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U. S. Senatas Ratifikavo 
Londono Sutarti

Nedarbas ir Europoj 
auga •

WASHINGT()N, liepos
— Padaryta statistika 20 
ropos valstybių apie nedarbo 
padėtį. Paimant 1925 nedarbo 
ititlolcso sk«.i'tlinę lOO, 
santykiai tose valstybėse dabar

Ratifikacija neliečia slaptų susitarimų, jei 
tokie padaryti karo laivynų sutartyje

\VAS111NGT(>N, D. C., liep.
21. — Senatas šiandien rati
fikavo Londono karo laivų su-

Senato balsų dauguma iš 58 
prieš 9 priėmė karo laivų sta
tymo aprubežiavimą tarpe Ame
rikos, Anglijos lir Japonijos. 
Balsavimas įvyko po to kai 
daugiau kaip tuzinas įvairių re
zervacijų, patiektų opozicijos

senatorių didele balsų daugu
ma buvo atmesta.

Sutartis, kol ji Įgaus galią, 
turi būti ratifikuota dar An
glijos ir Japonijos.

šalę ratifikacijos priimtai 
šen. Norris (rep., Neb.) rezer
vacija, kad ratifikacijos nelie
čia jokių slaptų susitarimų, jei 
tokie yra padaryti sąryšyje su 
ta sutartimi.

kielija, 228; Austrija, 110; Bel
gija, 163; Čekoslovakija, 150; 
Danija, 81; Vengrija, 91; Ho- 
landija, 155; Norvegija, 111; 
Lenkija, 138; Švedija, 132; Švei
carija, 95'; Airija, 80. Franci- 
ja tik 9, kadangi jos bedar
biai gauna valdžios išlaikymą.

Čekų pasaulio keliauto
jas Chicagoj

Pasibiaurčjimas An
glų policijos darbais 

Indijoj

Leningrade šimtai 
miršta nuo už

krėsto pieno

laikraštininkas Char- 
21 m. amžiaus, jau 
50,000 mylių ir dar 
tiek padaryti. Ame- 
vra 22 šalis, kuria

Eu-

[ Atlantic and Pącific Photo]

Senatorius G. P. Nye, kuris tyrinėja Illinois valstijos kandi
datų į senatorius rinkimų kampanijų išlaidas

Žmoniškumo ' lygos protestas 
de| policijos žvėriškumo mu
šant nesipriešinančius

Raitijos 
mijos 
sijos

valstybes bijo epide- 
įnešimo iš Sovietų Ru-

Iškeliavęs 1928 m., baland
žio 28 d. aplink pasauli vie
nas čekų 
les Tulk 
apkeliavo 
turi kita 
rika jau
Tulka pasiekė. Turėjęs daugy
bes prietykių. Indijoj įkando 
nuodinga gyvatė, Maž. Azijoj 
buvo dingęs smilvių tyruose; 
Turkijoj buvo areštuotas už nu- 
fotografavimą žmogaus 
asilo. Ištraukė į Kanadą, 
ką, Australiją ir Afriką.

Vokietijoj nusimato 
karšti rinkimai

Kaltina bolševikus 
gelžkelio nelaimėj

SIMLA, Indija, liepos 21.— Latvija, liepos 21.—
Čia įvyko bombos sprogimas/Leningradas, prieš bolševizmo
kuri tačiau aukų nepadarė. 
Bombėjuj įvyko susirėmimas, 
kur policija sužeidė 8 šūvių 
salvėmis 60 demonstrantų. Iš 
policijos pusės sužeisti miesto 
magistratas, vienas oficeris, po
licijos superinteuduntas ir 12 
poli cistų.

ROlMBAY, liepos’21. — Po
licijos žvėriškumas, kaip ji laz
domis muša ligi pusgyvumo ne- 
beginklius ir nesipriešinančius 
Gandhi pasekėjus, daro pasi
baisėtino įspūdžio j pašalinius 
Bombay Homanitarinė Lyga 
Įteikė vice-karaliui lordui Ir
vinui protestą, kuriame išdė
styta visa gausybe faktų, kaip 
Anglijos aficerių vadovaujama 
policija žvėriškai daužo demon
strantus, mindo arkliais ir lau
žo kaulus, neskiriant moterų 
ir vaikų. (

Susitarimo šalininkai skelbia, 
kad neužilgo pasiseks pradėti 
derybas tarpe Anglijos ir In
dijos prie apskrito stalo.

40, (MM) darbininkų Indijos 
audyklose netenka darbo dėl 
tolimesnio pramonės žuvimo.

perversmą Pleitrogradas, buvo 
švariausias Rusijos miestas. Da
bar kaip Ixmingrado Drauda 
sako, tas miestas randasi bai-

ant
Alas-

Japonijoj jau 414 žmo
nių žuvo

TOKyO, Japonija, liepos 21.
— Šiomis dienomis praūžęs ti- 

siose^ sąlygose ir^ šimtai žmo- f()nas padarė tiek nelaimių, kad 
. _ I kasdien vis naujos aukos su-nių kasdien miršta tifu ir ti-D

loidu ir kitokiomis epidemine- ran(jamos< jau priskaityta 349 
mis ligi^is, plintančiomis dėl užmušta, 261 sužeista,
—— . 1,386 dingo be žinios. Nuplau-didelio nešvarumo. I - — --

Ligų kailtininku daugiausia L j namas, sugriauta 6,- 
skaitomas užkrėstas pienas. 
Leningrade gaunamas pienas 
85% yra nevalytas ir užkrės
tas ligomis, o likusi 15% da
lis yra tiek prastas, kad nega
lima vartoti. Gero pieno tas 
miestas nebematė per metų ei-

751 ir apgriauta 35,220 namai. 
Sunaikinta 50,(MM) akrų rišo 
laukų.

Munšaino bonka užmu
šė gėrėja

Tautininkai, monarkistai, fašis
tai ir bolševikai išvien

Provokuoja naują Sibiro karą 
tarp Sovietų ir Kinijos

Nepaprasti audros nuo
stoliai Japonijoj

TOKYO, Japonija, liepos 21. 
d. — Nežinomas istorijoj tyfo- 
nas, 100 mylių greitumu į va
landą, nušlavė keletą Japonijos 
salų ir skersai jūrių nuuzė i 
Kobėj ą. 
tu 737 
griauta 
namų
skaitoma į $50,000,000.

Negyvų yra 71, sužeis- 
ir 100 dingusių. Su- 
4.200 namų ir 13,000 
pagadinta. Nuostolių

ORRS,
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Daugiausia gražus oras su 
besikeičiančiu vėju ir vidutine 
šiluma. Illinois vietomis debe
suota. •

Lietuvos Naujienos

Leningrado Krasnaja Gazeta 
šaukia valyti miestą, sakydama 
kad miestas smirda kaip kiau
lių tvartas, ypatingai gelžke- 
lių stočių rajonuose, kurių sa
vaitėmis niekas nevalo.

Rusijos epidemijos pradeda 
neraminti Pabalti jos valstybes, 
kurios ėmėsi griežtų priemo
nių apsisaugoti nuo epidemijos 
atnešimo ir ruko visus vago
nus, ateinančius iš Sovietų.

CHICAGO, liepos 21.--Wil- 
liam Hayes, 29 S. Aberdeen 
st. tapo miltinai sužeistas spro
gusios munšaino bonkos jo 
rankose, kada jis bandė ją ati
daryti. Stiklo gabalai papiau-

BERLYNAS, liepos 21.—At
einanti reichstago rinkimai rug
sėjo mėnesi žada būti nepa
prastai karšti. Tik parlamen
tą paleidus, partijos pradėjo 
mobilizuotis kampanijai.

Nacionalistai, pirma buvusi 
antra stiprove krašte, dabar 
yra susiskaldę į 5 dalis. Hu- 
genbergo tautininkai rengias 
jungtis Hitlerio fašistais, ku
rie savo tarpe yra taipjau per
skilę į dvi grupes. Grafas Wes- 
tarp savo tautininkus perkrik
štijo monarkistais ir j rinki
mus rengias eiti atvirai kaip 
monarlastai. Kitos grupes, kaip 
žemdirbių, burgerių (salimiįnin
ku), liaudies partija, demokra
tai nieko nesitiki laimėti.

SHAN/GUAI, liep. 21.—Gau
ta žinių, kad, Mukdeno-IIarbi- 
no gelžkelio linijoj įvyko di
delė katastrofa. Ekspresas nu
važiavo nuo pabėgių ir dide
lis skaičius žmonių žuvo. Ras
ta, kad 160 yardų gelžkelio 
linijos buvo nuimta. Įtariama, 
kad Rusijos bolševikai tai pa- 
darė, norėdami* išprovokuoti 
naujus susirėmimus, kadangi 
šiomis dienomis Maskvoj eina 
derybos 
Valdžių 
jos.

tarp Kinų ir ISbvietų 
dėl tos gelžkelio lini-

valstybė mobili-

Naujas bolševizmo 
stitutas

in-

Hindenburgo triumfas 
Reino krašte

WIKSBAI>EN. Vokietija, I. 
21. — Pirmą kartą po didžio
jo karo Hindenburgas, dabar
tinis Vokietijos prezidentas ap
silankė į franeuzų apleistą Rei
no kraštą. Buvusiojo vyriau
siojo armijos vado ir dabarti
nio prezidento vizitas padarė 
tokio įspūdžio Į visą paliuosuo- 
tają vakarų Vokietiją, kad ne
tik fabrikantai ir darbininkai

RYGA, liepos 21. — Mask
vos Pravda rašo, kati Sovietų 
valdžia1. nutarusi steigti antrą 
raudonos propagandos mokyk
lą Samarkande, Azijoj, kur bus 
dar 400 agitatorių mokinama 
Indijos, Afganistano, Persijos 
ir Turkijos bolševizmui dieg
ti. Direktorių skiriamas Bucha- 
rims. Viena tokia mokykla 
Taškente jau esanti išleidusi 
apie 1000 propagandistų ir tie 
įnešę daug raudonumo Indijoj 
ir Kinijoj.

Katalikų centras tikisi išlai
kyti savo. Socialdemokratai, li
gi šiol turėję stipriausią grupę 
ir vienybę ačiū, disciplinuo
tiems darbininkų milijonams, 
nors buvo labiausia puolami iš 
dešinių ir kairiųjų fanatikų, 
tikisi gauti geras pasekmes rin
kimuose.

Daugiausia tikisi abieji kraš
tutinumai, fašistai ir bolševi
kai, kurie daro didelį biznį iš 
krašto sunkios padėties.

Nušovė Rumunijos 
daus ministerj

vi-

Visa
450 amerikiečiu vyksta 

Sov. Rusijon

apsilankė pamatyti

LENINGRADAS, liepos 21. 
d. — 450 amerikiečių turistų 
šiandien 
vienintelę pasaulyje, proletarų
respubliką. Tai yra didžiausia 
ir svarbiausia turistų grupė 
kada nors atvykusi iš Ameri
kos į Sovietų Rusiją.

Kanados “buzė” upėmis 
plaukia j U. S.

21
SU

burgą, bet ir fašistai su ko
munistais draugėj rėkė “hoch!” 
(valio). 80 metų amžiaus Hin
denburgas nespėjo į visas pu
ses lankstytis šimtatūkstanti
nėms minioms. Hindenburgo 
vizitui priduodama politinės 
reikšmės.

Tifonas Japonijoj šim
tus užmušė

Paryžius sveikina juo
dąsias motinas

•PARYŽIUS, liepos 21.—Mi
nios paryžiečių susirinko gelž
kelio stoty pasitikti atvažiavu
sių iš Suvienytų Valstijų juo
dųjų motinų lankyti savo ka
re žuvusių sūnų kapų. Orkes
tras griežė negrų džiazus ir 
giesmes. Pagaminti pietus iš 
keptų .viščiukų ir Algerijos 
vandeninių melonų.

BUlKJHAREST, Rumunija, 'lie
pos 21. — šiandien nušautas 
vidaus reikalų ministeris An- 
geleskii. 'Pas i kęs i n to jas jaunas 
studentas. Angelesku buvo prie
šas karaliaus Karolio sugrįži
mui į sostų, ir galimas daik
tas, kadi jo nušovimas yra nau
jojo karaliaus veiksmo prad- v • zia.

MONTREĄL, Que., liepos 
— Nežiūrint visų sutarčių 
Kanada, likeris po senovei plau
kia i U. S. Gabenama daugiau
sia laivais. Dabar iš vienos tik 
Miquelon salikės įvežta 140,- 
590 galionų, kuomet pernai me
tais iš tos salos nieko nebuvo 
įvežama.

7 baltieji apkaltinti 
juoduko nužudyme

Airijos gelžkelių 
streikas

DUBijIN, liepos 21. — 
rijos neprikl. valstybės gelžke- 
liečių unija nutarė paskelbti 
generali streiką.

Ai-

ATLANTA, Ga., liepos 21. 
— Birželio 15 <1. čia žvėriškai 
nužudytas juodukas studentas, 
neva įžeidęs vieną baltąją mo
terį, iš tikrųjų tik užgavęs 
tos moters šunuką. Minia bal
tųjų pagavo juoduką, jau areš
tuotą, kalėjime ir peiliais su
badė. 7 kaltininkai pašaukti 
teisman.

Sudegė Švyturio kny
gynas

Nuostoliai siekia. 900,000 litų

Liepos 4 d. is ryto doge mi
škas ties Rumšiškėmis. Vakare 
gi apie 23 vai. kilo didelis gai
sras pačiame Kauno mieste. 
Kęstučio ir Daukanto gatvių 
kertėje užsidegė1 kieme “švy
turio” bendrovės urmo knygų 
sandėlio sargo butas. Akimir
ka liepsna apėmė visą ilgoką 
pusiau murini, pusiau medinį 
sandelį ir persimetė į gretimuo
sius sandėlius. Į gaisrą pasi
skubino miesto brand-majoras 
Maksimovas su visa savivaldy
bės komanda. Buvo iššauktas 
ir jos Šančių skyrius, miesto 
savanorių ir Vilijampolės sava
norių ' gaisrininkų komandos. 
Kariuomenės ugniagesių in
spektorius nuvyko į gaisrą pats 
ir iššaukė aviacijos ir šarvuo
čių rinktines komandas, o pa
keliui, pastebėjęs didelę pašvai
stę, dar pareikalavo išvykti į 
gaisrą 2 pešt, pulko, ryšių ba
taliono, pionierių bataliono, 1 
gusarų pulko ir auto koman
doms. Atvyko taip pat ir gele
žinkeliečiai ugniagesiai su sa
vo viršininkais.

Paminėtina, kad “švyturys” 
įsisteigė 1918 m. liepos mėn. 
1 d. ir po 12 metų sukaktuvių 
sudegė. Urmo kaina skaitant 
nuostolio per 3(M),0(M) litų. Su
degė keletas vekselių ir spin
ta, kurioj buvo dokumentai. 
Tai pat asmeninė biblioteka, 
kur buvo retų knygų ir vien 
jos nuostolis 10,000 lt. P. Rin
kevičiaus knygynas antrą sykį 
dega. Pirmą sykį Vilniuje 1916 
m. Taip pat sudegė sudėtos 
A. Busilo knygos už 4,000 lt. 
ir ‘sMusų Vilniaus” propagan
dinės knygos.

Nukentėjo ir sąjunga Vilniui 
vaduoti, sandčlyj buvo sukrau
ta jos naujas leidinys B. Se
nio “Vilniaus Galgota”, jos iš
spausdinta iš viso 5000 egzem
pliorių, kurių 3000 tik užvakar 
buvo atvežta iš Klaipėdos į 
sandėlį. Nukentėjo ir kiti sa
vininkai, o taip pat ir butų 
nuomininkai.

Braziliją emigravo 2617 žmo
nių, šiais metais tik 751 žmo
gus. Į Argentiną taip pat emi
gracija smarkiai sumažėjo.

Išėjo Lietuvos statisti
kos metraštis už 1927— 

1928 metus
Šiomis dienomis pasirodė iš 

, spaudos centralinio statistikos 
biuro paruoštas ir išleistas 
“'Lietuvos Statistikos Metraštis 
1927 — 1928 m.” Tai jau yra 
antras musų statistikos met
raščio leidimas (pirma buvo už 
1924—26 metus), šis leidimas 
gausiai praplėstas ir apima (su 
priedu apie musų užsienio pre
kybą 1926 — 28 m.) iš viso 
850 puslapių.

Kaune bus laisvi kapai
Teko sužinoti, kad Kauno 

miesto valdyba esanti nusista
čiusi netolimoj ateity Kaune 
atidaryti kapus ir tiems žmo
nėms, kurie gyvi būdami buvo 
laisvi bet kokių tikybų, nepri
klausė jokiai religijai. Vieta 
tiems kapams dar nepaskirta, 
bet ieškoma, šį kultūringą 
Kauno miesto valdybos žygį 
reikia tik sveikinti, ir laukti 
kad tokie būtinai reikalingi ka
pai juogreičiau butų atidaryti.

Išdirbs lietuvių latvių 
spaudos susivienijimo 

įstatus
Latvijos žurnalistų ir rašy

tojų profesinė sąjunga pavedė 
poetui Karaliui Skalbė, rašyto
jui J. A'kurateriui ir U. R. M. 
spaudos šefui d-rui Bilmanui 
išdirbti lietuvių latvių spaudos 
susivienijimo įstatus. Išdirbtas 
•projektas bus persiųstas Lietu
vos žurnalistų sąj angiai ir be 
to bus svarstomas rugpiučio 
mėn. Rygoj, kur atvyks d-ras 
Purickis.

Juodkrantėj įvyko tra
dicinė jaunimo šventė

Dalyvavo viso krašto lietu
vių jaunimas, o taip pat daug 
svečių ir iš Didžiosios Lietu
vos. Jaunimas daugiausia atvy
ko garlaiviais su savo chorais 
ir vėliavomis. Iškilmės buvo Ie
vos kalne. Ten buvo pasaky
ta daug kalbų ir padainavo 
jungtin. Klaipėdos, Šilutės, Ru
snės, Priekulės, Kukoraičių ir 
Žemaitkiemių gedotojų draugi
jų choras.

Imigracija į Piety. 
Ameriką

VidauN reikalų ministerijos 
daviniais, per šių metų pirmą
jį pusmetį, lyginant su 1929 
metų pirmuoju pusmečiu, emi
gracija iš Lietuvos sumažėjo 
beveik 2 kartus, šiais metais 
per 6 mėnesius emigravo 4599 
žmonės, 1929 m. — 9184 žmo
nės, 1928 m. — 4715 žmonių.

Per visus mėnesius, išsky
rus sausį, šiais metais emigra
vo žymiai mažiau. Atskirais 
mėnesiais per šių metų pirmą
jį pusmetį emigravo (skliau
teliuose 1929 m. emigravusių 
skaičiai): sausio mėnesį 1423 
(987)) žm., vasario 644 (1740), 
kovo 1202 (1928), balandžio 525 
(1520), gegužės 485 (1858) ir 
birželio 320 (1151). Matome, 
kad birželio mėnesį, palyginus 
su šių metų sausio mėn., emi
gracija sumažėjo daugiau kaip 
keturis kartus, o palyginus su 
1929 m. birželio mėnesiu, dau
giau kaip 3 kartus.

Baltijos kraštų archeo
logų kongresas Rygoj

Kongresai] yra pakviestas 
gen. Nagevičius. Gen. Nagevi
čių švietimo ministerija pasky
rė kongrese atstovauti Lietu
vą. Gen. Nagevičius kongrese 
darys 'pranešamą apie “Prii
mančių kapinyną,” kurį jis il
gą laiką yra tyrinėjęs. Savo 
pranešimui pavaizdinti gen. Na
gevičius vešis kongresai! kele
tą dėžių kapinyne rastų ir jį 
liečiančių senienų.

Visoj Europoj 5,000,000 
bedarbių Per 'birželio mėnesį emigra

vo į šias šalis: Argentiną 110 
žmonių, Braziliją 10, pietų Af
riką 1, Kanadą 65, Uragvajų 
29, Amerikos Jungtines valsty
bes 74, Kubą 1, Meksiką 2, 
Palestiną 28 žmonės.

Labai smarkiai sumažėjo 
emigracija j Braziliją. Per pe
reitų metų pirmąjį pusmetį į

61Skiepais užnuodijo 
vaiką LIETUVON

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

New Yorke streikuos 
60,000 siuvėjųTOKYO, Japonija, liepos 

— Pikčiausias tifonas laike 
staru jų 10 metų siautė Kiušiu 
saloje, suardydamas visa ką pa
kely sutiko. Vieno kaimo už
mušė visus žmones, skaičiuj

Vakar dienos temperatūra, iš 
ryto apie 3 vai. buvo 82, ligi 
9 vai. ryto nukrito ant *72; po
piet 75.

Saulę teka
8:20. Mėnuo teka 1:06 ryto. [300. Kiek kitur, dar žinių nėra.

leidžiasi

pa-
NEW YORK, liepos 21. — 

Apie 60,000 siuvėjų nutarė pri
sidėti prie 7000 vaikų rūbų siu
vėjų streiko. Streikas prasidės 
ateinantį mėnesį. \

BERLYNAS, liepos 21. — 
Lue’bek mieste, Vokietijoj, be
skiepijant vaikams naują išra
dimų prieš džiovą, užnuodyti 
61 vaikas, kurie visi mirė. Dar 
48 vaikai tebeserga.

21.WASHiINGTON, liepos
— Bendras nedarnių skaičius 
Europos šalyse siekia 5 mili
jonų. Sovietų Rusijos bedar
biai čia neįeina, nes iš ten 
gaunama jokių žinių apie 
darbių padėtį.

ne-
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iKORESPONDENCIJfiŠ
CIeveland, Ohio

Piknikas

Liepos 13 d. senoji parapija 
turėjo Green Valley darže pik
niką. Oras pasitaikė labai gra
žus, tai žmonių privažiavo pu
sėtinai daug, žinoma, suva
žiavo ne visi parapijonai. Buvo 
nemažai ir pašalinių, kurie at
važiavo pasižiūrėti, kaip pie
muo ganys savo avis. Atvyko 
net ir čigonų apie penki veži
mai. Nežinia, kaip jie ten at
sirado: gal dievulis juos at
siuntė, kad padauginti publiką, 
o gal kunigėlis juos pasikvietė 
biznio sumetimais. Moųyti iŠ 
žmonių pinigus čigonai tikrai 
moka. Bet nelaimei vakarop 
užėjo jrana smarkus lietus ir 
išvaikeSįVisą publiką. Tokiu 
budu dvasiškis nei su čigonų 
pagalba Midelio biznio padaryti 
negalėjo.—John Janis.

Paieškojimas 
No. 31

• Šie asmenys, gyveną Ame
rikoje, yra ieškomi:

Bielskis, Juozas. Kilęs iš 
Klebiškio vals., Mariampolės 
aps. Prieš karą gyveno Beloit, 
Wisconsin.

Gilis, Antanas. Gyv. Ame
rikoje.

Jokūbaitis, Pranas. Kilęs iš 
Jokeliškių k., Kidulių vals., Sa
kių aps. 1920 m. gyveno Her- 
rin, Illinois.

Kasparavičiai, Liudvikas, Ze
nonas ir Kastantinas. Gyv. 
Chicagoje.

Laucius, Juozas. Kilęs iš ži
gaičių vals., Tauragės apskr. 
1928 m. gyveno Irons, Michi
gan.

Specialistu* gydyme chroniškų Ir naujų li
rų- Jei kiti negalėjo jutui* išgydyti. alsi lan
kyki t pao mana. Manu pilna* išegzatniuavl 
uiaa atidengs jūsų tikrą lira ir jei aš apei 
imsiu jus gyrtjti. sveikata jum* angryS. EI 
kit pa« Hkra specialistą. kuria neklaua Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakyt 
po galutino ikerzamiuayimo—kaa jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jaekson BĮ v d., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 do 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Jčirškimo budu šios negražios 

gyslos išnyksta, kad daugiau ne- 
besugryšti. Yra smagu matyti 
kaip dar karta kojos palieka žva
lios ir lygios. Jos išrodo taip, kaip 
išrodė jums vaiku esant.

Skausmai ir atdaros žaizdos iš
nyksta gysloms pasveikus.

Šis būdas yra visiškai saugus, 
be skausmo, jokių blogų pasekmių 
nebūna ir yra visiškai nekenks
mingas kūno sistemai.

Aš suradau ši gydymo būda dvy
lika metų atgal ir nuo to laiko jį 
nuolatos ir sėkmingai vartoju.

SPECIALIAI (RENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35
Aš taipgi išgydau rupturą be 

peilio, skausmo, ar išlikimo iš dar
bo. Dvidešimt metu atgal išgy
dyti atsitikimai tebėra ir dabar 
sveiki, šimtai liudijimų raštinėje.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambaryg 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedfily ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

Lenkai, Andrius, Vincas ir 
Kazys. Kilę iš Brastos k., An- 
tanavo vals., Mariampolės aps.

Bukauskas, Antanas, sūnūs 
Augustino. Atsiliepė jo žmona, 
Petronę. Gyveno Chicagoje ant
Honore gatvės.

Nedzveckai, Juozas, Feliksas 
ir Steponas. Kilę iš Kanevos 
vals., Lydos aps., Vilniaus 
krašto.

Praninskienė, Rozalija. 1926 
m. gyv. 2101 West Coulten St.j 
Chicago. Illinois.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas . ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1904 — 201 No. Wells 

Street, Chicago, Illinois.

Lietuviškas Argen
tinos Migdolas

Birželio mėnesio 12, 13, 14 
dienomis pilni Buenos Aires 
ispanų laikraščiai apie lietu
viškus migdolus...

Ir tie “migdolai” tai Jokū
baitis su Socikausku, prakti
kuojanti baltųjų vergių preky
bą.

Birželio 13 dieną dienraščiai 
“La Republica”, “La Vanguar- 
dia” ir šešis kartus per dieną 
išeinantis dienraštis “Critica” 
patalpino Monikos Pavilonienės 
paveikslą su plačiausiu aprašy
mu, kaip .Jokūbaitis su Šoci- 
kausku ją, išbadėjusią ir be 
darbo esančią, išsiuntė “jreran 
darban” vienan “viešbutin”, 
kur faktinai buvo paleistuvys
tės namai.

Jokūbaitis su Šocikausku 
drauge į ten “įtaisė“ dar vie
ną lietuvaitę ir vieną rusaitę. 
Kaip ispanų laikraščiai rašo, 
jas Jokūbaitis su šocikausku 
iš savo agentūros pasiuntė su 
kokiu tai ispanu, kuris jas ga
beno tramvajų, paskui autobu
su, o galop privačiame auto- 
mobiliuje nuvežė- į kokius tai 
namus, kur buvo nė daugiau, 
nė mažiau, kaip tik kekšynas. 
Šias bekalbes moteris ten šei
mininkė vertė “dirbt” paleistu
vavimo darbą, pati imdama už 
tai nuo klijentų pinigus, O kaip 
paskui paaiškėjo, juos dalino
si su Jokūbaičiu ir šocikaus
ku (per Šocikausko žmoną, ku
ri tame reikale policijoje žino
ma kaipo specialistė).

Lietuvaitės paspruko iš Jo
kūbaičio žabangų parašydamos 
slaptai laišką ir niekam nema
tant įkišant jį į duoniaus ra- 
gažę, kuomet jis atnešė duoną. 
Jo butą gero žmogaus ir laiš
kas pasiekė adresatą, rusaitės 
kaimyną iš Lenkijos. Tasai at
ėjo prie namų ir su jo* pagelba 
merginos naktį išspruko, be 
drabužių ir be bagaželių, dik 
apkrėstos bjauriomis ligomis.

Kaip visi emigrantai, taip ir 
jos klausinėjo kur yra “Reti
ro”, t. y. gelžkelio Retiro sto
tis, prie pat emigracijos, kur 
renkasi tūkstančiai emigran
tų nedėldieniais, pažįstamus su
tikti ir naujai atkeliaujančius 
pasveikinti, paklausinėti. Ant 
Retiro visi pasiskyrė. Poiicistas 
davedė Pavilonienę Dock Sū
dau, kur daug lietuvių gyvena.

Visi ispanų laikraščiai cituo
ja baisius nelaimingų lietuvai 
čių pasakojimus, kaip jas Jo
kūbaitis įrekomendavo viešbu
tin, kur joms pirmą naktį da
vė maudynes ir atskirus kam
barius, o naktį jas pradėjo 
gvoltavoti. Retire • išsiskirstę 
jos net viena kitos adreso ne
pasiliko, kita sarmatijasi skelb
tis... Jokūbaitis bando papirkt 
policiją, sakydamas, kad tai 
jam ne pirmiena. šocikauskas 
giriasi, kad kunigas ir konsu
las juos išgelbės, nes jie drau
ge užgriebė Argentinos lietu
vių darbininkų laikrašti “Ar- 
greYitinos Naujienas”. šocikaus-r 
ko, Jokūbaičio, kunigo, konsu
lo migdolas labai panašus žydų 
garsini “Zwi Migdai”. —T. U.

—---------------------------------------— ■ — - ■

Pirmoji Amerikos 
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija
(Tęsinys)

c) Seka Amerikos Lietuvos 
ekonomini gyvenimą ir per 
spaudą ir korespondenciją in
formuoja Vaizbos Butus apie 
svarbesnius apsireiškimus;

d) Ruošia metinį raportą 
apie visų Vaizbos Butų nuveik
tus darbus;

e) Lietuvos-Amerikos preky
bos vystymui santykiauja su 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes Rūmais Kaune ir Klaipė
doje ir.su atatinkamomis or
ganizacijomis kaip Lietuvoje 
taip ir Amerikoje;

f) Ruošia medžiagą sekančiai 
Ekonominei Konferencijai.

Po to, Konferencijos prezi
diumas, einant jam suteikta 
teise pasiūlyti Ekon. Centrai! 
kandidatų sąrašą. Pasiūlė tuo 
tarpu širinkti 6 narius, gi ki
tus tris paskirsiu vėliau Mary- 
lando, Michigan ir Ohio Vaiz
bos Butai. Po diskusijų, šis 
siūlymas buvo priimtas ir iš
rinkta šie nariai:

1. J. P. Varkala, Illinois 
Vaizbos Buto narys;

2. C. J. Woshner-Vaišnoras, 
Penna. V. Buto narys;

3. Dr. Pr. Puskunigis, Mass. 
V. Buto narys;

4. J. VV. Jenušaitis, Connec- 
ticut V. Buto narys;

5. adv. R. J. Jurevičius, New 
York’o V. B. narys'; ir

6. A. S. trečiokas, New Jer- 
sey V. Buto narys.

IŠ eiles, 10-ju dienotvarkes 
punktu, padarė pranešimą p. J. 
Varkala (iš Čikagos) apie 
“Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butus ir Lietuvą”. Nurodęs 
konkrečius pavyzdžius iš kelių 
miestų amerikonų vaizbos bu
tų veikimo ir jų pastangas pa
laikyti fabrikus ir žymesnes 
prekybos įstaigas savo mies
tuose ir tuo budu teikti dau
giau darbo, ’ tWffW daugiau 
gyventojų ir taip didinti mies
telėnų gerbūvį ir pinigų apy
vartą, jis nupasakojo Čikagos 
Liet. Vaizbos Buto pastangas.

Anot jo, Čikagoje esama 81 
diplomuotų (universitetą bai
gusių) profesionalų, k. a. dak
tarų, advokatų, inžinierių etc.; 
29 finansines įstaigos k. a. 
bankai, skolinimo bendrovės, 
‘spulkos” etc.; 44 real estate 
ofisai; 73 gamybos įmonės k. 
a. fabrikai,' spaustuvės, kepyk
los, siuvyklos, etc.; 25 staty
bos kontraktoriai; 54 krautu
vės; 298 mėsinyčios ir grosėr- 
nės; 45 valgyklos ir “ice cream 
parlors”; 175 nealkoholinių
gėrimų įstaigos; 52 gasolino 
stotys ir anglių sandėliai, 65 
garažai ir automobilių taisymo 
dirbtuvės; 161 asmeniško pa
tarnavimo įstaigų, k. a. taxi- 
cab ir express-sunkvežimių; 
beauty shops, kirpyklos ir real 
estate bei apdraudos agentūrų; 
45 visuomenės įstaigos k. a. 
bažnyčios, mokyklos, ligonines, 
svetainės, teatrai, klubai ir 
laikraščiai. Iš, viso lietuviai 
Čikagoje kontroliuoja apie 100 
milionų dolerių turto. Iš iš
vardintų įstaigų tik apie 200 
asmenų priklauso j Vaizbos 
Butą. Galėtų priklausyti apie 
600 asmenų. Butas išleido 
metraštį, kuriame nuordė lie
tuviams progų biznyje. Tas 
metraštis žymiai prisidėjo prie 
lietuvių paskatinimo ekonomi
niai organizuotis, ir suįdomino 
daugelio miestų biznierius, įlie
tu vos valdžios įstaigas* ir netgi 
svetimtaučius, kaip kad Persi
jos ambasadą.

Bendrai, p. Varkalos nuo
mone, Vaizbos Butai privalėtų 
ieškoti biznio progų, kurių 
ypač didmiesčiuose nestinga, ir 
pranešti apie jas skaitančiai 
lietuvių visuomenei. Pav., ran
dama proga lietuviui advoka
tui, ar gydytojui, ar vaistinei, 
ar viešbučiui, ar importo įstai
gai reikalinga pranešti ir lai 
musų tautiečiai išnaudoja pio- 
gę.

NAUJIEMS, Chicago, UI.
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Butas išleido biuletenį, kuriame 
jdpjo straipsnių apie Lietuvą, 
apie D.L.K. Vytauto iškilmes, 
trumpą istorinę apžvalgą, biz
nio veikimą, Lietuvos kurortus, 
Biuleteno tikslas — paskatinti 
lietuvius, bet'ir amerikonus pa
matyti Lietuvą tikroje šviesoje 
ir patiems vykti kraštą aplan
kyti ir kelti bet ugdyti preky
bos ryšius, garsinti Lietuvoš 
kurortus, padėti Lietuvai finan
siniai kilti. Vaizbos Buto Im
porto ir Eksporto Komisija su
barė žymesnius Čikagos komer
santus ir jau išvystė importo 
prekybą. Trūkstant kapitalų, ke
tinama organizuoti importeri- 
ams talkininkauti finansinė kre
dito įstaiga. Jis pžits specialiai 
vykstąs Buto reikalais Lietu
von, ir jam smagu, kad jam pa
vyko suįdominti kelis ameri
konų biznierius, kurie irgi šią 
vasarą Lietuvon lankosi.

p. Varkalos apskaitliavimu, 
Amerikos lietuviai nupirko apie 
4 milionus dolerių vertės įvai
rių Lietuvos bendrovių akcijų 
ir šiaip i n vestinę kapitalų Lie
tuvoje arba giminėms gelbėjo 
investuoti. Bet nedaugelis tų 
bendrovių išliko per 12 metų. 
Daug pinigų žlutfo dėl įvairių 
priežasčių. Kairo industrijoms 
persiorganizuojant į taikos me
to industrijas ir įvedus prohi- 
biciją, Amerikoje susidarė ga
mybos stagnacija ir daugelis 
lietuvių ryžosi Tėvynėn, o kiti 
ir dabar dar keliauja pasižiū
ri ti su viltim apsigyventi, su
naudoti savo kapitalą keliant 
Lietuvos pramonę, tik dabai 
jau amerikietis Lietuvon vykda
mas apie tai nesisuko ir veikia 
atsargiai.

Išvadoje, p. Varkala siūlo: 
Prekybos ir Pramonės Bumai

Kai isbartdet perdėjimus

Vietoj įsu užsirūkyk
TAI KOVOS ŠAUKSMAS UZ SUŠILAIKIMA I

‘Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’

Lucky Strike, puikiausi ciga- 
retai, kokius jus kada rukėt, 
pagaminti iš puikiausių 
tabakų Derliaus 
SPRAGINTI”.
Strike turi extra, slaptą šil- 
dimo procesą. Visi žino kad

Dutton 8C Company. Mes 
jog kai jau sau perdaug 

ir, iivsngdami perdėjimų

Buk blaivus—būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
Šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nori išlaikyti tą moderniška*, visada 
jauną figūrą. *'Jų, vietoj •— užsirūkyk 
Lucky”,

UŽSUK—Lucky Strike šokių 
Orchestrą kpr. ketvirtadienį ir 
Šeštadienį vakarais, N. B. C. 

tinklą.

20,679 daktarų kad Luckies 
mažiau erzina jūsų gerklę.

Jūsų Gerklės Apsauga-^Prieš kmtėjimvs~|W*» kosulį.
"De! tjutukime, yr* tiktai viena Oydtidlė. Ji yra: Valgyk tam tirtkain, valgį. Yra viri šimto gyduolių Nutukimui, Bet ne viena jų nuoalat 
Eeltrsš. Vicos yri n,-dingosSako Vnoce Thoiupson, jo Kny»oj, ”Valgyk ir Auk tiesas”. i'si.Mt. per E. P. 
netvit*\ihqK., Lucky Strike cignretų rūkymas ougcažins modcęnSkas figūras, ar sumažins kūną*. Mes akelbiam 

žeirčlc”ltit Lučjc?'”. Tuo jfis isvengsit perdejimų dalykus, kurie padidina svorį
faū'iA- ’ • ' e 1930. The American Tobacco Co.. Mtrs

g^r-./nsji cSanc^l, vietėj- 
ffcija’ičyrj* tnbderAirką, gtež

Kaune privalėtų numatyti ko
kios ]pramoi|5s yra (reikalin
giausios Lietuvos ekonominiam 
gyvenimui, t,y. kokiems dirbi
niams Lietuvoje yra rinką ir 
medžiaga tiems gaminiams dirb
ti, pav. durpių, langų bei durų 
gamyba masinės produkcijos 
budu; toliau, —vaisių konservai, 
uogų ir vaisių džiovinimas, gy
duolių apdirbimas; moderniškų 
malūnų įrengimas, kad butų 
eksportuojami ne grudai, bet 
galutinoje formoje įvairių rūšių 
miltai; aliejaus iš sėmenų ga
myba; statybos darbai. Visų šių 
■pramonių išvystymui Amerikos 
lietuviai žymiai galėtų gelbėti, 
jei jiems butu išdėtytos progos 
ir jie žinotų ko važiuoją; jeigu 
Lietuvon nuvykus jiems kom- 
petentiŠkos įstaigos ir asmenys 
nuodugniai išrūdytų su gerais 
ncireds deliai ko yra rinka ir 
medžiaga; jei jiems butų patiek
ta išstudijuota reikalingo kapi
talo sąmata, —k.a. kiek rci 
kalinga kapitalo žemei nupirkti, 
fabriko trobesius pastatyti, ma
šinerijai supirkti ir instaliuoti, 
žaliai medžiagai supirkti ar iš
kasti, darbininkų atlyginimui, 

/---------------- -----------------------------------------
CITY OF CHICAGO LANDLORDS

AS'SOCIATION
AR JUS TURITE KOKIŲ 

KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?

' Ar Jus 'turite biznio rupesnių?
Ar jus turite nesmagumų su romiau- 

; įlinkais?
Apsisąn^okit prieš kokius nors nesma

gumus fr keblumus su remiauninkais.
Gaukite1 penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite iystis dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai, j 
Issiimkit apdraudos palisą prieš kokius j 

nork jūsų keblumus.
J*o prisidėjimo prie šios associaeijos, j 

bn.Vifaas namo savininku bus vien sma- i 
guiįias.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bilc laiku, dieną ar vakare.

CITY Oi’’ CHICAGO LANDLORDS 
AS’SOCIATION

465p South Ashland Avė., 'Z augštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7K78L_________ 7.____________ J

garsinimo ir pardavimo išlai
doms, kredito sąlygos, dirbinio 
gamybos ir rinkos kainos, at
skaičius visus mokesniuš.

Kad amerikiečiai vyktų, kelti 
Lietuvos industriją, reikia kad 
aukščiau numatytos informaci
jos butų valdžios organų kon
troliuojamos ir garantuojamos, 
kad butų lankstus kreditas sko
linant pinigus ir turto doku
mentai butų gerai padaromi, ir 
skolinančio ir skolintojo teisės 
apdraustos. įstatymai turėtų 
būti pritaikinti pramonės ir ko
mercijos vystymui, ne jų truk
dymui. Medžiagos išdirbimas 
pačioje Lietuvoje sumažins be
darbę ir išeivijos bangą, ir šalis 
ekonomiškai pakils, — tada ne-

įgaukite YARDS
1770 dėl 

už
Naujas žemas Kainas 

X 
Išvalomi ir Suprosinami

S-J.00

Vyry
Siutai, 1
Topkautai

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

J šią kainų jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

Antradienis, liepos 22, 1930

bebus pavojaus valstybes ūkio 
lygsvarai ir biudžeto balansui.

(Bus daugiau).

Del menko .apetito
ir bemiegių naktų

Žmonės, kuriuos vargina menkas apetitas 
ir bemiogėg naktys, turi pabandyti Nuga-Tone 
nors tik per kelias dienas ir pastebėti, kokis 
didelis pagerėjimas po to seka. Sis puikus 
sveikatos ir stiprumo budavotojas suteikia 
geresnį apetitą, pagelbsti čirškinimui, stimu
liuoja ir sustiprina nervus, muskulus ir or
ganus, murai! konstipacijd ir grąžina poil- 
singą, atgaivinanti miegą. ’

Nuga-Tone pašalina iš kūno silpninančius 
nuodus, palengvina inkstų ar pūslės jdcgipią 
ir priduoda naują spėką ir jėgą nusilpnu- 
sionis, sumenkusfems kūnams. NugaTone 
yra neprilyginamas menkėjančiai sveikatai ir 
spėkai, h- jeigu jus nesijaučiate gerai, ar jei
gu jus Jaučiatės silpnas ir sumenkęs, jus tu
rite imti Nuga-Tone. Jus galite pirkti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stake, 
pąparafiykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ir.su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Liepos 20 dieną mirė Marce

lė Deltuvienė Roseland Com- 
munity ligoninėje po operaci
jos.

Marcelė Deltuvienė gyveno 
■adresu 10319 Emerald avenue.

Laidotuvės bus rytoj, liepos 
23 dieną, į lietuvių tautiškas 
kapines.

Deltuvienė buvo dar jauna 
27 metų amžiaus moteris. Pali
ko ji dvi jaunas dukraites* ir 
vyrą.

Amerikon atvažiavo 1923 me
tais. Amerikoje gyvendama 
Marcelė Ik'ltuvienė visą laiką 
jautėsi negaluojanti. Jai neti
ko oras. Nors daug pinigų dak
tarams išmokėjo, vienok jie jos 
gyvasties neišgelbėjo.

Subatoje, liepos 19 dieną, 
Roseland Community ligoninė
je jai buvo padaryta operaci
ja, po operacijos ligonė buvo 
labai silpna ir neišlaikė.

N.

West Pullman
S.L.A. 55 kuopa išrinko 

valdybą

Liepos 20 dieną West Pull
man Park svetainėje įvyko 
Jš.L.A. 55 kuopos nepaprastas 
susirinkimas. Antrą . valandą 
po pietų A. Narbutas! atidarė 
susirinkimą, paaiškindamas, kad 
susirinkimas sušauktas išrinki
mui naujos valdybos, kuri pil
dytų konstituciją. Kaip jau ži
noma visiems, senoji valdyba 
atsisako mokesčius siųsti į cen
trą, o nesiunčiant mokesčių, 
kuopa ir nariai liks suspenduo
ti, gi paskui ir išbraukti. Del 

valdybos ir nariai nukentėtu. 
Kad neužtraukus nesmagumą 

! nariams, mes sušaukėme šį su
sirinkimą, kuriame 'turėsime 
išsirinkti valdvbą ir kitus kuo
pos reikalus apsvarstyti.

Tvarkos vedėju išrinkta A. 
Narbutas, l’žrašų raštininkas 
(tam susirinkimui) A. Statkus. 
Užsiregistravo .‘kS nariai, kurie 
sutiko su Susivienijimo įsta
tais. Trys nariai apleido susi
rinkimą. Jų buvo paklausta, ka
da sugrįš. Vienas atsake, kad 
nenorįs daugiau dalyvaut.

Nominuoti kandidatai j pir
mininkus šie: V. Rasinskas, J. 
Girčius ir J. Ruika. Didžiuma J
balsų išrinktas pirmininkas V. 
Rasinskas. Į vice-pirmininkus 
nominuoti kandidatai: K. Al- 
vinskas, J. Ruika ir K. Pasa
kantis. Išrinktas K. Alvinskas 
vice-pirmininku. Nutarimų raš
tininkui nominuoti J. Tama
šauskas ir J. Ruika. Išrinktas 
J. Tamašauskas. Finansų raš
tininku išrinktas vienbalsiai A. 
Statkus. Iždininkas — J. Gir
čius. Iždo globėjai —— J. Ado
maitis ir J. Riepša. Maršalka — 
Vaičikauskas. Korespondentas 
— J. Tamašauskas. Organiza
toriai — A. Narbutas ir J. Rui
ka. Dr. kvotėjas — Dr. Tana- 
nevičia.

ISusirinkimus nutarė laikyti 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį, kaip antrą valandą po 
pietų, West Pullman |xirko sve
tainėje. Vieta paranki susirin
kimams, ji gaunama veltui. Na
riai pasirinko geriausią dieną 
susirinkimams laikyti. Subat- 
vakariai jiems nusibodo. Mat, 
žmonės subatvakariais nori iš
eiti nusipirkti, o sekmadieniai 
jiems liuosi. Beveik vienbalsiai 
ir nutarta laikyti susirinkimus 
sekmadieniais.

Finansų raštininkui pavesta 
gauti iš centro narių sąrašas 
ir pranešti jam, kad valdyba 
išrinkta. Kada valdyba turės 
sąrašą, tada bus priiminėjamos 
narių mokestys. Jau nekurie 

nariai sakė, kad jie iki to lai
ko bus suspenduoti, bet kuo
pa žadėjo atsiprašyti centro, 
kad ne nuo jos kalėki čia taip 
įvyko.

Ateinantį susirinkimą nutarė 
šaukti atvirutėmis. Jis įvyks 
rugpiučio 10 dieną, 2 valandą 
po pietų, \Vest Pullman Park 
svetainėje. .

Visi nariai ir narės būtinai 
atsilankykite ir užsimokėkite' 
mokestis. Kurie ir nebuvote 
šiame susirinkime, esate kvie
čiami atsilankyti ir užsimokė
ti mokestis. Neklausykite bol
ševikų ir nemokėkite jiems mo^ 
mokesnių, Iba jie seniai pasako
ja, kad nesiūs jūsų mokesnių 
į centrą. O kai nesiūs jūsų pi
nigų į centrą, tai busite su
spenduoti, sirgdami negausit 
pašalpos. Kad nereikėtų po lai
kui gailėtis, tai užsimokėkite 
mokestis iir eikite su centru, 
kur yra milionas dolerių, o ne 
tuščiąs iždas.,

Nauja valdyba, užimdama 
vietą, pasisakė, kad ji dirbsian
ti pagal savo išgalės, neper
žengdama Susivienijimo kon
stitucijos. Kada viskas bus su
tvarkyta, tai bus pareikalauta 
iš senosios valdybos 55 kuopos 
knygos.

Susirinkimas buvo ramus ir 
pavyzdingas; užsidarė 3:30 vai. 
po pietų. Kiekvienas narys iš
siskirstė gerame upe. Pasiža
dėjo ateinantį susirinkimą at
sivesti po vieną narį.

Kaip teko man patirti -po su
sirinkimo, tai bolševikai atkal
binėjo narius nuo šio susirin
kimo, kad nariai neitų i jį. 
Bet jiems nesisekė visus su
klaidinti. Manau, ilgai netru
kę, suklaidinti bolševikų na
riai patys ateis ir pradės mo
kėti mokestis, jeigu kuris ne
norės i šs i braukti.

J. Tamašauskas, sekret.

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

Ir probišenai buvo 
' sušilę

šeštadienį ir sekmadienį bu
vo tu r būt karščia usios šią 
vasarą dienos Cbicagoje ir jos 
apielinkoj*'.

Net tie, kurie nedirba, ir jie 
prakaitavo. Bet kaip jautėsi 
probišenai tas dienas? Ypač 
kaip jautėsi jie sekmadienį — 
labiausia Cbicagos apielinkėje, 
kur piliečiai išvažiavo iš mie
sto atsikvėpti... rakšties stiklą- 
kitą išgerti? ,

Galite suprasti, kad tokiam 
karštyje, koks buvo sekmadie
nį, visi jautėsi ištroškę. O vie
nok daugelyje vietų sunku bu
vo gauti ne tik stiklas alaus, 
bet ir lašas. Kodėl?

'kodėl, kad* probišenai dar
bavosi sušilę. Labiausia, gi Ar
go apielinkėje. Čia jie net areš
tavo šerifo pagalbininką už tai, 
kad pas jį užtiko alaus. Nie
ko negelbėjo nė šerifo žvaigž
de, kurią jis parodle probiše- 
nams. Nes šie atsakė: Tamsta 
esi šerifas, o mes esame Uncle 
Sam himsclf!

Keista telegrama

“Naujienų” adresu atėjo iš 
Kauno tokio turinio telegra
ma: . 1

“Blucikas turi mūrinį namą, 
kartu su % hektarų žemes. 
Kaina 900 dolerių. Ūkio Ban
kas”.

Gal kas iš ebieagiečių yra 
susirašinėjęs su tuo banku ir 
padavęs “Naujienų” adresą at
sakymui, tai malonės atsiimti 
tą telegramą. . Rep.

Pikniką rengia
“Sandaros” 100 kuopa ren

gia pikniką liepos 26 dieną 
Justice Parke. Pradžia 8 vai. 
vakare. ,/ Koresfl.

[Pacific and Atlantic Photo]

“Ruddy” Rogers, garsinių 
filmų aktorius, kuris trumpam 
laikui buvo sustojęs Chicagoj.

Atostogininkų 
laiškai

“Naujienoms”, —
Atkeliavome dar 500 mylių 

Pietų Kanadoje. Rašau, kad 
kiti musų draugai nesiruoštų 
važinėtis po šituos kraštus, 
nes geriausi Kanados keliai yra 
tokie, kaip prasčiausi Suvieny
tose Valstijose. Cementuoto ar
ba šiaip gerai išgrįsto kelio 
(paved) dar niekur iki šiol ne
radome. Daugiausia žviru pil
ti keliai ir ne kaip atidžiai pri
žiūrimi. Teko važjuoti karvių 
keliais, per purvynus, ištisas 

penkias valandas kol padarė
me 100 mylių.

Dabar turime flar apie 500 
mylių važiuoti". Nors kanadie
čiai ir sako, kad busią geri 
keliai, bet jau mes žinome ir 
todėl nebetikime.

Ir juo toliau važiuojame, tuo 
viešbučiai daugiau lupa. Win- 
nipege vienas kambarys kaš
tuoja $6.50 dienai. Gi čia už 
tokį pat kambarį tenka jau mo
kėti $10. O toliau tai nežino
me kiek jie lups.

Ne kaip yra ir su gazolinu, 
kurio galionui tenka jau mo
kėti 43 centai.

Tiek šiam kartui.
— Frank and Peaches.

Areštuoti du lietu
viai

Sausieji užtiko pas juos alaus 
bravorėlį

Pirmadienį, liepos 21, apie 
11 valandą prieš pietus, sau
sieji agentai ir policija užpuo
lė farmą ant Rohcrts road.

Toje farmoje darbavosi du 
lietuviai L. ir M. Padaryta 
čia krata. Rugiuose probišenai 
užtiko bravoriuką alui daryti.

Abu lietuviai suimti. Tenka 
manyti, kad jie turės nemažai 
vargo kol išsisuks.

Yra spėjimas, kad lietuvius 
kas nors išdavęs — ir sužiniai 
išdavęs. Nužiūrima net, kad iš
davę čekai, kurie, kaip gandai 
eina, mėginantys pietų daly
je užkariauti alaus distribuci
ją, paimti 'tą “biznio” šaką 
savo monopolijon, užkariauti 
visą marketą. Rep.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
L knygeles.
k MASTER COLLEGE 

Jos. F. Kasnicka, 
Principalas

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

Moterys Turi Išmok-' 
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą' 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilki! ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliarį vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

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

AR JV8 TL'RITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų? • 
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums pagelbsti jūsų biz- 

\nio keblumuose.
• Mes galime susitarti su jūsų kredito
riais ir padaryti tok) susitarimų, kuris 
leisti) jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

Mes galime susitarti, kad jus pasilik- 
tumot biznyje ir neturėtumėt daugiau 
nesmagumų su savo kreditoriais.

Jei jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4050 South Ashland Avė. 
Ashland prie 47th St.
Te!. Boulevard 7878

CORRE & SPAR, Advokatai Landlords 
Assoeiation

<________________________________________ /

GRAŽUOLI
KONTESTAS

i

Rug' piučio- Aug usto

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 aplikacijų ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

3, 1930
CHERNAUSKO

DARŽE

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

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon
teste. Esu ... metų amžiaus; pėdų.......... colių
ūgio; sveriu svarų. Gimiau Užsiėmi
mas ...........
Vardas-pavardė
Adresas
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KOMUNISTAI - NACIONALISTŲ TALKININKAI

Neilgai prieš išsiskirstysiant, Vokietijos reichsta
gas priėmė amnestijos įstatymą, kuriuo paliuosuojama 
nuo bausmės visi prasikaltėliai, atlikusieji politiškus 
nusižengimus iki 1929 m- rugsėjo mėn. 1 d-

Tą amnestijos sumanymą rėmė daugiausia nacio
nalistai ir fašistai, kadangi numatytieji jame nusikal
timai liečia kuone išimtinai vadinamojo “juodojo reich- 
swehro” (ginkluotų dešiniųjų organizacijų) .žmogžudiš
kus darbus. Per keletą pastarųjų metų, būtent, Vokie
tijos dešiniųjų ginkluotos gaujos dažnai užpuldinėdavo 
darbininkiškų ir šiaip demokratinių organizacijų žmo
nes ir* keldavo kruvinas riaušes- Tokių piktadarių Vo
kietijos kalėjimuose yra gana daug.

Prieš tokią amnestiją griežtai stojo socialdemokra
tai, nurodinėdami, kad jeigu bus nuo bausmės atlei
džiami tie, kurie su revolveriu rankoje užpuldinėja gat
vėse ramius piliečius, prisidengdami neva politikos su
metimais, tai bus visiškai pažeminta liaudies akyse tei
singumo idėja.

Pradžioje prieš tą amnestijos sumanymą aštriai 
kalbėjo reichstago posėdžiuose ir komunistų atstovai. 
Pirmuoju du kartu jį balsuojant, komunistai kėlė ran
kas prieš- Bet paskui, kai atėjo trečias skaitymas, ko
munistų frakcija staiga pareiškė, kad ji balsuosianti 
už sumanymą. Ir komunistai balsavo už. Ačiū jų bal
sams, sumanymas gavo reikiamus du trečdaliu balsų, 
būtent, 290 prieš 135, ir patapo įstatymu-

Tuo budu komunistai padėjo atžagareiviams,. na
cionalistams ir fašistams paliuosuoti iš kalėjimų gink
luotus juodašimčius, žudžiusiųsiųs darbininkiškų ir de
mokratinių partijų narius.

Kodėl komunistai šitaip pasielgė? Sakytum, gal 
dėl to, kad jiems rūpėjo atgauti laisvę savo partijos 
žmonėms, nuteistiems už politiškus prasikaltimus? Bet 
amnestijos įstatymas suredaguotas taip, kad iš komu
nistų galės juo pasinaudoti vos apie pustuzinis žmonių. 
Tuo gi tarpu fašistiškų galvažudžių bus sulig tuo įsta
tymu paleista iš kalėjimų šimtai.

Tikroji priežastis, dėl kurios “vieninteliai revoliu
cionieriai” patarnavo juodašimčiams,- buvo ta, kad kai 
kurie komunistų atstovai norėjo išgelbėti savo kailį- 
Mat, apie dešimtis komunistų reichtago narių, buvo 
įvairiais budais peržengę tą arba kitą baudžiamojo ko
dekso paragrafą. Kol reichstagas posėdžiavo, valstybės 
gynėjas negalėjo traukti juos atsakomybėn, nes atsto
vų asmuo yra neliečiamas. Tečiaus, valdžiai neturint 
pastovios daugumos reichstage, buvo laukiama, kad 
pastarasis bile dieną gali būt paleistas (kas šiomis die
nomis ir atsitiko)- Parlamentui išsiskirsčius, jo narių 
imunitetas (asmens neliečiamybė) pasibaigia.

Baimė patekti į teisingumo organų rankas ir pa- 
clilctavo tą keistu, taktiką komunistų atstovams reichs
tage. Vokietijos laikraščiai rašo, kad prieš galutiną 

amnestijos sumanymo balsavimą teisingumo ministeri
jos valdininkai turėjo konferenciją su komunistų lyde
riais. Ministerija davė jiems pasiūlymą: jeigu reichsta
ge balsuosite už fašistišką amnestiją, tai po reichstago 
paleidimo valdžia negaudys tų jūsų atstovų, kurie už 
kriminaiius darbus (šmeižimą spaudoje, kareivių kur
stymą prie nepaklusnumo ir t- t.) gali būt patraukti 
atsakomybėn. Šitą pasiūlymą Stalino klapčiukai Ber
lyne priėmė,-ir dėl to paskutiniam amnestijos įstatyme 
skaityme “revoliucionierių” frakcija netikėtai pakeitė 
savo pirmesni nusistatymą-

Pasirodo, kad komunistai savo “įsitikinimus” par
duoda, kaip tik buržuazija suteikia jiems kokią malo
nę. “Revoliucinį” triukšmą jie kelia tiktai tol, kol jie 
tikisi skandalu daugiau pelnyti, negu nusileidimu.

KOOPERACIJA LIETUVOJE

Amerikos lietuviai dėjo daug pastangų išvystyti 
kooperacijas, bet pasėkos buvo menkos. Kas kita Lie
tuvoje. Tenai kooperatyvis judėjimas nuo pat respubli
kos -pradžios vaidino ir tebevaidina labai stambią rolę-

Neseniai buvo švenčiama visoje Europoje tarptau
tine kooperacijos šventė, kurioje dalyvavo ir Lietuva. 
Prie tos progos spaudoje buvo paskelbta nemaža fak
tų, rodančių kooperacijos stiprumą Lietuvoje- čia pa
kartosime tik kelias skaitlines. Imkime Lietuvos Koo-

peracijos Banką. Pernai metais jo indėlių (depozitų) 
apyvarta buvo 13,452,827 litai, .tuo tarpu kad 1921 m. 
ji siekė tik 72,650 litų. Vadinasi, per aštuonerius me
tus padidėjo beveik 185 kartus!

Kita didelė ir labai sėkminga kooperatyve įstaiga 
yra “Parama”, kurios priešakyje stovi socialdemokra
tas Pakalka- Ji turi 15 krautuvių ir užsiima daugiau
sia maisto produktų ir ūkio reikmenų pardavinėjimu. 
Kaune ji turi įsitaisiusi modernišką duonos kepyklą- 
Pernai šiuo laiku “Parama” iškepdavo per mėnesį 
30,000 kilogramų (kilogramas — daugiau, kaip du sva
ru) duonos, o dabar iškepa 130,000. Ji aprūpina duona 
savo krautuves ir pristato ją dar bent 40 įstaigų — li
goninių, restoranų ir t. t. Bet ji nesuspėja tiek duonos 
pagaminti, kiek yra pareikalavimo, todėl “Parama” 
rengiasi plėsti savo įmonę, pastatydama kepykloje au
tomatiškus duonai kepti pečius, kurie kartu su dabar 
esančiais pečiais galės per 8 vai. iškepti 18,000 kilogra
mų duonos, o reikalui esant — trigubai- “Paramos” 
apyvarta 1929 metais buvo 3,485,421.41 litų, ir tikima
si, kad šiais metais apyvarta sieks 5 milionų.

Dar viena, kita skaitlinė apie Lietuvos Koopera
cijos Bendrovių Sąjungą. Ji turi 8 skyrius ir 264 var
totojų bendroves, išmėtytas \flsoj Lietuvoj. Pernai me
tais jos apyvarta siekė 12 milionų litų.

Kooperacijos ne tik neša Lietuvos žmonėms didelę 
materialę naudą, nes su jų joagelba žmonės pigiau gau
na prekes, bet jos yra ir svarbus jų auklėtojas: jos 
mokina juos sutartinai veikti ir savo reikalais rūpin
tis.
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje —()paštus

Metams ____________ $8.00
Pusei metu .............. —« 4.80
Trims mėnesiams_______ _ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešioto jus t
Viena kopija _ ___________ 8c
Savaitei---- ------- r - ______ 18c
Mėnesiui---------  ,   76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktu:

Metams ______ .______....... , $7.00
Pusei metu____________ - , 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams___________ 1.25
Vienam mėnesiui _.75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
[Atpiginta]

Metams .$8.00
Pusei metu---- j---------- _ 4.01
Trims mėnesiams ---------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pačto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

(Atlantic and I’acific Photo]

Erik von Bergen, buvusis kaizerio knygyninkas, kuris šiomis 
dienomis. aplanke Chicagą

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

Žemiau dedamų humoreska 
yra parašyta 1924 metais. Jo
je nupasakojami priepuoliai, 
kokiu patyrė ^lu Lietuvos tu
ristai — Padegėlis Kasmatė 
ir Aklasmatė, keliaudami pėkš- 
čioni po Alpiu kalnus Bavari
joj ir Tiroliu j. Padegėlis Kas- 
mate yra “Naujienų” skaity- 
tojams pažįstamas iš Jo raš- { 
tq talpintų 1022-1924 metais.

Humoreskų “Alpės” ir už- 
pereitų mėnesi tilpusią kitą 
panašia “Kelionė j Dangų” de
dame, kad skaitytojai matytų 
kaip yra galima pigiai ir įspū
dingai praleisti vasaros ato
stogas. Red.

Apdūmojimai

Malonus draugbroli, tu ir aš, 
mudu abudu ropojava giliam 
slėny, kurs' iš dangaus yra tiek 
jau giliai, kiek iš jo dangus yra 
aukštai. Ir tu žinai tai, ir aš 
žinau, bet kaip retai mudu tai 
atsimenava...

Jei kada su manim per šį ty
lų popieriaus lapą kalbėsi, pra
šau tavęs: kai užeis toks ūpas 
ir galva pati išsities,, pakyrėju
si bežiūrėti i kasdieninį try
piamojo slėnio plotą, pakelk ją 
būtinai i aukštį, ir taip kad au
kščiau debesų!

Jei su paraginimu pasivėli
nau. nes kas iš musų nekėlė 
akis į dangų! ir pakilios nuo
taikos valandėlę aukštybių išsi
ilgusiu žvilgsniu sekioji žydrioj 
mėlynėj besiganančią saulėtų 
debesėlių kaimenę, dar labiau 
iškilki galva ir džiaugkis: debe

sėliai nėra toki jau tolimi ir 
išdidus, kaip slėny prikaustyr 
tam iš pavydo gali atrodyti — 
yra šalis, kur jie žeme vaikš
čioja, kur žmonės juos ranko
mis glosto, jie nugula' ant jų 
bakužių ir naktimis, o kartais 
ir ištisomis savaitėmis jas pa
grįžę saugo; yra šalis, kur že
mė ir dangus tik demarkacine 
linija atskirti ir žmogus gali 
gyvas i danpcų įsprukti, žvel- 
nia’me zefire išsimaudyti, aiti- 

mai saulėi į akis pažvelgti, it 
dangaus dvasioms neprienamų 
regi jų savo gyvomis akimis i 
gilybėj skęstantį slėnį žiūrėda
mas iš maldingo sujudimo 
tvaksančios širdies šneką savo 
gimtąjai tėvynei pasiųsti.

Man Patukui, vos 1,66 met
rus aukštam, geradaringa lem
tis leido pabūti gyvam danguj, 
ir šit vėl iš gilumos meldžiuos 
į Aukštybių Valdovą, Kurio 
žalvario skarda apkaustytam 
kryžini, iškeltam virš debesų 
jurų, amžinųjų sniegų, niekuo
met netemdomame sAūlės Įlie
toj ime, gryno, lengvo lyg ange
lų sparnai, gaivus lyg sapno 
bučiavimas, etero juostoj lazu- 
rinįo ryto prieblandoj gavau nu
silenkti.

Vyriausias ekskursijos vadas 
yra Patas

Patas yra—lai jo šešėlis nie
kuomet netrumpėja—mano va
das. Jis yra aukštas lyg Li
bano cedras ir stiprus lyg Da
gestano tyrų Hutas; jo akys, 
kaip Libijos smiltynų šAkalo, 

kai jis sketerą šiaušia ir vėl lyg 
Pa'mpaąų gazelės iš tyro šalti
nio geriančios vandenį, kai nu- 
sigiedrina jo lygioji kakta.

Patas yra iš vienos puses lyg 
Ahasverus: jis vis' eina ir eina 
iš pasaulio galo į pasaulio ga
lą. iš kitos pusės aš esu Patu
kas. Todėl aš lygiu^ slaptu, vi
suotinu balsavimu—demokratiš
ku budu — išsirinkau jį savo 
vadu. Jis lipa į kalnus ir aš 
lygiai, jis leidžias į pakalnę ir 
aš lygiai, jis sustoja ir aš ly
giai, jis apsigyvena' ir aš lygiai, 
įsitaiso ūkį ir aš lygiai, kerta 
geldą ir aš lygiai. Šeria kiau
les ir aš lygiai, kiaules ėda. aš 
—ne.

Pato kukštara ir mano
Patas’ apsirengė šiaip: dvi

linkos 'odos batai, pakaustyti 
lyg aligatoriaus viršutinė žiau
na, geležies vinimis, raudona 
nertinė keselė ant galvos mau
nama, iš keturių vėjų siutą to
ga ant pečių, milžiniška lyg 
Brazilijos voro kukštara ant 
nugaros, kurioj tilpo po pusę 
sandėlio kolonialinių, manufak
tūroj ir galanterijos' prekių ke
lionėj priseinantiems reikalams 
tenkinti ir ilga lyg Krivų Kri
vaičio lazda su plieno kirviu ir 
durtuvu. Toks buvo Patas.

Aš: ką aš? Patas man nu
pirko Miunchene iš trodlerio 
panešiotas, gėlėm ir rūtomis 
išsiuvinėtas dirbtinos odos koji
naites’, nesiekiančias dargi ligi 
mano, kelių, kojinaites, taip pat 
nesiekiančias kelio nei batų, o 
užmaunamas tik ant blauzdų 
storumos, smailią veltinę kepu
rę su ilga gaidžio plunksna, 
dar šį tą ir už mane patį didė
lesnę kukštarą. kur vaikščio
jant lygybės principais buvo 
atskirta lygi pusė trims savai
tėms reikalingos p revizijos.

—Sunkus yra mano kryžius, 
tariau pakilojęs naštų ir į sau
ją. aitelėjęs—buvo tikrai sun
kus. Bet Patas' įtikino, kad 
ir sunkus kryžius yra lengvas 
tiems, ,kas jį pasiima iš savo 
valios. Tai turėjau įrodyti pa
vyzdžiu ir atsakiau, kad taip. 
Toliau Patas kalbėjo, kad naš
ta esanti sunki tik pirmąsias 
tris dienas, toliau esą taip p 
prantama, jog be naštos ir vai
kščioti nebenorima. Tai ir tu
rėjau patirti.

Tuomet įlipom į vagoną ir va
žiavom į nežinomą pasvietį. Tik 
su mano kukštara išėjo mažas 
nesusipratimas. Kai aš lipau 
į' vagoną, tai kukštara pasiliko 
už durų, kai kukštarą pirma 
stūmiau, tai pats' nebegalėjau 
įeiti, nes ji laikė užstojusi vi
są angą. Tik • traukiniui pasi
judinus priėjo konkdutorius ir 
perskyręs mane su našta pasa
kė: zuruckbleiben-

Patas, Pato kukštara ir ma
no kukštara nuvažiavo.

Pirmasis priepuolis
Mano nusistatymas man 

uai žinomas—vytis ir į aaiis 
nedairytis. Priešingame atve- 
jy—kai duoda imk, kai muša 
—bėk.

Gavęs kitą traukinį, visaip 
įkalbinėjau konduktoriui, kad 
greičiau važiuotų, o šis vis sa
vo — neiha, sako, ir neina. 
Traukinys vibildavo pasigany
damas paskardėmis, papievė- 
mis, pro nokstančius aukso 
kviečių laukus, per tankius ne
pažįstamu krūmokšlius.

Nepaprastai supimas mane 
sujaudino. Apsiverkiau į rieš
kutę ir užmigau, o kai nubudau 
vagone, buvo didelis triukšmas. 
Visa armija tokių pat kukšte- 
rotų, panašių į Patą, lig tol ra
miai kampuose sėdėjo, sujudo ir 
puolė į langus. “Kalnai maty
ti!” sako. Nušokau ir aš nuo 
lentynos. Bet langai buvo taip 
apsiausti, kad be stiprių alkū
nių nei mados' nebuvo prisi- 
mušti- Bakstelėjau vienam že
miau juostos, kitam — anei 
krust. Pala, aš pasistiepsiu, 
manau, ir pasilipai! ant vienos 
didesnės kojos. Bet bavarų 
karšto teinperamento esama.

—Kur lipi ant vištakio, —sa-’ 
ko,—tu poiak!— sukeikė dar.

—O tu prūsas, — atšoviau 
jam pasistiepęs.

—Tai kainos alaus! —pasakė 
bavarai

—Kiek ?—paklausiau.
—Vieną puodą kaip pirmam 

kartui,—jis paaiškino.
—O aš ir už dvyliką nelabai 

tesitaikinsiu,—sakau.
—Kodėl? nustebo bavaras.
—Kam mane polaku vadini?
—O kam mane prusu? Va

dink švabu, žydu, tik ne prusu. 
v —O mane vadink čigonu, pe
čiu, molio Motiejų, tik ne pola
ku,—atšoviau.

—Ar tai taip bloga? — klau
sia' jis.

—Dvyliką kart blogiau kaip 
tavo,—drąsoj au.

—Bet tu mane, prusu išvadi
nai ir vištakį numynei.

—Dar duok vieną kart nu
minsiu ir tada kvit—derėjausi. 
Bavaras įteikė didelę plokščią 
delną. Susitaikėva ant puodo 
prieš puodą ir dar vieno višta
kio numynimo, ką čia pat ir at
likau. Kadangi alaus puodų 
abipusis statymas kiekvienai 
pusei sudarė plius' ir minus, tai 

i

jie tuo pačiu aniuliavosi ir ne
bereikėjo bestatyti.

Tuo tarpu ir traukinys susto
jo ir matyt buvo, kad toliau 
nebeis, nes atsirėmė' į kažkokią 
nuo žemės ligi dangaus sieną.

—Kas čia?— paklausiau pro 
atvaduotų langų.

(Bus daugiau)

TiTVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų .kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

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

.i ■

-  ------- -_ -——_ ______________ _________________________



Antradienis, liepos 22, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančiu penktadieniu bus ro
doma kalbantis paveikslas “For 
the Defense”; paveikslas labai 
sujaudina žiūrėtojus ir klausy
tojus; svarbiąją rolę vaidina 
paskilbęs aktorius VVilliam 
Posvell; kitokie numeriai.

Boosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantis priveiks
iąs “Common Clay”; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre — vis dar 
teberodoma paveikslas “The 
Big House”; tas faktas, kad 
šis paveikslas taip ilghi išsi
laiko vienoj vietoje, liudija kad 
publika juo domisi ir kad ver
ta jis pamatyti. Kitokie nume
riai.

United Artistą teatre—pra- 
dedajit ateinančiu penktatieniu 
pasirodys paveiksle “Balt les” 
paskilbusis aktorius Bonald 
Collman; kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma paveikslas “lLove Among

Bonka sprogo, užmušė 
žmogų

William Hays, gyv. 29 So. 
Aberdeen st., sumanė išgerti 
bonką naminio alaus sekmadie
nio vakare. Kada Hays darė 
bonką, tai ji sprogo. Stiklo šu
kė pataikė jo paž įsti n, per
kirto arteriją. Pasipylė krau
jas. Ažuot stengtis sulaikyti 
kraują, Hays ėmė šauktis pa
gelbės. Pirm negu spėjo at
vykti policija, Hays mirė.

Dar negali surasti ku* 
rios motinos katras 

kūdikis
P-nių Bamherger ir V»atkins. 

kūdiki3i-bernaičiai tapo su
maišyti ligoninėje, kai jie ką 
tik gimė. Jau kelintą dieną 
daktarai deda pastangas, kad 
surasti kuris kūdikiu katrai 
motinai priklauso. Kūdikiu tė
vai sujudę. Sveikatos komisio- 
nierius, Dr. Kegel, kaip vakar 
irengėsi šaukti konferenciją spe* 
cialistų daktarų klausimui ri
šti.

Durnumo liga
Chicagoj šiuo laiku daugiau, 

kaip^SO vaikėzų tupi medžiuo-
the Millionaires”; svarbiausią
ją rolę paveiksle vaidina Clara 
Bow, kuri šiame paveiksle at
rodo tikrai “hot mama”; kito
kie numeriai.

se, idant laimėti tūpė j i mo kon- 
testą. Tai gal būt durniausiąs 
visų kontestų. O darniausi yra 
tėvai, kurie leidžia vaikams ka
muotis.

Nušovė vynį, sūnų ir 
pati nusišovė

Pamišusi monteris, farmerio 
pati, Andersonienė, nušovė sa
vo vyrą, sūnų ir pati nusišo
vė formoje, prie Gencva, III.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Ugnis Bridewell 
me.

21 valandųBėgiu 
tus Bride\vell kalėjime 
lęs gaisras. Abu kartu jis už
gesinta. Gaisras sukėlė didelio 
sujudamo kaliniuose, kuriems 
nebuvo vilties pasprukti iki jų 

i neišleis.

buvo ki-

/------------------------------ -—----------------------------
ĮSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ

Patapkite nariu
CITY OF CHICAGO LANDLORDS 

ASSOCIATION
4650 South Anhlund Ac._ 2 augštltH 

Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7«7«

$3 I METUS $3 I METUS
L_________________________________ /

MARCELĖ DELTUVIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 dieną, 10 vai. ryto, 
1930 m., sulaukus 27 m. am
žiaus, gimus Mariampolės ap
skrity, Skriaudžiu parap., šer- 
ninės kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dvi dukteris —An- 
geliną 6 metu, Mildą 4 metų 
ir gimines, o Lietuvoj tėvą An
taną Bluvą, motiną Uršulę, 4 
brolius ir 1 seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
10319 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 23, 
1 vai. po pietų iš namu i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Marcelės Deltu
vienės giminės, draugai ir pa-

< žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Tėvai, 
Broliai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja grabo- I 
rius Badžius, tel. Canal 6174. I
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JUOZAPAS GAIŽUNAS

Graboriai Lietuviai Gydytojai
ATIDARIAU

Ceverykų Krautuvę

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

3109 West 63rd Street

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUS H 

Physical Thcrapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
G-

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Akių Gydytojai
RWWWWWWWWW**WWWW**^^^W*******^*****^*****

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

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

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

Tel. Brsngvrick 4983
Narni telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
——O-------

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VAIANDOSi
Nuo 2 iki 4:81 Ir nuo 7 Iki U 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet
Telefonas Canaj 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišku ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomią ir Iventad. 10—12 dieni 
..LT.T1SL!...J."7TC!'7J!—aA—eg—a 

Advokatai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI. 
------- o-------

DR. VAITUSH, OP 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Oflao Telefonai Virrtnla 003S 
Bei. Tai. Van Buren S888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto Iki 1 po pieta. S iki 4 ir 
8 iki 8 vakaro. Nedaliom nao 10 iki 12 dle 

M. Namq ofliai Morth Slda
3413 Franklin Blvd. 

Valandoi 8:80 iki 0:80 vakaro
-------- (h-------

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8823 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: huo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nūn 6 iki 9 valandai vakaro --------o- - -... .■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Franklin 2460 9

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 10:00 valandą 
vuk., 1930 m., sulaukės 42 me
tus amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Vabalninku parap., 
Kluckių kaime. Išgyveno Ame
rikoj 17 metų. Narys Keistu
čio Paš. Kl., Amerikos Lietu
vių Piliečių Kl., 
Lietuvos Dr-jos.

Paliko dideliame 
moterį Anelę, po 
činskaitė, dukterį Helena. 6 m., 
sūnų Juozapą 3 metų, švogerį 
ir švogerką Damonskus ir gi
mines. Lietuvoj brolį Leoną ir 
brolienę Elzbietą.

Kūnas pašarvotas, 
4209 So. Albany Avė. 
turės įvyks ųtarninke, 
22 dieną. 8 vai. ryto iš 
Nekalto Pras/ Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš teų bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Gaižuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai, švogeris, 
švogerką ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

CHICAGO, ILL.--- O---

Palaimintos

nubudime 
tėvais Ku-

4600 So. Wood St.

randasi 
Laido- 
liepos 

namų į

av

’s. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Re osevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
TeL Cicero 6027

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. x

ŽMOGAUS
AKIS

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 D098

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

S. P. Kazvvell & Co
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

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

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszevvicz

Tel. Virginia 0117

.PADĖKAVONE
Marijona Maksvytienė, Be

duonės kaimo, Lukšių vals., ša
kių apskr., likosi palaidota 
Lukšiu kapinėse liepos 22 d., 
1922 m.

Paliko dideliame nubudime 
du sūnūs—vieną Amerikoj, o 
kitą Lietuvoj.

Visiems giminėms ir pažys
tamiems, kurie dalyvavo -mano 
mylimos motinėlės laidotuvėse, 
tariu širdingą ačiū.
Lieku nubudęs sūnūs J. Mak- 

mond, Imi.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo viiuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu ušlai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

BRONYTĖ KUPŠIS
Persiskvrė su šiuo pasauliu liepos 21 dieną, 7:15 valandą ryto, 

1930 m., sulaukus 2 metų ir 9 menesių amžiaus, gimė Chicagoje, 
3310 So. I owe Avė. Nusmaugė baisioji mirtis musu' vienintelę duk
relę palikdama dideliame nubudime tėvus Stanislovą ir Marijoną 
(po tėvais Gumubaųskaitę) Kupšiųs; dėde J. ir R. Gumuliauskus 
ir tetą A. ir J. Victs Pittsburghe, kurną ir tetą S. ir J. Žebraus
kus, ir dėdę A. ir M. .Rupšius ir J. Ruibavičius, tetą Z. ir J. Kau
nas.

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

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

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

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

tyu/iudę liekame. Tėvai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. Mažeika, tel.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 48Ui St.

Telefonas
Boulevard 1208

1327 Sq. 49th Ct.

Telefonas
Cicero. 8724

Lietuviai Gydytojai

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL. w 

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2339
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nerišlioj pagal ■ u tarti

A. A. OLIS
K. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 • 

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

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Obs — Utar., Kctv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir I'ėtnyčioi v,

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Su batas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5958
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

—O--------------------

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABU VEDĖJAI

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

Didysis Ofisas:
4605-07 So. fiermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

n i m i

Įvadus Gydyt^įai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo Gr iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJįorc 2238 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGAL

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi 

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

Phone Midway 2880

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.

Nerišlioj nuo 10 iki 12 A. M.

t Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai. Nedtf. nuo 10 iki 12, 
Rez. Tele>hune Plaza 8292

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd S t. nuo 4-B

Telephone Roosevelt 9890 
Namie 8-9 ryte, Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas j 

4631 So. Ashland Avė. 
Tjl. Boulevard ”300 

Res. 6515 So. RockwcJl SL 
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

plūsti, šmeižti viršininkus ir 
Šiaip narius, kurie rimtai žiu
ri į savo organizaciją ir piy- 
remia rimtus viršininkų tari
mus ir darbus.

Tokius narius Maskvos gar
bintojai apšaukia fašistais, 
darbininkų išdavikais ir tam 
panašiai. Tokiu jau budu elgia
si ir organizuota bolševikų šai- 
ka 194 kuopoje. Jau bus me- 
tai-antri, kaip jie ten vyrau
ja. Jie labai buvo patenkinti, 
kada kelioliką narių pasitrau
kė, t. y. 
kuopą, 
narių 
begalėjo pakęsti 
diktatūros kalbamoj

Kurį laiką 194 kuopoje bu
vo ramu ir bolševikai didžia
vosi: Matote, girdi, kaip vis
kas ramu, kada triukšmada
riai išėjo! Gi “ramu” buvo to
dėl, kad niekas nedrįso bolše
vikams toje kuopoje nieko pa
sakyti, jiems pasipriešinti. Bet 

įtakai tų, kurie moka daugiau tą “ramybę” nariai dantis su-

Cicero
Susivienijimo Lietuvių kuopų, 

o ypač 194 kuopos narių, 
atidai «

skaitote laikraščius ir 
susirinkimus, tai žino- 
klojasi reikalai kuopo-

Kurie 
lankote 
te, kaip 
se, kurias kontroliuoja Mask
vos garbintojai, pasivadinusie
ji “progresyviais-darbini ūkais” 
ir dar įvairiais kitokiais var
dais.

šitose kuopose didžiuma na
rių nelanko susirinkimų, va
dinasi, mažai paiso kas jose 
daroma. O jeigu retkarčiais 
tokie nariai patenka j susirin
kimą, tai lengvai pasiduoda

išsikėlė į 
O minėtieji 

išsikėlė, kad

naują 301 
keliolika 

ilgiau ne- 
komunistų 
kuopoje.

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

•

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

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisinga ir greita patarnavimą. - Taiogi pagelbės sutvarkyti jųpų 
insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms.

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

S. P. Kazwell and Co.

kandę kentė ir laukė nežino
dami nė ka sulauks, v

Ale štai atėjo laikas, kuomet 
atsidarė visų akys — SLA. 36 
seimas. Seime musų “progresy
viai” pasirodė tikri laukiniai, 
ir kaip laukiniai turėjo būti 
pašalinti iš salės, idant netruk
dytų svarbių seimo darbų. Da
bar musų laukiniai “progresy
viai” duoda raportus iš savo 
“seimo”, t. y. iš bolševikų su
sirinkimo, skelbdami įvairiau
sias niekšistes prieš SLA.

Turėjome progos ir mes iš
girsti tuos bolševikų “perlus” 
liepos 15 dieną. Tai buvo šauk
tas atvirutėmis antradienio va
karą nepaprastas susirinkimas, 
idant išklausyti delegatų ra
portus ir nutarti kur siųsti 
narių sumokėtas duokles.

SLA. 194 kuopa, priskaito 
netoli du šimtus narių. Bet to
kiam svarbiam susirinkimui, 
kaip kalbamas, susirinko vos 
apie 50 narių. Na, ir ką išgir
dome?

Ažuot išduoti raportus iš 
seimo, kuris posėdžiavo kuone 
visą savaitę Lietuvių Audito
rijoje, musų delegatai iš kam
pų pradėjo pilti, kibirus papla
vų iš vadinamų i “progresyvių” 
susirinkimo, laikyto Meldažio 
svetainėje. Ir dar keistas da
lykas pasirodė. Visiems buvo 
žinoma, kad mes galėjome siųs
ti seiman tik tris teisėtus de
legatus, bet Meldažio svetainė
je jų dalyvavo 6 ar 9. Tai 
lite suprasti kokia “graži*9 
vo ta “didžiuma”, Kuria 
gyrėsi. Ir tokie jų raportai 
kėlė nariuose bruzdėjimą, 
pasitikėjimą.

Keletas narių mėgino nuro
dyti, kaip tikrai dalykai klo
jasi, bet “progresyviai” su 
“progresistėmis” ėmė šaukti 
ir neleido kalbėti.

Mėnesinės duokles taipjau 
nebus siunčiamos Susivieniji
mo centran, nežiūrint kad dau
gelis narių buvo priešingi su
laikymui jų mokesnių, žinoma, 
bolševikai 'sako, kad kurie no
ri, tų, girdi, mokesniai bus pa
siųsti.

Bet kas gali užtikrinti, kad 
bolševikai siųs Susivienijimo

centran mokesnius tų, kurie 
nori? Greičiausia gali pasitai
kyti taip, kad tie žmonės pa
sijus, jogei jų mokesniai ne
buvo siunčiami, kai sužinos, 
kad jau suspenduoti, o paskui 
ir išbraukti iš Susivienijimo!

Tai ve prie ko veda “progre- 
sistai” narius tų kuopų, ku
rias jie kontroliuoja. Gal tuo
met nariai susipras, bet jau 
bus po laiko. Ir prie to bolše
vikai veda Susivienijimo na
rius ne tik musų, bet ir kitose 
kuopose.

Mes jau 
kuopų nariai 
saugoti nuo 
Jie išsirenka 
siunčia savo
kia jas siųsti. Jie siunčia Su
sivienijimo centran.

Teisybė, pas mus 
to daryti nereikia, 
čia, vietoje turime

sistengkite sugrąžinti komisi
jai.

INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tel. Republic 8899

MADOS MADOS MADOS

3360—Jaunutei panelei linksma ir švelni vasarinė suknelė. Galima siū
dinti iš byle kokios materijos — batisto, šilko arba kitokios kokios mate
rijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12, ir 14 metų. , ■

Norint Brauti viena ar daugiau viri 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blanku te arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiikiai parašyti savo varda. pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ga
bu
me 
su- 
ne-

matome ką kitų 
daro, idant apsi- 
bolševikų pinklių, 
naują valdybą ir 
duokles kur rci-

Ciceroje 
Nes mes

SLA. 301 
kuopą. Šitoje kuopoje visiems
bus vietos. Bet kas daryti, kad 
bolševikai neišduoda persikėli
mo lakštų?

Well, jeigu neduoda, tai ir 
nereikia. Musų laimei centre 
yra žmonės su galvomis, tai 
jie tvarką padarys. Tik kreip
kimės į juos .kol ne vėlu. Ir 
pagelbėkime persikelti tiems 
kuopų1 nariams, kurie nežino 
arba negali persikelti. Visų ge
riausia bus
SLA. 301 kuopos 
ba tiesiai į šios 
rinkimą. Kuopos 
laikoma kiekvieno

atsikreipti prie 
valdybos ar- 
kuopos susi- 
susirinkimai 

mėnesio pir
mą pirmadienį vakarais, 
Lukštienės svetainėje, prie 15 
gatvės ir 49 avenue.

Senas narys.

Roseland
Žinios 1

Ateinantį" sekųiadienį,

p.

Wild- 
wood miške, tarp State ir Went- 
worth, įvyks Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo išvažiavimas 
su dovanomis, šitas išvažiavi
mas bus vienas iš šauniausių. 
Verta kiekvienam atsilankyti 
ir praleisti smagiai laiką. ‘ 

Kurie paėmėte platinti kny
gutes, 6 nesugrąžinote, tai pa-

HAUJIIEINI©$
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:

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

Užsiprenumeruoju Naujienas
čiu $.......................
Vardas ................................ ,.........
Adresas ......................................
Miestas ................................... ;......

ililIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIM

m., šiuomi siun-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3614-16 Kooeevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Daktaras (
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

» » » '
/

Kol buvo žiema, tavorščiai 
darydavo biznį garaže. Vasa
rą jie daro biznį Washington 
Heights miške. Tarytum tavorš
čiai tas dvi vietas tik ir ži
no. Jeigu kas juos kitur nu
vežtų, tai nemanau, kad jie su
grįžtų. Reikėtų tada jų paieš
koti' per komisarų gazietą.

» » »
‘ Tavorščiai kitaip negalit gau

ti narių prie komisarų choro, 
kaip pagclba merginų, žinau 
keletą narių, kurie nėra buvę 
prie jokio choro, o ir jie pa
tys sakydavos, kad dainuoti ne
tikę. Bet kaip jų paprašė pri
sirašyti prie choro komisarų 
minyškos, tai ir prisirašė. Da
bar jie giriasi, buk esantys ge
ri dainininkai. Neteko girdė
ti juos dainuojant viešoje vic-

» » »
Pusžcmai'tis pasigyrė per ko

misarų gazietą, kad būtinai rei
kia sušaukti “progresyvių” su
sirinkimas. Tur būt įsteigimui 
fondk), idant užgrobti milioną 
dolerių. Smutkauja, kad pras
tai reikalai eina ir su garažu. 
Ateinančią žiemą nebesitiki iš
laikyti jį. Girdėjau kalbant, 
kad kilbasninkas turįs planą 
tavorščiams: mokėti mokestis 
proporcionališkai, idant palai
kyti garažą. Nekuric priešinas 
tam planui. Sakoma, kilbasnin
kas mokąs randą už garažą, 
$60 į mėnesį, bet savininkas 
grąžina jam po $10. Kilbasnin- 
kui bus lengva mokėti mokes
tį proporcionališkai užlaikymui 
garažo. Bet kaip reikės mokė
ti tam, kuris negauna jokių 
“income” ir “back pay”? Gu
drus kilbasninkas — savo nau
dai. D.

CHICAGOS 
ŽINIOS

12 asmenų paskendo

asme-

ežero
buvu-

Keturi asmens mirė dėl sek
madienio karščių, šeštadieni ir 
sekmadienį paskendo 12 
nų.

Apskaičiuojiama, kad 
pakrančiuose sekmadienį
si minia 860,000 žmonių. Gy 
vasties gelbėtojai prie maudy 
nių turėję daugiau darbo 
gelbėdami skęstančius, nei 
rią kitą dieną šiemet.

Prerijų gaisras

be- 
ku-

pre-Buvo kįlęs sekmadieni 
rijoj gaisras, arti Fox Lake 
miestelio. Kelių miestelių ug- 
nėgesiai darbavosi 3-4 valan
das, idant liepsnoms neleisti 
pasiekti miestelio rezidencijas.

Nėrė—sprandą nusi
suko

iRaymond de Graves, 17 me
tų, 519 W. 24 avė., Belliwood, 
man Vydamosi šoko galva že
myn į vandenį. Buvo negilu. 
Sprandų užsigavo ir mirė ke
liomis valandomis vėlu

Lenkų piknike buvę 
65,000 žmonių /

Lenkų dienos piknikų, pasak 
IIcrald-Hxaminer, praėjusį sek
madieni atlankę 65,000 žmonių.

$25,000,000 taksų iš ga
zolino

Nužiūrima, kad šiemet (iki 
liepos 31) Illinois valstija su- 
kolektuosiant $25,000,000 taksų 
iš gazolino, kurį perka auto
mobilistai.

Pirmadienį mirė 8 
asmens

Nors vakar oras kiek atvė
so, bet 8 asmens mirė, kaip 
daktarai nužiūri, dėl karščių.

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

PRANEŠIMAI
Morning Star Kliubo Besket pik

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

Jos.
3902

KROMEL’S
PHARMACY

M. Kromel, R. Ph. G.
Deodar St., Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calumet Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

sav.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

VISIŠKAI NAUJAS vėliausis 1930 
Chryslerio De Soto, 8 cilinderių, 4 
durų sedanas, pristatytas mums tie
siai nuo pardavėjo grindų. Pardavė
jo listo kaina $1Q95, musų gi kaina 
$895.

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

pardavėjai
4445 West Madison St.

Business Service
Biznio Patarnavimu

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojanti

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Vardu 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UI VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimaa. 
riauei darba mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

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

Ant. Andriiauskąs, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

Personai
Asmenų Ieško

PANELĖ 20 metų amžiaus lietu
ve norėčiau sueiki į pažintį su lietu
viais amerikiečiais apsivedimo tik
slu. Prašau rimtus laiškus su pa
veikslėliais (siųsti adresu: Marytė 
Miselytė, Turgaus gat. No. 37, 
Klaipėda, Lithuania.

Financial
Finansai-Paskoloa

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 skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomlr mėnesi n* 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgifiui 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

b

Antradienis, liepos 22, 1930

CLASSIFIED ADS.
•o

Financial 
Finansai-Paakoloi

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 NuoSimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas ir veiter- 
ka, ruimas ir valgis/ ant vietos. 506 
West 39th St.

Miscellaneous for Sale 
{vairas Pardavimai

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

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

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

601 S. lOth Avė., Maywood, 111.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir bučemė su namu, 
*7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalow ar 2 
flatų, South Sidėj: 2643 W. 63rd St. 
Hemlock 7548. 

-------- o--------  •

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosernę ir delicatessen sū geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu i mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place. ------------ o------------

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

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

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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

5 AKRAI arti Chicagos, priei
nantys prie dviejų main vieškelių 
(highway). Gera vieta dėl biznio, 
ar vištų farmos. Priimsiu $400 už 
akrą greitam pardavimui.

F. A. JIRGL, 
Lemont, III.

Exchange—Mainai
PRIIMSIU groserne, bučernę hard- 

ware ar dry goods sankrovą, ar ko
kį kitą biznį mainui ant gero pel
ningo namo. Jacobson, 3804 S. Ked- 
zie Avė., tel. Lafayette 6738.

MAINYS 120 akrų farmą su tro
bom ir gyvuliais. Atsišaukit 

John Lakus, 
Tel. Lafayette 2594.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
2 FLATŲ mūrinis namas, 5—6 

kambarių, furnasu šildomas, pusė 
bloko nuo gatvekarių ir Sherman 
parko. Kaina $9,000, arba mainysiu 
ant pigios coŲage.

5314 South May Street

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
6 KAMBARIU MŪRINIS NAMAS 

su yjsais įtaisvmais, 2 karų gara
žas, kaina $4,900, įmokėti $900, ki
tus kaip renda. Savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, arba didesnio 
namo. Namas randasi 32nd St. ne
toli Union Avė. Priims lotus už pir
mą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKI and ČO.
3352 South Halsted Street, 

Tel. Yards 6751. 
Res. Boulevard 0127.

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

TeJ. Grovehill 3201.

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


