
The First and Greatesl Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3078

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
►

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III., 

under thc Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Liepos-.Iuly 24 d., 1930 No. 173

Žemes Drebėjimas Italijoj; Taktamai Žmonių Užmušta
V - - ■ - | - - - - - ■ - - -■■■■- |, , , „      „ —   *"*'*""**  ' ■■»■■■■— • —— ----- T T - - - J t “ **** - I ’ ~ 1 <

Skaudžiai Sukrėstos Penkios 
Provincijos. Šimtai Miestelio 

ir Kaimo Apgriauti
Žemė perplyšo nuo Romos ligi Adriatiko 

jūrių.
NEAPOLIS, Italija, liep. 23.
Praneša, kad miesteliai Vil

lanova ir Montecalvo, abudu 
Avellino provincijoj (netoli Ne
apolio) visiškai sunaikinti že
mės drebėjimo, kurs Įvyko šią 
nakti 1:10 rvto.

Astuonios dešimts nuošimčių 
vien Villanova miestelio gyven
tojų žuvo. Viso labo Villanova 
turėjo 5,000 gyveptojų, tad 
1,000 žmonių bus pražuvę. Mon
tecalvo miestely žuvo apie 300 
žmonių. Venosa miestelis, Po- 
tenza provincijoj, beveik visiš
kai sugriautas. Meili mieste žu
vo 120 ir sužeistų skaičius vir
šija 400. Tos žinios dar oficia
liai nepatvirtintos.

Drebėjimo centras netoli 
Vera vi jo

Skaudžiausia nukentėjo 5 
provincijos, Neapolio, Beneven- 
to, Avellino, Boggia ir Poten- 
za. Tos provincijos turi 8,442 
ketvirtaines mylias ploto su 3,- 
8 13,778 gyventojais. Taip pat 
žymiai paliestos dar trys pro
vincijos, Compotasso, Mat n a ir 
Bori.

Neapolio miestas su milijo
nu gyventojų per 40 sekundų 
stipraus drebėjimo buvo žiau
riai sukrėstas, tūkstančiai na
mų, tartum popierio žaisliukai, 
susmuko prie žemės ir išgąs
čio apimti gyventojai nakti pra
leido miesto sodnuose ir dar
žuose. Stebėtinu bildu žmonių

Levis ir 15 pagelbi-i Kardinolo giminaitis 
ninku nubausti apskundė popiežių

Turi užsimokėti $500 už in- 
junkcijos sulaužymą

SPRINGFIELD, 111., liep. 23. 
— John L. Lewis, United Mine 
Workerš of America preziden
tas ir 15 jo talkininkų nubau
sti teisėjo Charles Briggle $500 
už pasikėsinimą prieš teismą, 
kada jie sulaužė teismo išduo
tą injunkciją Illinois reformuo
tai Mainerių Unijai ir užpuo
lė tos unijos susirinkimą. Ap
kaltintąjį tarpe yra taip pat 
Frank Hefferly, laikinasis pre
zidentas ir Joseph P. Goett, 
laikinasis vice-prezidentas; John 
T. .Jonės, iždo sekretorius ir 
12 kitu laikino distrikto bordo 
narių.

;ORFIS,
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
Šauja:

Daugumoj giedra ir šilta; 
švelnus pietų vakarų vejas.

Vakar dieną popiet tempe
ratūra buvo 75.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 
8:18. Mėnuo teka 3:37 ryto. 

raukų Neapoly nedaug tebuvo: 
kol kas gauta žinių apie 20 už
muštų ir kelis šimtus sužei
stų.

Salerno mieste sugriuvo gar
si senoviška katedra. Kiti mie
stai nukentėjo sekamai: Rib- 
bola, 20 užmuštų, 30 sužeistų; 
Rio Negro 11 užmuštų ir 50 
sužeistų; Irpino 50 užmuštų; 
Baronia 14 užmuštų ir 100 su
žeistų; Ariana ir Zungoli po 
10 užmuštų; keliolikoj kitų vie
tų užmušta po keletą ir su
žeista po kelias dešimts.

Pirma drebėjimo užsidegė
siera

Vingiuotas žemės plyšys, pa
sidaręs nuo žemės drebėjimo, 
prasideda ties Ivrea šiaurės Ita
lijoj ir tęsiasi ligi pat Adria
tiko juros palei Ancona mie
sto; tada pasisuka per Abru- 
zijos apylinkes link Romos j 
vakarus. Romoj drebėjimas bu
vo jaučiamas, bet nelaimių ne
padarė. Ditjeli sunaikinimai 
įvyko Basilicata apylinkėj, apie 
užgesusį Vulturc vulkaną.

Drebėjimas sekė tuojau po 
didelės ekspliozijos sieros šal
tiniuose netoli Neapolio uosto, 
kur užsidegęs sieros purvas šo
vė ugnies fontanais j padan
ges. Žmonės nebepamena tiek 
smarkaus drebėjimo. Kiek su
žeistų, dar tikrų žinių nėra. 
Organizuojama skubi pagelba.

Vatikanas pasisavino svetimos 
valstybės nuosavybę

ROMA, liepos 23 d. — Lie
pos 9 d. mirė kardinolas Van- 
nutelli, 93 metų. Jo giminai
čiai surinko jo dokumentus ir 
įdavė saugoti vienam Vatika
no oficialui, dirbančiam Romos 
mieste. Popiežiaus “šventosios 
rotos” teisėjas, sužinojęs apie 
tai nuvyko į Romą, užantspau
davo dėžės' ir įsakė jų niekam 
neatiduoti.

Kardinolo giminaičiai pajutę 
tokį popiežiaus pasisavinimą, 
kreipėsi j teismą, kurs išdavė 
injunkciją, kad popiežiaus val
dininkai negalėtų dėžių paimti 
ir kad butų grąžintos teisė
tiems savininkams, kardinolo 
giminaičiams. Dabar Italijos 
teismas turės išspręsti, ar gali 
popiežiaus valstybės valdinin
kai ar jo teismas šeimihinkau- 
ti Italijos valstybėje ir konfis
kuoti Italijos piliečių teisėtą 
nuosavybę.

WASHINGTON, D. C., liep. 
23. — Naujausiu cenzu, 1930 
metais Suvienytose Valstijose 
priskaityta 123 milijonai gy
ventojų. Pastaruoju dešimtme
čiu yra priaugę ant 17,246,000 
žmonių. •

[Atlantic and Pacific Photo)

Dresden, Vokietija. — Leopold von Auer, garsus smuiki
ninkas, kuris čia mirė sulaukęs 85 metus' amžiaus. Jis buvo 
gal žymiausias smuiko mokytojas. Paėjo iš Rusijos, kur ir 
gyveno iki revoliucijos. Paskui atvyko i Ameriką ir čia pasi
liko gyventi. Į Vokietiją buvo nuvykęs tik aplankyti kelias 
vietas.

3000 kurdų žuvo ko
vose su turkais

Kruvina kova tęsiasi orlaiviuo
se. Moterys padeda mušti turkus

VIENNA, Austrija, liepos 23. 
•— Pačių turkų oficialinėmis ži
niomis 3000 kurdų žuvo kovose 
su prieš Mustafa Kernai Paša 
valdžia. Kruvinos kovos tebe
sitęsia aplink Ararato kalną ir 
ežero Vau apylinkėse. Padėtis 
tiek jau rimta, kaip ir kurdų 
sukilimo metu, J925 m. Pirmą 
kartą orlaiviai mėto bombas 
aplink Nojaus arkos viršūnes. 
Turkų nusistebėjimui net ir kur
dai turi keletą orlaivių, ku
riuos jie įsigijo nuo persų.

Turkai skaičiuj 12,000 ne
gali atsilaikyti ir reikalauja 
daugiau kariuomenes. Patirta, 
kad su kurdų vyrais eilėse ko
voja ir moterys. Turkai jau 
sudegino 200 kurdų kaimų, bet 
kurdai pasislėpę giriose, balose 
ir kalnuose yra neprieinami, ir 
išpuldami daro turkams dide
les žalas.

Iowa demokratai 
priėmė šlapią 

platformą
50 Virginia advokatų reikalau
ja pasmerkti sausąjį Įstatymą

DĖS MOINES, Ta., liepos 23.
— Savo valstybes konvencijoj 
šiandien Iowa demokratai nu
tarė priimti šlapią poziciją at
einančių rinkimų platformai. 
Svarbiausia priežastis grįžti 
prie šlapumo esąs “visos šalies 
skandalas”, Į kurį atvedė pro- 
hibicijos siautimas. Iowa val
stija yra viena iš sausųjų nuo 
pat senovės.

NORFOLK, Va., liepos* 23.
— Penkios dešimtys žymiau
sių Virginijos advokatų paruo
šė rezoliuciją, reikalaujančią 
panaikinti aštuonioliktąjį kon
stitucijos papildymą ir tą re
zoliuciją įteiks Virginia State 
Rar asociacijos konferencijai 
rugpiučio 6 d. Rezoliucijoj sa
koma, kad tas prohibicijos pa
pildymas yra ne tik priešingas 
konstitucinės valdžios formai, 
bet ir iškraipo Nepriklausomy
bės deklaraciją.

Vokietijoj žuvo 52 
žmonės tiltui įlužus
Didelė nelaimė Reino krašte 

laike Hindenburgo vizito

COBLENZ, Vokietija, liepos 
23. — Oficialinėmis žiniomis 
52 žmonės žuvo įlužus tiltui 
laike iškilmių, bešvcnčiant Vo
kietijos prezidento Hindenbur
go vizitą ir Reino krašto atva
davimą nuo franeuzų.
' Daugybė, žmonių, dalyvavu

sių iškilmės dar nesurandama 
ir reiškiama baimės, kad ir tie 
bus žuvę Mozelio upėje tiltui 
įgriuvas. Tiltas buvo tirštai 
apstojęs žmonėmis, kurie nak
ties metu žiūrėjosi fejerverkų, 
ir kadangi ta vieta buvo tam
si, tai niekas negali pasakyti 
kiek žmonių pasiliko neišgel-
betų. Tiltas buvo ištiestas per 
Mozelio upę prie pat jos susi
liejimo su Reinu.

Anglijos 6 lordai už
simušė '

MEOPHAM, Anglija, liepos 
23. — šeši aukštos veislės aris
tokratai, kurių tarpe viena 
gražuolė kunigaikštytė Wales 
princo drauge Ednam, užsimu
šė nukritę su aeroplanu, ku
riuos grįžo iš Franci jos po sa
vaitės galo. Kiti buvo marki
zas Dufferin, Sir Ward, dar 
viena aukšta ponia ir pora lei
tenantų.

žmogžudžiams reiks po 
20 metu

SPRINGiFlIELD, III., liepos 
23. — Apkaltinti ir nuteisti 
žmogžudžiai, kuriems teismas 
mirties bausmę pakeičia amži
nu kalėjimu, turės sėdėti ne
mažiau kaip 20 metų, ne taip 
kaip ligi šiol kad tokie atsėdėję 
dalį bausmes būdavo dažnai pa
leidžiami, taip nutarė valstybės 
parolės taryba.

LONDONAS, liepos 23. — 
žemieji rūmai, vyriausybei re
komenduojant,- priėmė lordų 
rūmų amendmentą angliakasių 
įstatymo reikale. Atstovai su
tiko su lordų pataisa 90 valan
dų darbo ratos, su modifika
cija, kad a^bi pusės, darbinin
kai ir darbdaviai, sankcionuos.

Fish reikalaus de
portuoti visus 
komunistus

“Tekeliauja į šąli teroro ir bru
talaus despotizmo kada nors 
pasaulyje matyto”

NIEW YORK, liepos 23. — 
Repres. Hamilton Fish rengia
si pareikalauti federalius imi
gracijos organus ištremti iš šio 
krašto visus Amtorgo korpo
racijos oficialus.

Fish išaiškino, kad imigra
cijos įstatymai draudžia tokia 
šaliai kaip Sovietų Rusija ku
ri neturiu jokių prekybos sutar
čių su Amerika laikyti savo 
(piliečius šiame krašte su ofi
cialiais įgąliavimais.

Grasina Amtorgo agentams

Amtorgo viršininkai Petras 
Bogdanovas ir Jonas Ozolis, 
vieninteliai su Amerikos pilie
čiais visame Amtorgo štabe, 
buvo pašaukti į komisiją duo
ti atsakymų dėl finansavimo 
komunistų šiame krašte ir tik 
tada prabilo, kai komisija pa
grasino teismo įžeidimu už ne- 
atsakymą į klausimus.

Vakar per radio Fish pareiš
kė, kad turės būti ištremti vi
si svetimų šalių agitatoriai, 
kurie tik yra surišti su trečiuo
ju internacionalu. “Jei jiems 
nepatinka musų valdžios forma, 
tegul jje grįžta arba būna de
portuoti į Rusiją, kur jie ga
lės džiaugtis komunizmo vai
siais ir žemomis algomis ir ne
žmoniškomis gyvenimo sąlygo
mis ir išmoks atskirti geru
mus tvarkos paremtos teisėtu
mu įr žmoniškumu ir tokios 
kaip Sovietų Rusijos, kuri yra 
paremta teroru ir brutauškiau
siu despotizmu, kokį kada nors 
yra pasaulis regėjęs.”

Intensyvi vaikų gamy
ba Italijoj

ROMA, liepos 23 d. — “Kiek 
turite vaikų, signora?” šian
dien yra svarbiausias klausi
mas fašistų tarpe. Metai atgal 
Mussolini paskelbė kampaniją 
vaikų produkcijai padidinti ir 
dabar jau prasideda pasekmės. 
Vien 1930 metais padaugėjo 
Italijoj galvų ant 650,000. Li
gi metų galo diktatorius .tikisi 
davaryti ligi 43.000,000 gyven
tojų Italijoj.

Rado 12 pėdų paukščio 
kaulus

NAUJOJI ZELANDIJA, lie- 
pos 23 d. >— čia rastas pilnas 
skcletonas milžiniško paukščio 
moa apie 12 pėdų aukščio ir 
to paukščio kiaušiniai futmolo 
didumo. Tie paukščiai yra iš
nykę dar prieš baltiesiems 
žmonėms ateinant į tas salas.

Komunistu suokalbis 
nuversti Vokietijos 

valdžią
MUENCHEN, Bavarija, lie

pos 23. — Planas nuversti val
džią ir suparaližuoti armiją su
sektas šiandien, bedarant kra
tą Bavarijos komunistų štabe.

ISTANBUL, Turkija, Jiepos 23 
d. — Penkiolika tūkstančių 
žmonių jau serga nežinoma 
karščio liga Smirnos apylinkė
se ir liga plečiasi dideliu grei
tumu. Daktarai ne galvos.

Teismas dar sykį 
svarstys Mooney

Billings bylą
Gubernatorius atsisakė išklau

syti MacDonaldą

SAN FRANCISCO, Cal. liep. 
23 d. California Supreme Court 
paskyrė ateinantį liepos 29 d. 
dar sykį išklausyti Mooney ir 
Billings bylą po to kai guber
natorius Young atsisakė išklau
syti liudininko MacDonaldo pri
sipažinimo melagystėje pirmiau 
negu, teismas jį išklausys.

California įstatymų tvarka 
nusako, kad po dviejų teismų 
gubernatorius gali dovanot ap
kaltintajam bausmę tik po to, 
kai tas pats teismas dar syki 
jam rekomenduoja. Tikima, kad 
teismas imsis persvarstyti abie
jų kalinių, Mooney ir Billings 
bylas ir rekomenduos guberna
toriui bausmes dovanoti.

Garsus čekistas dėl 
buržuikos metė 

bolševizmą L
Agabekovas įsimylėjo i Angli

jos diplomato dukterį ir iš
davė GPU paslaptis

LONDONAS, liepos 23. — 
Uždrausta meilės afera tarpe 
komunistėj črezvfičaii'kos virši
ninko Persijai Aga Bėk (Agar 
bekov) ir Didž. Britanijos di
plomato dukters pasibaigė di
dele sensacija: abudu pabėgo, 
viena nuo tėvų, kitas nuo so
vietų keršto, ir abudu pasislė
pę ruošia sensacingą (Sovietų 
črezvičaikos paslapčių išdavi
mą. *

Agabekovas susitiko savo nu
mylėtinę Persijoj, kur jis per
sistatė jai esąs turtingas pirk
lys. Įsimylėjęs į tą anglo lor
do dukterį, jis prisipažino esąs 
čekist; viršininkas artimuose 
rytuose, vedąs sistematišką va
gystę kariškų ir diplomatiškų 
idokumentų, (prižiūrįs papirki
mus svetimų šalių įstaigų ir 
(atstovybių ir lemiąs gyvybę ir 
mirtį visai gausybei slaptų šni
pu, pavestu jo žįniai ir glo
bai.

Dirba Laukdama mirties 
kas valandą

Mergaitei buvo duota pasi
rinkti arba šnipą arba sarma
tą. Pasekmėj Agabekovas, kurs 
yra vienas iš 15 rinktinių žy
miausių čekistų pasaulyje, pa
bėgo į Paryžių, lydimas savo 
prigautos merginos, čia jis pa
sisiūlė policijai, bet ta; atsisa
kė jo, ir jie abudu pasislėpė.

Dabar Agabekovas sunkiai 
dirba, norėdamas iškelti bolše
vikų suokalbius ir čekos šiur
pus, ir nori suspėti kol jį mir
tis užklupus, kurios jis laukia 
kas valandą. Maskva deda vi
sas pastangas susekti pasislė
pusią porelę.

Sako, Rykovas atsi
statydinęs

BERLYNAS, liepos 23.—Ne
patvirtintos žinios skelbia, kad 
dabartinis sovietų korfrisarų pir
mininkas, vadinas Sovietų uni
jos premjeras, atsisakė savo 
vietos.

Jau seniau buvo gandų, kad 
pats Stalinas nori Rykovą pra
šalinti ir užimti jo vietą.

LIETUVOS ŽINIOS
Sudegė Pažaislio 

miškas
Netoli Kauno yra Pažaislio 

giria ir toje girioje vienuoly
nas, dabar apgyventas jaunų 
davatkų, pas kurias važinėja 
Kauno bažnytinė ponybė “week 
end’ams” praleisti. Dabar tas 
miškas, 11 hektarų plote sude
gė. Ugnis grėsė ir vienuolynui, 
bet Kauno ugniagesiai išgel
bėjo.

Tubelienė krikštytoja
Liepos 5 d. Klaipėdoj buvo 

įkurtuvės naujai pastatyto lai
vo žiemos metu ledams laužy
ti. įkurtuvėse dalyvavo visa 
Klaipėdos “ponybė”. Ponia Tu
belienė, ministerio pirmininko 
žmona, atliko laivo krikštyto
jo ceremonijas, sumušdama į 
laivo pirmagalį sekto (šampa
no) butelį ir pasakydama šiuos 
krikšto žodžius: “Aš krikštiju 
tave, Perkūnas, ir linkiu ilgo 
bei laimingo gyvenimo”. Po to 
laivas nuplaukė, o krikštytojai 
nuėjo sekto gerti.

Po parodos
Apskaitliuota, kad didžiąją 

Lietuvos prekybos, pramonės 
ir ūkio parodą Kaune aplan
kė 102,000 žmonių. Parodoje 
prekes buvo išstatę 242 firmos, 
iš kurių 145 lietuviškos, 13 iš 
Klaipėdos krašto ir 97 iš už
sienių. — Kita, iš eilės ketvir
toji tokia paroda bebus tik po 
3 metų. Mažų parodų apskri- 
čiuose šiemet dar bus apie 18.

Užsidegė autobusas
Kauno stoty užsidegė nuo 

motorinio benzino (geso) pil
nas keleivių autobusas. Laimin
gu budu visi keleiviai spėjo 
išbėgti. Autobusas užgesintas.

Moderniška ligoninė
Kauno Karo Ligoninė Dr. Jo

no Basanavičiaus vardo tapo 
atremontuota. Atidarymo iškil
mėj dalyvavę Latvijos karinin
kai sakę, kad ta ligoninė yra- 
pavyzdingiausia visame Pabal- 
tijy.

Sovietų užsakymai
Kauno geležies išdirbinių fa

brikas, dabar kunigo Vailokai
čio, pirmiau buvęs B r. Smith, 
gavo stambius užsakymus iš 
Sovietų Rusijos. Užsakymai pa
daryti tuojau po parodos.

Mirčių paslaptys
Kaune, Ukmergės plente vie

no namo trečiame aukšte ras
ta nusišovusi 25 metų mergai
tė, Celina Naruševičaitė. Luk
šio gatvėj viename kieme ka
sant žemę darbininkai rado 
žmogaus kaulus. Abu įvykiai 
aiškinami.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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Aleksos-Angariečio 
instrukcijos Lietu
vos komunistams

Kaimynės valstybės dovanos 
Lietuvai 11,500 litų Į mėnesį 
“pašalpų”. Ištraukos iš in
strukcijų.

Kaunas. VI. 26. Elta. Kaip 
jau buvo pranešta, kriminalinė 
policija šiomis dienomis likvi
davo labai svarbias komunistų 
jėgas. Pas vieną sulaikytą 
komunistų politbhno vedėją 
Zigmą Šimkų rastus didelis pa- 

, kietas atgabentos iš kaimynės 
valstybės slaptos koresponden
cija®. Taip pat pas jį atrasta 
kompartijos., apyskaita, iš ku
rios matyti, kad kompartijoe 
išlaidos Lietuvoj per paskuti
nius mėnesius siekia 11.500 li
tu. Didesnė lėšų dalis buvo ski
riama komunistų veikimui Lie
tuvoj palaikyti ir teko centro 
komitetui. Taigi, Lietuvos 
kompartijos iždas yra ne cent
ro komiteto žinioj. Iš apys
kaitos paaiškėjo, kad daugiau
sia pinigų išleista kompartijos 
apmokamiems darbininkams ir 
komunistinės literatūros gabe
nimui iš užsienių.

Patekusio į policijos rankas 
slapto pašto Įtalpą sudaro An- 
garieeio rašytais instrukcijos 
kompartijai dėl darbo taktikes.

Taip pat yra įvairių patai
sų, pastabų dėl komunistų akci
jos vedimo Lietuvoj. Štai kelios 
iš daugelio prisiųstų Lietuvos 
komunistams nurodymų ir in
strukcijų ištraukos, kurios aiš
kiai nurodo, kaip turi būti ta 
komunistų akcija vedama

“Vesti agitaciją spaudoj il
gy vu žodžiu, šiai agitacijai 
panaudoti ne vien nuošaliai 
rengiamus masinius susirinki
mus, bet ir įvairių darbininkų 
susirinkimus, šaukiamus ki
tiems reikalams. Paaštrinti ko
va prieš Visų tikybų bažnyčias 
ir surišti ją su vedama akcija 
prieš SSSti. Kalėjimuose ko
munistų šventes pažymėti re
voliucinėmis dienomis. Spaus
dinti įvairias knygeles, kaip, 
pav., “Pasakojimai darbinin
kams’’, “Pasakojimai karei-' 
viams’* ir t. t. Jas išplatinti 
ten, kur komunistų darbas ne
vedamas. Knygelės turi būti 
su krikščionių demokratų fir
ma. Jos dalinamos tamsiems 
miesto ir kaimo darbininkams, 
federantams ir t.t.”

Charakteringa, kad centro 
komiteto nariams griežtai už
drausta dalyvauti kuopelių' po
sėdžiuose ir, bendrai, lankyti 
kuopeles. Visas, tos komparti
jos darbas pavedamas apmo
kamiems darbininkams, kurie 
gauna visai ne proletarišką at
lyginimą.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimą.* 
Orėsiu moka didelę aljfO- 

ll Jus salite išmokti šio Ke
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnieka, 

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

Dienos Ant Vandenyno

PER CRERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspie- 
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentu arba
NORTH GERMAN

LLOYD
139 W. Rando Ip h St 
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Naujas Kongresas 
bus išrinktas lap- 
, kričio mėnesy

Ar Suv. Valstijų piliečiai 
užtvirtins politišką partiją, ku
ri šiandien kontroliuoja val
džios legislatyvę dalį? Koks 
yra tautiškas atsiliepimas į 
laivų limitacijos sutartį, naują 
Tarifo Aktą iš 1930 m., per
mainymą prohibicijos Įstatymų 
ir kitus tautiškus klausimus.

Ateinanaieji Kongresiniai 
rinkimai šių metų lapkričio. 
4-tą dieną duos atsakymus į 
tuos užklausimus.

Suv. Valstijų Kongresas su
sideda iš dviejų butų —Atsto
vų Buto ir Senato. Visi nariai 
Atstovu Buto renkami kate 
dveji metai. Senatoriai renka
mi šešiems metams. Amerikoj 

•generalis rinkimas renka Nau
ją Atstovų Butą, kuomet senas

1 vis egzistuoja. Europos šalyse 
parlamentas turi būti uždary
tas pirm, negu naujas genera
lis parlamentinis rinkiftias -gali 
įvykti. Jeigu Kongreso narys, 
kuris bando būti Vėl išrinktas, 
nebūtų išrinktas lapkričio mėn. 
rinkimuose, jis vistiek pasilie
ka Kongreso nariu iki kovo 4 
d. 1931 m., kuomet naujas 
Kongresas susirenka.

Atstovų Butas susideda iš 
•135 narių ir penatas iš na
rių. žemesniame Bute žmonės 
visų valstijų atstovaujami su
lig skaičiaus, ir todėl didelės ir 
labai apgyventos valstijos kaip 
New Yorkas turi 43 atstovus, 
Pennsylvania—36, Illinois 25, 
kuomet Florida turi 6, Ida fa)
2 ir Arizona ttk vieną atsto
vą. Skaitlius Atstovų Puto 
narių yra Kongreso nustaty
tas, kas dešimtį metų po ėmi
mo tautiško cenzo. Yra vienas 
atstovas kiekvienam 2’20,00*0 
žmonių, kiekviena valstija turi 
mažiausia vieną atstovą.

’ė
Senate, kiekviena valstija 

turi lygų skaitlių narių, turi 
‘du senatorius nepaisant didu
mo arba gyventojų skaičiaus.

Šiandien dabartinis Atstovų 
Butas susideda iš 260 republi- 
konų, 174 demokratų ir 1 uki- 
ninko-darbitiinko.

Senate yra 5T republikonai, 
39 demokratai ir 1 ukininkas- 
darbininkas. •

Abiejų Kongreso Butų narių 
algos yra $10.()Q0 i metus. Bet 
taip pat keliavimo išlaidos už
mokama, kaip ir raštininko al
ga ir kitos mažesnes išlaidos.

Dvi didesnės politinės parti
jos yra žinomos kaipo demo
kratų ir republikonų partijos 
nuo 1855 m. Nuo to laiko net 
37 kongresiniai rinkimai įvyko. 
Kepublikonai turėjo viršenybę 
Senate net 28 sykius ir 25 sy
kius turėjo daugiausia narių 
Atstovų Bute. Demokratai 
valdė Senatą 8 kartus ir At
stovų Butą 12. Po vienų rinki
mų stiprumas Demokratų ir 
Fiepublikonų buvo lygus. Buvo 
respublikoniškas Senatas ir de
mokratiškas Butas net 6 kar
tus, ir demokratiškas Senatas 
ir republikoniškas Butas net 5
kartus. /

Kongreso darbi!
Suv. Valstijų Kongresas su

daro atskirą ir nepriklausomą 
valdžios dalį. Kongresas gali 
paskelbti karą, žmones takšno
ti, paskolinti pinigų, sutvarky
ti komerciją su svetimomis ša
limis, ir tarpe valstijų, sutvar
kyti natūralizaciją ir t.t. Vi
sos pinigų Įpinti kimo bylos tu
ri prasidėti Atstovų Bute. Iš 
kitos pusės, Senatas turi vie- 
nintėlę galią vesti Visus apkal
tinimus augštų federalių valdi
ninkų; sutartys Prezidento pa
darytos su svetimomis šalimis 
turi būti Senato užgirtos, ir 
taipgi prezidentiniai paskyri
mai ambasadorių, Atigšėiausio 
Teismo teisdarių ir daug kitų 
Suv. Valstijose valdihinkų ttiri 
būti Senato užgirti. [FL1S].

Pirmoji Amerikos
Lietuviu Ekonomi

nė Konferencija
i (Tęsinys)

tff Ameriea in iftdustry, Which 
has constanfly brotight about 

i a reduetion of costs, has comė 
very largely through mašš 
produetion. Mass pręduction is 
only possible where there is 
mass demand. Mass demand 
has been created almost en- 
tirely through the develop- 
ment of advertising. In this 
and likę communities public 
sentiment is everything. With 
pub|ic sentiment nothing cąn 
fail; without it nothing can 
succeed; consegųuently he who 
molds public! sentiment goes 
deeper than he who enact sta- «
tutes or pronounces decision. 
He makos statutes and deci- 
sions possible or impos’sible 
to be executed.” (Adresas pa
sakytas sveikinant per Inter- 
national Advertising Associa- 
tion seimą Washingtone 1926 
m.).

Savo kalbą p. Husband bai
gė šiais žodžiais’: “When we 
stop to consider the part 
which advertising plays in 
modern life of produetion and 
trade we see that basically it 
is that of education. It in- 
forms its reader of the exis- 
tence and nature of commodi- 
ties by explaining the advan- 
tages to be derived from their 
ūse and creates for them a 
wider demand. It makes new 
thoughts’, new desires, and 
new actions. By changing the 
attitude of mind it changes 
the material condition of the 
people. Advertising creates and 
changes this foundation of all 
pppular action, public senti
ment or public opinion. It is 
the most potent influence in 
adopting and changing the 
habits and modes of life. af- 
fecting what we eat, what wc-

Tautiško susipratimo atžvil
giu, lankymasis Lietuvoje ame
rikiečiams lietuviams yra la
bai naudingas, nes padeda 
jiems pamatyti naująją nepri
klausomąją Lietuvą, ne tokią 
kokią jie paliko ęmigruodami 
Amerikon arba apie kokią jau
nieji girdėjo iš tėvų. Ne-lietu- 
vių turistų lankymasis irgi la-’ 
b&i naudingas Lietuvos propa
gandos reikalams, jeigu ne pi
niginiu Atžvilgiu.

Ponas Gen. Konsulas dar 
priminė tai, kad vykstant j 
Lietuvą turistams prisieina pa
sirinkti vieną iš keliu: “lietu
viškąjį” kelią arba “ne-lietu- 
viškąjį”. Juros kelias tiesiai 
Į Klaipėdą yra lietuviškas ke- 

ilias ir pageidautina, kad lietu
viai dažniausiai tą kelią pasi
rinktų.

P-o P. žadeikio kalba nesu
kėlė jokių diskusijų, kadangi 
tatai buvo tiktai grynų gyve
nimo faktų konstatavimas, pa
remtas statistiniais daviniais’. 
Kalba Konferencijos dalyviams 
patiko. Galbūt keletas Konfer. 
dalyvių tuo pačiu laiku nutarė 
keliauti Lietuvon, kaipo “tik
ras” turistas.

Dr. Vinikas kviečia p. Joseph 
Husband, kuris buvo rekomen
duotas per “Advertisers” Club 
of New York”, pakalbėti tema 
“Principles of Advertising”.. 
Jis savo kalboje trumpai api
budino garsinimo teknikos to
bulėjimo istoriją, garsinimo 
svarbą ir jo reikšmę tarptauti
niam santykiavime, ir suteikė 
kelis konkrečius pavyzdžiui 
kaip garsinimas’ pasireiškia 
gyvenime ir bizny, ir kaip pla
čiai nūdien garsinimas prakti
kuojamas gerais rezultatais. 
Jis nurodė r kelias modernines 
kompanijas, k. a. yolyieČi’ų bėi 
švedų, ir i jų -leidžia Mas savo 
garsinimams Amerikos sumas, 
ir i atsiektus rezultatus ekono
miniam kilime ir kraštų popu
liarinime. Kalbos gale jis cita
vo prezidento C. Coolidge min
tis apie garsinimą, kurios la
bai klausytojams užimponavo. 
Citata seka:

“Under the stimulation of 
advertising the country hals 
gone from the old hand me- 
thods of produetion which 
vvere so slow and laborious 
with high units costs and loW 
wages to our present great 
factory system and its mass 
produetion with the astonish- 
ing results of unit costs and 
high wages. The preeminence

K

Galvos skaudėjimas

p^EVISUOMET gali sulaikyt dar
bu ir pasiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimai Piliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekvieną kartą 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmuiydcuri mi
lijonai vyitj ir moterų rfaiidoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimų; 
nc’urRfaijų ar neurifį;- reumatizmų, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums gali 
sulaikyti. Pirkit Bayer. Tai tik
ras Aspirinas. Turi medikalj pat- 
vtrtipimų. Žinot ka imat. Dėželėj žo
dis “tikras” raudonai parašytas.

BAYER 
ASPIRIN 

wear aM the work and play 
of the whoiė natton. Formerly 
it tfas an axįom that competi- 
tion was the life of trade. 
Under the methods of the pre
sent day it would seem to be 
more appropriate to say that 
advertising is the life of 
trade.”

Ponas J. Husband yra<narys 
garsinimų fiidnos Husband and 
Thomas, ir buvęs pakviestas į 
kelias Europos valstybes su
pažindinti *su vėliausia garsini
mo teknika.

Jam baigus kalbėti, svečiai 
perėjo į rūkomąjį “lounge” sa
loną aukščiau. Ten, paragavę 
danų kavos ir cigarų. Konfe
rencijos darbai buvo tęsiami 
Toliau. Dr. M. Vinikas pakvie-
tė iš eiles kulbėti p. Paul Fitz- 
patrick, Bush Service Corp’n 
of New York vice-prezidentą.

Kalbėtojas pasisako nevar-

SDfiCialtBtaf rydyme chrontilni Ir U- 
rq. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateilan- 
kyklt paa mane. Mano pilnas i6egzanUnavi- 
maa atidengs .jueq tikrą liga ir jei nė apsi- 
fmsiu jue gydyti, sveikata Jums sugry*. Ei
kit pas tikra spedaliata, kuria neklaus juką 
kur ir kais jum n skauda, bet pats pasakys 
po galutino jftegzaminavlmo—kas jums yri

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson fiIvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:3O> vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1' po pietų 
7

VISADA "CAMP1ONE"!
Kai išbantiet perdėjimus

Būk blaivus—būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nofi išlaikyti tą moderniška*, visada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj — užsirūkyk

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin

lucky
STRIKE.

______  ma 
erzina jugy gerklę

Lucky Strike, puikiausi 
cigaretai, kokius jus ka
da rukėt, pagaminti iš 
puikiausių tabakų Derli
aus—“JIE SPRAGIN
TI0. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo pro
cesą. Visi žino kad žiluma 
valo ir taip satko 20,679 
daktarų kad Luckies 
Žiau

♦"Nuosaikumas diete, man rodo*, yra pirmas ir didelis reikalavimas bet kuri.*.m gydyme kurį galėtumėt pavadint galutinai patenkinančiu,’’ sako 
£)r. Beverley Robinson, New York Medikai Ziurnale. Mes netvirtinotn, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar 
sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandyt, "jų vietoj—Hižsifūkykit Luckf”. Tūo jūs išvengsit perdėjimų daly-

• kuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

’ , UŽSUK—Lucky St'njre Šokiu OntKestrą kas ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.
t © 1930. The American Tobacco Co„ Mfrs.

ginsiąs klausytojų su finansi
nėmis kalkuliacijomis, bet šne
kėsiąs tiktai antruoju klausi
mu, apie finansų elementą im
porto prekyboje. Savo kalboje 
jis nušvietė kokią didelę reikš
mę sudaro kredito teikimas 
importieriams ir to kredito 
lankstomas. Užmezgiau t gyves- 
nius prekybos ryšius, impor- 
teriams tenka pakelti daug 
sunkumą dėl įtarimo, nepasiti
kėjimo, kartais dėl nepatenki
namų pristatymų, bet pirmoje 
eilėje tenka susidurti su stam
besnių operacijų finansavimo 
kliūtimis. Kai prekybos ryšiai 
yra menki ir prekybininkai tė
ra mažai žinomi, — kyla ne

įgaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyry 
Siutai, 
Topkautai 

Moterų j
Paprastos Dresės ,• *
Kautai , •)

J šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenvvood Cleaners
740-44 West 47th Street

$

pasitikėjimas, įtarinėjimas ir 
kreditą sunku gauti. Jis nuro
dė kelis pavyzdžius iš savo 
santykių su lietuvių importe- 
riais, ir siūlė susirūpinti kre
dito didinimu ir budais finan
suoti prekybą. Jisai tarp kitko 
nurodė, kad Lietuvai nėra eko- 
nominga eksportuoti iš Klaipė
dos popierinę masę, nes iš jos 
turėtų sau gaminti popierą.

(Bus daugiau)

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

spo
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Kinijos šauksmas 
prieš komunistus
Maskvos voras' išlpėtė savo

tinklą

‘‘Kas išgelbės musų liaudį?” 
—tokiu antgalviu tilpo China 
VVeekly Review vienos kinietis 
atsišaukimas iš Shangai: 
“Kokią pabaisų gauja slenka 
patylomis į musų šalį iš šiau-1 
rėš, ir savo aštunkojo replėmis 
gniaužia gyvybę! žemdirbystė, 
pramonė, prekyba, švietimas, 
visa jaučia to smagumo pasek
mes, ir greit musų šalis nustos 
gyvavusi, nes jokia supuvusi 
tauta nėgali gyvuoti šią pro
greso ir keitimosi gadynę.

žino apskričių gali gauti mo
kesnių,'iš kur ji gaus fondų už
laikyti armijai ir nugalėti 
banditų siautimą? Taip tas už
burtas ratas ir sukasi, ir žmo
nos kenčia., ir galų gale bėga 
Į provincijos' miestus mirti.

Maskvoj kas met po tris 
tūkstančius kiniečių jaunuome
nės yra išmokinami komuniz-
žmonerns vadovauti... Tiek ap
sukri ir akyplešiška yra jų 
propaganda, kad niekas negali 
net įsivaizdinti nuostolių, ko
kie daromi nacionalinio cha
rakterio savitumui, kol viskas 
bus pervėlu.”

Patentų mokestis 
pakelta

LIETUVA

tiesiu keliu HAMBURGĄ
Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montreal, garsiuoju St. Lawrence 
upės Keliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas! Ant visu Ca- 
nadian Pacific laivu, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gera valgi ir didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, rouru^ 
trip, i Klaipėdą.
Pilnos žinios ir kainos nuo jūsų 

vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Aflent,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III.
Tel. VVabash 1904

Canadian 
S1 Pacific

U’aciuc and Atlantic Photo J

Bridgeport, Conn. — Ches- 
ter Taylor, kuris už tam tikrą 
atlyginimą sutinka, kad tyrinė
jimo tikslais daktarai jo akis 
apkrėstų trachoma. Prie to 
verčia ji gyvenimo sąlygos: 
jis yra bedarbis ir negali už
laikyti savo šeimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

į Dalyvaus Naujienų 
i gražuolių konteste

Laiškai Pašte

“Ištisos provincijos yra su
naikintos užpludusių komunis
tų”, šaukia toliau kinietė, “ir 
žmonės bėgioja kas kur gali, 
neturėdami kur galvos pri
glausti. Netekę jokio ištek
liaus, jie bėga į tamsius pože
mius ir vargingas palapines 
provincijos miestuose, kur, iš
badėję, pusplikiai, jie krinta 
nuo ligų ir nyksta nesuskaito
mais' būriais.

Laimingesnieji tų vargšų 
broliai ir seserys kad ir nete
ko žemių, bet turėdami pinigų 
pabėgo i portų miestus, ir ten 
kinematografuose sotina savo 
namu alki ir bara savo valdžią 
už nesugebėjimą jų apginti. 
Bet jiems išsinešus pinigus, ir 
nemokant taksų, kuomet iš 81 
apskričio valdžia vos tik iš tu-

Birželio mėn. trečia savaitė 
sulaužė visus Patentų Afiso 
rekordus dėl išduotų patentų— 
per tą savaitę patentų išduota 
net 3,174. Tai net keturis 
kartus daugiau, patentų, negu 
normališkos savaitės skaitlius. 
Birželio mėn. iš viso išduota 
net 7,669.

Tas stebėtinas padidėjimas 
nėr dėl nepaprasto darbštumo 
tarpe 'Amerikos išradėjų, bet 
dėl naujo Įstatymo, kuris Įėjo 
galion birželio 1 d. ir kuris pa
kėlė valdišką mokestį nuo $40 
iki $50. Išrdėjai, kuriems pa
tentai buvo pavėlinti, visi ban
dė pasiųsti paskutinį užmo
kestį prieš gegužės mėnesio 
pabaigą, kad nereikėtų mokėti 
naują kainą.

Po dabartine procedūra rei
kia mokėti $25, kuomet aplika
cija paduodama ir liekamus 
$25, kuomet patentas pavėlin
tas. Padidintas mokestis už
mokės algas naujų darbininkų 
Patentų ofise. Jau per ilgą 
laiką reikėjo daugiau s pagel- 
bos šiame ofise.

Kas met biuras gauna apie 
90,000 aplikacijų ir 45,000 pa
tentų išduoda. [FLIS].

Šie laiškai yra ate.le iš Europos. 
Kam jie priklauso, tegul nueinu i 
vyriaus} j j paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

002 Relscini Marcijonni
906 Ciuksys .Jonas

• 908 Duder P
912 Grigutaitie Ona
922 Kazantsis Antonios
929 Lukas Bota
937 Rubinas Kazomcros
945 Toninka Juozapas
947 Vaitseul Stella

TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
VICTORIOUS RESUMPT1ON

here that it has been, to a grrtat 
extent, through his splendid 
pitching that thc iMaroons have 
been so successful this seas'on. 
Lefty given good support 
in the seeond game. The in- 
field completčd. a difficult 
double-play to stop scores in 
the early part of the game. 
Through-out the game the in- 
firld and outfield mnde rlifli- 

hard hit bal’.s

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag

nesia

cult 
and stoppcd possiblc hits and 
scpres.

Bcsides Lcfty’s line pjtching 
he did wel) -at bat. In six trips 
td thc plato he got l’our sale I 
hits, one of them his First home- 
run cf the seasbn, a \valk and 
scorcd tliree runs. Chuck Rus
gis also did ’Well at bat. He \vas 
up at the plate six times and 
\vorked the pitcher for three 
vvalks, two hits, one of them 
his seeond home-run, a.nd 
scorcd five runs. F rauk Jurgi! 
also 
as a

hit a home-run. The team 
\vhole, made ninetcen hits.

Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek- 
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Tai p-lė Marijona Karkuc- 
kaitė, kuri bene pirmoji įsira
šė į “Naujienų” piknike ren
giamą gražuolių kontestą. Ma
rijona yra jauna lietuvaitė gi
musi Lietuvoj.

“Naujienų” piknikas Įvyks 
rugpjūčio (August) 3 d. Lai
ko nedaug beliko. Taigi lietu
vaitės gražuolės subruskitc ir 
Įsirašykite į gražuolių kontes
tą. Pralaimėti jus nieko ne
pralaimėsite, o tuo tarpu tu
rėsite progų laimėti puikų do
vanų. Neužmirškite, kad šiais 
metais yra skiriamos penkios 
dovanos, pradedant nuo $100 
vertės ir baigiant $10. Kitų 
dovanų vertė bus $50, $30 ir 
$15.

Rašykitės tuoj, nes greit ap
likacijos nebebus priimamos.

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

The Mairquette Maroons, base- 
ball team of the S.L.A. Gr. 260, 
which has been idlc since its 
victorlous invasion of Grand 
Rapids, Mieli., resumed activit- 
ies on a large scale this lašt 
Sun. įPlaying in the scorching 
hot su n the Maroons! playcd' i n 
a simalar manner and won a 
doublc victory.ln thc morning 
the team playcd the Eurekas at 
Archer and California and dc- 
cisively beat them. Thc finai 
score was—Maroons 14 — Eu- 
rekas 6. There after a littlc rest 
the Maroons traveled to Gage 
Park and encountcrcd the 
Buck’s Boosters. Again the Ma
roons weren’t to be stopped. 
They just about scorcd at will 
and playcd brilliant bascball i n 
the ficld. The finai seore of the 
seeond game was —Maroons 17 
—Buck’s Boosters 7.

Tony (Lefty) Schnukas pit- 
ched, both games. This year 
Lefty is going better than he 
has ever done. It mušt be said

Hying

įSunny 
Michi- 
Grand

Gab Sez: —
Say Chuck, \vho are ynu hit- 

ting those homers for?
Johnny — Hows about it, 

get a vvatermelon ?
How ertme Kelty thc 

trip to Sycamore?
I mušt say the two 

Girls mušt have liked 
gan after the trip to
Rapids. They are up to Paw 
Paw for two weeks.

Buddy, who sent you thc 
souvenir fish that \vas hanging 
in the mail-hox?

We wonder why Roy went 
up to Canadai. Maybc to wet 
his whistle, or maybc Stanley 
G. andį Gene kidnapped him.

Tony at the quarry — Wash 
my back, will you Dot?

Flo — 1’11 see yo’ — all in 
California.

Bro\vne Rusgis
everybody from the statė of 
Washington (I’m building a 
Dam).

Sez Gab. —C. R.

Milk of Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą puses 
paintes kalkių vandens neutra^ 
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

Heilo
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILL.

GRAŽUO’
KONTESD

Rugpjūčio-Augusto

3, 1930
CHERN AUSKO

DARŽE

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

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

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

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

Musų “raudonieji” baisiai rėkia, kad SLA. 36-am 
seime buvo pavartota policiją prieš triukšmadarius, ku
rie per pusantros dienos trukdė seimo darbą. Bet jie 
laiko visai normalių dalyku, kad tie patys triukšmada
riai, kurie buvo pašalinti iš seimo svetainės, skundžia 
SLA. Pildomąją Tarybą teismui- Tą skundikų bylą ko
munistų spauda visaip remia ir ragina savo skaityto
jus dėti jai aukų*

Tai kame gi čia logika?
Policija yra vykdomosios valdžios (administraci

jos) įrankis. Jeigu negerai yra šauktis policijos pagel
bės, tai kodėl yra gerai šauktis teismo pagelbos? Juk 
teismas taip pat yra valdžios šaka, kaip ir administra
cija.

Prileiskime, kad komunistiška SLA. narių frakci
ja dabartinę savo bylą prieš SLA. Pildomąją Tarybą 
laimėtų, t- y. kad teismas išneštų nuosprendį, jogei Ge
gužis, Jurgeliutė, Gugis ir kiti SLA- viršininkai priva
lo pasitraukti ir visus SLA. reikalus kartu su jo iždu 
perduoti Bacevičiui, Jeskevičiutei, Salaveičikui ir kom
panijai, — na, o pralaimėjusieji bylą Gegužis ir jo 
draugai atsisakytų teismo sprendimui pasiduoti. Ar 
tuomet komunistai nesikreiptų į policines ir visokias 
kitokias įstaigas, kad gauti tą, ką jiems teismas pri
teisė?

Mes neturime mažiausios abejonės, kad komunis
tai pelnys teisme prieš SLA. Pildomąją Tarybą tiek, 
kiek pelnė Zablockis ant muilo. Bet tik dėl pavyzdžio 
prileidžiame, kad jie laimės. Juk bylą komunistai už
vedė, tikėdamiesi ją laimėti, o ne su tuo tikslu, kad iš
kaulytieji iš proletarų doleriai patektų į “buržuaziškų” 
advokatų kišenius- Jeigu jie nori ją laimėti, tai jie turi 
būt pasirengę ir daryti atatinkamus žinksnius tame at
sitikime, kad laimėjimas bus jų pusėje- Taigi mes klau
siame: ar komunistiški skundikai šauktųsi valdžios pa- 
gelhos, sakysime, prieš iždininką Gugi, jeigu jisai, ne
paisydamas teismo sprendimo, atsisakytų pervesti Sa
laveičikui SLA. iždą?

Užtenka pastatyti šitą klausimą, kad .butų kiekvie
nam aišku, koks yra į jį atsakymas. Nėra jokios abe
jonės, kad komunistai visus “buržuaziškos” valdžios 
organus stengtųsi pastatyti ant kojų, idant jiems ne
ištruktų iš rankų tas milionas dolerių, dėl kurio jie 
šiandie bylinėjasi su SLA. Pildomąja Taryba.

Tai kur yra nuosakumas jų pusėje dabar, kelti pro
testus prieš SLA. seimo viršininkus, kurie šaukėsi val
džios pagelbos prieš triukšmadarius?

Jokios logikos tokiam bolševikų elgimesi nėra- Jie 
patys pradeda peštynes ir paskui patys rėkia, kada 
gauna į kailį- Tai yra veidmainiška ir nevyriška tak
tika.

Viena iš dviejų: arba laikyti valdžios kišimąsi i 
organizacijos reikalus nepageidaujamu dalyku ir prie 
jos nąsikreipti — arba naudotis valdžios pagelba ir 
tuomet pripažinti visas iš to išeinančias pasėkas.'

Musų bolševikėliai, nežiūrint Viso savo tariamojo 
“revoliucingumo”, valdžios pagelbos neniekina. Prie
šingai. Niekas nėra mėginęs tiek kartų prisikabinti 
prie SLA. Pildomosios Tarybos su pagelba teismų ir 
advokatų, kaip “progresyviai”- Dabartinė jų byla yra 
tik naujas bandymas nugalėti SLA- Pildomąją Tarybą^ 
su valdžios pagelba. Ar tad ne gėda yra jiems dabar 
raudoti, kad valdžios pagelba tapo pavartota, galų ga
le, ir prieš juos pačius?

SMETONININKAI BANDĖ SUSITAIKINTI SU 
VOLDEMARU

Lietuvos tautininkų “Aidas” liepos mėn. 7 d. rašo 
apie Voldemaro atsilankymų į tautininkų suvažiavimų, 
įvykusį birželio mėn. pabaigoje Kaune. Buvęs Lietuvos 
diktatorėlis tame suvažiavime pasakė ilgą kalbą, o pas
kui ištiesė ranką kum Mironui, duodamas tuo suprasti, 
kad jisai norįs susitaikyti su valdančiąja frakcija- Po 
šitų Voldemaro žinksnių tautininkų centras pasiuntė 
pas jį delegaciją galutinai susitarti dėl “taikos”, bet 
jos kelionė teigiamų rezultatų nedavė.

Atsilankiusiems smetonininkų centro pasiuntiniams 
Augustinas pareiškė, kad tautininkų sąjungos lyderiai

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ------------------ $8.00
Pusei metu ............................ — 4.90
Trims mėnesiams------------ --- 2.00
Dviem mėnesiam________ ____ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per išnešioto jusi 
Viena kopija :.....  8c
Savaitei-----------------------------   18c
Mėnesiui________ - - , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams............ .... ... ................ $7.00
Pusei metu________________ < 8.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams ________  1.25
Vienam mėnesiui —----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ._____ u . »■ ■*■■■■. $8.00
Pusei metu__________——— 4.09
Trims mėnesiams —--------- 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jo nesupratę: jisai, kaip buvęs opozicijoje, taip ir ke
tinąs joje pasilikti. “Nuo šiol, jo nuomone, jo opozici
nis veikimas turėsiąs būti dar stipresnis”, sako oficio
zas. “Apskritai, jo nusistatymas nė vienu klausimu nė 
kiek nesąs pasikeitęs.”

Atrodo, kad iš valdančiosios frakcijos pusės buvo 
dedama daugiau pastangų įvykinti “taiką” tautininkų 
eilėse, negu iš Voldemaro pusės. Jisai gavo progos ne 
tik dalyvauti tautininkų suvažiavime, bet ir pasakyti 
ilgą kalbą; paskui, smetonininkų šulai bandė vesti su 
juo derybas- Matyt> valdžia jo bijo-

Nepasisekus geruoju su buv. “tautos gelbėtoju” 
susitaikyti, dabar daroma žinksniai kitaip į jį paveikti. 
“Lietuvos Žinios” praneša, kad Voldemaras esąs pa
trauktas tieson:

“Pulk. Štencelis Voldemarą patraukė tieson 
(už ką, nepasakyta. — “N?’ Red-). Byla, pas Kau
no Į nuov. taikos teisėją, busianti sprendžiama 
apie liepos mėn. pabaigą.”
Tokia “tautos vienybė” viešpatauja tarpe Lietuvos 

tautininkų-

GAL IR STEIGSIĄ “RAUDO
NĄ SUSIVIENIJIMĄ

Neseniai “Naujienose” buvo 
pranešta, kad komunistai ren
giasi atskelt kiek galint dau
giau kuopų nuo SLA. ii- kurti 
savo atskirą “raudoną“ Susi
vienijimą. Šitą pranešimą da
bar beveik pilnai patvirtina 
brooklyniškė “Laisvė”.

Savo apžvalgos straipsnyje 
ji sako:

“Ar pažangieji SLA. na
riai po vadovybe legališkai 
(-? “N.” Red.) išrinktos pil
domosios tarybos Meldažio 
svetainėje laikytame, seime, 
tuoj aus darys žingsnį orga
nizavimui naujo Susivieniji
mo, mes dar nežinome. Gal 
būt, kad pažangiesiems ir 
nebus kitos išeities, kaip 
tik sudaryt naują Susivieni
jimą (ar girdite? — “N.” 
Red.) ir tuo budu užduoti 
smūgį fašistams ir socialfa- 
šistams.”
Stalincų organas, vadinasi, 

pripažįsta, kad komunistai gal 
būt ir organizuos naujų “susi
vienijimą“. Tai kam komunis
tai šaukia, kad “Naujienų” pra
nešimas buvęs “melagingas”?

SKALDYTOJAI SKUN
DŽIASI

Brooklyno stalincams “gar
susis“ M. žaldokas telegrafuo
ja iš Wilkes‘ Barre, Pa..- kad 
Pittstone komunistų sušauktą 
“speciali 7 kp. SLA. susirinki
mą“ išardė policija ir suareš
tavo visus susirinkimo daly
vius.

Smulkesnių paaiškinimų apie 
tą atsitikimą bolševikai nepa
duoda, bet iš žaljoko telegra
mos galima spėti, kad Pittsto- 
no komunistai buvo sušaukę 
kai kurių SLA. narių susirin
kimą ir bandė jį atlaikyti 7 
kuopos vardu, žinomas triukš
madarys Žaldokas tur-but bu
vo pakviestas pasakyti susirin
kimui “spyčių”. Gi SLA. 7 kuo
pa, norėdama sulaikyti komu
nistus nuo tokio neteisėto jos 
vardo vartojimo, kreipėsi į po
liciją ir ši juos paėmė už pa
karpos.

Dabar komunistai skundžia
si. Bet kas gi kaltas, kad jie 
neatsižvelgia nei į žmonišku
mą, nei i teisėtumą?

Įsivaizdinkime, kad Brookly- 
ne susirinktų būrys žmonių, 
pasiskelbtų, kad jie laiko 
“Laisvės” Bendroves susirinki
mą ir imtų, tos Bendrovės var
du, daryti visokius nutarimus 
apie “Laisvę”. Ar “Laisvės” 
Bendroves viršininkai nesi- 
griebtų priemonių šitokiai ata
kai prieš ją sustabdyti? Ar jie 
nereikalautų, kad įsikištų val
džia ir tokį neteisėtą susirin
kimą uždarytų ?

TIK DVIEJŲ BALSŲ 
DAUGUMA

“Naujienose” buvo rašyta 
apie Anglijos parlamento bal
savimą, kuriame valdžia išsi
gelbėjo nuo pralaimėjimo tik 
3 balsy dauguma. Oficialiai 
patikrinus to balsavimo rezul
tatus. pasirodo, kad darbiečių 
valdžios dauguma buvo dar 
mažesne, būtent, tik 2 balsu.

Parlamento liberalų frakcijo
je dabar reiškiasi didelis pasi
piktinimas Lloyd George’u, dėl 
kurio įnešimo tas balsavimas 
parlamente įvyko. Lloyd Geo- 
rge’o įtaka liberalų partijoje 
labai susilpnėjo. Opozicijai 
prieš jį vadovaują Herbert 
Samuel.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IN
TERNACIONALO CENTRAS

KELIAMA BERLYNAN

Tarptautiniu profesinių są
jungų (unijų) kongresas, ku
ris laike savo posėdžius Stock- 
holme, Švedijos sostinėje, nu
tarė 55 balsais prieš 30 per
kelti organizacijos centrą i 
Berlyną. Tokį įnešimą davė 
Anglijos ir Švedijps unijų at
stovai; o Vokietijos atstovai 
nuo balsavimo susilaikė.

Iki šiol profesinių sąjungų 
Internacionalo centras buvo 
Amsterdame. Todef s’ocialistų 
vadovaujamas profesinių są
jungų Internacionalas buvo pa
prastai vadinamas “Amsterda
mo Internacionalu” (atskyri
mui jo nuo maskvinio arba 
“raudonojo” unijų internacio
nalo).

“VIENYBĖ” KALBA APIE 
UNIVERSITETĄ

Brooklyno “Vienybė“, labai 
karščiuodamasi, gina Lietuvos 
valdžios padarytas dekreto ke
liu Universiteto “reformas”, 
kuriomis Universitetas neten
ka savo autonomijos. Tokios 
“reformos”, girdi, buvusios rei
kalingos, nes Lietuvos Univer
sitete esą perdaug įsigalėję vi
sokį “izmai”.

Kaipo “izmų” įrodymą, laik
raštis paduoda šitokį faktą:

“Lietuvos Universiteto po
nai profesoriai atsisakė pri
imti į’ universitetą gabiau
sią (? “N.” Reds) tautos va
dą (!’.), profesorių Voldema
rą. pasauliniai pagarsėjusi
diplomatą, iškėlusį Lietuvos 
autoritetą pasaulio politi
koj.... Atvažiutų Voldemaras 
į Ameriką, tai Harvard ir 
Yale universitetai, tikime, 
jam suteiktų garbės diplo
mus.“

Vadinasi, jeigu Lietuvos U- 
ui versi tetas nekviečia p. Vol
demaro už profesorių, tai jis 
negeras ir jį reikia “reformuo
ti”. Bet “Vienybės” redakcija 
imasi kalbėti apie dalykus, apie 
kuriuos ji nieko neišmano. Vi- 
sų-pirma, ne p. Valaičio nosiai 
spręsti, ką Ameyik

[Padflc and Atlantic Photo]

Ilelen Wills Moody, pasaulio 
tennis čempionė, kuri trumpam 
laikui buvo sustojusi Chicagoj

rios kitos šalies aukštosios 
mokslo įstaigos pasakytų apie 
Voldemaro “gabumus”. O ant
ras dalykas tai —. “Vienybes” 
redaktorius' turėtų patirti, kas 
yra universitetas, pirma negu 
reikšti savo nuomonę apie tai, 
kaip jisai turi būt tvarkomas.

Universitetas tki ne policijos 
nuovada, bet auklėjimo ir 
mokslinio tyrinėjimo įstaiga. 
Kas gi gali geriau spręsti apie 
tokios Įstaigos tvarkymą, kaip 
patys auklėtojai ir mokslinin
kai. t. y. profesoriai? Jeigu 
pripažinsime, kad žmonės, ku
rie skaito lekcijas studentams, 
nėra kompetentingi palaikyti 
tvarką savo Įstaigoje ir tarti, 
kokius naujus profesorius 
kviesti, tai turėsime pasakyti, 
kad jie netinka savo vietas už
imti.

Bet sakyti, kad už visus uni
versiteto profesorius galįs ge
riau galvoti švietimo ministe- 
ris arba kuris kitas valdančios 
biurokratijos atstovas, tai jau 
yra daugiau; negu 'juokinga.

Įgnorantas “Vienybės” re
daktorius pasakoja, kad, ačiū 
Lietuvos 'Universiteto autono
mijai, jame iki šiol šeiminin
kavę “rusiškos' mokyklos poli
tikieriai”, — kuomet tikrumo
je yra kaip tik atbulai. Cariš
koje Rusijoje universitetai tu
rėjo mažiau autonominių teisių, 
negu bet kurios kitos kultūrin
gos šalies universitetai. Rusi
jos universitetus ne tik kon
troliavo caro činauninkai. bet 
į jų vidujinius reikalus nuola
tos kišdavo savo nosis net žan
darai ir slaptosios policijos 
(ochranos) agentai.

Kada buvo steigiamas dabar
tinis Lietuvos Universitetas, 
lai pavyzdys buvo imamas ne 
iš Rusijos, bet iš Vakarų ‘Eu
ropos, kur mokslo įstaigos yra 
pasiliuosavusios nuo biurokra
tų ir “patriotiškų” žandarų 
globoš. O rusišką tvarką Lie
tuvos Universitete šiandie bau1 
do įvesti kaip tik tautininkų 
valdžih.

Niekas nėra Lietuvoje taip 
persigėręs cariškos Rusijos 
raugu,- kaip tautininkai, kurie 
daugumoje ir nėra ragavę ki
tokios kultūros, kaip rusiškos. 
Todėl, nors jie dažnai dekla
muoju apie “tautą“, bet savo 
“naujais” sumanymais jie tik
kelia iš numirusių Rusijos ca
rizmo tvarką.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

ar ku- yra naudingos.

’ Atostogos Alpėse |
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(Tąsa)

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

—Dar šiandien noriu būti 
ant to išdidaus piikpakaušio 
viršūnės,— tariu visai atvirai 
manydamas.

—Stok, ne (taip gteitai pasie
kiamos viršūnės!—suvaldė ma
ne vadas..

Radau savy diplomatinių
< gabumų

Kas kam skauda apie tai jis 
ir kalba.

Man rūpėjo, kaip savo naštą 
numetus. Kad ji mane baigė 
nusmaugei apie tai viešai kal
bėti honoras neleido. Todėl 
pradėjau nuo kito galo, vaiz- 
džiais žodžiais mušdamas į Pa
to silpnybę, kalbant apie valgį 
ir poilsį ir norėdamas išprovo
kuoti jį pirmą padaryti pavyz- 
dj.

—Kaip žavėtina čia, tariau 
atrėmęs kukšterą į kerėplos eg
laitės liemenį, kuri sausomis 
šaknimis kabinojosi į stačią ak
mens uolą ir rodėsi mažiausiam 
vėjui pūkštelėjus nugrius aš* 
tuonių šimtų ' metrų aukštumo 
skardžiu j ramų ežero stiklą.— 
Aš visiškai pamiršau, kad ei
nam, rodos. sėdžiu minkštoj 
pievoj šalę naštą pasidėjęs, ge-' 
riuosi pasaulio grožybėmis ir 
valgau gardžius karališkus pus
ryčius.

—Taip, mes dabar patys ka
raliai, patys savo pavaldiniai, 
atsakė Patas: galime eiti, sė
dėti, gulėti. valgyti, nieks 
mums, jokio etiketo nenustato.

—Aš visai nenoriu valgyti 
nei sėdėti, tariau seilę rydamas 
ir po našta kniubdamas: kad 
čia butų kumpiai, dešros pa
tiesti, išvirta arbata kvepėdama 
garuotų, aš net neparagaučiau.

—Ar gi jaU neparagautum? 
nenorėjo tikėti Patas.

—O, ne, sakau, ir naštos, ku
ri lengvesnė už pūkų svarų ne- 
pas'idėčiau, kad ir dar labiau 
žavingą aikštę rastume, kaip 
šitoji.

—Ar gi jau ir nesėstumeis?
—O, ne, tegu dar tiek neš

čiau savo kukšteroj įvairių pus
ryčiams maisto ir gėrimų pro
duktų, Kurie prašyte prašosi iš 
krepšie/ i skilvi.x

—O. kad taip mudu iš tikro 
šioje vietoje parengtu va sau 
laisvus pusryčius ? Susigundė 
Patas: aš manau, tų užkaisk 
virdulį, aš tuotarpu naštą nu
metęs sausų šakų parinksiu.

—Kaip nori, atsakiau, laiky
damasi, kad iš susijaudinimo 
nenušokčiau į bedugnę: man vis 
viena. ,

Atsisėdau ir ėmiau ruošti 
verdamąją mašinėlę.

—Turiu papratimą atsisėdęs 
virti—pasiteisinau.

—Tai ko nepasidedi kukšte
ros?

—Tai jau gana, kad pats sė
džiu, atsakiau: bet jei manai, 
kad bus patogiau, galiu pasidė
ti— nuverčiau lyg girnų ak
menį nuo pečių.

Aš—demokratas
Musų laužo melsva durnų sro

velė linksmai nuvingiavo iki 
pačiai kalno viršūnei. Arbata 
kunkuliavo virduly ir ant pa
tiestų vėjo j akių teikė stačiai j 
burnas papiaustyti užkandžiai.

—Butų neprošalį išsimau- 
džius, tariau nuėjęs prie kriok
lio blokinių indelių praskalauti. 
Kažin'kaip atrodo išsimaudžius 
tokiame vandeny? —Baisiai ge
rai. Išsiprunkštęs po krikšto- 
lines kaskadas užsiropiau pus
ryčių ir kol Patas išsimaudė 
veik pusę bondulės sutrupinau 
kąsnių besig'amindamas. Valgyti 
Pato nelaukus mat sutartis ne
leido.

Gardu buvo.
Tą nuomonę išreiškiau viešai.
—Kalnuose turi būti gardu— 

konstatavo Patas: dėlto, kad čia 
visuomet nedavalgoma —ir at
ėmė iš mano panosės visą pus
ryčių peizažą.

—O tai kam? nustebau.
—O tai, kad neapsunkintų li

pimo.
Sutikau; nes Patas be vado ėjo 

dar ir intendanto pareigas, o aš 
jį rinkau demokratiniu budu. 
Tai jam ir į akis pareiškiau.

—Patas ir neabejoja dėl Pa
tuko demokratiško nusistatymo, 
atsakė jis: bet jei Patukas iš
mazgos indus, tai bus vien jo 
įsitikinimo patvirtinimas.

Nesitęsiau tetai praktiškai į- 
rodyti, mintydamas šiaip: Pa
tas yra šiek tiek egoistas, bet 
vadas kitoks' ir neįmanomas, 
juo mažiau ekonomas, šykštus, 
taupus ir tiesus kaip Saliamo
nas. Nors sielos gale ir tru
putį rugojau, kam neduoda tiek, 
kiek noriu, bet reikėjo klausyti. 
Kas savo valdžios nerugoja, 
kad ji ir kažkaip stengtųsi. 
Man pirmajam išpuolė laime in
dai mazgoti... Bet tai nieko ne
reiškė kalnuose, kur nėra lyties, 
luomo ir pažiūrų skirtumo, čia 
mano pažiuroš į indus buvo to- 
kios: tai geras kelionėj daik
tas, o todėl reikia jų valyti. 
Vien baimė ėmė, kaip bus, jei 
pirmam teks ir koše virti.

Patas nusižiovavo
Kiekvienoje 'kultūringoje šei

mynoje yra paprotys po pietų 
truputį pafilosofuoti. Ir aš ta
riau: Viešpatie,, kas- aš prieš 
Tave—patys niekai! Štai jau 
pusė dienos, kai savo nuodėmių 
naštą į Tavo aukštybes tempiu, 
ir jos kaip buvę iš padangių 
tebegraso, tuotarpu kai perse
nusi varna vienu ipu iškyla au
kščiau mano visos dienos sun
kaus (triūso.

—Dievas davė vienam nuei
damas kitam pareidamas', pri
sidėjo ir Patas.

—Kaip tai galiu suprasti, va
de? paklausiau.

—Varna gali už tave grei
čiau įskristi į kalną. Už tatai 
jokia varna neprilygs tau kri
time. Šiame atvejy mums pir
menybė.-—

Pažiurau nusilenkęs į apačioj 
išsišiepusią bedugnę ir mane 
šiurpas nukratė dėl tos' pirme
nybės. žydrioj gylybėj ryškiai 
buvo paklotes Vaišių ežeras. Jo 
likimas dar liūdnesnis. Jam 
amžių amžiams atimta galimy
bė išsilieti per krantą. Jis at
rodė \lyg šulinys dugne giliausio 
akmens rentinio. Ir tačiau jis 
pats turi dar 196 metrus' gilu
mo. Tačiau tyras jo veidas bu
vo nušvitęs dangiška varsa, šis 
ežeras mane įtikino, kad kiek
vienas savo padėty gali būti 
laimingas. Pasižadėjau sekti jo 
pavyzdį.

—Kas tenai, lyg žiogas stai
posi. įkritęs į vandens dubenį? 
paklausiau Pato, rodydamas i 
žirkliojąntį gilybėj mikroorga
nizmą.

—Tai vasarininkai išplaukė 
valtčj į ežerą pasiplaukioti. Ma
tai ana, kaip irklai sutartinai 
kruta? Rodos jie dainuoja.

—Matyt, tiesa, užmačiau, bet 
girdėete nieko negirdėjau. Pa
tas nusižiovavo. Reiškia, reikia 
eiti.

(Bus daugiau)

Kada jus vargina 
konstipacija

Konstipacija leidžia suairinktl nuodingom* 
atmatoms. Ale nuodai luina lėm-Mojami po 
visa kūnų ir yra priežastis beveik visu ligų 
ir silpnumų, abelno sumenkėjimo. Niūra Tone 
išvalo kūnų ir kraują nuo liras ginidan«’-ių 
medžiagų. sustiprina inkstus Ir pūslę ir nu
gali konstipacijk- Kada šie nuodai lieka pa
balinti iš sistemos, pilvas (r kiti organai 
įgauna naujų spėką ”r nervai ir muskului 
pasidaro stipresni.

Nuga-Tonu suteikia jums gerų apetitą, 
maibtaa daug lengviau suvirškinamas, mie
gas yra puilsingas ir atgaivinantis, svarumas 
padidėja pas sullesusius. suvargusius žmones 
ir abelna sėikata žymiai pagerėja. Jtia gali
te gauti Nuga Totu- kur tik vaistai yra par- 
di*vineja«ni. Jeigu juau pardav< ,-a neturi jų 
šlake. paparSvkH j| užsakyti jų dėl jus ii 
savu džiaberio.

t. . ' ■ ...l.- J .i;*.



Ketvirtadienis, liep. 24, ’30

CHICAGOS
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Pabasta milionierius 
mirė

Mirė J. Eads How, “pabasta 
milionierius’’, kaip jis buvo ži
nomas. Jis mirė ligoninėje, 
miestelyje Staunton, Va.

J. Ead Hobv buvo žinomas, 
kaip pabastų (hobo) draugas.

Sakoma, jam palikęs tėvų 
turtas, nešęs daugiau, kaip mi- 
lioną dolerių. Jo tėvai buvę 
vieni turtingiausiųjų St. Lotiis 
šeimynų. Jo diedas buvo sta
tytojas garsiojo Eads tilto, o 
tėvas \Vąbash gelžkelio prezi
dentas.

Gandai, kad daugiau 
laikraštininkų klau

sinės
Chicagos laikraštis “Post“ 

praneša, kad eina gandas, jog 
grand džiure gal būt pašauks 
kai kuriuos laikraštininkus 
klausinėti ryšy su tyrinėjimu 
nužudymo Alfredo Lingle, “Tri
būne“ re|M)rterio.

Sugavo du banditu
Du jauni vyrai sumušė ir 

apiplėšė Sara-h VVolf, savinin
kę drošiu krautuvės, kuri ran* 
dasi adresu 4153 West 26 St. 
Bet pasitaikė policija arti. Abu 
banditai suimti. Vienas jų yra 
Balph Annunzi, o jo draugas 
Joseph Esposito. Abu italai.

r’
šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums z 

patarnauti

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

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

Tel. Republic 88.99

M. J. Kiras
3335 So. Hahted St

Tel. Yards 6891

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. VVestern Avė,

Tel. Prospect 21Q2

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

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

X

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tol. Yards 0145

Havana.
[ Atlantic and Pacific l’notcj

Amerikos naujas ambasados trobesys Kuboj

Baisiklių išdirbėjus 
mirė

Mirė Heuton ()wsley, 73 m. 
Jis buvo viėmis pirmiausių jų 
baisiklių išdirtbėjų Chicagoje. 
Mirusi, galima sakyti, yra 
bar ta pramonė, mirė 
nas jos pionierių.

ir

Indžionkšenas prieš 
biznio vietas

22

Išduota laikinas indžionkše
nas prieš 22 biznio vietas, ku
rios kaltinta nusižengimu blai
vybės Įstatymui. Tarpe jų yra 
viena, kuri atrodo priklausiu
si lietuviui, būtent John Pav- 
lis, 952 West 18th st.

Padarė holdapą pedlio
riui

Pedlioriui Nicholas Nickodo- 
lus padaryta boldapas prie 1200 
Augusta st. Atimta iš jo ^115.

ROZALIJA RAUDI E N Ė, 
ix> tėvais Puizinaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 23 d., 5:30 vai. vakaro, 
1930 m., sulaukusi 51 metus 
amžiaus, gimus Tauragės aps
krity,- Girdiškių parap., Pabre- 
minės kaime. Amerikoj gyveno 
apie 30 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną ir 2 seseris Joha
ną ir Teklę ir 2 švogerius My
kolą Šimkų ir Pranciškų Rum
šą. broli Petrą ir brolienę Juo- 
zefiną Strauskienę ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Oną ir švoge- 

’rį Joną Būdvytį ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi 

4611 S. Wells St. Laidotuvės 
ivvks subatoį, liepos 26 d., 8 
vai. ryto iš namų i šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame,

Vyras, seserys, brolis, brolie
ne, švogeriai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

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:

Adresas
Miestas

Užsiprenumeruoju Naujienas 
čiu $.......................
Vardas ............................. .............

m., šiuomi siun

lllllllllOIIIIIIlBlffl Auburn A,l’

Surado būdą išvyti iš 
medžių

Pastaruoju laiku daugelis vai
kų buvo užsiėmę “sportu“ — 
kuo ilgiau išsėdėti medyje. Ke- 

Į liose vietose mėginta jie iš-
. Bet 

jdfiug trubelio buvo. Bet dabar 
Ijau surasta lengva priemonė. 
Ji\ panaudota su dideliu/ pasi
sekimu: būtent paleistas iš ug- 
nėgesių (indų vanduo išveja 
k i (A; v i e n a k o n tes ta irta.Į * •

da-
vie-i krapštyti iš tų sėdynių.

Vajus prieš pasiutusias 
lapes

Illinois valstijoj jau kuris lai
kas atgal pasirodė lapių, už
krėstų pasiuntimu. Dabar pra
dėta vajus išnaikinti tokias la
pes.

15 Metų Mirties 
Sukaktuvės

JUOZAS 
KANTENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
24 diena liepos, 1915 m., su- ' 
laukęs 31 m. amžiaus, gimęs 
ir augęs Lietuvoj, Dagių kai- f 
me, Sedos parapijoj, Mažeikių 
apskrity.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Evą ir sūnų Praną.

Musų mylimas vyre ir tėve, į 
ilsėkis ramiai svetimoj, šaltoj ■ 
žemelėj.

Musų brangusis niekuomet j 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebąsugrįŠi, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame:

Moteris ir Simus.

Taksų asesorius nu 
baustas kalėjimu

Teismas paskyrė kalėti 18 
mėnesių ir sumokėti piniginės 
bausmės $12,500 asesorių ta
rybos nariui Gene G. Oliver. 
Asesorius nubaustas už tai, kad 
jis apsilenkęs su taksų įstaty
mu. Be to, teismas išreiškė opi
nija, kad Oliverio kai kurios 
pajamos buvusios / abejbtinos 
kilmės (from source not above 
suspicion).

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 63 rd Street

LieMivėsAku&ėres __
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

I

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišadkti, o 

Snano darbu busite užganėdinti.
Tel. Rcosevelt 2515 arba 2516

2814 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St,

1327 So. 49tb Ct

Telefonui 
Cicero 8724

Telefonas

Boulevard 1208

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avc.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Tel. Blvd. 3291

Graboriai
BUTKUS 

Undertaking Co. 
P, B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St.
I Chicago, III.

TeL Victory 1116

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS' AKIŲ 
/SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo< skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro- 

*mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- O-------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo G iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
------- O-------

8

ŽMOGAUS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka 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. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
M,..

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Keriwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 81 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS FR 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.

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L
LIETUVISGYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS 

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

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

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

TeL Bransvrick 4983
Nainy telefonas Brunsvrick 0597 

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

Telefonai! Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tnlefoaaa Vlrrlala 0084 
Bea. Tol. V«b Burea 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 
O iki 8 vakaro. Nedaliom auo 10 iki 12 

a«. N*niq oflaaa North 81«1«
3413 Franklin Hlvd.

Valaadoa 8:80 Iki 9:80 vakaro
------O•—

Ir 
dle-

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

Te*, lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro --------O—s---------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
‘ LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICĄGO, ILL,

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. LeaVitt Carml 3330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioi pagal sutarti

Gydytoj’as ir Chirurgas 
3421 South JHalsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 
nuo 6 iki*8 vakare 

Sekmadieniais nuo lt iki 12
......... 11 ■ ’i1

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias it 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 Sbore 2238 ar Randolph 6800

lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURKE KAHN 
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 imi piet, 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 jki 12.
Rez. Telcphone Flazu 3202

įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 Iki 4:80 ir nuo 7 iki Ii 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Cinai 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR; A. A. ROTH
Rusas Gydytoja** ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus k et vergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin*2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vak 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Raudolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

8241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vąlandos — 7 iki 9 vakare 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle —l Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

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

Room 928
Tel. FrankNp 4177

Kuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa

52 E. 1011h St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullmąn 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyčJoj nuo 9 iki 6

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 , 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sti, 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo €-•

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

V. W.7 RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Rando!ph 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. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Aahland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Ros. 6515 So. Rockvrel! SL
Tel- Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš susirinkimo Drau 
gijos “Lietuvos Ūki 

ninkas”

tų į 36-tą seimą, tai 'tuojau 
viąna 'Maskvos davatkėlė pasi
siūlijo važiuoti neprašyta. Net 
ir atlyginimo žadėjo 
Jauti iš kuopos.

Ji betgi balsavime 
tik du balsu. Tai ir 
nosį nabagėlė. Mes gi 
m e gerų ir 
gatą.

Vėliau, po seimo, buvo kuo
pos susirinkimas 10 dieną be

minėtai Maskvos da- 
atsiunte savo vyrelį, 
ir nepriklauso musų 
Tasai žmogus norėjo 

spyčių apie “nuskriau- 
36-me seime. Bet na- 

nepavyko.

nereika-

tegavo 
nuleido 
išrinko- 

suprantantį dele-

nosinis susirinkimas draugijos 
“'Lietuvos Ūkininkas’’. Praneš
ta, kad turės draugišką išva
žiavimą liepos 27 dieną Forest 
Prescrves, Lyons, III. Viaildyba 
ir komitetas kviečia visus na
rius atsilankyti. Išvažiavimas 
bus paįvairintas žaismėmis. Bus 
duodamos dovanos už ats i žy
mėjimus.

Šiemet draugija pabaigė mo
kėti net dviems spulkoms. Vie
na tų spulkų yra Simano Dau
kanto, o kita 
Side; čia yra $1,000. 
draugija paėmĮę 
Čitos už Lietuvos bonus, 
šimčiai už dvejus metus 
tai sudarė $100. Taigi 
kia, 
didėjo $2,100.

St. Lenkauskienė.

- South \Vest 
Be to, 

dar nuošim- 
Nuo- 

Ta- 
reiš-

kad draugijos turtas pa-

East Chicago, Ind
Lietuvių šioje kolonijoje gy

vena ne daugiausia. Yra ke
letas draugijų, kurios laikosi 
gan gerai. Turime taipgi S, 
č. A. 89 kuopą. Kuopai priklau
so gražus būrys narių.

Ir gyvuoja kuopa gerai. Tu
rime gerus viršininkus. šios 
kuopos viršininkai nenuilstan
čiai darbuojasi organizacijos 
labui.

Nors yra ii’ musų kuopoje 
raudonų gaivalų, kurie neduo
da kuopai ramybės, tečiaus ma
žai. Didžiuma gi narių yra ge
ri' lietuviai, susipratę, tai čia 
raudonieji mažai biznio tepa- 
daro.

Kada buvo rinkimai delęga-

pos. Tai
• vatkėlė
• nors jis 

kuopai, 
pasakyti

. s'tuosius” 
bagui nepavyko. Ba neprašy
tų kalbėtojų čia niekas nerei
kalavo. Na, tai pakaišiojęs sa
vo plakatus keliems nariams, 
neprašytas svečias išsinešdino iš 
susirinkimo.

Kada musų delegatas davė 
raportą iš seimo, tai vienas na
rys n (‘galėjo išsėdėti, 'tartum 
pasijutęs ant žarijų. Užriko ant 
musų delegato, buk visi nie
kai surašyti. Jis, rėkiantysis, 
nors nesąs bolševikas ale esąs 
priešingas raportui. Ir kad jau 
tėškė savo “Vilnį’’ ant stato: 
Še, girdi, žiūrėk kaip čia ra
šoma; taip 
tą išduoti.

Bet jam 
tokių, kaip 
atsilaikyti. Taigi raportas bu
vo priimftas ir užgirtas.

Reikėtų ir visoms kuopoms 
tų nenaudėlių apsisaugoti, ku
rie taikosi pasiglemžti Susivie
nijimo turtą. Tegul bolševikė- 
liai susiorganizuoja savo orga
nizaciją, susikrauna savo ka
pitalą ir bosauja, ale nekiša 
nosies kur jiems nereikia. Nes 
S. L. A. yra ne bolševikiška 
organizacija.

esą reikėję

vienam ar 
jis, sunku

rapor-

porai 
buvo

Narys.

18-tos gatvės apie 
linkę

Teko nugirsti, kad p. Biel
skis pardavęs savo aptieką, ku
li randasi adresu 1900 S. Hal

MADOS MADOS MADOS

NAUJIENOS, Chichgo, Iii. 
...................................- , r .........»*-■ —...... .

[Atlantic and Pacific Photo]

New York. — John MacDonald, kurio klaidingais liudi
jimais pasiremiant tapo nuteisti Mooney ir Billings. Dabar 
jis vyksta Į San Francisco papasakoti viską, ką jis žino apie 
neteisingą Mooney ir Billingsę nuteisimą. Vadinasi, sąžinė 
atbudo.

sted st. Kontraktas padaryta 
vakar, liepos 23 <1.

Bielskio aptieka nupirkę pp. 
Lucius ir Rakas. P-nas Lucius 
pirmiau yra buvęs dalininkas 
aptiekus, kuri randasi prie 32 
ir Halsted gatvių. O p. Rakas 
yra senas, patyręs aptiekoriuš, 
buvęs dalininkas Manfuette 
Bark Pharmacy (prie 69th ir 
VVestcrn gatvių), o taipgi sa
vininkas aptiekus prie 69th”*ir^ 
Rockwel4 gatvių, kuri dabar 
priklauso aptiekoriui Kartai) u i.

Reikia tikėtis, kad nauji sa
vininkai aptiekus, kurią nupir
ko iš p. Bielskio, turės tokio 
pat pasisekimo, kokio turėjo 
pirmasis jos savininkas.

Rep.

gražius programas sekmadie
niais, iš stoties WCFL, ir ket
vergei vakarais, iš stotiss 
WIFFC. Net vasaros karščiai 
nesulaiko BiuĮriko programų.
Valio. Girdėjęs.

Laiškas iš Lietuvos

T
Ketvirtadienis, liep. 24, ’30

Lietuvių Valanda

Budriko muzi- 
daug kuo ski- 
programų. štai 
sekmadieni vj-

Kaip muzika muzikai, taip 
dainavimas dainavimui nėra ly
gus. Radio programai, kuriuos 
rengia Jos. F. 
kos krautuvė, 
riasi nuo kitų 
kad; ir pereitą
šiem s teko gėrėtis Budriko ra
dio programų nuo pradžios iki 
galui, nes p. Budrikas patiekė 
lietuviams netikėtą siurprizą 
ypatosę visų mėgiamų artistų- 
dainininkų p.p. Vanagaičio ir 
Olšausko, kurie savo jausmin
gu dainavimu parinktų daine
lių net iš daugelių akių aša^- 
ras išspaudė. Sykiu tai buvo 
džiaugsmo, liūdesio ir malonu
mo ašaros, šitie artistai savo 
dainomis visiems teikia gražius 
iš tėvynės — Lietuvos atsimi
nimus...

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
p. Budrikui ir velyti jo biz
niui geriausio pasisekimo už jo

Radio Programai
ŠIANDIE VAKARE 

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

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

Tea Garden Orchestra.
6:25 p. m.—Tealjerry Sports Report- 

er.
6:30 p. m.—Malinu liros. Fashion 

Proffrarn.
6:45 p. m.—Marty Stonc’s Orchest

ra.
7:00 p. m.—NBC—Lucky Strike 

Program.
8:00 p. m.—NBC—Arco Birthday.
8:30 p. m.—NBC—Maxwell Concert.
9:00 p. m.—NBC—RCA Hour.

10:00 p. m.—Teaberry Sports Report- 
er.

10:05 p. m.—Chicago Herald and 
Examiner News Flashes.

10:10 p. m.—State Street Tomorrovv.
10:25 p. m.—Weather Forecast — 

Te m peratu re—F1 y ih g 
—Time Signal.

10:30 p. m.—NBS—Amos ’n’
10:45 p. m.—Wayne King’s 

Orchestra. /
11:15 p. m.—Public Service — Wea- 

ther; Temperature; Correct 
'rime. *

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

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

12:15 a. m.—Stone’s Congress Orch.
12:45 a m.—Tony Nuzzo’s Canton 

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

5:00 p. m.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Vaft Horne, Pia- 

nist.
6:00 p. m.—University of Chicago

Lecture.
6:20 p. m.—Movie Calendar.
6:30 n.m.—Sports Announcements.
6:45 p. m.—Musical Program.
7:00ptm.—“Health and How to 

K'eep It,” Dr. Herman N. Bun- 
desen.

7:15 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m.-
7:45 p. m.
8:00 p. m.
8:30 p. m.-
9:00 p. m.-
9:30 p. m.-

10:00 p. m.—Dan and Sylvia.
10:10 p. nu—Gruen Time Signal.
10:15 p. m.—Jerrem’s Program.
10:30 i* m
10:46 p. m. ________ _____ .
11:00 p. m.—Uptovvn Village hnd Via 

Lago Orchestras (3 hours).
870 Kc. — WERN — 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.

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program.
9:00 p. m.—Musical Travelogue

the United States.
9:30 p. m.—Song Stories.

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

10:15 p. m.—NBC—Upele Abe and 
David.

10:45 p. m.—NBC—National News 
Eventš.

1:00 p. m.—Air Vaudeville — Her- 
l^ie Kay’s Orch.; Jimmy Green’ 
Orch. Off the Air atl:00 a.yi.

770 Kc. — WBBM — 389.4 M.
6:00 p. m
6:10 p. m,
6:45 p. m.
7:00 p. m

de.
7:15 p. m.—CBS—“Political Situ-

• ation in Washington.”
ę:30 p. m.—Aaaronson’s Command- 

ęrs.
8:00 įj. m.—CBS—Arabesque.
8:30 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.

l: 9:00? pJm.—CBS^—Eastman Kodak 
Program.

9:30 p. m.—Allen-A “Try and 
Stump Us.”

12:00 mid.—Around the Town with 
Merry Garden Orchestra; Ir- 
ving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s Or
chestra and Charlie Straight’s 
Band.

870 Kc.---- WLS — 345 M.
7 :OO t>. m.-----Eventide IVIelodieH.
7:15 p. m.—The Oatesville General

Store.
7:30 p. m.—Allstate Brass Band.
8:00 p. m.—Hymn Time, org.

(luartet.
THROUGH WJJD

8:30 p. m.—The Home Town 
stand (half an hour).

Uncle Bob.
N uzzo’s

VVeather

And y.
Aragon

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 $1095, musu iri kaina 
$895.

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

pardavėjai 
4445 West Madison St.

Business Service 
Biznio Patamavimaa

BRIDGEPOKT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą miestą. Kedzie 8468.

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 VVallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

J. KORSAK CO. 
Malevotojai ir Popie- 

riuotojai 
$5 už kambarį.

530 West 45th St., Chicago.
Tel. Boulevard 7539

šaukite 7 vai. ryte ar 7 vai. vakare.

Financial
Finansai-Paskoloe

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Westcrn Avė.

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. Že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i 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 mažomis mėnesinė 
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame niorgiėiu* h 
Real Estate kontraktus.

Peirzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Manlifield Avi

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

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

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

Furniturę & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

3040 West 62nd Street.

Miscellaneous for Sale 
Įvairės Pardavimai

įmo-

karų

PARSIDUODA Pontiac automobi
lis modelio 1928, gerame stovyje ir 
už žemų kainų arba mainysiu ant 
didelio karo 7 sėdynių. Matyti gali
ma vakarais nuo 7 iki 10 vai.

S. WARP0T
921 West 33rd Place

2 aukštas iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

-o

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

Gerb. Naujienos, —
Mes, Baniai, rašome keletą 

žodžių Tamstoms ir dėkojame už 
gerą patarnavimą.

Turėjome labai linksmą ke
lionę. Laivas buvo geras ir grei
tas. Plaukėme per vandenis še
šias dienas ir pusę. Turėjome 
koncertų, muzikos ir kitokių pa
silinksminimų. i

Franci ją pasiekėme 30 dieną 
gegužės. Nuvykome Paryžiun, 
kur išbuvome dvidešimt ketu
rias valandas. Paryžiuje mus lai
bai gražiai priėmė, iškėlė dide
lius pietus ir puikiai pavaišino.

Po to mus visus susodino j 
automobilius ir aprodė visas 
miesto gražiausias vietas —par
kus, stovylas, svarbesnes gatves 
ir trobesius. Mes nė sapnuoti 
nesapnavome, kad turėsime pro
gos pamatyti tas vietas.

Paskui susėdome į traukinį ir 
išvykome į Vokietiją, gi iš Vo
kietijos —į brangią musų tėvy
nę Lietuvą.

štai ir Lietuvą privažiavome, 
kur žydi vyšnių sodai, kvepia 
laukai ir paukščiai čiulba.

Čia pasitiko mus žili seneliai 
mano tėtušiai, broliai ir sesutė, 
kurių nemačiau septyniolika me
tų. Smagu yra pamatyti Lietu
vą ir aplankyti ją. Patarčiau 
kiekvienam Amerikos lietuviui 
sųsitaupimti kelionei ir 
tis į “Naujienas”, kad 
nautų Lietuvą pamatyti, 
mielu noru tai padarys.

Neturime nusikyrę laiko kada 
grįšimo Amerikon. Bet būdamas 
Dailės Ratelio pirmininkas Ke- 
noslioje, Wis., sveikinu Ratelio 
narius ir veliju viso gero. O 
taipgi dėkojame visiems <Prau- 
£»ams ir giminėms, kurie suren
gė mums iškilmingas išleistuves,

Su pagarba, Baniai.

PARDUOSIU už teisinga pasiūlymų 
groserne ir deljcatessen. Esu viena 
moteris—persunku. 3407 So. Wallace 
Street.

CBS—S. W. Straus Co. 
-Musical Program. 
Wąrd’s Tip Top Club. 
Freeman Shoe Program 
Pabst Memories. 
“Old King Coal.”

NBC—A mos ’n’ Ąndy. 
Motoristą Ass’n of III.

of

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
groserne ir delicatessen su geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu j mainus 
karų arba lotų. 558 W. 42nd Place.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
’čemė. Modemiški fixturiai, gera 
vieta, stakas. Bargenas. $1,400 cash.

2450 West 59th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio! 
rųšies. Nėra 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

3372—Suaugusiai moterei praktiška ir gerai atrodanti suknelė, 
siūdinti iš. byle kokios materijos ir padabinti baltu ar kokiu kitokiu šilku. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 eolų per krutinę.

Galima

PRANEŠIMAI

■Times News Flashes. 
Henri Gendron’s Orch. 
■Tasty Yeast Musical.
■CBS—Syphonic Interhi-

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

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

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

kreip- 
patar- 
0 jos

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvos žmonės ir

taip pataria Lietuvos bankai
and

Du Flatai ir Didelis Kampas Tinkamas Ga 
solino Stočiai ar Kitokiam Bizniui

Mihvaukee Avė. gatvėj, arti Libertyville, — 181x120. Ideale vie
ta dėl gąsdino stoties, barbecue standos ir tt. Tūkstančiai karų 
pravažiuoja kasdieną — geras biznis — pastebėtina proga dėl pa
didėjimo vertėje, ši nuosavybė turi būti parduota. Savininkas aplei
džia miestų. Su mažai pinigų galima ją paimti. Padarykite pasiūly
mų.

R. G. KAPING, Libertyville, III

Rusiskos ir Turkiškos Vanos < 
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902

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

CHICAGO. ILL.

Band-

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKėtl 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
Roželę. Listerlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. JI valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutauptntl 
$3, už kuriuos galite nusipirk- 
tl plrStlnaltes ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

PROGA NUSIMANANČIAM 
ŽMOGUI

Aš turiu 2 augštų 6 kambarių 
murinę rezidencijų, reikalingų mažų 
pataisymų. Priimsiu jūsų darbų kai
po cash jmokėjimų. Likusius išmo
kėsite, iškaitant nuošimčius, po $45 
j mėnesi. Furoasu šildomas, 
ištaisyta, arti krautuvių, gera 
portaciją. 8810 So. Michigan 
arba telefonuokite savininkui

Merrimac 4773.

gatvė 
trans-' 
Avė.,

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
6 KAMBARIŲ 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 
mą jmokelima.

C. P. SUROMSKI and CO.
8352 South Halsted Street, 

Tel. Yards 6751.
Res. Boulevard 0127.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Cravvford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvękarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spuL 
kos sųskaitų be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mų imokėjimų.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti miera ir 
aiškiai parašyti savo varde, pavarde 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Vardas ir pavardė)

(Adresas)
Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, III.
(Miestas ir valst.)

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

DIDELIS BARGENAS 2 fl. po 4 
kambarius Marųuette Manor, naujas 
mūrinis namas. Parduosiu $2,000 pi
giau negu man kaštavo. Savininkas 
6822 So. Talman Avė.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
• GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Morping Star Kliubo Besket pik
nikas įvyks 27 d. July. Kurie norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Star Kliube, 1652 North 
Damen Ave„ nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis ir 4 kambarių medinis namai ant 
to paties loto. Arti 26 ir Wallace 
gatvių. Kad užbaigti tvarkymų pali
kimo, bus parduota už pusę kainos; 
išmokėjimais, $3,750. Matykite.

HOBBS and GRUBB
446 E. 47th St. Tel. Atlantic 4610.

KROMEL’S
PHARMACY

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

Pirma Lietuviška Aptieka. 
Calumet Distrikte 

Patarnavimas' draugiškas.
I.

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

PARDAVIMUI 6 FLATŲ MŪRIAIS 
NAMAS, garu apšildomas. Kaina 
prieinama ba reikia pinigų arba 
mainysiu ant mažesnio namo, kas 
gali nridėti kiek pinigu.

M. LEGERAT 
7451—53 Stewart Avė,


