, neatlaikydamas 
militaristų atakų.

LIETUVOS ŽINIOS
Nauji “patriotą” žygiai •

Mokina butelius lietuviškai 
žvangėti

Kaune, Laisvės Alėja Nr. 45, 
selterio parduotuvėj “Nemu
nas” apie 24 v. apsilankė trys 
jauni vyrai ir paprašė atsiger
ti, Pardavėja atsakė rusiškai. 
Tuomet nežinomi asmenys pa
reiškė, kadį jei nekalbėsią lie
tuviškai, tai jie išeisią ir ne
mokėsią. Pardavėja, kuri, ma
tyt, lietuviškai nemokėjo, nu
sistebėjo, kai tie ponai, gavę 
pripiltus stiklus rengėsi išeiti. 
Tuomet pardavėja vėl rusiškai 
juos kalbino. Į tai buvo atsa
kyta indų daužymu. Sudaužy
ta du dideli stikliniai indai su 
stropu, stiklinės, stikliukai ir 
buteliai, kurie buvo ant buže- - 
to. Kilus skandalui, buvo pa
šaukta policija, kuri “patrio
tus” sulaikė ir, sustačius pro
tokolą, nusivarė j nuovadą.

Leis “Visa Lietuva
1930 m.”

Teko patirti, kad centralinis 
statistikos biuras padarė sutar
tį su kooperacijos sąjunga 
“Spaudos Fondas” dėl informa
cines knygos “Visa Lietuva 
1930 m.” išleidimo, kurią fi
nansų ministeris jau patvirti
no. Einant sutartimi knyga bus 
leidžiama lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Sutarties numatymu 
visos knygos techniškas redak
cijų ir administracijų darbas, 
taip pat ir skelbimų rinkimas 
pavedamas “Spaudos Fondui”. 
Sulig sutarties knyga turi bū
ti išleista ne vėliau 1930 m. 
kovo mėn. 25 dienos.

Doc. B. Sruogos eks
kursija

Liepos mėn. 3 d., doc. Balio 
ISIruogos suorganizuotoji eks
kursija išvyko savo kelionėn. 
Ekskursija susideda iš 12 žmo
nių, jų -tarpe poetė Salomėja 
Neris, rašytojas švaistas. Jie 
mano aplankyti Vokietijos įdo
mesnes vietas, Šveicariją. Ypač 
ekskursantai pasiryžę žygiams 
po Alpių kalnus.

Audra su ledais
Liepos 3 d. Dusetų ir Anta

lieptės vals. audra su ledais 
sunaikino apie 25% javų.

Nuostolių apskaičiuota ne
mažiau kaip 13,000 lt.

Didelis gaisras Šilalės 
miestely

Liepos 4 dį. pietų metu Ši
lalės miestely kilo gaisras, ku
ris urnai apėmė ištisą namų 
kvartalą. Sudegė 18 namų, jų 
tarpe 3 parduotuvės.

Vedybos Lietuvoje
Per šių metų pirmuosius tris 

mėnesius Lietuvoje susituoku
sios 7847 poros. Palyginti su , 
pereitais metais susituokimų 
skaičius žymiai pašoko.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTh HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

■ ■ ...----------- -—

’ Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas
šis-tas iš Rožių žemės

Rožių žemėje darbo žmonės 
nusiskundžia nedarbo ir sun
kiais laikais. Daug yra tokių 
lietuvių, kurie dirba tik kelias 
dienas .savaitėje, o yra ii* to
kių, kurie visai darbo neturi. 
Betgi randasi ir dirbančių ge
rai. *

» 8 »
Rožių žemės tavorščiai dau

giausia susirūpinę dėl savo ly- 
dĮt'iių, tokių kaip kilbasninkas. 
Jie, mat, pranašavo, kad grei
toje ateityje Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje busiąs už
kariautas smurtu, o po smurto 
busiąs atimtas milionas dolerių 
iš K. Gugio, S,L.A. iždininko, 
ir perduotas bolševikų iždinin
kui. Bet šiandie bolševikų by
la dar tebesū'aiMla teisme ir 
lopoma jau treti kartą — vis 
be pasėkų.

Vienas tavorščius pareiškė 
Pasaulio Vergui, jogci esanti 
kvailybė tikėti tuo, ką jų kil
basninkas ar Pusžemaitis rašo 
komisarų lape apie S. L.A. rei
kalus. Pasak to tavorščiaus, 
viskas buvo sugalvota iš ank
sto tavoršeių lyderių, idant 
miliniui dolerių paimti i bolše
vikų rankas neįleisti i pildan
čiąja tarybą ne komunistų.

Kadangi to ncatsiekti, tai 
šiandie jau patys bolševikų ly

deriai uradėję nerimauti, ar jie 
bylą laimėsią. Lik dar jie tu
ri vilties aukas rinkti ir Mas
kvai pasirodyti gerais kovoto
jais. Btt — pareiškė tavorš
čius —- mano centų jie dau
giau nebegaus.

Kiti dalykai

Musų artistams — A. Vana
gaičiui ir A. Olšauskui — su
grįžus iš Rytų -i Chicagą, Chi- 
c.igos lietuviai net karštomis 
dienomis šventadienį nevažiuo
ja i miškus arba ežero pakran
čius, L’ct laukia .1. F; Budriki) 
programų — kad tie du artis
tai padainuotų, palinksmintų 
juos per radio^ 

s 0 s
Henry Fordo dirbtuvėje su 

liepos mėnesiu pradėjo dirbti 
tiktai po keturias dienas savai
tėje. Kaip ilgai toje automo
bilių dirbtuvėje dirbs nepilną 
laiką, sunku pasakyti.

Liepos menesio pradžioje 
prie Henry Fordo dirbtuvių 
pradėjo statyti prieplauką — 
dokus, kad iš Detroito, Mich., 
reikmenis karams galėtų at
gabenti laivais, ba geležinkeliu 
atvežimas brangiau kaštuojąs. 
Fina kalbos, kad kai prieplau
ka bus pastatyt..', tai Chicago- 
je Fordo dirbtuvė dirbsianti 
gerai, pilną laiką. Ateitis pa
rodys ar tos kalbos turi pa
mato.

0 0 3

Brid^cporto piliečiai lietu
viai kalba, buk komisarai ar
ba komunistų partijos lietuvių 
sekcijos lyderiai pasukę i kontr- 
revoliucijos kelią.

Tų “lyderių” koirtr-revoliu- 
<• i ilgumas nužiūrima štai dėl ko. 
Kada jiems nepavyko užkariau
ti S.L.A. seimas ir nepavyko 
paimti milionas dolerių dikta
tūros propagandai, tai jie nu
ėjo į . buržuazijos teismą. () 
tenai, bolševikų supratimu, nė 
tiek teisybės nėra, kiek pas 
draugą kilbasninką arba Kvai- 
lonį, kada jie išduoda atskai
tas iš aukų rinkimo “anglia
kasiams” arba kitiems “prole
tariato” reikalams.

Ir štai vieni lyderiai yra tos 
nuomonės, kad byla prieš Su
sivienijimą esanti nereikalinga, 
o kiti — kad ji reikalinga.

Dar aną šii'tą vakarą “tre
čiame aukšte” — beismante dėl 
šitų svarbių klausimų, prie mė
nulio stiklinės, kuone kilusi 

tavorščių tarpe revoliucija.
Vieni stojo už tai, kad K. 

Gugio šernolė su milionu dole-

[ Pači tie and Atlantic Photo]
Viena, Austrija. — Didku- 

nigaikštis Albrecht, kuris ap
sivedė su persiskyrusią Veng
rijos diplomato žmona ii- išva- 

žiavo į Afriką. Sakoma, kad 
motina išleidusi $2,000,000, kac 
padaryti didkunįgaikštį Veng
rijos karalium. Visi tie bandy

čių busianti pripažinta buržua
zijos 'teisme Maskvos agen
tams, o kiti įrodinėjo, kad by
linėjimąsi teismuose esąs bergž
džias dalykas, eikvojimas dole
rių m iii nuneriu advokatams, gi 
byla vis vien busianti pralai
mėta.

Kadangi tečiau vyriausias ko
misaras ir kilbasninkas parė
mė tą pusę, kuri stoja už by
linėjimąsi, tai ko>vtr-revoliucio- 
inerių pusė paėmė viršų, o re
voliucionieriai pasiliko opozici
joje. Taigi byla bus lopoma ir 
ateityje.

Pasaulio Vergas.

Rosekmd
Lietuvių Geresnės Valdžios 

politinis kliubas turėjo išvažia
vimą liepos 20 dieną.

Apie 9 valandą ryte prie Stru
milų svetainės rinkose ir eilia- •
vesi automobiliai, kuriuos tvar
kė ir dalino tam tikslui paga
mintus ženklus Ig. Ivanas ir 
A. Jocius.

Automobilių privažiavo apie 
70, pribuvo policijos sk vadai, 
susirinkusieji patraukė ‘Michi- 
j-aii avenue linkui, o Michigan 
avenue tai Daltono pusėn.

Policija dabojo trafiką, kad 
kliubui nesutrukdytų važiuoti, 
l’ž Daltono specialu policija su
laikė trafiką iki pat Dešers 
parko.

Ten jau radome daugybę pri
važiavusių. Kiti gi vėliau atva
žiavo. Tur būt. kad tas par
kas nėra tiek automobilių ma
tęs niekuomet, kiek jų buvo 
privažiavusių šį kartą.

Apie trečią valandą prasidė
jo visokie kontestai, kurių bu
vo net 15 bėgimas maišuo
se, trikojis, gyvi viedrai, ku
riuos draivino moters, bulvių 
linkimas, kiaušinių nešimas, 
pajų valgymas, batų maišymas, 
ir tt.

Pagalios traukimas virvės 
taipc vedusių i> pavienių, po 
31 vyrus iš abiejų pusių. Čia 
tai buvo spėkų įtempimas di
džiausias. Virvė gan tvirta pa
sidarė kaip striuna. Iš karto 
maniau, kad nebus pergalios 
nei vienų, ba atrodė lygios spė
kos. Po poros minučių pradė
jo linguotis ir pavieniai nuga
lėjo vedusius.

Dovanos irgi buvo geros. 
Krepšiai prikrauti grocerių pro
duktų, (|čž<e,s cigarų, liampos, 
aluminines reikmenos, laikro
dėliai, skustuvai ir kitokie da
lykai, kuriuos suaukavo vieti
niai vertelgos, žodžiu, dar rose- 
landicčiai tokio išvažiavimo nė
ra turėję pirmiau, koks buvo 
šis, ir dalyviai ilgai neužmirš 
io. Ir tur būt jokia kita or
ganizacija nepajėgs surengti 
tekio išvažiavimo, kokis buvo 
Geresnės Valdžios kliubo.

Tad visi šios apielirikės lie
tuviai dėkitės prie Lietuvių (Ge
resnes Valdžios kliubo, kad ki
tą kartą surengtų dar šaunes
nį išvažiavimą. Vienybėje ga
lybė, o pavieniai nieko.

Korespondentas.

Cicero
VV es te r n ‘EKc tr i c di.v b tuvi ų 

darUninkai buvo paleisti ato
stogoms nuo 12 iki 28 dienos 
liepos mėnesio. Atostogoms bu
vo paleista tarpe 20 ir 30 tukr 
stancių žmonių.

Pirmoji Amerikos 
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija
(Tęsinys)

Konferencijos dalyviai labai 
domavosi šia paskaita ir todėl 
prasidėjo gyvos, diskusijos. Tarp 
kita ko, buvo pastebėta, kad 
Prekybos ir Pramones Rūmai 
Lietuvoje nelošia taip žymios 
rolės, k.ajp kad prelegentui at
rodė; buvo pasitėibcta, kad vei- 
’xia tik tie Amerikos lietu
viai dėtų savo kapitalus j Lie
tuvos industriją, kurie čia Ame- 

vengta i i> veHtmcnrtų. Il<>-
gimai, A. L. Ekon. Centrui' teks 
nekartą grįžiti prie p. Varkalos 
pareikštų minčių.

Apie Vad&bos Butų ir Ekon. 
Centro rolę prekyboje ir eko
nominiuose santykiuose su Lie
tuva dar kalbėjo Gen. Konsulas 
p. P. Ižadeikis. Jis trumpais 
žodžiais nurodė, Vaizbos Bu
tams tenka Lietuvos produktų 
vartotojų ir jiems rinkos paruo
šimo rėdė; Vaizbos Butams lem- 
t? suvaidinta žymiausią rolę 
einant talkon Lietuvos ekspor
tui. Am. Lietuvių Ekonominiam 
Centrui tenka vadovauti ekono
minio organizavimosi idėjai 
tarpe pačios išeivijos, tenka būti 
“spiritus movens” ir įtraukti į 
šį darbą lietuviškojo kamieno, 
įtraukti j organizacinį darbą ir 
jaunąsias kartas. Ekon. Cent
rui teks eiti į artimus santy
kius su ekonominėmis organi
zacijomis Amerikoje ir Lietu
voje, kad galėtų daugiau suteik
ti paramos jo atstovaujamiems 
Vaizbos Butams. Konkrečiai 
kalbant, —lEkos. Centro ir Vaiz
bos Butų ekonominė rrolė yra 
jau numatyta jų pamatiniuose 
dėsniuose, kuriuos Konferencija 
jau teikėsi užgirti.

Šiame Konferencijos posėdy 
dar buvo paliesta dienotvarkės 
tema ‘,Kaip padidinti Lietuvos 
eksportą Amerikon’*. -Gen. Kon
sulas p. žadeikis suglaustoje 
'’ormo'ie r-tiekė Konferencijos 
dalyviams ir E-k. Centro atidai 
keletą svarbių (pastabų bei pa
geidavimų, suformuluotų seka
mai :

1. Turint omeny Lietuvos at
stumą nuo Amerikos, reikia pa
sirinkti negendamus arba ma
žai gendamus produktus, kaip 
va: gintarai, medžio produktai, 
linai, drobes, ašutai, rūkyti mė
sos produktai, saldainiai,džiovin- 
ti grybai etc.

2. -Reikia importui pasirinkti 
tik geriausią produktų rūšį.

3. Keikia supažindinti lietu
viškąją ir amerikoniškąją publi
ką su Lietuvos produktų pa
vyzdžiais:

s) laikant nuolatines pavyzd
žių parodėles: Lietuvos Konsulą 
tuose, —lietuvių bankuose ir 
“Statymo ir Skolinimo” bendro
vėse, Vaizbos Butų patalpose, 
laikraščių redakcijose;

b) >paruoš;5i"t prekių parodė
les per Ekon. Konferencijas, lai
ke Vaizbas Butų metinių kon
vencijų, laike pašaipiųjų organi
zacijų seimų, laike parodos Či
kagoje (1933 m.) ir tt.

1. peikia, kad Vaizbos Butai, 
kiekvienas savo miesto ir savo 
statė, pasirūpintų surinkti tik
ras (žinias apie krautuvininkų 
skaitlių ir jų specialybę, ir iš jų 
tarpo sudaryti “importo koope
ratyvą”, kuris skelbtųsi spaudo
je ir per sueigas apie gautas iš 
Lietuvos prekek. Ten, kur teks 
kooperatyvas, susidedąs iš 
“wholesale” (urmo) ir “retai!” 
(smulkmenų) pardavėjų pasiro
dytų negalimas, —atskiri krau
tuvininkai galėtų tą rolę puikiai 
at’ikti.

5. Reikalinga, kad . vietos 
Vaizbos Butai moraliai remtų 
Lietuvos prekių importin inkus 
ir kad Vaizbos Buto narių šei- 
nynos duotų pavyzdį visiems: 
patys v.artotų kiek galima dau
giau Lietuvos prekių ir paragin
tų kitus ir nepraleistų progos 
pasiūlyti ir savo kaimynams 
amerikonams.

6. Reikalinga, kad Vaizbos 
BtpčTTįatartų lietuviškų prekių 
irnporteriams ueieškoti didelio
ei n o, bet verčiau didintu pre

kių apyvartą.

7. Reikalinga, kad gerbiamieji 
lietuviškų prekių importeriai Be
sivėlintų su užsakymu sezoni
nių prekių ir kad nedarytų ri
zikingų bandymų, nes vienys ne
pasisekimas gali sugadinti vipą 
biznį ateičiai.

8. Reikalinga, kad Vaizbos 
Buto nariai ir ypač kiekvienas 
lietuviškų produktų importeris, 
atidžiai sektų (publikos skonį, 
pastabas ir Lietuvos prekėms 
statomus reikalavimus, ir kad 
apie visa tai praneštų savo 
Vaizbos Buto valdybai, gi pasta
roji [praneš apie tai artimiau
siam Lietuvos Konsulatui.

9. Kadangi importuojant <fi-
prekių skaitlių ižeina pi- 

giia-u, tai reikėtų koncentruoti 
tam tikrų prekių užsakymą iš- 
anksto nužiuiretose vietose (sa
kysim, —per Amerikos Liet. 
Ekonom. 'Centrų).

16. Gal butų praktiška, kad 
Amerikos lietuvių imponrtei’iai, 
Amer. Liet. Ekon. Centrui ir 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
'Rūmams tarpininkaujant, turė
tų Lietuvoje savo agentūrą, kurį 
prižiūrėtų užsakytų prekių tin
kamumą, gerą surušiavimą ir 
suipakavimą ir prekių išsiuntimą 
laiku.

11. Svarbu, kad Lietuvos ga
mintojai, interesuoti savo pro
duktų eksportu Amerikon, išpil
dytų gautus užsakymus ūmai ir 
siažiningai, o to negalėdami pa
daryti kad duotų greitą atsa
kymą užsakytojams.

12. Pageidautina, kad Lietu
vos oksportininkai įsteigtų Ne\v 
Yorke savo generalę agenturą.

Tas p. Gen. Konsulo mintis 
Konferencijia' priėmė domėn.

Jau 'buvo gerokai po 6-os va
landos vakaro, Ekon. Konferen
cijos dalyviai, po sunkaus pro
tiško Įsitempimo, jautėsi bent 
kiek pavargę ir geide greičiau 
vyki stačiai iš šio pasėdžio Gen. 
Konsulate j Skandinavų Linijos 
laivą “United States” vakarie
niauti ir toliau tęsti dienotvar-. 
kės paskirtus darbus. Tačiau 
prieš išvykstant į vakarienę, 
Konferencijos .dąlyviai nepralei
do progos vėl apsilankyti Lietu
vos produktų Įiarodos kambary 
ir praktiškai išmėginti p. Amb
raziejaus atgabentų lietuviškų 
kumpių “drūtumą” ir p. Ro
mano lietuviškų saldainių “sal
dumą”

Konferencijos dalyviai gru
pėmis išvyko vakauneiičn po 
Hudsono upes apačia tai trau
kiniais, tai automobiliais.

Tai baigėsi antrasis Ek. Kon- 
ferenc. posėdis. Y

Trečiasis posėdis, birž. 10 du

Svečiai, išviso 65 asmenys, pri
pildo erdvią salę. Vakariene 
prasidėjo 8 valandą. P. H. 
Peterson, Linijos Vyriausias 
laivo šeimininkas ir trafiko 
direktorius, nuoširdžiai pasvei
kino svečius, linkėdamas sėk
mingos kloties Konferencijai 
ir jos planuojamiems darbams 
užmegsti gyvesnius prekybos 
ryšius tarp Lietuvos ir Ame
rikos ir pareiškė, kad tolimes
ni šeimininkavimą laive pave
da Lietuvos Generaliniam, Kon
sului. Ekon. Konferencijos 
dalyviai už Skandinavų Linijos 
svetingumą dėkojo p. Peterso
nui plojimais.

Pulk. P. Žadcikis, Lietuvos 
Gen. Kosulas, padėkojo už da
nų parodytą svetingumą ir ge
rus norus, palinkėjo tampres
nių draugiškų ryšių su skandi
navų tautomis; Gen Konsulas, 
turėdamas galvoje pasekmingai 
surengtą jubiliejinę ekskursi
ją laivu “Oskar II”, nurodė j 
p. Peterseno asmeniškus nuo
pelnus tą draugiškumą kuriant 
ir pareiškė įsitikinimo, kad 
Amerikos lietuviai noriai nau
dosis Skandinavų laivų kompa
nijos patarnavimu jau vien dėl 
to, kad ji teikia tiesioginį su
sisiekimą su Klaipėda.

Po kiek laiko, Dr. M. Vini- 
kas, Ek. Konferencijai pirmi
ninkaujantis, pakvietė p. P. 
žadeikį pasidalinti savo minti
mis apie “Amerkiečių turizmą 
Lietuvoje”. Gen. Konsulas' vi
sų pirma pastebėjo, kad apie 
turizmą kalbama čia ne vien- 
dėl to, kad vakarieniaujama 
laive, bet ypač dėl to, kad tu-

šeimos atvaizdais, ir gėlėmis.

SpeoluliatM rydyrae chroniškų Ir naujų li
rų. Jei kiti ne<alSjo jumis lirydytl, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iiogzarninavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a& aptd- 
tmslu jus gydyti, sveikata juma augryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino llegzamlnavlmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioi nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Rašo Obsetrver
Skandinavų-Ąmerikos Lini

jos prieplaukoje Hoboken, N. 
J. Laivo “United States” pir
mosios klasės valgomajam sa
lone. Salė papuošta Lietuvos 
vėliavomis, Danijos karališkos

Labai patogi.ir lin
ksma kelione

Švedų Amerikos

Su

s

Per Gottenburga, Švedija 
artimais susisiekimais su

KLAIPĖDA.
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. Drottningiiolm

1930 Metais išplaukia
Laivas iš New Yorko: 1 

GR1PSHOLM Rugpiučio 9 d. 
KUNGSHOLM Rugpiučio 1G d. j 
DROTTNINGHOLM Rugp. 
GR1PSH0LM Rugsėjo G 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM....... Spalio 4
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Musu laivai yra greiti, dideli 
ir rnoderniškį. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta njanai at
lankyti savo Tėvyne Lietuva 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigun Avė.,
• CHICAGO, 1LL.

rizmas yra žymus ekonominis 
faktoris kaikurių valstybių 
biudžete. Pavyzdžiui, kai 
Amerikos eksportas viršija im
portą daugeliu milionų dolerių, 
tai Amerikos turistų išlaidos 
svetur yra žymiai didesnės, ne
gu tos pajamos iš Amerikos 
atvykstančių turistų.

Gen. Konsulas, remdamos a- 
biejų Konsulatų Amerikoje pa
tirties skaitlinėmis, nurodė, kad 
lietuvą kasmet aplanko apie 
1600 asmenų iš Amerikos, ku
rie palieka apie du trečdaliu 
miliono dolerių Lietuvoje. Lic- 
tuviiai amerikiečiai vyksta Lie

tuvon daugiausia vien tik savo 
asmeniškais ekonominiais' su
metimais ir gyvo reikalo ver
čiami. Turizmas kaipo toks lie
tuviams dar nėra įprastas. Kad 
taip yra, įrodo kad ir tas fak
tas, kad nors ir vedama žymi 
propaganda keliauti Lietuvon 
įvairių iškilmių žiūrėti, bet ne
daug tepadidino Lietuvos lan
kytojų skaitlių. Vistik, propor
cingai auga ne-lietuvių ameri
kiečių turistų skaičius ir regi
mai ateity, plačiau pasigarsi
nus Lietuvos kurortams ir 
gamtos grožybėms, tas trafi- 
kas didės. (Toliau bus)

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

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

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraFtis

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

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

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

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

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

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

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos' Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

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

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

Saukite YARDS
1770 dėl 

VALYMO už
Naujas Žemas Kairias

Išvalomi ir Suprosinami

Vyry
Siutai,
T®pkautai

Moterą
Paprastos Dresčs 
Kautai

I šių kainų jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenvvood Cleaners
740-44 West 47th Street

JUST KIDS —A Bad Excuse. ** A< €,rter
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių tautiškos 
kapinės

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
lotų savininkų susirinkimas 
įvyko liepos 17 dieną Lietuvių 
Auditorijoj. Tvarkos vedėjas 
tam susirinkimui buvo išrink
tas A. Tamkevičia. Susirinki
mas buvo labai skaitlingas, jei 
palyginti jį su praėjusiais lo
tų savininkų susirinkimais. 
Tvarka buvo gan gera.

Iš svarbesnių diskusijų ir 
tarimų šiame susirinkime, kaip 
man atrodo, buvo šie:

Loto savininkas Mainelis pa
kėlė klausimą: Kodėl J. Nor
vaišas paėmęs $500 už lotus, 
kurių kaina buvusi nusakyta 
$350? Girdi, už kalbamus lo
tus norėta paimti po $700, bet 
galų gale atiduota jie po $500. 
Esą, priežastis to viso buvusi 
ta, kad G. Rimkus ir Mačiuke
vičius esantys progresyviai.

Kai pradėjo kitas loto savi- 
nifikas kalbėti (o jo kalba ne
pritarė Maineliui), tai Maine
lis ėmė garsiai šnekėti sėdėda
mas kedėje. Kuomet pirminin
kas Tamkevičia paprašė Mai- 
nelj prisilaikyti tvarkos, tai 
Mainelis atrėžė: Pašaukite, gir
di. policiją, tegul ši išmeta jį 
(Mainelį) iš svetainės... Gal 
būt Mainelis norėjo likti bolše
vizmo mučelninkas. Vienok 
“buržujai” jo norų neišpildo ir 
policijos nešaukė. Kelios ma
mos, kurios simpatizuoja bol
ševikams, mėgino paploti ran
komis, bet pamačiusios, kad 
bolševikų sekėjų mažai, aprimo 
ir jos ir užsilaikė toliau tvar
kiai.

J. Norvaišas paaiškino apie 
tuos lotus, apie kuriuos Maine- 

! lis klausė. Jisai nurodė, kad 
(jiems kainos nustatytos nebu- 
į vo, nes trustišai buvo nutarę 
j tų lotų neparduoti. Vėliau, su- 
| sidedantis iš šešių trustisų, tai 
yra didžiumos, buvęs pasikal- 

i bėjimas dėti kalbamiems lo
pams kainą tarpe $500 ir $700. 
I Bet tai nebuvęs galutinas nu- 
I tarimas. Jis, J. Norvaišas, pa- 
i taręs Rimkui ir Macukevičiui 
I pirktis lotus kitoje vietoje, bet 
jie tam nesutikę. Tai ir nebu
vo kito išėjimo, kaip parduoti 

•lotus po $500. O kai dėl party- 
viškumo. tai Norvaišas atsakė, 
kad jis partijų nežiūri ir ne
mato reikalo velti politiką { 
kapines.

Pašauktas kapinių užveizda 
taipjau paaiškino apie tuos du 
lotus, kuriuos jam buvo išaky
ta neparduoti. Tų lotų kainos 
buvusios užrašytos paišeliu. 
Vieno loto — $350, o kito — 
$180. Bet visų kitų lotų kai
nos įrašoma rašalu (atramen- 
tu).

Dauguma trustisų Į tuos du 
paaiškinimus nieko neatsakė. 
Taigi matyti, kad paaiškinimai 
buvo teisingi, ir todėl Maine- 
lio užsipuolimai neturi jokio 
pamato. Galima tik tiek nu
žiūrėti, kad tų dviejų lotų įvy
kis buvo sugalvotas bolševikų 
planas pasidaryti medžiagos 
propagandai prieš tuos kapinių 
trustisus, kurie nepučia bolše
vikų dūdos.

Loto savininkas Matukas da
vė įnešimą pasmerkti tuos as
menis, kurie rašė laikraštyje 
(Naujienose). Bet nutarimo 
nepadaryta. Matukas davė pu
sėtinai daug klausimų ir gavo 
atsakymus į juos. Taigi jam 
buvo proga patirti, ar melai 
rašyta, ar teisybė. Tiktai rei
kėjo duoti- klausimus. Noras 
išnešti pasmerkimą be tyrinė
jimo tai jau diktatūros varto
jimas.

Viena loto savininkė norėjo 
žinoti ar teisybė, kad vanduo 
buvęs išleistas iš kubilo ir 

į duona buvusi padėta tarp ge- 
' lių. Kapinių užveizda Šulcas 
paaiškino, kad teisybė. O kas 
tai padarė, tai jis nežino.

Išrinkta komisija iš penkių 
lotų savininkų sutvarkyti lotų 
kainas, ir, jei galima, patirti 

i kas do priežastis, kad trusti- 
sai negali prižiūrėti kapinių 

I reikalų be užsipuolimų vienas 
; ant kito.

Bolševikų tarpe matėsi pik
tumas ir girdėjosi murmėji
mas dėl tilpusių “Naujienose” 
žinių apie kapines. Ką čia, 
draugučiai, pykti ir šviesos bi
joti? Jei neteisybė buvo rašy
ta, tai reikėjo duoti pamatuo
tus prirodymus, jog tai buvę 
melai, ir butų buvęs jūsų vir
šus.

Loto savininkas Zabela pa
pasakojo tokį atsitikimą. Apie 
trejetą metų atgal, kai jis sta
tęs paminklą ant savo loto, 
prieš kapinių puošimo dieną, 
tai tą dieną, kai paminklas at
vežta, ir jis, Zabela, buvęs ka
pinėse. Jisai pasakęs buvusiam 
kapinių užveizdai Čiurui. kad 
turįs pinigų ir norįs užmokėti 
už pamatą paminklui. Čiuras 
gi atsakęs, kad jis tuos' pini
gus paimsiąs iš to, kas pa
minklu stato. Praslinkus kiek 
laiko, Čiuras pradėjęs reikalau
ti iš Zabelos pinigų už pama
tą. Tuomet Zabela atsakęs, kad 
jis, kaipo loto savininkas, siū
lęs čiurai pinigus, o Čiuras> ne
ėmęs ir geriau pasitikėjęs ki
tataučiu, ir jeigu tų pinigų da
bar negaunąs, tai ne jo kaltė.

Zalatorius paaiškino, kad tas 
$100 dar nėra sumokėtas.

A Masiulis užklausė, kokia 
buvusi priežastis, kad reikėjo 
taisyti planus 7-tos, 8-tos ir 
10-tos sekcijų. A. Tamkevičia 
paaiškino, kad po paskutinio 
mieravimo lotai minėtose sek
cijose turėjo būti parduodami 
pėdomis, o ne kaip čiuras da
ręs ir parduodamas lotus dė
jęs numerius ant jų. Klaida 
patirta buvo taip. Kada Čiuras

NAUJIENOS, Chicago, III.
buvo atleistas iš užveizdos vie
tos, tai jam duota 15 dienų, 
idant naujam užveizdai Šulcui 
jis parodytų visą kapinių dar
bą. Bet čiuras to nedaręs. Tai 
jis, Norvaišas, nuvažiavęs su 
planais ir kai kuriomis knygo
mis pas kamarninką patirti, ar 
taip yra viskas gerai, kaip 
Čiuras daręs. t

Kamarninkas, peržiūrėjęs vi
są čiuro vedamą tvarką pa
reiškęs, kąd visi tie jūsų dy- 
tai, kuriuos išdavėte ant lotų, 
negalį būti rekorduoti, nes lo
tų užvardijimas netikslus ir 
vieta nenurodyta kur tas ar 
kitas lotas randasi. Ir jeigu 
kartais kokio loto savininko 
turtas pasiektų Prabate Teis
mą, tai kapinės gali turėti pai
niavos. Todėl ir reikėjo mie- 
ruoti. Ir ta Čiuro klaida kai
navusi kapinėms virš $300.

Kai kurie bolševikų rėmėjai 
įrodinėjo susirinkime, jogei dėl 
šitos klaidos esantys visi ka
ilinių trustisai kalti. Aš ma
nau, kad ne. Praėjusių met?' 
lotų savininkų nepaprastame 
susirinkime buvo tartasi, kad 
Čiuras turi apleisti vieną, iš 
dviejų vietų — kapinių užveiz
dos ar trustiso. Ar tą nutari
mą išpildė Čiuras? Visai ne! 
Teko man ne sykį iš trustisų 
girdėti, kad su Čiuru labai sun
ku yra .tartis arba, kalbėtis, jei 
kas jam nepatinka. Ir kuomet 
žmogus yra tokio budo, tai 
kartais tenka Užsileisti, idant 
nesusipratimų neįvyktų su juo.

Reikia betgi pasakyti, kad 
šiame susirinkime Čiuras visai 
mažai kalbėjo, net į nurody
mus jo klaidų neatsakinėjo.

Susirinkimas užsibaigė ra
miai. Man rodosi, kad ir daly
kai buvo apsvarstytu jame rim
tai ir plačiai. —Ig. D.

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

Dalyvaus Naujienų 
gražuolių konteste

P-lė Julė Yanaiuskas* yra jau
na, neseniai baigusi mokyklą, 
lietuvaitė. Ji viena pirmųjų įsi
rašė i korttesitą. Tai, taip sa
kant, gal yra geras ženklas, 
laimėti vieną pirmųjų dovanų.

Grand džiurė klausinė
jo reporterį

Tūlas laikas atgal St. Louis 
Star laikraščio reporteris spau
doje pareiškė, kadi ne vienas 
Chicagos laikraščių reporterių 
turįs ar turėjęs ryšių su geng- 
steriais, k:sip kad turėjęs jų 
Lingle, “Tribūne” reporteris, 
kurį piktadariai nušovė. To re
porterio pavarde —- Brundige. 
Vakar Brundigę klausinėjo 
grand džiurė ryšyj su jo kal
tinimais Chicagos laikraštinin
kams. Bet ką Brundjge pasa
kojo grand džiurei, laikoma pa
slapty.

TheEnglishColumn

Golden Stars tie 
Fernwood

The Goldeų Stars played a 
tie game vvith Fernvvood A C 
lašt Thursday evening i n a 
tvvilight game at Fernvvood 
Park, 5 and 5. The Lith- 
uanians led 5 to 4 at the end 
of the sixth inning with dark-! 
ness hanging over the players j 
heads būt štili the game con- 
tinued. The Stars failed to 
score, in the seventh būt Fern
vvood managed to score the 
tying run. Goose Gaussellin, 
Stare pitehing ace allovved only 
2 hits in four imfings’ vvhen 
he vvas relieved by Bill Dec
ker. In the fifth inning, 
Goose singled, stole second, and 
reached ' third on an infield 
play, būt collided vvith the 
third baseman and vvas knock- 
ed out, Eddie Extin ran Goose 
and scored the fifth run on 
Domikaitis single.

Gricius, X Yukon and Gaus
sellin each made 2 hits, vvhile 
Decker, Frengo, Domikaitis, 
O’Brien, each made one hit. 
Box Score
Golden Stars AB R H
Makay 2B 4 1 0
Frengo 3b 3 0 1
Domikaitis Cf 3 0 1
Griciuš SS 3 1 2
J. Yukon Lf 3 0 2
T. Yukon lb 3 1 0
O’Brein Rf 3 1 1
Petrauskas C 3 O 0
Gausellin P 2 0 2
Decker P 1 0 1

28 5 10
FernvvC'tfd AB R II
W. Evans 2b 4 1 2
Munson Rf 4 0 1
Broundell Cf 2 0 0

Pelka
R. Evans

SS
Lf

2
3

1 0
O 0

Zimmerman 3b 3 1 0
Miller lb 3 0 1
Anderson C 3 1 1
Grandnuist P 2 1 1
Seiferi PH 1 0 0

27 5 6
Tvvo base hits, Gaussellin.

Decker, Anderson.
Three base hits. J. Yukon, 

Munson.
Home run, O’Brein.
Strike outs. Gaussellin 5. 

Decker 3. Grandęuist 5.

Next Sunday, Stars vvill play 
2 games. The Senators vvill 
first face the Stars at 1 P. M. 
sharp and at 3 P M, The Moly 
Cross of Tovvn of Lake vv.ll 
furnish Stars opponents. The 
famous Krause brothers the 
Holy Cross nine, vvill shovv 
their vvares against the Stars. 
This team is composed of for- 
mer Lindbloom High Schcol 
players. Keen interest is 
shovvn in these tvvo games by 
the local fans and Holy Cross 
team promises to bring out 
many rooters, particularly 
many lady fans.

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

AR JUS TURITE I
LOTUS AR NA-1

MUS PARDA- I
VIMUI? I

Mes galime gauti dėl jūsų 
geriausių kainą, šimtai paten
kintų kostumerių yra musų liu
dijimas.

MATYKITE MUS 
AR RAŠYKITE

U. s. PROPERTY I 
SALES COMPANY I

Room 1020
188WEST RANDOLPH ST. |

Rugpiučio-Augusto

3, 1930 
ą e 

CHERNAUSKO
DARŽE

KONTESD
Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotų aplikacijų ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui,
1739 So. Halsted Street,
CHICAGO, ILL.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon
teste. Esu ................. metų amžiaus;v.......... ..... pėdų .. ......... colių
ūgio; sveriu .............. svarų. Gimiau ........ ,..................  Užsiėmi
mas ..........................................
Vardas-pavardė ............................... -..................
Adresas .......   •
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LONDONO SUTARTIS PATVIRTINTA

Jungtinių Valstijų senatas 58 balsais prieš 9 pa
tvirtino Londone padarytų penkių ’ valstybių sutartį 
dėl ginklavimosi apribavimo juroje-

Dalis senatorių, vadovaujama Californijos senato
riaus Johnsono, tų sutartį aštriai kritikavo ir stengėsi 
visaip sutrukdyti jos ratifikavimų. Del jų užsispyrimo 
senatui teko laikyti spe.cialinę sesijų per šiuos vasaros 
karščius, nes reguliarėje sesijoje nebuvo galima prieiti 
prie balsavimo.

įdomu yra tai, kad senatas galų gale ne tik sutar
tį patvirtino, bet ir atmetę visas jos priešų patiektas 
rezervacijas. Reikia dabar tikėtis, kad jų netrukus pa
tvirtins taip pat Anglija ir Japonija, kurios iki šiol 
laukė Jungtinių Valstijų senato tarimo.

i

“APŠVIETIEČIAI” STOJA Už SLA.

LIBERALIZMO SUTEMOS ANGLIJOJE

Anų dienų liberalų vadas, David Lloyd George, pa
tiekė pataisų prie iždo kanclerio Snowdeno finansinio 
biliaus (įstatymo) ir, tų pataisų balsuojant, ji buvo at
mesta tik 3 balsų dauguma- Jei parlamentas butų pri
ėmęs pataisų, tai valdžia butų turėjusi arba rezignuoti, 
arba paleisti parlamentų ir paskelbti naujus rinkimus- 

Lloyd George’o pataisoje buvo siūloma paliuosuoti 
nuo mokesnių tuos kapitalistų pelnus, kurie yra iš nau
jo įdedami į biznį. Apskaičiuojama, kad ji butų suma
žinusi iždo įplaukas kokiais 150 milionų dolerių per 
metus, — ko, žinoma, negalėjo prileisti valdžia, kuri 
turi rūpintis, kad valstybės iždas butų subalansuotas.

Taigi Anglijos darbiečių kabinetas kaip per plau
kų išsigelbėjo nuo pralaimėjimo. Įdomu tečiaus, kad 
tuo jo išsigelbėjimu yra patenkinta ne tik MacDonaldo 
partija, bet ir liberalai. “Manchester Guardian” su 
džiaugsmu sako, kad kraštui pavyko išvengti bereika
lingų naujų rinkimų, ir jįjai kalba apie “didelį pasi
piktinimų” liberalų eilėse tokia savo partijos taktika, 
kuri kų tik neprivedė prie parlamento paleidimo.

To liberalų laikraščio pasipiktinimas yra atkreip
tas prieš liberalų vadų Llbyd George’ų, kurio atakų 
prieš darbiečių valdžių, pasirodo, atsisakė parlamente 
remti 16 liberalų atstovų — 12 atstovų, kurie susilaikė 
nuo balsavimo, ir 4 atstovai, kurie balsavo su valdžia* 
Tik šitų Lloyd George’ui pasipriešinusių liberalų at
stovų dėka MacDonaldo kabinetas ir išsigelbėjo-

Aišku, Anglijos liberalai be sustojimo ritasi į pa
kalnę. Parlamente jau jų tėra tik apie penkios dešim
tys, bet ir tie patys nesugeba tarp savęs susitarti ir 
solidariai veikti.

[ Pacific and Atlantic Photo]

I Atostogos Alpėse ■
liiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiilicjiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiininiiiiii AKLASMATE iiiimiitMiuiiiMiMiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiniiiiiuiH

(Tąsa)

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas»Alpese

Lietuvių kairiųjų komunistų, arba “apšvietiečių”, 
organas “Aidas” išėjo prieš komunistiškus SLA- skal
dytojus, kurie kovoja teismais prieš teisėtai išrinktų 
Susivienijimo Pildomųjų Tarybų ir agituoja kuopas 
nesiųsti narių duoklių į SLA- centrų. “Apšvietiečių” 
laikraštis įspėja Susivienijimo narius žiūrėti, “kad jūsų 
duoklės butų laiku pasiųstos į iždų”. Toliaus jisai 
jiems pataria taip:

“Jeigu didžiuma Susivienijimo narių eitų su 
fosterinių ‘komunistų’ sutverta Susivienijimo pil- 
domųja taryba ir gautų bent kiek savo sumokėtų 
pinigų, tai butų kitas klausimas. Bet fosteriniai 
‘komunistai’ su savo netikusia darbuotės taktika 
to neatsieks.

“Todėl patartam darbininkams geriau būt su 
milionu ir su didžiuma darbininkų ir dirbt darbi
ninkiškų darbų, negu išeit iš Susivienijimo su da
lia darbininkų ir tuščiomis rankomis.”
Šitaip galvoja, be abejonės, milžiniška dauguma 

SLA- narių. Tik gaila, kad toli-gražu ne visi nariai su
geba savo reikalais rūpintis- Kuopose, kurias bolševi
kai kontroliuoja, daugelis narių paprastai tenkinasi 
tuo, kad, atėję į mitingų, užsimoka duokles, o toliaus 
viskų palieka valdybai. Jeigu gi bolševikiška kuopos 
valdyba susidės narių mokesnius į savo krepšį ir ne- 
pasiųs jų į SLA. centrų, tai kas su tais nariais bus? 
Jie paliks suspenduoti, o toliaus ir visai išbraukti iš 
Susivienijimo. • •

Tiems nariams turėtų ateiti į pagelbų ne tik SLA. 
Pildomoji Taryba, bet ir apskričių viršininkai bei kiti 
Susivienijimo darbuotojai, kuriems rupi organizacijos 
labas.

Dr. Roy Chapma'n Andrews, 
garsus Amerikos tyrinėtojas, 
kuris šiomis dienomis išvyko į 
Azijų.

.. 1■ ■■■'; ..........r 1 "~=

nijoj. Matyti, tos dvi rasės pa
mažu išnaikino tų rasę, apie 
kurių čia buvo kalbėta, nes 
kromanjardai ir aziliečiai yra 
gražaus žmogaus tipo ir griež
tai skiriasi nuo neandertaliečio 
gyvuliško pavidalo. Šitie žmo
nės buvo medžiotojai. Jų ak
meniniai, raginiai įrankiai sa
vo tobulumu, lygiai kaip ir už
silikę kai kuriuose urvuose jų 
braižyti piešiniai rodo aukštus 
tų žmonių proto ir estetikos 
(skonio, grožio pajautimas) 
gabumus. Jie medžiojo ir to
kius didelius gyvulius, kaip 
mamutus, ir medžiojo panašiai, 
kaip gauja laukinių šunų arba 
vilkų. Nuolat susidurdami su 
gyvuliais, jie susipažįsta su gy
vulių ypatybėmis ir sugeba, su 
jais susiartinti, ir taip iš me
džiotojų virsta piemenimis, 
klajokliais, kurie su savo ban
domis, — ar tai bus avys, ar 
arkliai, — keičia savo gyven
tas vietas kai tik tose vietose 
pasidaro stoka maisto gyvu
liams.

“AUGA”

Amerikos trockistų laikraštis “The MUitant” savo 
birželio 28 d- laidoje rašo apie neseniai įvykusių Ame
rikos komunistų partijos konvencijų ir pažymi, kad 
sulig š'ų metų sausio mėnesio atskaita Amerikos kom
partija turi 6,617 narių, mokančių duokles-

Prieš dešimtį metų, kai komunistai Amerikoje tik 
buvo susiorganizavę į atskirų partijų, jie gyrėsi turį 
70,000. Kebais metais vėliaus jie sakėsi, kad jų parti
joje esu “daugiau, kaip 50,000” narių. Prieš dvejetų- 
trejetą. metų jie dar kalbėjo apie “25,000 organizuotų 

komunistų”.
O dabar — jau tik 6,617.
Tai, vadinasi, “auga” — ar ne?
Tas pats laikraštis “The Militant” rašo, kad komu

nistų kontroliuojamos unijos baigia krikti. National 
Textile Workers unija beturinti tik 2,000 narių; Na
tional Miners unija subliuškusi taip, kad joje belikę 
pora šimtų narių-

Anglijoje staliniškas komunizmas irgi baisiai “au
ga”

1928 m., po generalio streiko, Britanijos komunis
tų partija turėjo 12,000 narių. O dabar joje yra tik 
apie 3,000. Anglijos darbininkų judėjime komunistų 
partija šiandie nebeturi jokios reikšmės.

Priešistoriniai 
laikai

Priešistoriški žmonės. — Ak
mens amžius. — Trys eta
pai. — Pirmasis žmogus. — 
Neandertalio lygumos radi
nys. — Kitos žmonių rasės. 
— žmogaus darbo liekanos. 
— Europa ir kiti kraštai se
novėj.

Ilgų laikų, sako vienas laik
raštis, žmogus dirbo, kol su
kūrė šiandieninę galingų ir 
nuostabių civilizacijų. Nesu
skaitoma daugybė amžių pra
slinko nuo tų laikų, kai musų 
pirmykštis prosenelis, pasislė
pęs tamsiame urve prie ugnia- 
kurio, draskė dantimis pusią-, 
lių mėsų, arba klaidžiojo girioj 
rinkdamas maistui laukinių 
augmenų šakneles ir paukščių 
kiaušinius. Tik dėka savo ne
nuilstamos energijos, proto ir 
įgimto noro vis žengti pirmyn, 
kad pažinus gamtų ir gyveni
mo paslaptis, žmonija amžių 
bėgy j, pamažu eidama iš vie
no kultūros laipsnio į kitų, pa
galiau pasiekė musų dienų pa
togumų. Žmonijos kultūros is
torija maža kų sako apie tų 
tamsių gadynę, kada pirmų 
karta sužaibavo žmoguj sąmo
ninga mintis, ir pažymi tik to
limesnio jos tobulumo svarbes
niuosius laikotarpius.

Seniausias žmogaus gyveni
mo laikas, apie kuri mokslas 
kalba, paprastai, vadinamas 
akmens amžium, prasideda 
maždaug nuo 13,000 metų 
prieš Kristų ir baigiasi 2000 
metų prieš Kristaus gimimų. 
Jis dalinamas į tris etapus 
(laikotarpius): senųjį akmens 
amžių (maždaug nuo 13,000 li
gi 7,000 metų prieš Kristų); 
vėlesnį j i akmens amžių (maž
daug nuo 7,000 ligi 4,000 prieš 
Kristų); ir naująjį akmens 
amžių (maždaug nuo 4,000^ li
gi 20005 m. prieš Kristų). Nuo 
2000 ligi 800 m. prieš Krislų 
viešpatauja taip vadinamas 
bronzos (žalvario) amžius. Nuo 
paskutinio tūkstančio metų 
prieš Kristų ligi musų laikų 
yra geležies amžius. Jis prasi
dėjo keliose jau aukščiau išsi
vysčiusiose tautose, tuo laiku 
kitose tebevyravo bronza. Pa

starojo amžiaus pabaiga ta
čiau dar nereiškia, .kad nuo to 
laiko geležis pavadavo visas ki
tas medžiagas.

Palikime dabar priešistorinį 
laikotarpį, kurio chronologijų 
galėjo nustatyti mokslas tiktai 
pagal medžiaginių praeities 
kultūros liekanų; po jo prasi
deda jau nuosaki chronologija 
pagal pirmuosius rašto paliki
mus, metraščius* nors ir šie 
nušviečia tik žymesnius tau
tos ir valstybės gyvenimo įvy
kius.

Kada pirmasis žmogus vaikš
čiojo. ant žemės rutulio, niekas 
negali tiksliai pasakyti. Be 
abejo, daug tūkstančių metų 
nuo to laiko jau praėjo. Isto
rija, kaip mes ją suprantame, 
turi žinių apie kai kurias tau
tas vos iš prieš 6,000 metų. 
Tų laikų žmonės buvo tokie 
pat, kaip ir šiandieniniai. Bet 
tikra tiesa, kad taip pat buvo 
kadaise žmogus mažiau išsi
vystęs, negu tat yra žinoma 
istorijos šviesoj. Aišku, nejna- 
tėme jų paveikslų. Tačiau gi
liuose žemės sluoksniuose ran
dami kaulai ir griaučiai aiškiai 
rodo, kad pirmykštis žmogus 
žymiai skyrėsi nuo dabartinio. 
Vienas svarbiausių radinių yra 
iškastas 1856 metais Neander- 
talio lygumoj (Vokietijoj). Tai 
buvo kaukuolė ir dar keli žmo
gaus kaulai, šis radinys svar
bus tuo, kad iš rastųjų kaulų 
galime aiškiai įsivaizduoti bu
vusįjį žmogų ir sulyginti jį su 
tebegyvenančiomis Australijoj 
laukinėmis tautomis. Vėlesnieji 
panašių kaulų atradimai rodo, 
kad neandertaliečių rasė pla
čiai gyveno visoj Europoj. Ne
andertaliečio kaukuolė turi že
mą kaktų, plačius akies lankus 
ir didelius jų įdubimus ir 
trumpų apatinį žandų užlenk
tu atgal smakru. Reikia pažy
mėti, kad tas tipas negalėjo 
žiūrėti aukštyn į dangų, bei 
tik žemyn. Kada gyveno ne
andertalietis, kuris iš medžiok
lės ir augmenų rinkimo maiti
nosi, tikrai negalima pasakyti.

Kiek vėliau Europoj atsiran
da kitos žmonių rasės, būtent: 
kromanjardai ir aziliečiai. Ši
tuos vardus yra sugalvoję mu
sų mokslininkai atsižvelgdami 
vietų, kur atrasti jų palaikai, 
t. y. pietų Francijoj ir Ispa-

Kaip minėta aukščiau, žmo
nijos praeičiai pažinti daug pa
deda žmogaus darbo liekanos, 
kurių dabartiniais laikais aps
čiai užtinkama, ypač Europoj, 
Ispanijoj, Belgijoj ir k.

Remdamiesi tomis liekano
mis, mokslininkai ir skirsto 
priešistorinį laikmetį į aukš
čiau. minėtus laikotarpius.

Iš pradžių žmogus nesuge
bėjo apdirbti kiekvienų, akme
nį. Tik lengvai skaldomą ak
menį jis mokėjo šiek tiek ap
tašyti. Paskui žmonija išmoko 
apdirbti ir kitas akmens rųšis 
ir lipdyti iš molio visokias va
zas. Suprantama, pirmieji to
kie dirbiniai buvo labaį ne
tvirti ir primityvus. Daug vė
liau žmogus išmoko tirpdyti iš 
mineralų vari ir švinu. Tai 
buvo didelis žingsnis į priekį, 
nes jie davė, galimybės gamin
ti įvairiausius įrankius. Po 
trumpo ir ne visur buvusio va
rio amžiaus žmonija apie 2000 
metų prieš Kristų susipažino 
su brpnza. Bronzos ląikų gink
lai ir kiti daiktai jau daug sky
rėsi tiek savo įvairumu, tiek 
darbo gražumu. Paguliau pra
džioj paskutinio tūkstančio 
metų prieš Kris,tų- prasideda 
geležies kultūros laikai,, kurie- 
vidurinėj ir šiaurinėj Europoj 
įsigalėjo tik 500 metų prieš 
Kristų. Kai kurios rytų Eu
ropos tautos, kaip antai suo
miai, nežinojo nei vario, nei 
bronzos kultūros laikotarpių ir 
nuo akmens perėjo tiesiog prie 
geležies.

Neįsivaizduokime, kad visa 
žmonija tuo pačiu metų buvo 
vienodo civilizacijos laipumo. 
Tai yra visai taip, kaip ir mu- 
sų laikais. Mes geriausiai ži
nome Europų—žemės dalį, ku
rių mokslininkai, tur būti, yra 
geriausiai ištyrę. Bet žinoki
me, kad kai europiečiai segio
davo savo žvėrių kailių drabu
žius dar žalvario sagtimis, kh 
tos valstybės stovėjo jau daug 
aukštesniame kultūros laipę- 
nyj. Pavyzdžiui, Kinija, Indi
ja^ Mezopotamija. Apie tai 
liudija dar dabar tebesą milži
niški griuvėsiai. Tuo tarpu, 
Europų, kur dabar stovi pui
kiausiai miestai, dunda trau
kiniai, tada dengė neįžengiami 
miškai ir nešbrendamos pelkės.

—Kochel! — paaiškino kon
duktorius' visiems lygiai: ir sve
čiams ir <ten pat gimusiems ir 
augusiems be skirtumo. Tai 
buvo 601 m- aukščiau nuo ju
ros pavlršio kurorto miestelis 
šiauriniame Alpių šone.

čia jau pamačiau ir vadų, te- 
beritinėjantį abidvi kukšteras, 
kurs man pasiūlė pirmajam' pa
puolusiam viešbuty pasiimti ke
letu valandų ramiųjų už sauva- 
lingų pasišalinimų nuo pavesto 
man saugoti sandėlio.

Laimei, viešbučio negavom 
ir pabauda prie geriausių norų 
buvo neįvykdoma.

Kai kada ir mažam gera

Buvom pasiekę priešakinių 
pozicijų. Bytų. anksti turėjom 
išžygiuoti.7 Kochelio etapo 
punktas knibždėte knibždėjo į- 
vairiausių dalių turistų; Nuo
gais keliais, atsilapoję, nudegę, 
didelėmis lazdomis, dubiltais' ba
tais, vorinėmis kukštaromis 
žmonės lyg skruzdėlės su ne
proporcingai dideliais užpaka
liais landė po visus svetingojo 
Kochelio prieangius.

—Kur mudu betilpšiva, —su
sirūpinau.

—Tu tai dar pusė bėdos, bet 
kur aš įlysiu? — nusiskundė 
vadas: — Patuk, tu mažesnis 
greičiau gausi paieškok dvi 
nakvynes: man ir sau.

Apibėgau visų miestą; sau 
gaunu kiek tik reikia, bet, kai 
tik atvedu Patų, tuoj savinin
kė keičia išraiškų ir sako: nėra 
vietos.

Galop palei ežero vienoj mal
kų pastogėj radom.

—Bėdos nakvynė, — paaiški
no šeimininkas prijausdamas ir 
iš vakaro paėmė užmokesnį. 
kad, anot jo, rytų mudum ne
reiktų dėl tokių mažmožių 
anksti kelti.

Bėdos nakvynė atrodė taip: 
kampe buvo suversta krūva jau 
užsakytų žyginių lovučių. Iš 
gautųjų dviejų sugalvojova t<K 
kių kombinacijų: Patas išsitiesė 
išilgai abiejų lovų, o aš sker
sai vienos ir vis tik abiejų gąk 
vos likę be grunto lygiomis 
prasikišę turėjo liktis palaidos.

—žiūrėk, nors kartą ir aš su 
tavim susilyginsiu,—pasididžia
vau.

—Bet tu užmiršti, kad aš gu
liu išilgai dviejų, o tu tik sker
sai vienos, paaiškino Patas, ap
sikabino kukstarą ir užmigo.

Už lango ežere kažkas, lyg 
karosai i ajęryne, garsiai bučia
vosi.,ir visų naktį1 iš vienos vab 
ties, girdėti buvo dainuojant, 
serenadą. Miegas neėmė/ gą- 
lop^. blakės paragautas, pri
kėliau, nuėjau į langų be stiklų 
ir kol išaušo žiurėjau į čia pat 
juoduojančiais milžiniškas sie
nas ir širdingai spiaudžiau į 
ugninėmis žaromis žėrintį iz- 
umrudinj. Kochelio ežerų.

Hercogstando apgulimas
Su kregždėmis iškėlė mane 

vadas, iš snaudulio, į kurį buvau 
lange įkritęs ir nuo pačios Her- 
cogstapdo viršūnės, kur. buvau 
sapne, palipęs, pa&bate vėl ant 
žemės malkų pastogėj.

—Eisim, pirmas žygio tikslas 
—Herzogstando viršūnė, 1731 
m. aukštumo, —pradėjo. įsaky
mą vadas: — tai bus tik pr 
jėgų bandymas!

—Aš jau buvau, —atsakiau 
ir nejuokais supykau, kad ma
ne taip žiauriai grąžino žemei.

—Sapne.—perkirto vadas.
—Taip, —atsakiau.
Vadas toliau tęsė įsakymą:
—Ekskursija vyksta žygio 

tvarka. Pakelėmis virsimėš 
košę, arbatų, nakvosime šiene 
ai kur paklius. Eiti maršo 
žingine/ Žingsnių greitesnis

tempas bus galima vartoti tik 
lygumoj ar kokiai bėdai išti
kus. -Jei turėsi palinkimo už
simušti, aš atsakomybės nesi
imu. Teoretiškai imant užsi
mušti nėra jokio reikalo, nors 
susirėmime per Sekmines po 
Herzogstandu 10 turistų nu
griuvo nuo Ožio Kupros. O da
bar— kukšteras ant peties, 
žengte marš!

Mano ir nugarkaulis sutra
tėjo, kai kukšterų uždėjo. Su
linkęs' į riestainį nukulniavau 
paskui Patų, kurs lyg sieninis 
laikrodis vienodai, nesulaiko
mai mušė sieksninius viens —• 
du—trys.

Nusiminęs apsidairiau-
Herzogstandas'. lyg miražas, 

ryto ruko melsvu rubu apsi
siautęs su žvilgančia, kur tai 
tekančios saulės spinduliuose 
auksu nudažyta, nulaužyta, vir
šūne, gras'miai čia pat stovėjęs 
pradėję trauktis atatupsčias ir 
gūžtis savo papėdėse augančių 
lyg laeužderčjusios kanapės eg
lynų galūnėlėse. Nuėjom lyg į 
dangų—skaudžiu, aštriu, vin
giuotu akmenų taku vis aukš
tyn ir aukštyn. Greit dingome 
tamsiame miške kur vis. labiau 
giedojo šimtais krintančių 
krioklių, garsais. Vis tankiau 
skersai tako šėldami urliavo, 
daužydamies į akmens skliau
tuose išgriaužtus pilkos uolos 
krumslius nusiputoję upeliukai, 
kurių vanduo buvo lyg ištirpin
tas žalias kupprosas. 

t

žemė parodė baltus dantis
Miškas praretėjo ir dar keli 

prakaito lašai, mes buvom 800 
m. aukštumoj ant Vaišių ežero 
kranto. Aplinkui tartum prasi
vėrė žemė ir atvėrusi mus prie
šais svaiginančių gilybėj lazu- 
rinio vandens pripiltų bedugnę, 
jos krantus’ suvertusi milžiniš
komis, krūvomis nustūmė į lygų 
nepasiekiamų atstumų. Kovojau 
su vaikišku džiūgavimu ir lau
kiniui siaubu, taip nepasiruošus 
atsidūręs prieš neapsakomų pa
noramą. Pietuose ežerą siautė 
atkaklios Katvendelio kalnyno 
kalkiuotos galūnės su Birkaro 
viršūne 2755 m.; pro juos gal
vas kišo Trys Arno viršūnės 
2197 m. ir galingoji Vctterstei- 
no kalnyno siena su Trijų Var
tų viršūnėmis 2674 m. Kairėj 
lyg atsargoj riogsojo erzinan
čiai nuoga Benediktinų siena 
1801 m. aukštumo, o dešinėj 
pro miškelio viršūnę kyšėjo 
musų kelionės tikslo laukda
mas išdidęs Herzogstandas. at
sargiai užkapaly pųsiėfaęs 
Heimgartenų 4790 m. ,

Kalnai tylėjo ir nektrutčjo 
drąsiai žiūrėdami ilgus tūks
tančius metų į po kojų padėtą 
gryną, ežero veidrodį. Nuo apa
čios jie buvo apsiavę į minkš
tas miškų garbanas, glotniai 
limpančias Įrnie jų papėdžių 
staigiais akmenų šonais aukš
tyn. Juo aukščiau, juo medžiai 
išrodo mažesni, paskiau virsta 
tik juodai žaliomis samanomis 
ir iš jų išsineria nuogas neap
sakomo didumo kertėtas, išbrai
žytas siaurutėmis vagelėmis, 
raveliais, nugriuvęs, nutrupėjęs 
akmuo, per amžius amžinųjų 
kepinamas saulės gairinamas 
vėjų ir mazgojamas lietaus, 
sniego ir upelių ardomas-

Toliau užpakaly baltuoja šlfū- 
tuose akinanti sniego plotai. 
Rodos, tartum stovi ties žemė; 
veidu, kurio prisižiojusią bur
nų supa eilės sveikų milžiniškų 
dantų.

—-Tai pryšakinės sargybos,— 
tarė mano Vergilijus: — tik 
pro jas pr išdaužę pamatysim 
tikrąsias pajėgas, kurias reiks 
arba nugalėti arba su nepado
rumu atsitraukti. Kas tau be
trauksią, kad kalnai patys taip 
traukia. t ■ • 1

(Bus daugiau)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Užmigo rūkydamas, 
apdegė

Žuvo auto nelaimėje

Policininkų metinė 
rodą

pa

.Jobu Hyde, 32 metų, 2100 
So. State strect, užmigo su ci- 
garetu dantyse jeloje prie na
mų (>20 So. Wabash avė. Nuo 
cigarete užsidegė krūva popie
rių Praeiviai išgelbėjo Įlydą 
iš liepsnų, bet jis skaudžiai ap
degė.

Patrick T. Harmon, buvęs 
pirmas Chicagos stadiono pre
zidentas, mirė. Jis tapo sužeis-

tas, kai automobilis, kuriuo jis 
važiavo, 
toli Dės 
valandų 
vykio.

nudardėjo griovin ne- 
Plaines. Jis mirė pora 
vėliau po nelaimės j-

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

Musų didžiausias 
turtas

sveikas

i(Jnci?.gos policijos departa
mentas rengia kas metai pa
rodą — Field Day. šiemet to
ji paroda rengiama 16 ir 17 
liepos, Soldųers Field aikštėje. 
Pelnas eis naudai našlių ir naš
laičių tų policininkų, kurie žu
vo savo pareigas eidami.

Programas bus įvairus ir j- 
domus. Tarpe kitų numerių 
bus atletinės imtinus tarp mie
sto policijos ir South parkų 
departamentų. Raitelių nume
riai ir manevrai, motorui k Ii nin
kų lenktynės ir vikrumas ir 
daug kitokių numerių.

Tai bus įdomi paroda ypač 
tiems, kurie mėgia atletines 
žaismes.

Nepadėjo vardo telefo 
n y knygoj — $100,000 

byla
Adv. Theodore Sharf 

byla teisme prieš Keuben H. 
Don nuly kompanija, kuri spau-

iškėlė

gą. Sharf ieško $160,000 atly
ginimo iš kompanijos. Mat, kal
bamo] knygoj neįdėta jo var

pai taręs 
su kompanija sutartį įdėti jo
vardą.

nors jis turėjo

Užgriebta snapso 
tos $80,000

vcr-

Krata Morano Rengės 
buveinėje

Valstybės gynėjo policija, pa
darė kratą Lantern kliube, ku
ris yra žinomas, kaip Morano 
gengės buveinė ir randasi 
resu 756 Waveland avė.

ad-

Chicagoj 3,375,235 
gyventojų

kad 
jie esantys tarnautojai Conti
nental Warehouse, įveikė Lib- 
by, McNeil and Libby sandė
lių sargą, užgriebė buvusį ten 
romą vertės $80,000 ir nuva
žiavo savais* keliais. Romas čia 
buvo sudėtas naudojimui, kai 
dįaroma vadinama mince meait 
ir pudingas. Išsivežė užpuoli
kai 10 bačkų.

vyj’ai, pasisakę,

Ar jus esate normaliai 
žmogus?

Sveikam ir stipriam 
yra smagiausias. Pasaulio 
pilni besiskubinančių žmonių, 
kurie jų ieško galios ir kovoja, kad 
ją atsiekti. Tarp jų jus rasite bu
siančius Edisonus, Fordus, Babe 
Ruths, Tunneys, Schwabus, kurie da
bar galbūt pradeda savo karjerą 
kaip paprasti darbininkai, bet su 
laiku pasieks viršūnes.

Jus rasite ūkininkaičius, kurie 
kaip Coolidge ir Hoover, su laiku 
pataps prezidentais ir turtingais.

Nė vienas jų nėra panašus vienas 
kitam, kiekvienas jįj eina visai skir
tingais keliais. Bet viename dalyke 
tarp jų bendras panašumas: — kad 
jie yra pilnai sveiki ir gali daugiau 
dirbti, kad pralenkti savo kompetito- 
rius. Nes visi jie surado, kad gyve
nimo kovoje sprendžiamuoju fakto
rių tarp pasisekimo ir pralaimėjimo 
yra sveikata. Nusisprendimas yra 
akstinas prie veikimo, bet gera 
sveikata yra įrodymas, kad mašina 
yra geroje tvarkoje ir gali atlaikyti 
įtempimą.

Nėra abejonės, kad sveikata yra 
musų didžiausias turtas. Kiekvienas 
mes galime prisidėti prie palaikymo 
sveikatos. Tai atitolindami nuo sa
vęs ligas. Padaryti tai galima bent 
kartą (geriausia du kartus) į metus 
nueinant pas daktarą sveikatos 
zaminacijai, ,kad būti tikru, jog 
musu organai tinkamai veikia ir 
mes valgome tinkamą maistą, 
privalėtu padaryti kiekvienas.

įdomu pastebėti, kad virš 20,000 
gydytojų visoje šalyje, savanoriai 
savo parašu paliudijo, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina gerkle negu 
kiti cigaretai. Tokis atviras pareiš
kimas yra tikras pasitarnavimas 
publikai.

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

gyvenimas 
keliai yra 

Nie-

eg- 
visi 
kad 
Tai

Akių Gydytojai

Oficialūs 1930 metų cenzo 
skaitlinės (peržiūrėtos ir pa
taikytos) duoda Chieagai 3,- 
375,235 gyventojų. Gyventojų 
skaičius Chicagoje padidėjo nuo 
1920 metų 673,530 asmenų.

Ir milknionus šaudo

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Pašauta ir sunkiai sužeista 
James Buchar, kuris yra pie
no išvežiotojas. Jis, sakoma, 
.neginęs iškolektuoti $25 iš tū
lo L. A. Guyot, 4911 Kenmore 
avė. Ret, esą, Guyot paleidęs 
j Rucharą keturias kulkas, vie
na kurių pataikiusi Guyotui. 
Policija ieško kaltinamojo, o 
sužeistasis nugabenta ligoninėn.

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tek Boulevard 0611

Ėmė sirgti malarija
(drugiu)

SAMI PRlą 
•' FOROVER * 

40 YE AR*
čunces for 25 cents

pure
IfpBAKINC
I1VPOWDER
ętlicient

it’$ double acting

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

Lake paviete užregistruota 
30 susirgimų maliarija (drugio 
krėtimu), šios ligos išsiplati- 
nimas aiškinama buvimu balo
se maliarijos uodų ir dideliu 
karščiu paskutinėmis dienomis.

Reikia pasakyti, kad 
laiku maliarija serga ir 
lietuvė, gyvenusi Justice 
ke ir turėjusi čiai biznį.

šiuo 
viena 
par-

M. J. Kiras
3335 So. Halsted S t.

Policininkai užgriebė 
snapsą

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

Policininkai užgriebė $3,600 
snapso siuntinį, atgabentą Chi- 
cagon iš Miami, Florida.

Planetariumą atlanko
kasdien 3,000 žmonių

B. R. Pietkievvicz 
& Company 

2608 W. 47th St. , 
Tel. Lafayette 1083

-:lraii imant, kasdien atlanko 
3,009 minia.

Lietuviui bonas $1,000

Užlaikau čeverykus dėl visos 
šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios sku
tos padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

_ Lietuvės Akpflėrčą____
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo. skaudamą akių 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 į mokyklos valkus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedllioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

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

Senas ofisas toj načioi vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

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

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

TeL Br«nswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathermJa 
-------o-------

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui .Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VAEANDOSi
Nuo 2 iki 4:89 ir nuo 7 iki 11 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:8u po piet
Telefonai Cana] 0464

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 

»tt. Moterim ir 
merginom .pata
rimai dovanai.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniika Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

MILMONi Of- POUNDS ujtO B¥; 
, ‘GOVE0HMEHT '■

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 

. mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

(Mito TeJeiossa Vlrglnls 0086 
B«a. Tel. Tm Bnrtm B808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valsados 11 ryto Iki 1 po pietų. 2 ikt 4 ir 
fl Iki 8 vaksro. Nedaliom »ao 10 Iki 12 41* 

a*. Mainu otlaa* North Sids
3413 Frnnklin Rlvd. 

ValAidoc 8:30 Iki 0:80 vakaro
---------O---------

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apkv jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo Už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų 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. JOHN SMETANA

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 ild 9 valandai vakaro ■------ O............

Phone Cnnal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
1 Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 
Rezidence Phoue Hemlock 7691

A L EK S A N DRA LOVEI KAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 dieną, 2:45 vai, po 
pietų, 1980 m., sulaukus 14 
mėnesiu amžiaus. A. a. Alek
sandra gimė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motina Zofija po tėvais Ba
rauskaitė, tėvą Jokūbą, broli 
Petrą ir gimines.

Kūnas
4544 So.

Laidotuvės įvyks
liepos 24 d., 8 vai. ryto iš na
mu i šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gėdu- 
line'os pamaldos už ,»veliones 
sieli,, o iš ten bus nulydėta. i 
šv. Kazimiero kapines.

Musų' patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžininga* ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

pašarvotas, randasi 
Marshfiekl Avė.

ketverge,

Visi A. A. Aleksandros Lo- 
veikaitės gimines, draugai ir 
pažįstami esat kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Brolis ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Zolp, tel. Boulevard 5203.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė

Tel. Prospect 21Q2

4559 So. Paulina St.

Telefonu 
Cicero 8724

J. J. Zolp

Tel. Yards 0145

Juozas Lipskis, kurio rod- 
bauzėje sausieji agentai pada
rė kratą, paleistas, kai jis p

$1\()00 bondsa.

1327 So. Mtk Ct

Telefonas
Boulevard 5208

1O4« W. 4Gt* St.

J. Yushkew«tz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 87S9

BRONYTE KUPŠIS
Persifikyiė su šiuo pasauliu liepos 21 dieną, 7:15 valandą ryto, 

19.30 m., sulaukus 2 metų ir 9 mėnesių amžiaus, gimė Chicagoje, 
3340 So. Lowe Avė. Nusmaugė baisioji mirtis musų vienintelę duk
relę palikdama dideliame nubudime tėvus Stanislovą ir Marijoną 
(po tėvais Gumuliauskaitę) Kupšius; dėdę J. ir R. Gumuliauskus 
ir tetą A. ir I. Victs Pittsburghe, kurną ir tetą S. ir J. Žebraus
kus, ir dėdę A. ir M. Kupšius ir J. Ruibavičius, tetą Z. ir J. Kau
lius.

Kūnas pašarvotas, randasi Municipal C. D. Hospital, 3026 South 
California Avė.

Lhidotuvės įvyks Hepos-July 23 d., 8 vai. ryto iš ligoninės į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Dieve Tėve musų už ką mus taip skaudžiai nubaudei, išplėšda
mas iš musų glėbio vienintele dukrelę. Bronytė musų, nutylai amži
nai, bet mes nenutylsime niekados, lankysime tavo kapelį ir ašaro
mis laistysime.

Visi A. A. Ikonytės Kupšis giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Tėvai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. Mažeika, tel. Yards 1138.

J.F.RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadlev Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
.Canal 3161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčių veltui.

3W3 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Optometristas
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 1'8 Šį. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
tnis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0528

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt Stn Canal 233D 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Ne di Ii oi pagal sutarti

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

______ Įvairus Gydytojai______
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Drcxel 6323 *
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYT'OJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gera* lietuviams žinoma# per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJhiore 2238 ar Randolph 6800

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A< M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nūn 10 iki 12,
Rez. Tele>houe Plazn 3202

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyveriimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 1^0. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
U ą «

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki B vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 f

Valandos — 7 iki 9 vakare < 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir PėtnyČios ▼/

J P WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 107th St.
Kampas Michjgan Are. 

Tel. Pullman 1959
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 vidurmiostyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Waahington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117.

Telcphone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuą S-l

Telephone Roosevc-lt 9D90 
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

VTWT RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STRECT 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

J0SEPŽ1 L GRISK
Lietuvis Advokatas i

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių Žemė
Bolševiku pamočnikai suklai

dinti Susivienijimo klausimu. 
Kai kurie jau daugeli metų 
mokėjo .mokestis j Susivieniji
mą. Dabar, ištikus suirutei 
dėl miliono dolerių, pamočnikai 
nebežino kur mokėti mokestis.

Protaujantis narys ‘ kiekvie
nas supras, kad mokėti reikia 
ten, kur visada mokėjo. Pa
močnikai betgi sako, buk ten 
nebegalima mokėti.

Klausiu, kodėl? Atsako, kad 
jie nesitiki gauti milioną do-1 
lerių iš centro.

Paaiškinau, kad jiems ir ne
priklauso tas milionas. Pata
riau: jeigu netikite man, tai 
pareikalaukite iš centro aplika
ciją, o ten pamatysite kiek 
jums priklauso. Ir tą priklau
sančią dalį galėsite gauti, kaip 
pašalpą, tik tada, kada sirgsi- 
te, o kada numirsite, tai bus 
išmokėta ir pomirtinė. Protą 
turinti, rodosi, kam čia provo- 
tis ir mėtyti šimtus dolerių be 
jokios naudos ir jums patiems.

Pamočnikas, neiškentęs, man 
pasakė, kad jiems paprastiems' 
pamočnikams nėra iš to pro- 
vojimos naudos, bet kad komi
sarai tikisi naudos iš bylinėji
mosi.

Komisarai leidžia tuos pini
gus advokatams. Ne savo pi
nigus, bet surinktus iš papras
tų darbininkų, kurie šiandien 
vaikščioja nuplyšę, ieškodami 
darbo; o darbą negalima šiuo

laiku gauti. Komisarai gi per 
agitaciją surenka daug dau
giau pinigų, negu jiems reika
linga bylai vesti. Jeigu darbi
ninkai atsisakytų jiems aukau
ti, tai kaip matai komisarai 
liautasi bylinėtis.

Pamočnikai patys prisipažįs
ta, kad komisarai daro žalos 
darbininkams, tai kam paskui 
juos sekti. Senai reikėjo tuos 
komisarus’ pasiųsti šunims šė
ko pinuti.

Pasakojo man keli tavorš- 
čiai, kad komisarai trankosi po 
rytines valstijas dėl miliono 
dolerių. Mat, kaip jiems paru
po pinigai — it katinui laši
niai!

Pasakojo, kaip komisarai 
moka nuduoti, buk jie tarnau
ja darbininkų labui. Atsimenu, 
kaip bimbokas Grant parke, 
negavęs leidimo, spykino, o už 
tą spykinimą buvo nuvežtas i 
belangę. Išliuosuotas iš ten, jis 
gerai pasipelnė iš darbininkų, 
o prie to dar pasigarsino. Jei
gu aš, kūdikis būdamas, bu
čiau tokį šposą iškrėtęs viešo
je vietoje, tai mane motinėlė 
butų rykšte nuplakusi. Bet ko
misarams galima tokie šposai 
krėsti ir dar pasipinigauti.

—R.

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.

Iš Joniškiečių Kliubo 
susirinkimo

Praėjusį penktadienį, liepos 
18 dieną, G. Krenčiaus svetai
nėje įvyko Joniškiečių L. K. 
kliubo pusmetinis susirinkimas. 
Oras tą dieną buvo labai šil
tas. Kiekvieną jis vylio j o-trau- 
kė išvažiuoti prie upių, ežerė
lių atvėsti, tyresniu oru pa
kvėpuoti. Tokiame ore niekas 
nenori eiti į svetainę ir ten iš
būti keletą valandų.

Bet reikalas ir draugijos 
klausimai liepė- nariams atlikti 
savo užduotis, ypač (tiems, ku
riems rupi organizacijos rei
kalai.

Ir todėl atsilankė į kliubo 
susirinkimą pusėtinas skaičius

MADOS MADOS MADOS

narių. Kaip paprastai, valdybos 
raportai buvo išduoti ir pro
tokolas perskaitytas. Jie buvo 
vienu balsu priimti. Taipjau 
priimtas vienu balsu laiškas 
“Žemaičio”, kuris dėkoja už ap- 
laikytas aukas.

iPįkniiko komiteto raportas 
buvo siurprizas visiems. Žinant 
koks oras tą dieną buvo; ži
nant, kad kuone visą dieną li
jo ir deliai to daugybė žmo
nių negalėjo atvažiuoti į pik
niką, o buvo piknike tiktai tie, 
kurie išvažiavo iš namų dar 
prieš lietų žinant visą tai, 
tenka džiaugtis, kad Joniškie
čių piknikas davė pelno. Kiek 
žinoma, kiti piknikai tą dieną 
davė nuostolių, o Joniškiečių 
kliubo “Slapusis” išvažiavimas 
davė pelno $71.56.

Narinių duoklių šiame susi
rinkime sumokėta $22.06. Viso 
įplaukė $93.56.

Sekantis Joniškiečių kliubo 
piknikas įvyks rugpiučio 17 
diena. Neskaitant mokesnio ko
mitetui, kuriam yra nutarta 
atlyginti $10, nuspręsta taip
jau mokėti ir darbininkams* 
dirbantiems už baro — kiek
vienam po 3 dolerius.

Susirinkimas paaukavo $5 
Pranui IBardauskui. Nutarta p. 
Krenčiui atsilyginti už davimą 
svetaines Joniškiečių Kliubo 
susirinkimams laikyti. Nutarta 
organizuoti jaunuolius prie Jo
niškiečių Kliubo. šiton komi- 
sijon įėjo A. Ančiutė, M. Dau
gy te ir O. Brazinskaitė.

Kliubo pirmininkas pakėlė 
klausimą apie surengimą dide
lio muzikalio vakaro rudens se
zonu, idant paminėti Joniškie
čių Kliubo 5 metų sukaktuves, 
šituo klausimu visi išreiškė 
abejojimo. Nutarta surengti pa
prastą pasilinksminimo vakarą, 
bet ir jam rengti dar ncišrink- 
ta komitetas.

Rodėsi apatija taip pas ak- 
tyviškuasius, taip ir pas ma
žiau veiklius narius. Gal bųt, 
kad kalta dėl to draugiško ūpo 
suardymo buvo vadinamų “pro
gresyvių” ataka prieš kliubą, 
<urie iš savo “revoliucinu iškų 
pozicijų” kliubą per kelis mė
nesius be paliovos puolė* Bet 
man rodosi, kad kliubui pa-

T---------------------------------------
Man prisimena vienas Joniš

kiečių Kliubo darbuotojas, ku
ris pirmiau Susirinkimuose bū
davo iškalbus, įnešdavo daug 
gyvumo, savo gyvumu suteik
davo susirinkimui smagaus juo
ko. O dabar tas draugas be
veik visą susirinkimą tyli.

Arba štai Joniškiečių Kliu
bo nare, kuri parašo j laikraš
čius apie joniškiečius. Jos ra
šiniai, kurie tilpo “Naujienose” 
ir kuriuos su pasismagėjimu 
skaitė . taip Joniškiečiai, kaip 
kiti “Naujienų” skaitytojai. 
Bet ta 'draugė, kuri taip pui
kiai apie joniškiečius rašė, šian
die ir ji nuošaliai laikėsi.

Viena panele sakė: Sureng
iame draugišką bei šeiminišką 
išvažiavimą. Važiuokime biisu 
į Sand Dunes ar kur kitur. 
Bet niekas neklauso. Vienas 
po kito slenka pro duris.

Jau gerokas laikas buvo nu
matoma, kad nedraugiškumo 
skaudulys auga Joniškiečių kliu- 
be. Ale šiandie jis pasireiškė 
aiškiau, nei kuomet nors pir
miau. Kaip greitai ta žaizda 
užgys, tai ateities klausimas. 
Gaila, bet... J. K. N.

Prašo gimines 
atsišaukti

_ * , _
Mirė Aleksandras Bankmonąs

Aleksandras Bankmonas gyv. 
adresu 2552 West 46 street, 
mirė. Jis buvo 83 metų am- 
žiaus.

Neseniai Bankmonas sugrįžo 
į Chicagą iš Oak Forest prie
glaudos.

Apsistojo pas pp. Sandarus, 
nurodytu aukščiau adresu.

Sekmadienį, liepos 20 dieną, 
Bankmonas mirė dėl karščio.

Bankmono kūnas randasi lai
dotuvių įstaigoje, pas Eudei- 
kius, 4605 So. Hermitage ava.

Chicagoje gyvena Bankmono 
giminių. Jie yra prašomi atsi
šaukti į Eudeikį, nes velionio 
paliko turto, o taipgi reikia 
pasirūpinti laidotuvėmis.

Rep.

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome-

Trečiadienis, liepos 23, 1930

Radio Programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių
1020 Kc. — KYVV — 294 M.

5:30 p. m.—Ųncle Bob.
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
6:25 p. m.—-Teaberry Sports Re- 

vievv.
6:30 p. m.—Stone’s Congress Or

chestra.
7:00 p. m.—NBC—Yeast Foamers.
7:30 p. m.—NBC—Sylvania Forest-

. ers.
8:00 p. m.—NBC—Halsey Stuart

Orchestra. v
8:30 p. m.—NBC—Camel Pleasure

Hour.
9:30 p. m.—NBC—Coca Cola Prog

ram.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Re- 

porter.
10:05 p. m.—H. and E. News Flash- 

es.
10:10 p. m.—State Street Tomorrovv.
10:30 p. m.—NBC—Amos’n’ Andy.
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon

• Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service—Weath-

er; Temperaturę;Correct Time.
11:20 p. m.— Russo’s Edgevvater

Beach Orchestra.
12:00 mid.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
12:15 a. m.—Stone’s Congress Or

chestra.
12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
670 Kc. — WMAQ — 447.5 M.

5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne, pia-

nist.
5:50 p. m.—Model Tirplane Club.
6:00 p. m.—Harold Van Horne, pia-

nist. '
6:15 p. m.—Movie Calendar.
6:30 p. m.—Sports Announcement.
6:45 p. m.^—Musical Program.
7:00 p. m.—CBS—Manhattan Moods

į CLASSIFIED APS. Į
Educational

.- . ------- -Mokyklos
ATOSTOGOS tęsis nuo bir

želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.,
Chicago, III.

———o-----

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

For Rent
TASIRENDUOJA 8734 Houston 

Avė., bekernė su 2 pečiais, 2 flatai, 
garažas, malkų pašiurę, didelis beis- 
mentas ir kiemas. Bekemė čia buvo 
per 30 metų. Atsišaukite adresu 
2623 E. 77th St. Telefonuokit Mrs. 
S. Gervitz, South Shore 0956.

Furni^
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

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

RENDON krautuvė tinka dėl bar- 
bernės “light lunch room”, arba 
kriaučiaus. Rendos $25 mėnesiui.

601 ,S. lOth Avė., Maywood, 111.
------- O-------

MERGAITEI geri namai su ar 
be valgio švarioj šeimynoj.
4140 S. Albanv Avė. 2-ros lubos.

kenkė* ne tiek išlaukiniai prie
šininkai, kiek vidujiniai nesu
sipratimai.

nes laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

3375—Labai smagi vasarinė suknelė. Joje smagu ir nešilta. Galima siū
dinti iš byle lengvos materijos, batisto, šilko arba plonos lininės materijos. 
Sukirptos mieros, 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduot* blanku te arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo varda. pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Greita Laivų Kelionė i Europą
PER HAMBURGĄ MUSU MODERNINIAIS LAIVAIS

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

ST. LOUIS, MIVVAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės Į lokalinius agentus musų

Ųamburg-Amerįcan Line
177 N. Michigan Avenua ♦ ♦ Chicago

MARGUTIS IR $5.00
Kas užsiprenumeruos metams MARGUTĮ už $2.00, tas gaus do

vanų knygomis, arba muzika, dainomis, už $5.00.. Laikas — iki 31 
liepos. Vėliau dovanų negausite. Margutis kainuos $1.50 metams.

Margučio ofiso valandos: nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vakaro, šven
tadieniais uždarytas.

MARGUTY gausite įvairių knygų, muzikos, rekordų ir laikraščių. 
Ofisas ir knygynas randasi antram. bloke i vakarus nuo Western 
Avenue ant 69th Si. (Adresas: 2437 W. 69th St., Chicago, UI.). I

Chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti ir užsirašyti MARGUTĮ.
Margutis yra muzikos ir dainų mėnraštis. Išeina kartų j mėnesj.

WISSIG,
Pasauliniame kare 1

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

7:30 p. m.—CBS—“Forty Fathom 
Trawlers.”

8:00 p. m.—CBS—U. S. Marine 
Band.

8:30 p. m.—CBS—La Palina Smok- 
er. *

9:00 p. m.—CBS—Philco Hour. 
10:00 p. m.—Dan and Sylvia. 
10:10 p. m.—Bruen Time Signal. 
10:15 p. m.—Nahigan Program. 
10’30 p. m.—NBC—Amos’n’ Andy. 
10:45 p. m.—Daily News Concert 

Orchestra.
11:00-p. m.—Ųptovvn Village and 

Via Lago Orchestra (3 hours).
870 Kc. — WENR -r 344.5 M.

6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
G:30 p. m.—NBC—Phil Cook. 

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program.
9:00 p. m.—Weener Minstrel Show. 

10:00 p. m.—Mike and Herman, Co- 
medy Sketch.

10:15 p. m.—NBC—Uncle Abe and 
David.

10:45 p. m.—NBC—Nat’l News 
Events.

11:00 p. m.—Air Vaudeville—Herbie 
kay’s Oreh; Jimmy Green’s 
Orch. Off tjie Air at 1:00 a.m.

770 Kc. — WBBM — 389.4 M.

6:00 p. m.—Times News Flashes. 
6:10 p. m.—Henri Gendron’s Oreh. 
6:45 p. m.—Bohn—Organ.
7:00 p. m.—WBBM Artists’ Bureau.
7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or

chestra.
7:45 p. m.—Lee Sims and Ilomay 

s Bailey.
8:00 p. m.—Tom Gerun’s Orch.
8:30 p. m.—Times Dramatic 

Sketch.
8:45 p. m.—Make-Clean Harmony 

Boys.
9:00 p. m.—Chicagoans Dance Or.
9:15 p. m.—Aaronson’s Command- 

ers.
9:45 p. m.—Charley Streigjit’s Bnd. 

12:00 mid.—Around the Toivn with 
Merry Garden Orchestra; Ir
ving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Charlie Straig- 
ht’s Band.

870 Kc. — WLS — 345 M.
7:00 p. m.—Eventide Melodies.
7:15 p. m.—Oatesville General 

Store.
7:30 p. jn.—Folk Music of Norway. 
8:00 p. m.—NBC—Wądsworth Mu- 

sical Drama.
8:15 p. m.—NBC—O’Cedar Time.

THROUGH WJJI)
8:30 p. m.—-Old Time Music Frolic. 
9:00 p. m.—Sign Off.

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas 

' BRIDGEPORT
PAINTNG CO. 

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

------- O-------
__________ I___ - - - - - - —I------------——————

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

10% PIGIAU Uf VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavima*. Mes atliekame ge
riausi darbų miestą. Kedzie 8468.

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

LIETUVIS kontraktorius. Keliam 
namus, dengiam stogus, visokios rų- 
šies, ir atliekam visoki cemento dar
bą. Darbas garantuotas; ant išmokė
jimo, jeigu reikalinga.

\Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

Financial
Finansai-Paskolosi ______

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

’Neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
Q755 So. Westem Avė.

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

3040 West 62nd Street.

Miscellaneous for Sale
Įvairas 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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MAINYSIU groserne ir bučeme, 
yra labai geras biznis ir gera vieta, 
arba su mažu įmokėjimu priimsiu. 
Ateikite ir pamatykite — piamėgsite. 
pašaukite: Roosevelt 5532.

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

GROSERNĘ ir delicatessen san
krovą turime parduoti šią savaite 
su dideliais nuostoliais. 1008 West 
18th St.

PARDAVIMUI grosemė ir aiskri- 
minė, geras biznis, 5 kambariai; ga- 
sas, elektra, vanos. Renda $45.00 
1377 E. 70th St. kampas Dorchest- 
er Avė. Mrs. Miler.

-------O:------

PARDUOSIU už teising-a nasiulyma 
grosernę ir delicatessen. Esu viena 
moteris—persunku. 3407 So. Wallace 
Street. .

Automobiles
VISIŠKAI NAUJAS vėliausis 1930 

Chryslerio De Soto, 8 cilinderių, 4 
durų sedanas, pristatytas mums tie
siai nuo pardavėjo grindų A Pardave- 
io listo kaina $1095, musųj gi kaina 
$895.

Taipgi visiškai naujas Chevrolet, 
4 durų sedanas, vėliausios maroon 
spalvos, specialis trimas, pliušo iš
mušimas. $155 diskonto. Naujo ka
ro rašyta garantija. $20 iki ’Z: įmo
kėti, likusius per 18 mėnesių. 
Chicągos užtikimiausi vartotų karų 

pardavėjai
4445 West Madison St.

Farms For Sale
---Uki^i Pardavimui

PARDAVIMUI farma, Scottville, 
Mich., 80 akrų geros žemės. Daržy- 
nė, 7 kambarių namas, vištininkas, 
garažas, grudų svirnas, padargų pa
šiūrė, sailo. Triobos visos geros. 2 
akrų sodnas, 5 \akrai miško. Be to 
ši farma randasi aliejaus distrikte. 
Atsišaukite Anna W., 2252 Ainslie 
St. (4900 North), Chicago, III.

| DEL JŪSŲ ŽOLYNU IB PAPARČIU ■ 

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
maistas

Vartojamas u1 reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI 
KINKU8 IR SEKLIU SANKROVOS!

(ZENKE’S)

ĮNew Plant LiFEj

PRANEŠIMAI
Mprning Star Kliubo Besket pik

nikas įvyks 27 d. July. Kurie norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Star Kliube, 1652 North 
Damen Avė., nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

KROMEL’S
PHARMACY

Jos. M. Kromel, R. Ph. G., sav.
3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka. 
Caluinet Distrikte

Patarnavimas draugiškas.

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

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000 X

Jus atmokate mažomis mėnesini 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Real Estate kontraktus.* 

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marsbfield Avė.

b

$50 ĮMOKĖJUS ir po $10 i mė
nesj suteiks $250 pajam” j metus 
musų specialis marketinimo pasiūly
mas. Bet jus turite veikti tuojaus. 
Investmentas pilnai užtikrintas. Iš
tirkite musų tvirtą saugų planą.
D. G. Nelson, Room 636, 32 West 
Randolph Street. *

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. LafaMte 6738-6716

Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. N£ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinantį 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius, van
deniu šildomas, South Sidėj, netoli 
Manjuette Parko, pigiai arba mai
nysiu į restaurantą, rooming house 
arba priimsiu lotus.

Tel. Grovehill 3201.

10 KAMBARIŲ namas, 2 maudy
nės, tinka dėl rezidencijos ar dviejų 
flatų. Paaukosiu. *2500 cash. 544 W. 
42nd Street.

-------O

PROGA NUSIMANANČIAM 
žnTogui

A S turiu 2 augžtų 6 kambarių 
murinę rezidenciją, reikalinga mažų 
pataisymų. Priimsiu jūsų darbą kai
po cash jmokėjima. Likusius išmo
kėsite, įskaitant nuošimčius, po $45 
j mėnesj. Furnasu šildomas, gatvė 
ištaisyta, arti krautuvių, gera trans- 
portacija. 8810 So. Michigan Avė., 
arba telefonuokite savininkui

Merrimac 4773.


