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15ka Žmonių Žuvo Ede 
Ežere Laivui Paskendus

%

Nelaimė atsitiko pirmadienio-antradienio 
naktį.-šeši jurininkai buvo kito laivo 
išgelbėti. :;

IAtlantic and Pacific Photo]

Bombay, Indija. — Nacionalistų maršavimas miesto gatvėmis

Buvęs Mooney byloj 
liudininkas prisipa

žįsta melavęs
John MacDonald sakosi buvęs 

prokuratūros papirktas ir pa? 
mokintas, kaip neteisingai 
liudyti prieš Mooney ir Bill- 
ingsą

EiRIE, Pa., liep. 29. — Erie 
ežere šiandie paskendo krovi
nių laivas George J. Whelen, 
kartu nusinešdamas į dugną 
penkiolika savo įgulos žmonių. 
Tik šeši jurininkai tebuvo iš
gelbėti.

Nelaimė atsitiko pirmadienio 
naktį apie šešias mylias nuo 
Dunkirko, N. Y.

Garlaivio Amasa įgula iš
graibė. iš vandens šešis Whe- 
leno Įgulos žmones ir parga
beno juos Į Erie. Amasa gar
laivio kapitonas McNeil sako, 
kad jis girdėjęs keleto žmo
nių riksmą vandeny, bet tik 
šešis jų pavykę surasti ir iš
griebti.

Garlaivis Whelen plaukė su 
i kalkakmenių kroviniu iš Kel
ky salos į Tonawandą, N. Y.

Išgelbėtieji jurininkai sako, 
kad jų laivas kelionėje apvir
tęs, bet dar per pusę valandos 
laikęsis ant vandens, kol par 
galiau staiga panėręs ir nu
ėjęs į dugną, o jie visi atsidū
rę verpete.

Žuvę yra: VVheleno kapito
nas T. Waage iš Clevelando, 
Matt Enline, Arthur VVillets, 
Carl Beechele, Ralph Weiss, 

Ned De Mar, A. P. Longneck- 
er, Arthur Zeck, Thomas Pierce, 
garlaivio virėjas Charles (pa
vardė nežinoma) ir jo žmona: 
Kitų keturių vardai pavardės 
nežinomos.

SAN FRANCISOO, Gal., liep. 
29. — John MaciDonald, res
toranų tarnautojas, vienas svar
biausių prokuratūros liudinin
kų Mooney-Billingso byloj, ku
rių liudymais tuodu darbinin
kų vadu buvo pasmerkti, šian
die Augščiausiame Kalifornijos 
teisme prisipažino, kad toje by
loje 1916 metais jis kreivai 
liudijęs, ir daręs tai distrik- 
to prokuroro Charleso Fick- 
erto prikalbintas.

Teisėjo Prestono klausiamas, 
ar j j buvę 1916 metais papir- 
kę kreivai liudyti prieš Mooney 
ir Billingsą, MacDonaldas at
sakė, kad taip. Jis buvęs tuo
met nugabentas i distrikto 
prokuroro Charleso Fickerto 
ofisą ir Fickertas mokinęs jį, 
kaip jis turįs neteisingai liu
dyti. “Visa eibė melų man bu
vo prikalta į galvą,” pasakė

Egipto nacionalistai 
siekia pašalinti nuo 
sosto karalių Fuadą
Jo vieton norima sostan grą

žinti buvusį valdovą, chedi- 
vą Abbasą Hilmi, kuris topat 
siekia

LONDONAS, liep. 29. — La
bai galimas daiktas, kad dėl 
savo kivirčų su vafdu — ga
lingos Egipto tautininkų par
tijos, kurios priklauso daugu
ma Egipto žmonių, — ir dėl 
bandymo valdyti kraštą be par
lamento, Egipto karalius Fua- 
das neteks savo sosto.

Vafdo delegatai, taipjau bu
vusio Egipto chedivo Abbaso 
Hilmi agentai, daro žingsnių 
Londone, kad Fuadas butų pa
šalintas nuo sosto, o jo vieton 
grąžintas buvęs chedivas. Vaf- 
distai, sako, jj remią. Pasta
rieji, kaip girdėt, turėję inter
viu su ministeriu pirmininku 
MacDonaldu, kurį jie tikinę, 
jogei Abbas Hilmi nesąs bri'tų 
priešas ir, atsteigtas sostan, 
tvirtai laikysiąsis konstitucijos 
ir respektuosiąs visas tarptau
tines Egipto sutartis.

Tuo tarpu britų vyriausybė 
yra tačiau nutarus Egipto tar
pusavio kivirčuose laikytis nei- 
tralumo, kol britų interesams 
ir svetimų kraštų piliečiams 
Egipte negrės pavojus.

NEW YORKAS, liep. 29.— 
Bušo ir tramvajaus kolizijoje 
Bronxe buvo sužeisti du vy
rai ir astuonios moterys. Tram
vajus buvo išmestas iš bėgių.

y

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

Bendrai gražu; vidutiniška 
temperatūra; vėjai daugiausia 
žiemių ir žiemių rytų.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 70° ir 75° F.

Šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 8:12. Mėnuo leidžiasi 
11:32 vakaro.

Anglijos parlamento 
nariai tautinių ma

žumų apgynime
LONDONAS, liep. 29.—Daily 

Heraldo pranešimu šešiasde
šimt aštuoni parlamento nariai 
įteikė premjerui MacDonaldui 
memorandumą, kuriuo jie rei
kalauja, kad ateinančioje Tau
tų Sąjungos sesijoje rugsėjo 
mėnesį butų pakeltas klausimas 
dėl tautinių mažumų padėties.

Memorandumo autoriai pa
brėžia, kad einant Versalės su
tartimi Anglijos vyriausybė 
esanti atsakinga už tautinių 
mažumų padėtį, kadangi did
žiosios valstybės, pripažindamos 
Lenkiją ir kitas valstybes, ku
rių sudėtin įeina tautinių ma
žumų, pasirašiusios sutartis su 
tam tikromis sąlygomis, garan
tuojančiomis tautinių mažumų 
teises tuose kraštuose. Memo
randumo autorių nuomone, tu
rinti būt sudaryta tam tikra 
komisija, kurios reikalas bu
tų ištirti tautinių mažumų pa
dėtį ir, ypačiai, kiek yra vyk
domi savo laiku padarytos su
tartys tautinių mažumų atžvil
giu,

Žemės drebėjimas, su
laužė Italijos nugar
kauli, sako ekspertas
POMPEJUS, Italija, liep. 29. 

— Kun. G. B. Alfano, Pompė
ja us observatorijos direkto
rius, sako, kad įvykęte praei
tą trečiadienį katastrofingas 
žemės drebėjimas sulaužęs geo
loginį Italijos nugarkaulį.

Pasak jo, Apeninų kalnai 
perskilę* ir kalnų laipiotojai ne
trukus rasią kalnų grandiny 
plyšį gal apie šimtą kilometrų 
ilgumo ir daugiau kaip metrą 
platumo. Žemės drebėjimas bu
vęs, pasak kun. Alfano, oro- 
genetiško pobūdžio.

Trys asmenys prigėrę 
besimaudydami ežere
iMARQUETTE, Mich., liepos 

29. — Michigano ežere besi- 
maudydami prigėrė trys jau
nuoliai: Louis Dube, 19, jo bro
lis Leonard, 15, iš Escanabos, 
ir Frank Minelli iš Netw Swan- 
zey. j

MacDonaldas septyniems Augš- 
čiausio teismo teisėjams.

Thomas Mooney ir VVarren 
Billings jau keturiolika metų 
sėdi kalėjime, pasmerkti kalėt 
iki gyvos galvos dėl kažinkieno 
išsprogdintos lx>mibos per ka
ro prisirengimo paradą 1916 
metais, kur tuomet dešimt as
menų buvo užmušti ir keturias
dešimt kitų sužeisti.

Bolševikų agento 
Lulinskio byla

Meksikoje
MEKSIKOS ‘MIESTAIS, liep. 

29. — Prieš dvejetą savaičių 
suimtą čia Manką Lulinskį, 
Jungtinių Valstybių pilietį, 
Meksikos vyriausybė kaltini! 
<aip komunistų propagandinin
ką. Rasti pas Lulinskį doku
mentai parodo, kad jis yra mo
kamas Maskvos agentas, auto
rizuotas išleisti per metus 900 
rūkstančių dolerių komunisti

nei propagandai Meksikoje.
Pasirodo, kad Lulinsky pa

kliuvo per vieną anonymų laiš
ką, rašytą iš New Yorko bir
želio 12 dieną, kuriame buvo 
pranešama, kad Lulinsky atvy
kstąs į Meksiką su slapta mi
sija Maskvai.

Lulinsky ginasi, kad jis at
vykęs tik kaip Amtorgo — so
vietų prekybos atstovybės New 
Yorke — atstovas, kad nesąs 
komunistas ir kad komunizmo 
propaganda neužsiimąs.

Vokiečių komunistų 
peštynės su fašistais
CHEMNITZ, Vokietija, liep. 

29. — Čia įvyko muštynės tarp 
komunistų ir fašistų. Mušty
nėse keletas asmenų buvo skau
džiai sužeisti.

Muštynių tarp komunistų ir 
fašistų įvyko taipjau Berlyne. 
Muštynių padariny policija su
ėmė apie šimtą riaušininkų.

Kruvinos muštynės per 
religinę šventę Ispa

nuose; 5 užmušti
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

29. — Iš Santiago de Casta- 
neda praneša, kad per religi
nes celebracijas ten įvyko mi
niose kruvinos muštynės ir šau
dymai. Riaušėse penki asme
nys buvo užmušti ir dvide
šimt sužeisti.

Agurkai Maskvoje 
moka po 1 rub. 20 

kap. kilogramui
Maskvos “Pravda” liepos 10 

dienos numery rašo:
“Maskvos apskrities preky

bos skyriaus patvarkymu, kai
nų nustatymo komisija prie 
Maskvos apskrities kontoros 
“Sojuzploovošč” nuo liepos 11 
dienos sumažina kainas įvai
rioms daržovėms. Taip, agur
kai, vietoj 1 rublio 20 kapeikų 
kilogramui, mokės po 70 kapei
kų kilogramui [kilogramas yra 
truputį daugiau kaip du sva
rai ]; pom i dor ia i [ tomėtės ], 
vietoj 1 rub. 77 kap., mokės 
po 1 rub. 50 kap. kilogramui; 
šiųmetės bulvės, vietoj 25 kap.,
— 18 kp. kilogramui; anksty
bieji kopūstai,/ vietoj 40 kap.,
— 35 kap. kilogramui; anksty
bosios morkos, be lapų, po 50 
kap. kilogramui.

Kaltina darbinikus dėl 
naftos laukų Rumu

nijoj padegimo
BlJCIl’AIUSSTAS, Rumanija, 

liep. 29. — Iš Mislea naftos 
laukų praneša, kad darbinin
kai, sužinoję, jogei naftos kom
panijos nutarė, susiaurinti ga
mybą ir atleisti darbininkus iš 
darbo, padegę daugelį naftos 
Įmonių.

Naftos sindikatas praeitą 
šeštadienį atleido iš darbo 600 
darbininkų ir paskelbė, kad ne
trukus bus dar daugiau jų at
leista.

Kaliniai1 vaišinosi me
džio alkoholiu; du mirė

*

DETROIT. Mich., liep. 29.— 
Trys Detroito pataisos namų 
kaliniai, uždaryti dėl nemokė
jimo savo buvusioms pačiom 
“alimonių”, nematant pasiėmė 
iš sandėlio medinio alkoholio, 
vartojamo tapybai, ir juo pasi
vaišino. Du jų, Paul Selke, 38, 
ir Stanley Budzynski, 38, mirė, 
o trečias, Ignace Wiskowski, 
gal dar pasveiks.

Trys žmonės užsimušė 
taksi atsimušus j 

traukinį
TAUNTON, Mass., liep. 29.

— Taksikebui atsimušus į kro
vinių traukinį, užsimušė čia 
trys vyrai — šoferis And. Mo- 
zeski ir jo pasažieriai Kam 
Wong ir jo pusbrolis T. Wong, 
kiniečiai. Trečias kinietis, Ches- 
ter Wong, pavojingai užsi
gavo.

Susekė komunistų 
dirbtinių pasportų 

fabriką
BERLYNAS, liep. 29. — Vo

kiečių policijai surado komuni
stų fabriką netikriems paspor- 
tams gaminti.

Pasirodė, kad pasportų blan
kus komunistai vogtinai gau
davo iš svetimų valstybių kon
sulatų ir dėdavo ant jų padirb
tus parašus ir antspaudus.

Kartu buvo susekta tam tik
ra organizacija, kuri su netik
rų pasportų pagalba gabendi- 
no komunistus į Ameriką. Or
ganizacijos viršilos suimti. Jų 
vardai kol-kas likbmi slapty.

Britų dirižablis lekia 
per Atlantą

CARDINGTON, Anglija, liep. 
29. — Britų dirižablis’ (R-100, 
didžiausias ir greičiausias pa
sauly orlaivis, šiandie kaip 
3:45 ryto išlėkė iš čia kelio
nėn per Atlanto vandenyną į 
Montrealį, Kanadoj.

Orlaivio komandorius yra 
Charles D. Burney. Dirižabliu 
skrenda viso 44 žmonės.

Automobilis užmušė 
trijų pėdų “nykš

tuką”
DETROIT, Mieli., liep. 29.— 

Užgavęs automobįlis užmušė 
čia Joscphą Pozerį, 34 metų 
amžiaus “nykštuką”. Jis buvo 
trijų pėdų keturių colių didumo 
ir svėrė 40 svarų.

Maksim Gorky grįš j 
Maskvą; leis žurnalą
. MASKVA, liep. 29. — Gau- 

tomis žiniomis, rašytojas Mak
sim Goirky ketinąs grįžti iš Ita
lijos į Maskvą ir pradėti leisti 
naują žurnalą Za Našim 
Frontom (Už musų fronto).

Protestonų kunigas, ir 
jo sūnūs prigėrė

DANVJLLE, III., liep. 29. — 
Vprmillion ežere vakar prigė
rė protestonų kunigas Charles 
Shortridge, 52, ir jo sūnūs 
Adolfas, 19 metų amžiaus. Tė
vas prigėrė bandydamas gel
bėti sūnų.

PAPILĖ. — šioje apylinkėje 
visą birželio mėn. nebuvo lie
taus nė lašo. Vasarojui ir dar
žovėms labai pakenkė, nes nuo 
kaitros ėmė plaukti pagal že
mę. žieminiai javai ir dobilai 
nenukentėjo.

Indijos nacionalistai 
jau sutinką daryti 
paliaubas su britais
Paliausią civilį priešinimąsi ir 

boikotą, o britai paleisią vi
sus indų politinius kalinius

LONDONAS, liep. 29. — In
dų rateliuose Londone kalba
ma, kad britų emisarų pasi
tarime su įkalintais indų na
cionalistų vadais, su Mahatma 
Gandhi, Motilaliu Nehru ir 
Džavabarlaliu Nehru, pastarie
ji sutikę priimti vicekaraliaus 
lordo Irwino pasiūlytas paliau
bų Indijoje sąlygas iki busimos 
r o u n d t a b 1 e konferencijos 
Londone spalių mėnesį, kurio
je dalyvaus indų nacionalistų 
atstovai.

Einant paliaubų sąlygomis, 
pasyvus indų nacionalistų prie
šinimus ir boikotas Anglijai 
turi būt paliautas, o kartu bri
tai turi paleisti visus politi
nius kalinius Indijoje.

Nudurė britų policininką
KALKUTA, Indija, liep. 29. 

— Vienas indas čia nudurė 
britų policijos seržantą Fordą. 
Piktadarys sugebėjo pasislėpti.

Neįsileidžia laivų su 
sovietų Rusijos miš

ko kroviniais
NEW YORKAS, liep. 29. — 

New Yorko uosto muitinė at
sisakė įsileisti du krovinių lai
svu, vakar atplaukusiu iš Ar
changelo su (rusų mišku. Vie
nas tų laivų yra norvegų “Chri- 
stian Bors”, antras — britų 
“Grcslisle”.

Įsakymas neįsileisti rusų 
miško gautas iš iždo departa
mento Washingtone. Abudu 
laivai kol-kas pasilieka stovė
ti ant įkaro ties Laivėj sto- 
vyla. Kas su jais ir jų krovi
niais bus padaryta, nežinia.

Dvejopa teisybė
Baltas eina kalėti už negro 

nukovimą

ATLANTA, -Ga., liep. 29.— 
T. L. (Martin, baltas, kuris bu
vo atiduotas į teismo rankas 
už užmušimą Denniso Huberto, 
negrų kolegijos studento, tapo 
nuteistas kalėti nuo 12 iki 15 
metų./

Negras nuteistas mirti už 
baltos nukovimą

MIAMI, Tex., liep. 29.—Lee 
Washington, negras, kuris už
mušė čia baltą moteriškę, Mrs. 
H. Vaughan, tapo teismo pa
smerktas mirti elektros kėdėj.

New Yorko rūbų siuvė
jų streikas baigiasi
NEW YORKAS, liep. 29. - 

Kilęs prieš savaitę laiko New 
Yorko rūbų siuvėjų streikas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
2,009 'darbininkų ir darbinin
kių, beveik baigtas, abiem ša
lim sutikus ginčą išspręsti ar
bitražu.

Daktarai įsakė senato- 
. riui Borah ilsėtis
WASUINGTONAS, liep. 29. 

— Idaho senatorius Borah iš
vyko ^mėnesiui laiko j Maine 
valstybę pasilsėti. Daktarai bu
vo įsakę jam ilsėtis mažiau
sia du mėnesiu, v •

LIETUVOS ŽINIOS
Kauno savivaldybės 

darbo biržoje
Nu<^ š. m. sausio 1 d. ligi 

liepos 1 d. bedarbių įsiregistra
vo: 382 vyrai ir 1452 moterys.

Pareikalavimų per tą laiką 
buvo: 370 vyrų, 2791 moteris. 
Patys susirado darbo 264 vy
rai ir 271 moteris.

Nusiųsta į nuolatinį darbą 
100 vyrų, 1133 motery#.

Užmigusiam karinin
kui pavogė laikrodėlį
Iš Vid. Reik. min. praneša, 

kad VII. 9. 5-to pešt, pulko 
vyr. Įeit. Petras Grigaliūnas 
važiuodamas iš Kamendulių 
Kaunan autobuse užiųigo ir pa
budęs nerado kišenėje laikro
duko 150 lt. vertės.

Naujas žemės banko 
įstatymas

KAUNAS. — Vaht. taryba 
parašė ir atsiuntė teis. min. 
žemės banko įstatymo suma
nymą. Tuo įstatymu žemės 
bankas verčiamas kaip ir hipo
tekos banku. Be to, žemės 
banko įst. projekte numatomu, 
kad žem. bankas duos ilgalai
kes paskolas ir savivaldybėms.

Sudegė malūnas ir 
lentpiuvė

VII. 5. Baisiogalos stoty su
degė pil. VI. Komaro lentpiu
vė ir malūnas su visomi# maši
nomis įr visu inventorium.

Nuostolių — 35,200 lt. Ma
lūnas buvo apdraustas 6,000 
lt.

Suvažinėjo moterį
VII. 9. Ant. Ignafavičius iš 

Airogalos, važiuodamas Lukšio 
g., ties Liaudies namais auto
mobiliu užkliudė Jagminienę ir 
sunkiai sužeidė.

agminiene paguldyta Kauno 
žydų ligoninėn, o Ignatavičius 
traukiamas tieson.

Užsimušė darbininkas
VII. 8. Jonas Ševelis, Kada- 

rių k., Rs. apskr., Šilavos v., 
dažydamas Lydavėnų geležin
kelio tiltą nukrito ir mirtinai 
užsimušė.

Apkrečiamos ligos
Kauno mieste nuo 1930 m. 

VII. mėn. 1 d. iki 7 d. aštrio
mis apkrečiamomis ligomis su
sirgimų Kauno Miesto Valdy
boj naujai įregistruota viso 
14, iš kurių: 1) vidurių šilti
ne 4, 2) škarlatina 4, 3) difte
ritu 5, 4) dysenterija—, 5)
įkąstų įtariamų pasiutime gy
vulių — 6) rauplės 1. Dezin
fekcijų butuose padaryta 7. Li
goninėn išvežta 7.

VARĖNA. Liepos mėn. 5 
d. Varėnos gyventojas N. par
važiavo iš Akmens negyvas. 
Arklys ' su negyvu šeimininku 
parėjo paskui kitų vežimus.

LIETUVON
Siunfiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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NAUJIENOS, Chlcago, ID. Trečiadienis, liep. 30, 1930

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija
Rašo Observer

(Tęsinys)

Penktasis (paskutinis) posėdis,

lygsvaros viąame pasauly. Po
litinių ir kultūrinių ryšių pa
grindas yra—ekonominiai san
tykiai. šiandien negalime skir
ti kur baigiasi ekonomika ir 
prasideda politika. Kultūriniai 
ryšiai savaime ateina su eko
nominiais. Todėl ir konsuliari- 
nių agentų tikslas' yra tverti, 
gerinti, tobulinti ir plėsti ry-

atmosferą ir dėl to musų dar
bas tegali sfektis.

Dr. Vinikas padėkojo* už ma
lonų p. Ministėrio sveikinimą, 
ir pakvietė skaityti savo refe
ratą p. Oscar G. Mareli, kuris 
yra Švedų-Amerikos Prekybos 
Rūmų vyriausias vedėjas.

p. Mareli, išdėstęs Vaizbos 
Butų uždavinius, nurodė, kad

yra labai tękniški ir detalus, 
ir todėl jų čia nesuminėšihie. 
Jie tilps, tūrbut, spaudojie vc- 
Httu.

' Po to p. Daužvardis, Lietu
vos vice-konsulas New York’e, 
pareiškė nevarginsiąs Konfe
rencijos dalyvių su skaitlinė
mis apie Lietuvos prekių kai
nas. Su jo referato išvadomis

reklamos, propagandos. Platin
ti' ir reklamuoti gali Vaizbos 
Būtai. Eftoii. Centras tūrėtų 
stiprinti Vaizbos Būtus koloni
jose, duoti jiems nurodymų.

Tą pačią problemą, —“Kaip 
padidinti Lietuvos eksportą 
Amerikon'’, dar gvildeno pp. 
Romanas ir Vinikas.

’ p. Romanas savo paskaitoje

Lietuva; tas darbas rišasi ne 
su politika, bet su žmonišku
mu. Dauguma lietuvių nutaus
ta. Aš (p. Romanas) esu ru- 
bežy tarp senų ir jaunų. Jau
nieji sakoz “Lietuviai man ne
padeda, Jai kokia nauda iš san
tykiavimo su lietuviais?” Gi 
jauniems parama ir jų talka

mum& yra reikalinga. 4) reika
linga išleisti žurnalą anglų kal
boje apie Lietuvą, kas žymiai 
pagerintų ryši tarp senosios 
kartos ir jaunųjų, kurie gali 
ištaufėti. Per laikraštį reika
linga teikti pagyrimų tiems, 
kurie užsitarnavo.

;(bus daugiau)

reputačl
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trukšmingoms
Konsulas P.

Vardas-pavardė
Adresas ..........

ūgio; sveriu 
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los
stangos 
vaisius.
ti dideliame darbe 
įe kuklioje 
turįs garbės 
riū tokiam 
ekonominiam

Keitimasis’ 
yra labai naudin- 
svarbu

kiekvienas 
kiek gali 
produktų, 

darbą ir tuo budu

8514-16 Roofcevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO. ILL.

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

komercinei lietu- 
ateity. ši Konfe- 
inauguracija nau- 

islorijo- 
naudos ir 

Spėju, ger- 
juučiasi

Romanas pradėjo savo re- 
finansų ir trans- 

tekniką importo preky- 
prisimindamas apie dide- 
Balučio rolę ginant Lie- 
teises į Klaipėdą ir Vil- 

r po to papasakojo apie 
formalumus surištus su impor-

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon- 
teste. Esu................. metų amžiaus;................pėdų............colių

svarų. Gimiau ...................   Užsiėmi-

minį darbą 
tarpusaviam 
Amerikos lietuviai pažįsta 
ną ir kitą kraštą 
papročius, skonį, - 
interpreteriai mezgiant ekono
minius santykius, ir tuo budu 
politiriius ir kulturinius. Plati 
dirva: beveik nepaliestas lau
kas. Negi vien asmeninis pel
nas tegali rūpėti: čia yra di
delis faktoris suartinant abu 
kraštu. Nereikia praleisti pro
gos, ypač biznieriams. Ameri
kos' lietuvių biznieriai turi pro
gos įgyti daugiau pritarymo 
biznyje, negu Lietuvos biznie
riai.

Čikagoje, pa- 
“Kaip pa- 
Eksportą 

diėnOtvar- 
nUvaizdavo 
Amerikoje,

feratą apie 
porto 
boję,

yra bendradar

“Leiskite pareikšti didžiau
sių linkėjimų šios Konferenci- 

dalyviams; tegu Jūsų pa- * 
atneša patenkinamus 
Man malonu dalyvau- 

nors ir šio- 
formoje. Jaučiuosi 
būti vienu pionie- 

svarbiam darbe, 
gyvenime”.

Dar puspiečių nebaigus, 
Konferencijos pirmininkas Dr. 
Vinikas nurodęs tamprų ryšį 
tarp ekonomikos ir politikos, 
kviečia Lietuvos Ministerį p. 
B. K. Balutį pratarti į Konfe- 
renc. dalyvius. Ponui Balučiui 
atsistojus, Konferenc. dalyviai 
vėl daro jam ovacijų, p. Mi- 
nisteris prabilo sekamai:

40 YE ARS 
2$ ounc9s for2wnts 

pure, 
//*SAKINO

mažas ir naujas 
Musų liaudis išlaikė 

pradėti

Svečiai į posėdžių kambarį 
hotely Governor Clinton, vie
name didžiųjų New York’o 
viešbučių, rinkosi lėtai. Tuo 
tarpu Gen. Konsulas P. žadei- 
kis teikia informacijų atsilan
kiusiems vietos spaudos repor
teriams (City Presf, N. Y. 
Times ir kt.). Prie stalo su
sėdo 2 vai. popiet, ir dalyviai 
nusifitografavo.

“Tai pirmas savo rųšies su
sirinkimas Amerikos lietuvių 
istorijoj, pirmos pastangos su
burti disorganizuotas ekonomi
nes lietuvių' spėkas, padėti so
lidų pamatą 
vių akcijai 
rencija—tai 
jojo judėjimo lietuvių 
je. Galima tikėtis 
didelių pasekmių, 
biamas p. Žadeikis 
patenkintas dėl padėto žygio.

“Konferencijos tikslas: 1) 
suorganizuoti, sukaupti bizniu
ko lietuvių elemento jėgas; ir 
3) pamėginti užmegst, pra
plėsi ir pagerinti ekonominius 
ryšius tarp Jus ir Jūsų Tėvy
nės Lietuvos. Abu tikslu yra 
begaliniai svarbus.

“Neviėn privačiame individua
liame gyvenime, —mes ekono
miniu veikimu prisidėąim prie

panašių Rūmų naudingumas 
priklauso nuo jų vadų veiklu
mo ir rimtumo; nuo metodės, 
kuria vadovaujamasi veikime; 
nuo lojalumo ir “unselfish- 
ness”; nuo nuolatumo it , pasto
vumo ; vadovaujamosios linijos 
(policy) ; pasiruošimo ir pasi- 
rįžimo atsakyti į visus stato
mus klausimus. Bendras In
formacijų Biuras didina darbš
tumą ir veiklumą 
paklausimais 
gas. Labai

Sius tarp dviejų tautų išeinant 
Iš ekonominių, sumetimų. 

• f ** ■

“Lietuva 
kraštas 
pakankamai gyvybės 
po karo naują gyvenimą. Bet 
apie mus mažai žino kad ir 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se. Daug yra progos, ekono- 

dirbant, padėti 
susipažinimui.

vie- 
jie pažįsta 

jie geriausi

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

Savo meile savo Tėvynei jie jau yra įrodę 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 laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikinfe gali tik seniatisis Lietuvoje laikraštis 

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

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

“Isietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

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

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

Už 50 centu 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. 88 Nr.

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

Naudinga 
biauti su diplomatiniais atsto
vais ir tėmVti politinius fak
torius. Moderniniam gyveni
me prekyba aukštai susiėjusi 
su tarptautiniu santykiavimu. 
Prekybos Rūmai yra atskirų 
tautų kultūriniai (civie) ir so
cialiai centrai savo tautiečiams 
ir turi tarptautinio pbbudžio. 
Tatai yra, jo žodžiais, “emis- 
sary of good will betvveen two 
countries”.

Klausytojai aplodismentais 
dėkojo kalbėtojui už gražias 
mintis ir parodytą norū ben
dradarbiauti. Toliau seko ei
lė paklausimų, į kuriuos gerb. 
prelegentas atvirai atsakinėjo.

Dr. Vinikas padėkojo kal
bėtojui, kuris čia pat ii1 apleido 
susirinkimą, ir pakvietė su re
feratu p. Joną J. Romaną.

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 paduotą aplikaciją ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

Ekon. Centrui teks susipažinti 
vėliau.

Iš eilės, p. A. Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas 
skaitė savo referatą 
didinti ’ Lietuvos 
Amerikon” (11-ju 
kės punktu). Jis 
ekonominę padėtį 
bedarbę, smulkaus biznio spau
dimą, progas investmentams 
Lietuvoje: nuosavybėhis, fab
rikams, pinigų skolinimui ir 
morgičiams,—potomis skolini
mo jis nerekomendavo — ne
patartina ir rizikinga-.

Lietuva yra žemės ūkio ša
lis, todėl gali eksportuoti dau
giausia tik žemės1 Ūkio produk
tus. Tų produktų kainos Ame
rikoje krenta ir perdaug gami
nama čia vietoje. Lietuvoje 
mokama už kiaušinius 2 litu, 
už lašinius 3—4 litus, ir iš to 
pdsidaro vaizdas, kad' negali
ma importuoti. Bet nežiūrint 
to, Lietuvos produktų impor
tas visgi yra galimas. Amerikos 
gyventojų skonis yra išlepin
tas. Todėl užsieny gamintas 
produktas turi gražiau atro
dyti; ir mes tegalirtie pardavi
nėti luksus’inius daiktus; gra
žiai aptaisytus kumpius, sal
dainius. Produktai turi būti 
pirmos rųšies. Iki šiol Lietu
vos eksportas į Ameriką ei ha 
per svetimus uostus, ilgai už
siguli, ekspozitura (exposure) 
—popiera, lašiniai etc. atsilei
džia. Muitas yra brangus, ir 
gal dar pakels'. Bet jei musų 
produktai bus pirmos luksušL 
ii'ės rųšies, bM muitas daug 
nekenks. Lietuvoje supakavi- 
mo budai gerėja, pav., kad ir 
saldainiai. Tik reikia daugiau

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

tarp kita ko nurodo, kad rei
kalingi apie 5 keliaujantieji 
agentai, kurie bent vieną! kartą 
į mėnesį aplankytų kiekvieną 
lietuvišką parduotuvę. Paskai
tęs statistinių faktų apie Ame
rikos importą ir eksportą, p. 
Romanas nusiskundė, kad Lie
tuvos produktams yra per ma
žai reklamos, propagandos. Rei
kia masinio- darbo: įtraukti 
Vaizbos Būtus', atskirus veikė
jus, komitetus, - 
lietuvis turi kur 
pirktis lietuviškų 
Platinimo
Lietuvos eksportą didinti gali
ma per 1) speciales dideles or
ganizacijas; 2) visi turinfe įsi
kinkyti į darbą už Lietuvos 
produktus bendrai, ne. vien už 
tam tikrų įstaigų produktus; 
3) reikalinga kooperacijos' ir 
Lietuvos valdžios ir "žmonių, 
kurie nekiek vertina musų pa
stangas; dabar reikia ne aukų 
Lietuvai, bet bendradarbiavi
mo, nes jau mes ekonominiu 
atžvilgiu esame lygmėje su

Pasibaigus . 
ovacijoms, Gen 
žadeikis paprašė žodžio ir pa 
reiškė, kad politika yra ekono 
mikos įrankis: ekonomika yri 
politikos tikslas. Kai dėl j< 
vardo paminėjimo—tai šis dar 
bas yra tiktai jo pareiga. Po 
nas Ministeris sudarė palankią to iš Lietuvos prekyba, kurie

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kadžio 8902

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno s Kr a jaus
GYDO VISAS LIGAS'VYRŲ IR MOTERŲ 

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

'• persitikrinkite, ką 
i. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
Patarimas dykai.

kampas Keeler Avė.MILLIONJ OF POUNDJ UCED BV I 
OHP



KORESPONDENCIJOS Carnegie, Pa
šis tas iš musu padangės

Omaha, Nebr

Didelė nelaimė

at-čia
Kr u g

Praeitą ketvirtadienį 
sitiko » didelė nelaimė 
parke, kur yra įtaisyti vago
nėliai pasivažinėjimui. Tą va
karą tame parke skerdyklų 
darbininkai laikė savo pikniką. 
Tad jie sumanė turėti fonių ir 
pasivažinėti vagonėliais, kurie 
bėga aplinkui tam tikrais įtai
sytais kalnais. Susirinko dau
giausiai jaunimas, — berniu
kai ir merginos. Jie susėdo į 
keturis vagonėlius ir pasileido. 
Staiga vienas vagoniukas nu
šoko nuo bėgių ir nuriedėjo 
žemyn. Pasigirdo didžiausias 
klyksmas, kadangi pasažieriai 
buvo pririšti ir negalėjo pasi- 
liuosuoti. Buvo daroma pastan
gų sulaikyti kitus vagonėlius, 
bet nepasisekė, — jie buvo 
tiek įsibėgėję, kad jokiu budu 
nebebuvo galima juos sustab
dyti. Jie irgi nusirito žemyn.

Tuoj susirinko didžiausia mi
nia žmonių. Krug parko savi
ninkai šoko gelbėti nelaimin
guosius. Tapo pašaukti ambu- 
lansai. Visi pasažieriai nuken
tėjo: trys’ jų tapo užmušti, o 
20 sužeisti. Tarp nukentėjusių 
yra ir lietuvių. Tony Politika 
tapo užmuštas, o Walter Bazis, 
Antis Uždawinis, Andrevv Ba
zis, Mary Politika ir William 
Butkus liko sunkiau ar leng
viau sužeisti. —J.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St,

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė,

Tel. Piospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St
Tel. Prospect 3140

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

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yardt 0145

apie 8 
minkš- 
srityj.

šis miestelis randasi 
mylios nuo Pittsburgho 
tosios anglies kasyklų 
Randasi čia ir plieno išdirbys-
tės bei kelios dirbtuvės. Ta
čiau darbai šiuo tarpu eina ga
na silpnai.

Miestelis daugiausiai apgy
ventas lenkų fanatikų. Randa
si taip pat apie trys desėtkai 
lietuvių šeimynų ir keletas pa
vienių. Gyvuoja čia SLA. dvi 
kuopos—128 ir 323—Aukščiau
sios Prieglaudos 3-čia kuopa ir 
Šv. Antano Draugija.

Kaip ir kitose lietuvių kolo
nijose, taip ir čia triukšmada
rių netrūksta. Jis dirba suši
lę, suprakaitavę griaunamąjį 
darbą; agituoja SLA. narius, 
kad atsimestų nuo dabartines 
Centro Pildomosios Tarybos ir 
aukotų pinigų bylai vesti, žiū
rėdami į “Tėvynę”, bolševikė- 
liai lieja krokodiliaus ašaras. 
Jiems taip norėtųsi prikišti sa
vo purvinus nagus pri<y miliono 
dolerių, —prie to miliono, ku- 

tukstančiai narių, 
absoliučiai nieko 

Maskvos davatko-

r j sudėjo 
neturintys 
bendra su 
mis.

Aš esu gerai susipažinusi su 
tų taip vadinamų “progresy
vių” nešvaria politika ir pasi
stengsiu supažindinti su ja 
“Naujienų” skaitytojus ir SLA. 
narius.

Dabartiniu laiku mes mato
me, kaip komunistai deda vi-, 
sas pastangas, kad sugriauti 
Susivienijimą. Jie atkalbinėja 
senus žmones nuo Susivieniji
mo. Juk nemokėti į Centrą 
mokesnių reiškia tą pat, ką ir 

organizacijos, 
paklausys jų, 
nemalonumų.

išsibraukti iš 
žmonės, kūrie 
susilauks daug 
Jie nebegalės gauti nei pašal
pos ligoj nei pomirtinės.

Ir kodėl bolševikai varo tą 
pragaištingą agitaciją? Del tos 
paprastos priežasties, kad dau
guma Susivienijimo narių, ku
riems rupi organizacijos gero
vė, neišrinko jų i Pildomąją 
Tarybą. Užvedę bylą, jie tu
rės progos pasipinigauti. Jų 
vadai pa važines po kolonijas ir 
daug narių suklaidins. Pricg- 
tam jie turės progos ir pasi
pinigauti,—p asirinkli iš nesu
sipratėlių buržuaziškų dolerių.

Liepos 25 d. pas mus lankėsi 
L. Pruseika. Pasakė karštą 
prakalbą. Prašė pinigų aukoti 
vedimui bylos prieš Susivieniji
mo Pildomąją Tarybą, kad at
siimti milioną dolerių. O jei 
tai nepasiseks . padaryti, tai, 
girdi, tegul jie sau pasprings
ta ,gi jus atsimeskite nuo 
si vienijimo.

Atsimesti tai atsimesti, 
ką daryti atsimetus. Gal
ševikėliai trokštų, kad atsime- 
tusieji nariai 
Augščiausios Prieglaudos Lie- 
vių Amerikoj, 
ją ,kontroliuoja
Pažiūrėkime tad, kokie dalykai 
dedasi toj maskvinių sosaidėj.

APLA tiesiog žmones mulki
na. Mokesniai yra mokami 
pagal amžių. Bet pati organi
zacija yra tvarkoma taip, kad 
pašalpą ligoj gauna tik saviš-

Su-

bet
bol-

prisidėtų prie

Tą organizaci- 
raudonieji.

parašytą

Priėglauda 
man teko 
Pas mus

Suranda, jog trūksta 
dešimčių dolerių su- 
Gi kuopos’ vice pirmi- 
turto kontrolierium

kiai. Vadinasi, jeigu esi išti
kimas, tai gausi pašaipą, o» jei
gu ne,—tai išgrauš. O jei 
bandysi eiti į teismą, tai vis- 
vien nieko nepeši, nes organi
zacija nėra registruota ir turi 
ant savo kurpalio 
konstituciją.

Su AugšČiausia 
Lietuvių Amerikoj 
gerai susipažinti,
yra tos organizacijos 3 kuopa. 
Pereitais metais aš buvau iš
rinkta tos organizacijos kasie- 
rium ir kliubo gaspadorium. 
Nu,o senojo kasieriaus aš turė
jau perimti visą turtą. Tapo 
išrinkta komisija peržiūrėti fi
nansus, 
septynių 
viršum, 
ninku ir
buvo karštas komunistas Jonas 
Gataveckas, o kasierium J. 
Tau ražas, 
to nariai 
retorium, o J 
kontrolierium, 
rinkime visi išmintingi nariai 
reikalauja, kad kasierius atsi
teistų su kuopa. Gataveckas 
gina savo sėbrą. Tąsyk kuopa 
ima ir suspenduoja Taurazą ir 
Gatavecką iki sekamo seimo. 
Iš savo pusės, Gataveckas su 
kitais maskviniais suspenduo
ja visą kuopją, kadangi jie 
kontroliuoja organizaciją. Teko 
kreiptis i valdišką teismą. By
la kuopai kainavo apie dvyliką 
šimtų dolerių, 
tams pridavė čarteri ir kon
stituciją. tai 
pasakė, jog valdiškas’ 
nieko negali 
čarteris ir konstitucija yra tik 
“scrap of paper”. Viskas ten 
surašyta taip, kad centro val
dyba gali šeimininkauti kaip 
tinkama. Ir reikia pasakyti, 
jog bolševikiška valdyba šei
mininkauja. šeimininkauja 
taip, jog ta Prieglauda šian
dien nėra verta nei išėsto kiau
šinio.

o
Abu centro komite-
J. Gataveckas sek-

Tau ražas turto
Kuopos susi-

Kada advoka-

jie, peržiūrėję, 
teismas 

daryti, nes tas

E. K. šiiirmaitienė.

--------------------------T--------------------

Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeport
Metinės sukaktuvės

Liepos 31 dieną 1929 metų 
mirė Stasys Katauskas, kuris 
gyveno adresu 2900 Emerald 
avenue. Paliko nuliudusius mo
terį Oną, sūnų Alfonsą ir bro
li Petrą Amerikoje, o Lietu
voje dvi seseris — Oną ir Ag
niešką.

Rytoj sueina metai nuo S. 
Katausko mirties dienos. Ir dar 
kartą teks pergyventi velionio 
šeimynai sunkių > atsiminimų

Bet likimas yra ne permal
daujamas. Nė 'gailestis, nė aša
ros, nė turtas to nuostolio ne
atitaisys. Kas tenka daryti?

Tinkamu ženklu pažymėti, 
kad velionis yra neužmirštas. 
Ir p-nia Katauskienė toki at
žymoj imą padarė. Praėjusią sa
vaitę, penktadienį, liepos 25 
d., ant Stasio Katausko kapo 
tapo pastatytas gražus akmens

pamdhklas lietu vau tautiškose 
kapinėse. Ką gali gyvieji to
kiuose atsitikimuose daugiau 
padaryti? Ir ar reikia? Nes jo
kios pastangos mirusio nepri
kels.

Paminklą pastatė lietuvis 
k ontrak torius, Antanas Bitinas, 
kuris tokius užsakymus atlieka 
kuo tinkamiausiai ir prieina
miausią kaina. Jisai turi arti 
kazimierinių kapinių vietą ir 
specializuojasi paminklams sta
tyti.

Velionis Stasys Katauskas iš
gyveno Amerikoje 26 metus ir 
buvo senas Bridgeporto kolo
nijos gyventojas; čia jis išgy
veno 20 metų. Bet išsiskyrė iš 
musų tarpo, kaip išsiskirsime 
ir mes, — ga] šiandie, gal ry
toju anksčiau ar vėliau.

Draugas.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Vakarti fronte viskas ramu

Daugelis lietuvių jau žino, 
kad vienas Vokietijos kareivis, 
Pasaulinio Karo dalyvis, Bemar- 
kas, yra parašęs knygą apie 
tai, ką jis matęs ir girdėjęs 
karo fronte per keletą metų.

Kalbama knyga pavadinta 
taip: “Nieko naujo vakarų 
fronte”. Knyga yra išversta ir 
lietuvių kaltam, kaip daugelio 
kitų.

Šiemet iš tos knygos yra pa
imta medžiaga ir padaryta kru- 
tamasis ir kalbantis paveiks
las. Jis dabartiniu laiku yra ro- 

‘domas Chicagoje įvairiuose tea
truose. Paveikslas pavadintas 
“Ali Quiet on the Westcrn 
Front”. Tą paveikslą turėtų pa
matyti kiekvienas. Nes tai yra 
teisingiausias karo atvaizdas.

Paveiksle matai ir girdi Vo
kietijos piliečius. Pradžioje tuo
se piliečiuose buvo karingo pa
triotizmo ūpas, pakilus — toks 
kaip ir Dėdės Šamo, žemės šim
taprocentinių patriotų tarpe.

Bet vėliau, kada (kareiviai ta
po nuvežti į karo frontą; Ha
dą jie pabuvojo ten ilgesnį lai
ką ir išlikd’ gyvi, matai, kaip 
išgaravo šovinistinis jų patrio
tizmas, ir liuosu laiku jie kal
basi, kodęl jie čia'kariauja ke
lintą metą^ 
— nors vjfti
pranta vienaip, o kiti kitaip.

Paveikslas parodo daug bai
sių žudynių, o retkarčiais ir 
juokingų dalykėlių; kaip k're 
viai sugrįžta iš mūšių linijos, 
pasilsiui kelioms dienoms, kaip 
•jie praleidžia “good time”, ką 
jie kalba, ir tt.

Retkarčiais (nenorint reikia 
verkti, kai matai kariaujančius 
ir girdi vaitojančius ir žūstan
čius karo lauke. O retkarčiais 
yra ir juoko, kaip jie, pripra
tę karo baisenybėms, juokauja 
tarpe savęs.

Šiame trumpame rašinyje 
negaliu viską aprašyti, bet 
musų lietuviai turėtų tą pa
veikslą pamatyti, o ypatingai 
jaunuomenė. Kokioje vietoje, 
ida'bar paveikslas rodoma — 
nesunku surasti, tik reikia pa
žiūrėti į angliškus laikraščius, 
kur jis yra garsinamas. Labai 
gali būti, kad paveikslą rodys 
vietiniai lietuvių teatrai Bridge- 
porte arba apielinkių teatrai 
tose kolonijose, kur lietuviai 
gyvena. Aš praėjusią savaitę

žudo vieni kitus, 
i tą klausimą su-

THEM DAYS ARE GONEFOREVER Rap

buvau kalbamo paveikslo žiūrė
ti ir klausytis net Avalon tea
tre, prie 79 gatvės ir Stoney 
Island avė.

Verta perskaityti ta karei
vio rašyta knyga ir lietuvių 
kalba — “Nieko naujo vaka
rų fronte”. Ją galima gauti 
knygyne “Lietuva”, 3210 ,So. 
Halsted street.

Nors paveikslas yra darytas 
šioje šalyje ir visa medega jam 
imta iš tos knygos, bet jis at
rodo ne tik teisingiausias ka
ro atvaizdas, ale ir gali suga
dinti ne vieno jaunuolio šo
vinistinį patriotizmą. Daugelis 
net stebisi, kaip šios šalies val
džia leidžia tą veikalą rodyti 
paveiksle. '

Pasaulio Vergas.

Laiškai Pašte
Sie laiškai yra atėję iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausjji pašta (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

7

14
31
36

’Charnetzci Hclen 
Dūda Tomasz 
Frank Antanas 
Milasik Juozas 
Ogozaty Elzbieta

39 ipavilonis Antonett
44 Sarzickas Petras
45 Saizdcrs J
55 Statkus Jozapas 
58 Sztrulavits Martin 
60 Urbic Ernest

Laiškai Naujienų 
Ofise

Bertulis, Wm.
Bartkus, J.
Eidukaitė, Bose 
(iesevičius, P.

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

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

Švedu Amerikos

Per Gottenburgą, Švediją 
artimais susisiekimais su 

KLAIPĖDA.
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 

ir
S. S. Drottningholm

Su

1930 Metais išplaukia
Laivas iš New Yorko: 

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

23 
d. 
d.
20 
d.

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

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., 
CHICAGO, ILL.

Kimekliui, D.
Kirsim, Jurgis '
Laureckis, ,S.
Lapinski, Sam
Lipaukien.ė, A.
Mikalauskas, Jz
Puki^, Uršulė

Petraitis, Joseph 
Puceta, Jos. 
Phillips, Wm. 
Strups, Pet. 
Sitavičius, K.
Skackąuskiene, M.
Stakutis, J.

Greita Laivų Kelionė Į Europą
PER HAMBURGĄ MUSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie
sioginiai gelžkeliais
Kariai išplaukimai mus populiariais kambariniais laivas:

susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu-

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

Ųamburg.American Line
177 N. Michigan Avenua ♦ ♦ Chicago

Sudriko Radis
Krautuve

kuri duoda Jums radio programas iš dviejų 
Radio stočių WCFL ir WHFC

Naujas radio, kaip ant paveikslo, groja 
labai gražiai

/ Kaina $69.00 su viskuo

l _

Jus galite pamatyti visus 1931 m. Radio mo
delius, geriausių išdirbysčių Amerikoje.

Budrike Krautuvėse

Jos.F.Budrik,k£
3417 South Halsted Street

REX RADIOS
3343 South Halsted Street
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KANADOS LIBERALAI SUMUŠTI

Pirmadienį įvykusiuose rinkimuose į Kanados par
lamentą konservatoriai sumušė liberalus, kurių ranko
se iki šiol buvo valdžia. Svarbiausias klausimas, dėl 
kurio ėjo ginčai šitoje rinkimų kovoje, buvo muitų 
klausimas. Konservatoriai seniai reikalauja, kad, Ka
nados pramonės apsaugojimui, butų pakelti įvežamieji 
muitai- Liberalai pirmiaus stojo už prekybos laisvę, 
bet pastaruoju laiku jie bandė daryti kompromisą, siū
lydami pakelti muitus prieš Jungtines Valstijas, kurios 
yra apsitverusios aukšta muitų siena nuo Kanados, 
bet sumažinti muitus Anglijos prekėms.

Kanados piliečiai šitam pasiūlymui, matyt, nepri
tarė. Todėl liberalų kabinetas, vadovaujamas ministe- 
rio pirmininko W- L. Mackenzie King, pralaimėjo rin
kimus. Naują valdžią sudaryti dabar bus pakviestas 
konservatorių partijos lyderis, Richard B. Bennett.

Kanados konservatoriai yra protekcinių muitų ša
lininkai, tai, jiems paėmus valdžią į savo rankas, Ka
nados muitai prieš Jungtines Valstijas bus dar labiau 
pakelti- Principialiai tečiaus tarp Kanados liberalų ir 
konservatorių beveik nėra skirtumo, kaip ir tarpe 
Amerikos demokratų bei republikonų. Kanados libera
lai savo senojo principo, prekybos laisvės, atsižadėjo, 
kuomet jiems nepavyko sulaikyt nuo muitų kėlimo 
Jungtines Valstijas.

ĮDOMU, KUR JIS RENGĖSI BĖGTI?

Penktadienį ištremtas iš Kauno ir atgabentas į 
Platelių dvarą, netoli Kretingos, Augustinas Voldema
ras jau sekmadienį bandė pabėgti. Tik jam, vargšui, 
nepasisekė-

Ištrėmime būti jam nepatiko, nors reikia manyti, 
kad gyvenimas Platelių dvare, turint teisę visai laisvai 
vaikščioti po dvarą ir mišką, tai — ne Varnių kon
centracijos stovykloje, į kurią yra suvaryta šimtai 
žmonių, laikomų aštrioje priežiūroje. Kai Voldemaras 
diktatoriavo, tai jo politiniai priešai buvo nuolatos ve
žami į Varnius — arba ir į blogesnes vietas, bet jisai 
nepaisė, kaip jie tenai jaučiasi.

Būti ištremtam Lietuvos eks-diktatorėlis nemėgs
ta. Bet Įdomu, ką jisai rengėsi daryti, pabėgęs? Stoti 
priešakyje ginkluoto sukilimo prieš valdžią? Vargiai- 
Nematyt, kad Lietuvoje butų daug žmonių, kurie no
rėtų su ginklu rankose kovoti už Voldemaro interesus. 
Bet jeigu jisai neturėjo plano, pabėgęs iš Platelių dva
ro, tuoj versti valdžią, tai jam galėjo būti tiktai vie
nas kelias: dumti į užsienį.

Veikiausia, Voldemaras taip ir rengėsi padaryti- Iš. 
Kretingos ne taip jau daug laiko butų jam ėmę pasiek
ti automobiliu Prūsų arba Latvijos sieną, o paskui ke
lias butų buvęs atdaras bet kur. Be abejonės, jisai turi 
.pasidėjęs pakankamai pinigų užsienių bankuose, kad 
galėtų be rupesnio gyventi kuriame nors Europos did
miestyje per daugelį metų. Toki paukščiai, kai turi ga
lią, neužmiršta save aprūpinti.

KONSTITUCIJOS LAUŽYMAS

Vokietijos vyriausybė, kurios priešakyje stovi ka
talikų Centro šulas, p- Bruening, dekreto keliu paskel
bė keletą naujų mokesnių. Kadangi reichstagas yra 
paleistas, tai jo dekretams nėra kas pasipriešintų. Bet 
jie yra neteisėti.

Valdžios dekretuotieji mokesniai yra tie patys, 
kuriuos kartą jau svarstė ir atmetė reichstagas- Aiš
kus dalykas, kad, jeigu žmonių išrinktieji atstovai at
metė tuos mokesnius, tai valdžia neturi teisės juos 
įvesti. Vokietijos respublikos konstitucija šitokios ga
lios valdžiai neduoda. Jos neduoda nė tas 48-tas kon
stitucijos paragrafas, kuriuo Brueningo' kabinetas ban
do pasiremti.

Vokietijoje, kaip ir visose parlamentinėse šalyse, 
valdžia negali imti mokesnių, kuriems yra priešingas 
parlamentas- Jeigu parlamentas atmeta finansinius 
valdžios sumanymus, tai valdžia turi rezignuoti arba 
gali paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rinkimus, 
kad patys žmonės pasisakytų, ar jie pritaria valdžiai, 
ar opozicijai. Bet nieku budu valdžia negali parlamen-

to atmestą sumanymą daryti įstatymu. Jei šitokią tei
sę valdžia turėtų, tai parlamentas butų be jokios reikš
mės.

Vokietijos klerikalai kartu su dešiniomis partijo
mis yra, matyt, pasiryžę sauvališkai valdyt kraštą, ne
paisydami konstitucijos- Jie naudojasi tuo, kad jų sau
valiavimui pritaria prezidentas Hindenburgas.

Bet kažin, ar jie nenudegs nagus? Neilgai trukus 
įvyks Vokietijoje nauji reichstago rinkimai, ir piliečiai 
tuomet turės progos pasakyt, ką jie apie poną Brue- 
ningą ir jo bendradarbius mano.

SIŪLO LIETUVAI TARTIS 
SU LENKIJA

Vienas “Lietuvos žinių“ ko
respondentas, Senas Varšuvie
tis, parašė Kauno liaudininkų 
dienraščiui dvejetą korespon
dencijų iš Varšuvos. Vienoje 
korespondencijoje jisai kalba 
apie gręsiantį t Lietuvai pavojų 
iš Vokietijos pusės ir— pata
ria Lietuvai tartis su Lenkija. 
Kitoje korespondencijoje rašo
ma apie lenkų susitaikymą su 
ukrainiečiais ir baltgudžiais.

Anot Seno Varšuviečio, Len
kijos valdžia jau susitaikė su 
ukrainiečiais, sutikdama duoti 
amnestiją politiniems ukrainie
čių kaliniams, įsteigti ukrai
niečių ministeriją, pripažinti 
valstybinėmis ukrainiečių mo
kyklas, išdalinti Galicijos dva
rus ukraniečiams ir legalizuoti 
įvairias ukrainiečių organizaci
jas.

Su antra tautine mažuma, 
baltgudžiais, lenkai taip pat ve- 
dv derybas ir netrukus gal į- 
vyksiąs susitaikymas panašio
mis, kaip su ukrainiečiais', są
lygomis. Baltgudžiai iki šiol' 
buvę priešingi * lenkams, bet 
Stalino kolektyvizacijos politi
ka pakeitė baltgudžių nusista
tymą. Dabar jie neapkenčia 
Maskvos ir jų simpatijos links
ta Lenkijos pusėn. “L. žinių“ 
korespondentas mano, kad Len
kija pripažins baltgudžiams 
Vilnių, kaip laikiną Baltgudi- 
jos centrą, kol Minskas yra so
vietų Rusijos rankose.

Lenkai taikosi su savo tau
tinėmis mažumomis, matyda
mi reikalo sustiprinti savo vi
dujinę padėtį, kadangi netoli
moje ateityje jiems teks grum
tis su Vokietija, kuri turi daug 
neužbaigtų sąskaitų su Varšu
va.' ,

Senas Varšuvietis kiečiaus 
sako, kad tas pats priešas, ku
rio bijosi Lenkija, esąs pavo
jingas ir Lietuvai. Lenkai pa
veržė vokiečiams Dancigo “ka- 
ridorių“, Aukštąją Sileziją ir 
t.t., o Lietuva paveržė Klaipė
dos kraštą. Anksčiaus ar vė
liaus vokiečiai bandys tą kraš
tą atsiimti iš Lietuvos.

Bet viena Lietuva esanti 
silpna gintis nuo vokiečių. . Ji 
turinti ieškoti būdų susitarti 
su Lenkija. Seno Varšuviečio 
korespondencijose skaitome:

“Ar gali vokiečiams prie
šintis viduje netvirta Lenki
ja?— Ne! Todėl ji pirmiau
siai—ir labai teisingai —pa
darė: susitarti su mažumo
mis ir būti tvirtai. Tiktai vi
duje tvirta Lenkija galės 

, priešintis Vokietijai, jos pa
stangoms atsiimti, kas iš jos 
atima ir veržtis į rytus ■— 
Drang nach Osten.

“Bet koks to ryšis, pa
klausite, su Lietuva?

“O gi tas, atsakysiu, kad 
ir Lietuvai tas pats pavojus 
gresia. Karingasis' vokietiš- 
kumas yra bendras Lenkijos 
ir Lietuvos priešas.

“Jūsų Voldemaras (kaip 
mes varšuviečiai lietuviai va-' 
dinam — Lietuvos likvidato
rių). pradėjęs tiesiogines de
rybas su Berlynu, šį klausi
mą pastatė ant neteisingo ir 
labai slidaus kelio. Ir da
bar Klaipėdos klausimas die
na iš dienos darosi painesnis 
ir sunkesnis. .

“Reikia prie to neužmiršt, 
kad Vokietijoj pradeda įsi
galėti nacionalistai, junke
riai, kurie moka daryti viso
kias avantiūras, sukilimus. 
Atsimenate, kaip Liudendor- 
fas pora metų atgal barški
no Tilžėj ginklais' ir ruošėsi 
eiti Klaipėdon. Dabar atei
na tikrieji jo laikai. Tas pat 
ir su Lenkija.

“Neužmirškim tik vieno 
dalyko, kad visada pradeda
ma nuo Silpnesnio.

“Vytauto jubiliejaus pro
ga prisimintas Žalgiris, kad 
lietuviai ir lenkai bendromis 
jėgomis gynėsi nuo tevtonų. 
Ir ateity tas teks daryti. 
Tai tiesiog neišvengiama.

“Tik viena pastaba, —kad 
nebūt vėlu.“

Prieš komunistus ir 
kryžiuočius

“L. Žinių” korespondentas 
toliaus barasi, kad Lietuvos 
politika vedama klaidinga 
kryptimi. Lietuva turinti eiti 
drauge su Latvija, Estija ir 
Lenkija prieš — komunistus ir 
“kryžiuočius“.

“Vilniaus klausimas?“ ra
šo Senas Varšuvietis. — Vil
niaus klausimas' norint gali
ma išrišti. Tik pakartoju: 
kad nebūt vėlu su kitais 
svarbesniais Lietuvai, negu 
Vilnius, klausimais.

“Ties šiais klausimais Lie
tuva turętų dabar apsistoti 
neatidėliodama. Kad juos 
tinkamai išrištų, Lietuvai 
reikia susitvarkyti viduje, 
kitaip — jai nėra ateities. 
Ir reikia galvot apie susitai
kymą su Lenkija, nes iš va
karų slenka debesys, neša 
audrą.“
Tai bus ben&i pirmas toks, 

viešai praskambėjęs, balsas 
Lietuvoje. Tautininkai ir krik, 
demokratai vargiai jam pri
tars.

(Pacific and Atlantic Photo]

Staunton, Va. —James Eads 
How, pabasta miilonierius, ku
ris, mirė nuo nedavalgymo. Ne
žiūrint į savo turtus, jis dides
nę pusę savo gyvenimo pra
leido tarp pabastų. Jis buvo 
baigęs medicinos mokslą.

| Atostogos Alpėse |
siiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiūiiiiiiiiiinaiiiiiiiii AKLASMATE iiiiiiiiiiiiiaiinHiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiniinH

TARPTAUTINĖ 
KALBA

Pasak Dr. Lehman Wendell, 
pasaulyje yra 3,424 kalbos ir 
dialektai. Tai sudaro tikrą 
Babelio bokštą. Nereikia bjuti 
dideliam išminčiui, kad supra
tus. jog kalbos atskiria, o ne 
vienija tautas. Jau nuo senų 
laikų žmonės suprato, kad vie
na kalba, kurią lengvai visi ga
lėtų išmokti, žymiai prisidėtų 
prie pagerinimo santykių tarp 
įvairių tautų.

Praeityj, sako Wendell, kal
ba buvo platinama kardo pa
galba. Tvirtesnė tauta užka
riaudavo silpnesnę ir užkarda
vo jai savo kalbą. Tuo budu 
graikų, lotynų ir arabų kalbos 
prasiplatino. Per tam , tikrą 
laiką jos buvo skaitomos uni
versalumis kalbomis. Graikų 
kalbą praplatino Aleksandro 
Didžiojo armijos nuo Nilo iki 
Dunojaus ir nuo Industo iki 
Brindisi. Tose vietose švie
suomenė graikų kalbą vartojo 
per 1,100 metų.

Prieš Kristaus gimimą Ro
mos imperija buvo dominuojan
ti jėga pasaulyj ir lotynų kal
ba visur ,prasiplatino. Bet kai 
penktame šiiptmetyj’ susmuko 
imperija, tai ir kalba nebete
ko savo reikšmės. Lotynų kal
ba dabar priskaitoma prie taip 
vadinamų “negyvųjų kalbų”. 
Niekur ji nebėra vartojama 
kaipo gyva kalba. O praeityj 
per du tūkstančiu metų ji vy
ravo kaipo universale kalba.

Arabų kalba prasiplatino aš- 
tuntamę ir devyntame šimt
mečiuose. Per penkis šimtus 
metų ji buvo internacionalinė 
kalba. Vėliausiais laikais fran- 
euzų kalba buvo žinoma kaipo 
diplomatijos kalba. Tačiau da
bar dalykų padėtis persimainė. 
Diplomatų pasitarimuose ir 
suvažiavimuose^ kitos kalbos 
yra tiek pat vartojamos, kaip 
ir franeuzų. Gi prekyboj ang
lų kalba užima pirmą vietą. 
Daugelis mano, jog laikui bė
gant ta kalba pasidarys inter
nacionale.

Vienok tokia nuomonė, sako 
Dr. Wendell, yra visai klaidin
ga. Jokiu budu negalima ti
kėtis, kad Europos ir kitų pa
saulio dalių kultūringos tautos 
išsižadės savo kalbos ir pri
ims anglų kalbą. Tiesiog sun-, 
ku sau ir įsivaizduoti, kad ga
lėtų toks dalykas atsitikti. 
Prįegtam reikia atsiminti, jog 
anglų kalba nėra lengva. Jeigu 
Ji butų priimta kaipo interna
cionalinė kalba, tai atsirastų 
daugybė dialektų. O tai reikš
tų, kad ir neva angliškai kal
bantys žmohes negalėtų tarp 
savęs susikalbėti.

Išviso mažai tėra vilties, kad 
bent kurios taivtos kalba gale- 
tų patapti internacionaline. 
Todėl ir atsirado reikalas kur
ti sintetines arba dirbtines kal
bas. Ir tokių kailių jau yra 
kelios. Sakysime Indijoj yra 
vartojama bent keli desėtkai 
kalbų. Tai yra nepaprastai di
delis apsunkinimas. Įvarios tau
telės tiesiog negalėtų tarp sa
vęs susikalbėti. Bet ant lai
mės ten tapo išvystyta pagel- 
binė kalba, kuri yra žinoma 
kaipo hindustani. Hindustani 
yra plačiai vartojama Visoj In
di jojo. Ačiū tam, indusai gali 
tarp savęs susikalbėti.

Tolimuose Rytuose dar yra 
kelias ir kitos vietos, kur -var
tojama dirbtinės kalbos. Ta
čiau jos dažniausia, yra pritai
kytos lokaliems . reikalams. 
Bandymas sukurti tokią dirbti
nę kalbą, kuri geriausiai atsa-: 
kytų internacionalės kalbos 
reikalavimams, dalinai pavyko 
Dr. L? L. Zamenhof. Ta kalba 
yra žinoma kaipo esperąnto. 
Juo tolyn, tuo esperanto jgija 
daugiau šalininkų. Labai tad 
galima, jog laikui bėgant ji ir 
pasidarys ta pagelbinė kalba, 
kuri duos galimybės įvairių 
tautų žmonėms be jokio vargo 
tarp savęs susikalbėti.—K.

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
Miškas’ pasibaigė, ar, geriau 

sakant, atsirėmė į kažkokią ru
dą akmenų sieną. Musų keliu
kas naiviai susirangęs įlindo į 
siaurą, aukštą, tamsų akmenų 
sienos plyšį, arti prisiglausda- 
mas' prie baisiai putotos upės, 
kuri uruliais virto iš to pože
mio, su pasiutusiu įniršimu ga
bendama pažaliavusio vandens 
mases. Iš kur ir kur ji skubi
na? Klausk Izaro, Reino, šiau
rės juros—nieks nepasakys.

Dvasioj susikaupę, tylėdami, 
nulenkę galvas prieš galybių 
galybes įžengėva į milžinų var
tus—per milijonus metų kieta
me akmeny Partnacho vandens 
išgraužtą kilometro gilumo ply
šį.

J Kebli padėtis
Musų takas raitėsi vienu pa

sieniu palei Partnacho ravo: 
apačioj visais pragaro garsais 
rėkė, staugė, kuksėjo apsipu
tojęs gilus ir siauras Partna'c- 
has, viršui aukštybėse pro dvie
jų nuogų, vandeniu težančių 
sienų plyšį pilkavo siaura dan
gaus driekana. Takelis visu 
įnirtimu griaužėsi į akmens 
sieną, vietomis uola taip buvo 
■antsikišusi, jog lenktis reikėjo, 
kad neįkritus į šniokštantį 
krioklį.

Lyg apsvaigęs viename vin
gy sustojau ir ėmiau žaisti, mė
tydamas šėlstančiai upei trupi
nius iš savo kišenių, tų nete
kęs spiaudžiau, ir to pritrukęs 
ėmiau svaidyti smulkesnius 
daiktus', sekdamas kaip godžiai 
tas besotis krioklys ryjo kiek
vieną jam numestą trupinėlį.

Patas nužirkliojo tolyn ir 
dingo nepastebėtas. Pajutau, 
kad mane kažkas spaudžia ne
be tik iš viršaus.' bet ir iš šo
no. Nagi pasižiūriu—sale be
stovįs kažkas didelis su dar di
desne našta ant nugaros.

Burną laikė plačiai išžiotą ir 
matyt kažką rėkė. Nusigandęs 
prisiglaudžiau prie sienos, tikė
damas, kad jis nori praeiti. Bet 
jis taip jau glaudėsi prie sie
nos ir vis buvo išsižiojęs.

—Ko tu nori iš.' manęs? šau
kiau visa gerkle, bet pastebė
jau, kad pats' savęs negirdžiu. 
Aišku buvo, tas žmogus nori 
praeiti, bet nebuvo jokios gali
mybės jį praleisti, nes dvi kukš- 
taros jokiu budu nebūtų galė
ję prasilenkti. Taip ilgai stovė- 
jova ir abudu šaukėva pagel- 
bos. Atgal grįžti už jokius pi
nigus nenorėjau, ir turėjau ra
ciją. nes sykį jau buvau grį
žęs ant Ožio Kupros, nusileis
damas tai moteriškei. O šiam 
to pasakyti nebuvo prasmės.

nes vis tik nebūtų girdėjęs, o 
pats trauktis nesusiprato.

Laime grižo Patas manęs 
ieškodamas. Jis pirma ženklais,
paskiau raštu įteikė mudum 
abudum šiokį pasiūlymą: aš 
kaipo mažas turėjau dar labiau 
sumažėti susitūpdamas, o dide- 
lysis turėjo perlipti man per 
galvą- Sąlygos buvo nepriim
tinos ir aš ilgiau derėjausi, ra
šydamas aštrias notas savo 
priešininkui ir taikintojui. Aš 
pasiūliau didžiajam bavarui atsi
gulti ir pats pereiti per jį, kaip 
pertiltą, motyvuodamas tuo. 
kad jis gulėdamas vis tik bus 
žemesnis, kaip aš, kad ir pasi
lenkęs stovėdamas. Tai, žinoma, 
buvo bavarui nepriimtina.

Mums besilygstant pastebė
jome, kad iš abiejų šalių yra 
mus surėmę eilė turistų, susi
rinkusių iš priešingų galų. Tai 
iš vienos pusės palengvino ma
no situaciją —nebereikėjo ka
pituliuoti be sąlygų, bet iš ki
tos pusės padėtis gręsė dar pai
nesnėmis komplikacijomis. Su- 
sigrudus priešingom srovėms 
panašus prasilenkimas .butų ne
įmanomas. nes apatinius vis tik 
tokia mase sumindžiotų. Eiti 
pajėga pralaužti sau kelią, taip 
pa! mažesniems, kurių tarpe ir 
aš save, skaitau, gręsė būti nu
mestiems šlėstančiam upeliui į 
nasrus. Aš pasiūliau numesti 
upeliui ant garbės musų naštas 
ir tokiu budu suplonėjus pra
silenkti, bet stipresnieji ir tą 
propoziciją atmetė. ' Grįžti da
bar nei ta nei kita pusė nesu
tiko. Tuomet aš gelbėdamas 
savo kailį ir garbę būti per- 
žergtas vienas, per parlamenta
rus pasiūliau beįnirątantiems 
bavarams pažaisti čekardos šo
kimą. Šie su dideliu smagumu 
sutiko ir pradėjom pakaitomis 
šokinėti per viens kitą. Vis tik 
man prisiėjo dėl bendro- labo 
daugely vietų nusileisti ir vietoj 
kabinėjusia dideliesiems ant 
sprando pačiam savo sprandą 
prieš juos nulenkti.

Keli iš to pasiutusio šokio 
urvo pasiekė man nėra žinoma, 
tik.dabar pats iš savo prakti
kos žinau, kad ir gamtos įsta
tymais einant nusilenkti pajė
gai kartais esanti būtina sąly
ga, kaipo priemonė, kad ir silp
nesnis galėtų toliau vegetuoti-

Debesėlis prakiuro
Už sienos radom visišką ne

tvarką. čia buvo suverstos vi
sos Dievui pasaulį sukurus at
matos: medžiaga žemes pama
tams, netašytos uolos, nuskilę, 
susprogę kalnai, be tvarkos ir 
plano.

(Bus daugiau)

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dienraš

tis Amerikoje.
Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje 

ir kitur užsieniuose metams $8.00, pusei metų 
$4.00; Suvienytose Valstijose metams $7.00, 
pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsira- 
šymui patogumo delei vartokite šį kuponą. Iš- 
pildykite ir iškirpę kartu su money orderiu ar
ba čekiu siųskite žemiaus paduotu adresu: 
z—----------- -----------------

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu $.....
Vardas
Adresas
Miestas
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir policijos komisionie- 
rio giminietis gavo 

tikėtą

Jaunas vyras pravažiavo švie
sų “stop” nesustojęs. J j pagavo 
policininkas Schnagel.

Kas esi? — užklausė po
licininkas.

John Alcock — atsakė 
jaunas vyras. [John Aleoek yra 
policijos komisionierius.]

— Mesk juokus į šalį! — 
patarė policininkas. —' Jeigu 
tamsta esi policijos komisio 
n i orius, tai aš esu gubernato
rius; o prezidentas nori tamsta 
matyti.

Pasirodė, kad jaunas vyras 
buvo komisionieriaus giminie
tis. Nežiūrint to, jis gavo ti
kėtą ir turės pamatyti džio- 
džę. •

Turtingas chicagietis 
nušautas

Rasta nušautas Soren J. Hei- 
berg, sirupo išdirbėjus Chica- 
goje. Ji nušovė resorto namely 
Minnesota, valstijos giriose.

Nušauta banditas

Dar vienas trobesis 
Chicagos 'universitetui

" ......... -J
Padėta kampinis akmuo dar 

vienam Chicagos universiteto 
trobesiui statyti.’ • Trobesy su
tilps vadinamas Oriental Insti
tute. Pastatyti trobesis kaš
tuos $1,500,000.

Lake aukštesnioji mo
kykla susilauks naują 

trobesj
ApšvietO‘3 taryba paskelbė, 

kad ji priimanti betus naujam 
Lane Technical lligh School 
trobesiui statyti.

Kels gelžkelio bėgius 
per Archer Avenue
Kels gelžkelio bėgius aukš

tyn prie 47 gatvės ir Archer 
avė. Bėgiai priklauso Atchison, 
Topeka and ISianta Fe gel ūke
liui. Iškėlimas kaštuosiąs $75,- 
000. Darbas bus užbaigtas gruo
džio 31, 1931.

Jaunas bedarbis 
nusižudė

James Mohr, 22 metų, be
darbis ir ligonis (gyv. 2907 
North Kedzie avė.) puolė po 
elevatoriaus traukiniu. Jis dar 
gyvas nuvežta ligoninėn, bet 
eitų greitai mirė.

Užgriebta Floridos 
šnapsas

Federaliai agentai konfiska
vo gelžkelio Stoty 480 kvortų 
šnapso, atsiųsto čia iš Miami,
Florida. 1

Gali kilti mūviu teat
ruose streikas

Išduoti indžionkšenai
Išduota penki indžionkšenai 

prieš vietas, kur savininkai ar 
rendauninkai nusikalto blaivy
bės įstatymui, jų tarpe prieš 
garažų adresu 1439 So. 51 avė.

Apiplėšė namus ant 
$7,500

Du banditai, nuduodami 
phimberius, įsipiršo į namus 
adresu 201 East Delaware. Iš
nešė. graznų vertes $7,500.

METINfiS MIRTIES
SUKAKTU VfiS*

STASYS KATAUSKAS

Sakoma, kilę nesusipratimų 
tarpe mažųjų Chicagos ikru ta
niųjų paveikslų savininkų ir pa
veikslų olMJruotojų unijos. Sa
vininkai arba tų teatrų mene
džeriai nori, idant operuotojų 
unija sutiktų mažesniam ope- 
r uoto j y skaičiui dirbti tea
truose.

Uždarytos dantų 
klinikos

Deliai stokos fondų uždary
tos sveikatos departamento ži
nioj buvusios dantų klinikos,

Lietuvos Akušerės
MRS, ANELIA K. JARUSH 

Physical Therąpy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

kur biednų tėvų vaikams bu
vo teikiama pagelba veltui. 
Praėjusius metus tų klinikų 
pagelbos gavo 200,000 moky
klos amžiaus vaikų.

Akių Gydytojai

DR. VAUUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karžtj, 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 atydą atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. NedClioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

Phohe Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

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

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

—---- O-------

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

Tel. Bnuiswick 4983
Namą telefonas Brunsvick 0597 

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo; odos, chroniškas
slaptas ligas vyry ir motery, 

senas žaizdas, ligas ręctal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Statą Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:31 Ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piąt
Telefoną* Cana] 0464

Banditas mėgino padaryti 
holdapų Frankiui 11. Donava- 
mii, Sears, Roebuck and Co. 
viršininkui. Holdapas. mėginta 
padaryti prie įėjimo į VVinder- 
mere viešbutį. Policininkas pa
stebėjo holdapų ir nušovė ban
ditų. Gi bandito draugas pa
liego.

Prašo duoti jiems kapi
toną Stege

John Stege buvo detektyvų

Tyrinėja komunistų 
darbuotę

Suv. Valstijii senato komisi
ja, paskirta komunistų darbuo
tei tyrinėti šioje šalyje, klau
so liudininkų Chicagoje. Vie
nas toks liudininkas buvo tu- 
as N. E. Hevvitt, šimtaprocen
tinių patriotų organizacijos at
stovas. Jisai pareiškęs, kad vien 
Cregier aukštesnėje mokykloje 
esama 35 komunistų; kad ne
grų komunistų Chicagoj esa-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
31 dieną liepos mėn., 1929 m., 
sulaukęs 43 m. amžiaus, gimęs 
Gūbrių kaime, Šilalės valse., 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Ona, sūnų Alfonsų, bro
li Petrą, o Lietuvoj dvi sese
rį Oną ir Agniešką.

Štai jau metai suėjo kaip 
n\usų mylimas vyras ir bran- 

> gus tėvelis persiskyrė su mu- 
1 mis ir su šiuo pasauliu. Sun

kus, ilgi ir labai graudus šie 
metai mums buvo, rodos, kad 

’ jis vis dar irai sugrįš pas mus, 
nors protas mums sakė, kad to 
nebus ir būti negali. Ilsėkis 
ramiai šios šalies žemelėje ir 
lauk mus pas tave ateinant.

Dideliame nubudime lieka,

Moteris, supus ir giminės.
2900 S. Emerald Avė., 

. Chicago, 111.

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 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišku ligų 

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

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Ofl*o TeletoMM VtrgiKla 0080 
Be». Tai. Vm Bare* 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Ąve.
Valaado* 11 ryto iki 1 po. plotą, 2 Iki 4 Ir 
6 Iki 8 vakaro. NedNlom atio 10 iki 13 dlo- 

a*. Mainu ofisai Morth Slda
3413 Franklin Blvd.

Valaado* 8:80 iki U:8u vakaro
-------O-------

Advokatai

biuro viršila. Deliai “Tribūne” 
reporterio nušovimo Chicagoj 
kilo protestų banga. Stege re- 
zighavo kartu su policijos ko
misini! icriu Russelliu. Dabar 
Chicagos tabako dylerių aso
ciacija prašo komisionierį Al- 
eockų paskirti buvusį detekty
vų biuro viršilą jų biznio ap
saugai, kadangi apiplėšimai ta
bako krautuvių siekią iki $25,- 
G(M> kas mėnuo.

ma 738.
De Priest, juodveidis kon- 

gresmanas, pareiškė, jogei He- 
\vitto (Slkaitlidės esančios tik 
“bunk”, ba visoj Chicagoj ko
munistų yra ne daugiau, kaip 
300.

STANISLOVAS JURAS

__________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

* Balzartiuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. lachaviciT
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago * <
SKYRIUS 2

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Trauksią ligoninę at- 
atsakomybėn

Prašo leidimo pailginti 
gatvėkarių linijas

Gatvčkarių kompanijų virši
los padavė Illinois komercijos 
komisijai prašymų pailginti 
gatvčkarių linijas šiose vieto
se:

\Vestern avenue — nuo 75 
iki 119; 87 gatve — nuo Stony 
islg.nd iki Kedzie avė.; South 
Bamen — nuo 63 iki 87 gat
vės; 51 gatve — nuo South 
Parkway iki Cottage G rovė av.; 
North VVabash — nuo Lake 
st. iki Grand avė.

VVilliam \Vatkins, kurio kū
dikis tapo sumaišytas su Bam- 
bergių kūdikiu, kai tie du kū
dikiai gimė ligoninėje, trauk
siąs ligoninę teisman ir ieško
mas $200,000 atlyginimo. Ir ne 
tik ligoninė, bet ir visi jos dak
tarai busią traukiami atsako
mybėn.

Surasta paskenduolio 
kūnas

Ištraukta paskendusia Wal- 
terio B'jronows<ki (16 m. gyv. 
6121 So. Mozart st.) kūnas, 
Petite ežere.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 28 dieną, 5:40 vai. iš ry
to, 1930 m., sulaukęs 6 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Vladislovą ir motiną Mo
niką, du broliu Waldramiejų, 
Henry, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4240 So. Artėsian Aye.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 31 dieną, 9 vai. iš ryto 
iš namą j šv. A^nieškos, 39tos 

; ir Rockvvell St. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Juro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, broliai ir gimines.

• Laidotuvėse patarnaują grabo-- 
rius I. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apin jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami ii 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

DrJtHINffllETANA

t y \r i
Optometristas

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., karnp. 18 St. 2 aukštas 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Serodo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3 
Pilone Ganai 0523

..........  — ..  -

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westcm A vena* 

Tel. Lafayotte 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 9098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avense
Ant Zaleskio Adtiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOVVARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Lcavitt St„ Canal 2330 
Ofiso valandom 2 iki 4. 7 iki D 

NedėUoi nagai «utarti

Phone Frgnklino2460Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

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

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

Specialistą* gydyme chronišką Ir nauju U- 
ku. Jei kiti negalėjo juml* iigydyU, attdlan. 
*<yktt pas mane. Mano pilnas iAegzamlnarl- 
inas atidengs jusą tikrą li»ą Ir jei ad apai.l 
i'i-.siu jus gydyti, sveikata Jum* sugryl. ,E1.| 
kit pa* tikrą specialiais, kuri* neklaus jūsų 
kur ir kaa jum* skauda, bet pat* pa*aky* 
po galutino tte<s*mlQ*Timo—kaa jam* yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BIvd„ netoli State St. ! 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, fiuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Paskendo ežere besimaudyda
mas, Antioch, UI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu • 
liepos 27 dieną, 7-tą vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 16 • metų 
amžiaus, gimęs birželio 1 d., 
1914, Mihvaukee, Wis.

Paliko dideliame nubudime 
Plotiną Marijona, patėvi Miko
la Spultą, brolį Jurai Spulta 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6421 So. Mozart St., Chicago, 
III.

Laidotuvės įvyks liepos 31, 
ketverge, 9 vai. ryto iš namų i 
šv. daros parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vaclovo Baranau- 
cko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.

Motina, Patėvis, Brolis ir 
Giminės.

i I
Laidotuvėse patarnauja grabo- Į
rius Masalskis, tel. Boulevard Į
4139. » I

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Gtaborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 6208

1327 So. 4fth Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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. Mąj>lewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

Įvairųjs Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS 16 EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 595t
Nuo 3 ild 9 vak. ir S u botomis

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

JONAS GR1BAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 d., 4:30 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Girdiškes parap., Gegužio kai
me.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Johaną, 2 dukteris Ag
nieška ir Prancišką, sūnų Sta
nislovą, 3 brolius, Jokūbą, Mo
tiejų ir Petrą, seserį Marijoną 
ir gimines, o Lietuvoj broli Mi
kolą, broliene Povilicnę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6952 So. Talman Avė.

Laidotuvės Įvyks ketverge, 
liepos 31 d., 8 vai. ryte iš na
mu i Giminu) Panelės Šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Gribo gimi
nes, draugui ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sūnūs, 
broliai, sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabu
čius S. P. Mažeika, tel. Yards

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1116

Tel. Drexel 6323

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street
TeĮ. Ganai 61?4 

SKYRIUS: '
3238 S. Halsteai St.
Tel. Victory 4088 
--------------------- U—.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
CanaI 8161

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. 3291 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randoląh 6800

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

Rez. 6600 South Artesian Ąvenue 
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 Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av, 

Tel. Prospect 8525

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenie 

Ofiso valando?:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 2 po piet,

7 iki 8 vai. No<lM. nuo 10 iki 12,
Rez. Teleghone Plaia 3292

Tel. Randolph 5130Paul M. Adomaitis
advokatas

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET

Vakarais 2221 W.. 22nd St. 
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552

JOŠEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas i

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevaad 2800 F

Rcs, 6515 So. Rockvrell St.
Tai. Republic 9723 ' j

M
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Arionų Prisikėlimas
žodis-kitas apie Juozo Prons

kaus knygą, išleistą Kaune, 
1930 m., ir jau parduodamą 
Amerikoje.

Knyga atrodo graži ir gali 
būti papuošimu namuose. O 
ir kaina jos yra prieinama 
kiekvienam ir kiekvienai —tik 
$2.25.

Suprantama, knygos vertė 
priklauso ne nuo to, kaip ji 
atrodo, bet koks yra jos turi
nys, ką ji sako ir kaip/ pasako.

Trijuose šimtuose puslapių 
ji paliečia ilgą metų eilę ir 
gvildena daug klausimų, kurie 
šiandie yra įdomus taip mums 
lietuviams, kaip ir abelnai in
teligentiškai visuomenei.

Pirmoje ir , antroje dalyse 
kalbama apie lietuvių praeitį. 
Trečioje — apie krikščionybės 
plėtimąsi, jos pastangas' truk
dyti mokslo pirmyneigą, o 
taipgi mokslo laimėjimus — 
taip kovoje su bažnyčia ir jos 
šalininkais, kaip su gamta, šios 
pastarosios paslaptims išgauti. 
Ketvirtoji dalis, užvardyta 
“Dvidešimtojo amžiaus filoso
fija”, kalba apie šių dienų libe
rališkųjų, ypač Amerikos baž
nytininkų pažiūras į draugiją, 
dorovę ir tikybą.

Asmeniškai, aš ne labai Įdo
mauju tolima lietuvių ar kie
no kito praeitimi. Tad gal 
manęs pirmoji ir antroji dalis 
nusuinteresavo pakankamai. 
Bet turiu pasakyti, kad p. 
Pronskus moka rašyti gyvai, 
Įdomiai. Galima sutikti ar ne
sutikti su jo išvadais, bet rei
kia pripažinti, kad jis sugeba 
išreikšti savo argumentą aiš
kiai, nušviesti j j vaizdžiai, su- 
koncentruoti skaitytojo dėmėsi. 
O tai jau yra rašytojo nuopel
nas pats savaimi. Nes ačiū tam 
dažnai sausi, reikalaujantys 
atidos įtempimo dalykai pasi
daro įdomus ir traukia skaity
toją žiūrėti kas bus pasakyta 
toliau.

Rodosi, kad įdomiausia kny
gos dalis yra trečioji, kurioje 
p. Pronskus kalba apie seno
vės laikų—jų tarpe ir krikš
čionybės—ir šių dienų apšvies- 
tes'nių žmonių pasaulėžiūrą, 
paremtą naujoviniais patyri
mais biologijos, fizikos, astro
nomijos ir kitose mokslo ša
kose.

Tą p. Pronskaus knygos da
li turėtų atiždžiai peržiūrėti 
kiekvienas, kuriam pateks kny
ga i rankas. Ypatinga^ aiškiai 
parodo ji, kaip atsilikusi, kaip 
nusenčjusi yra pasaulėžiūra 
daugumos Amerikos lietuvių 
kunigų, kurie pedliavojo tūks
tančiams savo parapijonų už 

Lucky Strikes virš atvaizduojamas išpuoštas langas dabar randasi visos šalies krautuvių 
languose. Visi įvertina daktarų nuomones dėl to Lucky Strikes išdirbėjai pastebi faktą, kad 
“20,679 daktarų sako, jog Luckies yra mažiau aitrus.” žemiau telpanti pastaba atkreipia do- 
mę i faktą, kad diplomuotų knygų revizorių firma patikrino ir paliudyjo pažymėtą daktarų 
skaitlių. Luckies išdirbėjai naudoja extra slaptą būdą daryti savo išdirbinj. Visi žino, kad ši
luma valo, dėl to moderninis išdirbimo būdas, kaip spraginimas, prašalina iš Lucky Strikes 
cigarėtų kenksmingus aitrumus, erzinančius gerklę ir darančius kosulį.

teisybę nuomones, neišlaikan
čias lengviausių mokslo kvoti
mų.

Tai, kas yra kalbama p. 
Pronskaus knygoje, buvo pasa
kyta tur būt ne kartą pir
miau; ar bent panašiai pasa
kyta—tame ar kitame laikraš
tyje arba žurnale. Bet šičia, 
knygoje, kalbami nurodymai 
gali tarnauti kaip nuolatinis 
parankus surasti šaltinis.

Paskutinėje dalyje gan pla
čiai kalbama, pasakysiu, apie 
naujovinę tikybą. Kalbama 
apie tikybą tokių žmonių, ku
rie jaučia reikalą derinti savo 
tikybines pažiūras su tais fak
tais, su tais išradimais ir su 
tomis teorijomis, kuriuos iš
kelia mokslas.

Tenka pasakyti, kad p. 
Pronskaus paduodama medega 
nėra paskutinis mokslo žodis. 
Mokslininkai šiandie yra taip 
“bizi”, kad kuone, kasdien “iš
kepa” ką nors naujo, ir be pa
sigailėjimo padeda į šalį, jei 
kas pasirodo nepritaikoma nau
jesnių, tobulesnių tyrinėjimų 
daviniams. O ir patys moksli
ninkai toli gražu ne visais klau
simais sutinka vienas su kitu. 
Turiu betgi drąsos tvirtinti, 
kad daugumai Amerikos lietu
vių ši knyga bus įdomi, joje 
paduodama medega atrodys' vi
sai nauja, ir, be to, kitos api
mančios paliestus p. Pronskaus 
klausimus knygos lietuvių kal
ba bent aš nežinau.

—Reporteris.

Roseland
Golden Stariečiai laimėjo du 

besbolo losiu

Pereitą nedėldienj, liepos 27 
d., prie 95 St. ir So. ’Micliigan 
avė., Golden Star jauktas lo
šė bcsbolą su dviem jauktais. 
Pirmas lošis prasidėjo, 2 vai. 
po pietų su The Senators jauk
tu (juodukais). Stariečiai nu
galėjo juodukų jauktą, pada
rydami 5 prieš O. •

Antras lošis prasidėjo. 4 v. 
po pietų. Lošė su Holy Cross 
jauktu (iš Town of Lake). Čia 
pasirodė, kad Holy Cross jauk
tą nugalėti reikia geru spėkų; 
arba, kaip sakoma, susikibo ly
gus su lygiu.

'Pirmame apsimainymc abu 
.jauktai padare po vieną api- 
bėgimą. Toliaus, Stariečiai pra
dėjo imti viršų ant Holy Cross 
jaukto, ir bematant Stariečiai 
dasivarė iki 7 apibegimų, palik
dami Holy Cross su 4 apibė- 
gimais.

Pagal apsimainymus lošimo 
eiga buvo tokia:
Holy Cross 100 001 110—1 
Golden Stars 101 300 20x—7

Nors stariečiai nugalėjo Holy 
Cross jauktą, vienok turėjo ki
tą riešutą perspausti.

Lošimas buvo gražus, tvar
kus, be jokių nesusipratimų. 
Publikos buvo daug susirinku
sios pažiūrėti lošio.

Na.

Dalyvaus ‘Naujienų’ 
rengiamajame gra

žuolių konteste

Tai p-lė Jeanette Stankuj 
iš Bellwoodo. .Ii dalyvaus gra
žuolių konteste, kur kontes- 
tantėms bus duodamos gražios 
dovanos.

Primename, jog rytoj pasku
tinė proga užsiregistruoti. Tad 
be atidėliojimo išpildykite ir 
prisiųskite aplikacijas.

West Pullman
Svarbus pranešimas S.L.A.

55 k p. nariams

Pranešu IS.L.A. 55 kp. na
riams, kad pirmą šeštadienį, 
tai yra ateinanti šeštadienį, ne
bus laikoma susirinkimas West 
Pullman Park svetainėje. Kuo
pos susirinkimai perkelti iš pir
mo šeštadienio į antrą sekma
dienį. Ateinantis S.L.A. 55 kuo
pos susirinkimas bus rugpjū
čio 10 d., 2 valandą po pietų, 
VVesit Pullman Park svetainė
je, toje pačioje vietoje kur pir
ma buvo laikoma susirinkimai.

Visi nariai būtinai turėtų at
silankyt ir užsimokėti mokes
tis naujai išrinktam finansų 
sekretoriui A. Statkui. NeL-e- 
mokėkite mokesčių senajam fi
nansų sekretoriui, nes jis yra 
sakęs, kad nesiųs mokesčių į 
centrą, gi nesiunčiant mokes
čių į centrą, nariai gali likti 
suspenduoti, o paskui išbrauk
ti ir iš Susivienijimo.

Kad nereikėtų turėti nesma
gumo, kiekvienas narys priva
lo užsimokėti mokestis laiku.

Visais S.L.A. 55 kp. reikalais 
kreipkitės prie naujos išrink
tos valdybos. Kokia valdyba 
išrinkta, jau buvau pranešęs 
“Naujienose”. 1

Bolševikams nepatiko, kad 
S.L.A. 55 kp. išsirinko naują 
valdybą, kuri sutiko siųsti mo
kestis į centrą. iMat, bolševi
kams butų geriau, kad kuo
pos nesiųstų mokesčių i cen
trą. Jiems butų geriau, kad 
mokestis pasilaikytų kuopoje,

NAUJIENOS, Chicago, III. 
---------------------------------------■ . ..............................................

o paskui iš kuopos jie paduo
tų bolševikams bylai vesti prieš 
Susivienijimą.

Naudos iš to nariams nebū
tų jokios, gi butų tik skriau
da. Taip darydami, kaip bol
ševikai jiems diktuoja, nariai 
nė nepajustų, kaip liktų su
spenduoti, paskui išbraukti iš 
Susivienijimo. Bolševikai pasa
koja savo sekėjams, buk jie 
gausią milioną dolerių iš cen
tro. Jeigu tiesą jie pasakoja, 
(tai kodėl bolševikai bijo sių
sti pinigus į centrą. Juk gavę 
milioną dolerių, jie galės at
gauti ir tuos pasiųstus pini
gus.

Jie vieną pasakoja, o kitą 
mislija. Jau man teko girdėti 
kalbant kelis bolševikus, kad 
jie nebesitiki gauti milioną do
lerių. Jų tikslas dabar yra at
plėšti jų daugiau narių nuo 
Susivienijimo ir suorganizuoti 
raudoną bolševikišką organiza
ciją, jeigu bus galima, o jei 
ne, tai prisidėti prie Aukščiau
sios Prieglaudos Amerikoje.

Tamašauskas, Sekr.

SPORTAS
Didelis golfavimas

šiemet chicagiečiai turėjo 
progų pamatyti dideli “West- 
ern Amateur Golf Champion- 
ship”, kuris dabar eina Bever- 
ley kliube, 86-ta ir Western 
gat. Dalyvauja 220 kontestan- 
tų suvažiavę iš visų S. V. ir 
vienas iš Anglijos, būtent Cy- 
ril Tolley, kuri Bobby «Jonės 
nukarunavojo nuo Britanijos 
Amatorių titulo. Match lošimo 
būdas, kuris tęsėsi ištisą sa
vaitę — pirmadienį ir antra
dieni kvalifikuoja po 18 sky
lių kasdien visi kontestantai, 
iš tų tik 32 palieka elimina- 
ciniam lošimui su žemom sko- 
rom. šitie su|>oruojami ir tre
čiadienį lošiama dvi eiles po 
18 skylių eliminacija — ketvir
tadieny lieka tik 8 apgalėję 
savo oponentus — tie lošia 36 
skyles. Penktadienį prieš fina- 
lis Įrišimas iš 4 likusių, o šeš
tadienį finalis lošis iki galu
tinos pergalės. Iš tų dviejų lie
ka vienas čempionas gi ant
ras runner-up. Don Moe iš 
Portland, Ore. dabąrtinis čem
pionas gina savo titulą.

čia dalyvavo vienas lietuvis, 
teisių studentas p. R. Stanley, 
liet, vyriausia čempionas. Jam, 
šį sykį nepavyko kvalifikuot 
keliais kirčiais. Išėjo su 82-82 
—164 kirčiais. Chick Evans, ir 
Johnny Lehman žemos skoros 
147 kirčiai ir paskutiniai kva
lifikavo su 159 kirčiais.

Šitas čempionatas buvo pra
dėtas lošti 1899 metais po su- 
sitvėrimo “Western Golf Asso- 
ciation” kuri ir rengia kožnas 
metas. Pirmas išlošėjas buvo 
p. D. R. Forgan, Čikagos ban- 
kierius. Trofiją aukavo p. G. 
R. Throne, buvęs pres. Mont- 
gomery Ward Mali Order kom
panijos.

Moteris golfuoja
Tuom pačiu laiku visą savai

tę moterys lošė savo metinį 
“’Cook County Golf Champion- 
ship” Jackson parke. Čia da
lyvavo viena lietuvaitė, p-nia 
M. Liubin, kuri kvalifikavo su 
gražiu skoru 44-46—90 kirčiais. 
Bet jai nepavyko eliminacija, 
pralošė pirmos dienos lošime. 
Ją eliminavo oponentė Mrs. Al. 
Demaree 2—1. Gaila, kad dau
giau lietuvaičių nedalyvauja.

Jaunuolės golfuoja
Mergaitės iki 16 metų am

žiaus lošė savo metini golfo 
čempionatą, būtent “Western

I DEL JŲSŲ ŽOLYNŲ IK 1’AP ARČIU ■

SKYSTAS ŽOLYNU
MAISTAS

Vartojamas n reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
ra ekonomiSkas, be 

kvapsnio ir patogus.
, Tai yra idealės trąšos 

dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynų.
l’ARSIDCODA PAS VISUS KVDCTK1 
v INKUS IR SEKLIŲ SANKROVOS!

. (ZENKE'S)

įNEW Plant LifeJ 

Junior Title” Evanstono kliu
be. Gražus būrelis jaunučių 
mergaičių ir gerai muša golfo 
bolę. Žinoma, už savo čempio
natą ir garbės prizus. Gaila, 
kad musų jaunuolės dar ne
bando pratintis prie gražaus 
golfo sporto, šiemet žadama 
rengti ir lietuvių jaunuolėms 
golfo turnamentas. Rengkitės 
mergaitės trofija jau užsakyta.

— Menas.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

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

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

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

view.
6:30 p. m.—Stone’s Congress Orch.
7:00 p. m.—NBC—Yeast Foamers.
7:30 p. m.—NBC—Sylvania Forest- 

ers.
8:00 p. m.—NBC—Halsey Stuart 

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

Hour.
9:30 p. m.—NBC—Coca Cola Pro- 

gram.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Re- 

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

es.
10:09 p. m.—Benrus Time.
10:10 p. m.-^-State Street Tomorrow 
10:30 p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy. 
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service —Wea* 

ther; Temperature; Correct 
Time.

11:20 p. m.—Russo’s Edgevzater 
Beach Orchestra.

12:00 mid.—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 Home, 

Pianist.
5:50 p. m.—Model Airplane Club.
6:00 p. m.—News Concert Orch.
6:30 p. m.—Sports Announcement.
6:45 p. m.—Musical Program.
7:00 p. m.—CBS—Manhattan Moods
7:30 p. m.—CBS—“Forty Fathom 

Trawlers.”
8:00 p. m.—CBS—U. S. Marine Bd.
8:30 p. m.—CBS—La Palina Smo-

9:00 p. m.—CBS—Voice of Colum- 
bia.

10:00 «p. m.—)Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Harrison Weather Re- 

port.
10:15 p. m.—Nahigan Program.
10:30 p. nT.—NBC—Amos ’n’ Andy.
10:45 p. m.—Daily News Concert 

Orchestra.
11:00 p. m.—Uptown Village and

Via Lajęo. Oreli. (3 hours\.

870 Kc. — WENR —344.5 M
6:00 p. m.— Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
6:30 p. m.—NBC—Phil Cook.
6:45 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:58 p. m.—Illinois Wateh Time.

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, Cd- 
inedy Sketch.

10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.—NBC—Uncle Abe and 

David.
10:35 p. m.—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—Nat’į News 

Events.
11:00 p. m.—Air Vaudeville — Her- 

bie Kay’s Orchestra; Jimmy 
Green’s Orch.

' Off the 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 Orch.
6:45 p. m.—Chrysler Musical.
7:00 p. m.—WBBM Artists’ Bureau 
7:30 p. m.—Irving Aaronson’s Or.
7:45 p. m.—Lee Sims and Ilomay 

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.—Tom Gerun’s Orch.

12:00 mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and H. Gendron’s 
Orchestra.

870 Kc. — WLS — 345. M.

7:00 p. m.—Eventide Melodies, 
7:15 p. m.—Oatesville General 

Store,
7:30 p. m.—Folk Music of France.
8:00 p. m.—NBC—Wadsworth Mu

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

THROUGH WJJI).
8:30 p. m.—Crazy Time, fun in 

sopgs and drama.
9:00 p. m.—Sign Off.

970 Kc. —WCFL — 309.1 M.
5:00—5:30—Junior Federation Club. 
5:30—5:45—WCFL all star Orch.
5:45—6:00—Bill Bear, Imprerson- 

tor.
6:00—6:30—DeLuxe Variety Pro- 

irrani with Gertrude Tobin 
Friend and John Keddinpr- 
ton, Harmonica Ąęę, Chi- 
cago Fire Dept.

6:30—6:45—Municipal Talk by 
Jos. E. Moody, Consulting 
Engr. Dept. of Public Wks.

6:45—7:00—-Harry Winnick, Retail 
Clerks Association.

7:00—7:30—Organ recital by Al 
Carney.

7:30—7:45—Bullėtin Board—Labor 
Flashes, U. S. AgriculturaI 
and Weather reports.

7:45—8:00—Adolph and Rudolph 
Comedy Team, Spon«oredby 
Calif. Fur Company4

8:00—8:30—Lyon and Healy The- 
remin Hour with Charles 
Stein.

8:30—9:00—DeLuxe Variety with 
Dot and Dash, Melodistes.

9:00—9:30—Merry Gardens Ball- 
room Orchestra.

9:30—9:45—Marimba Solos by Joe 
Suchomski.

9:45—10:00—Joe Kayser’s Navy 
Pier Orchestra.

10:00—10:02—Longine’s Time Sig-
nals over NBC network.

10:02—10:15—WCFL Radio Study 
Club.

10:15—10:45—Meiry Gardens Ball- 
room Orchestra.

10:45—11:00—Joe Kayser’s Navy
Pier Orchestra.

11:00—11:30—Jack Albin and his 
Hotel Bossert Orchestra 
over NBC netvvork.

11:30—12:00—Governor Cllnton’s
Orch. over NBC netvvork.

12:00—12:45—Organ recital by Al 
Carney.

PRANEŠIMAI
L.. S’. S. C. C. kuopos susirinkimas 

seredoj, liepos 30-tą dieną Naujienų 
raštinėj, 1739 So. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Visi Lietuvių Socialistų 
Sąjungos nariai turi dalyvauti, tu
rime kai kuriuos svarbius reikalus 
aptarti. LSSCC. kuopos sekretorius

— J. Mickevičius,

CLASSIFIEŪ APS.
Educational

_________

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.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service 
Biznio PataniMvimui___

BRIDGEPORT
PAINTNG C0.

Malevojam, Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

■v PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ.
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

10% PIGIAU Ui VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbai. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą miestą. Kedzie 8468

Financial
Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokStos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
' Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mine si n* 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Art*.

i reuituueiiis, ntp. ou, jcjov

Financial
Finansai-Piukolos

Paskolos suteikiama i viena dienu 
2-RI MORGIČIA1

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEšKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo, Telefonuokite iki 10 ryto 
ir po 6 vai. vakare. 5537 South 
Homan Avė., tel. Hemlock 4190. 

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

PAJIEŠKAU darbo i keptuvę prie 
keksų arba ir prie duonos kepimo. 
Turiu gerą patyrimą. 3210 So. Hals
ted St., Box 80.

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

JIEŠKĄŲ darbo už flat džianito- 
riaus pagelbininką. Turiu patyrimo. 
Priklausau prie unijos. Esu blaivi
ninkas. Box 1218, 1739 South Hal
sted St., Chicago, III.

For Rent
PASIRENDUOJA arba išsimaino 

public garažas, randasi South Sidėj. 
Priimsiu 2 ar 3 flatų namus. įlen
da pigi. 840 W. 51 st St. Tel. Victo
ry 9129.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Furniture & Fixtures

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

3040 West 62nd Street.

Miscellaneous for Sale
Ivairis 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 Govąlis, Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne ir fixt_u- 
riai, taipgi fixturiai dėl bučemes, 
kurie randasi prie

4511 South Hermitage Avė.
Labai gera lietuvių apgyventa 

apielinkė. Parsiduoda iš priežasties 
senatvės ir ligos. Labai pigiai grei
tam pardavimui. Veikite skubiai.

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

PARSIDUODA groserne arba pri
imsiu pusininką. Vienam per sunku. 
Prie dirbtuvių. Pigi renda. Parduo
siu pigiai. 3853 Wentworth Avė. 

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

GROSERNE, bučernė, delicatessen, 
kepyklos gaminių visos maišytos 
apielinkės sankrova. Vienatinė san
krova tirštai apgvve_ntoj naujoj apie
linkė j, North West Side. Visa apie
linkė pirkliauja šioje sankrovoje. 
Biznis įsteigtas ir išdirbtas vieno ir 
to paties žmogaus per 3 metus. Di
delis cash biznis, neturintis per 
daugeli blokų mažiausios kompetici- 
jos. Renda už modemiška sankrova 
su 6 kambarių flatu viršuje tiktai 
$45. Stakas ir visi fixturiai kainavo 
ivirš $4,000. Kad užbaigti sutvarkyj 
mą palikimo, viskas parsiduos už 
$1,800. Tai yra tikrai gerai apsimo
kanti sankrova, kokia kada buvo 
garsinama. Atsišaukite dėl šios re
tai kada pasitaikančios tokios pro
gos kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 
v. po piet i sankrova 3829 N. 
Oconto Avė., kuri randasi už pusės 
bloko i vakarus nuo Harlem Avė., 
pusiaukely tarp Addison Blvd. ir Ir
ving Park Blvd.

Real Estate For Sale
_____Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė,

TeL Lafayette 0455
------- O-------

72 akrai su staku, laukai apsėti, 
6 kambarių namas, bamė ir dau- 
giaus budinkų, sodnas, žemė gera; 
145 mylios nuo Chicagos, mainys 
ant namo.

60 akrų su budinkais, sodnas, ge
ra žemė, 60 mylių nuo Chicagos, 
North West.

Mūrinis namas, 2 aukštų, morgi- 
čio nėra. Kaina $8500. Mainys ant 2 
flatų naujo. Priimsiu morgičių.

CHAS ZEKAS 
4454 South Western Avė. 

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

PARDAVIMUI namas su groser* 
nes ir bučernėą bizniu. Atsišaukite 
telefonu Lafbyette 8780,


