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Hoover Priešingas Užda
rymui Uosti} Sovietų 

Rusų Prekėms
Iždo departamento įsakymu sulaikyti New 

Yorko uoste laivai su atgabentu rusų 
mišku gal bus įsileisti.

WASHINGTONAS, liep. 30. 
— Praneša, kad iždo departa
mentas, kurio įsakymu New 
Yorko muitinė atsisakė įsilei
sti du laivu su sovietų Rusijos 
mišku, savo pirmykšti spren
dimų atmainysiąs, kadangi pre
zidentas Hooveris esąs priešin
gas statyti embargo Rusijos 
prekių Įvežimui tik dėl to, kad

tos • prekės pareina iš sovietų 
valstybės.

Prezidentas laikąsis nuomo
nės, kad sovietų prekių neįsi- 
leidimas turįs remtis tik įsta
tymu, taikomu visiems kraš
tams, ir kuriuo einant yra ne- 
įsileistini tik kalinių darbo ga
miniai.

kuris <lal>ar jo Jjylų. vėl svar- 

sto.
Daug pasaulio intelektualų 

apęliavo į prezidentą Masary- 
ką, kad jis susimiltų D-rui Tu
kai, bet veltui.

89 Austrų socialistų Kinijos komunistai 
vadų atsilankymas į paėmė Cangšą; ple- 

Jungt. Valstybes šia ir degina miestą
Nori arčiau srsipažinti su dar

bo sąlygomis ir darbininkų 
judėjimu Amerikoj. — Jų 
pi lėmimas New Yorke

NEW YOPuKAS, liep. 30. — 
Užvakar Į New Yorką atvyko 
89 Austrijos socialdemokratų 
partijos ir darbo unijų vadai 
su D-ru Robertu Dannebergu, 
Vienos seimo pirmininku, prie
šaky. Jie atvyko čia arčiau su
sipažinti su Jungtinių Valsty
bių darbo ir pramonės sąly
gomis ir, ypačiai, su Amerikos 
darbininkų judėjimu.

New Yorko socialistai suren
gė iškilmingą atvykusių svečių 
priėmimą Suomių socialistų sa
lėje. Bankiete dalyvavo daugiau 
kaip 500 asmenų. Morris Hill- 
(|uit, Amerikos socialistų va
das, pasakė sveikinamą kalbą, 
paskui kalinėjo Dr. Danneber- 
gas ir kiti austrų socialdemo
kratų delegacijos nariai.

Kalbėdamas apie kovą tarp 
reakcijos ir pažangos Austruo
se, Dr. Danneberg, kurs pats 
yra žydų kilmės, be kita pasa
kė, kad žydų bankininkai ir 
magnatai Austrijoje esą dau
giau suinteresuoti turčių kla
sės reikalais, ne kaip savo kra
što, dagi, savo tautos, intere
sais. Patys būdami žydai, jie 
uoliai romią austrų antisemi
tus ir jų fašistinę “Heinrweh- 
ro” organizacija, dėlto kad pa
staroji yra pikčiausias socia
lizmo priešas.

MEKSIKOS MIESTAIS, liep. 
30. — Daniel Floros, kuris pra
eitą vasario mėnesį bandė nu
žudyti prezidentą Ortiž Rubio 
ir yra laikomas kalėjime, šian
die bandė pal>ėgti, bet pabė
gimas nepavyko.

;ORRS,.
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Veikiausia bus gražu; nedi
delė temperatūros atmaina; 
lengvi mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 64° ir 75° F. r

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 8:11. 'Mėnuo leidžiasi 
11:17 vakaro.

čangšoj gyveną svetimšaliai pa
bėgo iš miesto Amerikoj, 
Britanijos ir Japonijos karo 
laivais

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 30.
— Kinų komunistų armija, vi
so apie 10,000 vyrų, pagrobė 
Čangšos miestą, Hunano pro
vincijos sostinę, ir pradėjo jį 
plėšti ir deginti.

Gautais čia pranešimais, vi
si svetimų kraštų gyventojai 
Čangšoj, išskyrus du amerikie
čių misijonioriu, apleido mies- 
tą vienu Amerikos, dviem An
glų ir vienu Japonų karo lai
vais, kurie dabar stovi H^iail
go upėj, penkias mylias į žie
mius nuo Čangšos. Vienas italų 
katalikų kunigas pateko į ko
munistų rankas.

Kinų komunistus re
ni i ;į s Maskvos ko- 

minternas
Gen. Hočien, Hunano provi

zorinės vaJdžios galva, sako, 
kad Įeinu komunistų armija 
veikianti Maskvos kominteomo 
[komunistų internacionalo] nu
statytais planais. Pasak jo, ki
nų komunistai turį tiesioginį 
kontaktą su Maskva, ir per so
vietų agentus Šanchajuje regu- 
lariai gauną iš ten finansinę 
paramą.

Tautinė Kinų vyriausybė siun
čia iš Haiiikovo/ j Čangšą su
stiprinimų kovai su komunis
tais.

Jungtinės Valstybės į- 
spėja Nankino 

vyriausybę
WASHINGTONAS, liep. 30.

— Valstybės departamentas į- 
spėjo Nankino vyriausybę, kad 
jeigu Kinuose nukentėtų ame
rikiečių gyvybė ar turtas, tai 
Amerikos vyriausybė pasilie
kanti sau visas teises dalyko 
žiūrėti.

Bolševikai įsteigia du 
naujus ordenus

MASKVA, liep. 30. — Komu
nistų partijos centralinis vyk
domasis komitetas įsteigė du 
naujus ordenus: “įmaino Or- 
deną” ir “Raudonos žvaigž
dės” ordeną. Pirmasis bu^ duo
damas už nuopelnus socializa- 
cijos darbe, antrasis — ka
riams ir civiliams, kurie pa- 
deda raudonajai armijai taikos 
ar karo metu.

Slovakų autonomijos 
vadas vėl teisiamas
Nuteistas 15 metų kalėjimo 

prof. Tuką kaltinamas čeko- 
slovakų valstybės išdavimu

PRAHA, Čekoslovakijai, liep. 
30. — Augščiausiame Čekoslo
vakijos teisme prasidėjo iš nau
jo byla D-ro Adalberto Takos, 
buvusio jurisprudencijos profe
soriaus Bratislavos universitete, 
slovakų autonomijos vado, kal
tinamo dėl valstybės išdavimo.

Dr. Tuką buvo atgabentas 
teisman iš kalėjimo, kur (jis 
yra išsėdėjęs jau 18 mėnesių. 
Kaltinamas “konspiravimu prieš 
čekoslovakų respublikos saugu
mą” dėl to, kad jis reikalavo 
Slovakijai autonomijos, 1928 
metų spalių 5 dieną jis buvo 
nuteistas 15 ,metų kalėjimo. 
Dr. Tuką apeliavo, bet apelia
cijų teismas pirmąjį teismo 
nuosprendi patvirtino. Tad jis 
apeliavo į Au&sciausi teismą.

[Atlantic and Pacific Puotoj

Kunigai kaltinami 
kaip Habsburgų 
atsteigimo propa

gandistai
PIRAHA, Čekoslovakija, liep. 

30. — Znaime prasidėjo kitai 
didelė politinė byla.

Keletas slovakų katalikų ku
nigų yra teisiami kaip valsty
bės išdavikai, kaltinami dėl agi
tacijos už Habsburgų dinasti
jos atsteigimą. Visi jie pri
klauso ypatingos organizacijos, 
vadinamos “Maldos sąjunga 
buvusiam ciesoriui Karoliui 
[paskutiniam Habsburgų valdo
vui] beatifikuoti.”

Vyriausi kaltinamųjų yra: 
Kari Otto, kapucinų vienuolis; 
kunigas Felix Christian, ir 
“Maldos sąjungos” pirmininkas 
Vilhelm iSchmidt.

Kominterno įsakytos 
komunistų demon

stracijos
■MASKVA, liep. 30. — Pagal 

maskviškio kominterno įsaky
mą, rugpiučio 1 dieną komu
nistai visuose kraštuose rengs* 
leistas ir neleistas demonstra
cijas protestui prieš “rengia
mąjį kapitalistų puolimą So
vietų Sąjungos.”

Britų Lenos aukso 
kasyklų kompanijos 

byla su sovietais
LONDONAS, liep. 30.- -Rug

pjūčio 6 dieną prasidės Londo
ne arbitražo teismas byloje 
tarp britų Lena Goldfields, 
Ine., ir sovietų Rusijos vald
žios.

Bylai eina dėl aukso ir kitų 
kasyklų nuosavybių Sibire, ver
tės, pasak Lena Goldfields 
kompanijos, 250 milijonų dole
rių. Kompanija kaltina sovietų 
valdžią dėl kontrakto sulaužy
mo savo konfiskatoriškais me
todais, dėl ko visas tas jos tur
tas liekąs be vertės.

Sovietų valdžia betgi prane
šė, kompanijai ir teismui, kad 
ji bylos tardyme nedalyvau
sianti ir teismo sprendimo ne
laikysianti sau privalomu.

Girdėt dagi, kad sovietai ke
tina visas tas britų kompani
jos nuosavybes Sibire konfis
kuoti.

Chicago. — Harry T. Brundidge, St. Louis laikraštininkai, 
kuris liudija, jog kai kurie Chicagos didlapių reporteriai pa
laiko gerus santykius su gengsteriais.

Indų konferencijoje 
dalyvausią visos 

britų partijos
LONDONAS, liep. 30.—'Prem

jeras MacDonald pranešė par
lamente, kad busimoje Indijos 
round-table konferencijoje Lon
done, įvyksiančioj spalių mė
nesi, visos trys didžiulės bri
tų politinės partijos bus atsto
vaujamos, po tris ar keturis 
atstovus iš kiekvienos.

Premjeras tačiau davė aiš
kiai suprasti, kad nors libera
lai ir konservatoriai bus pa
kviesti dalyvauti delegacijoje, 
vyriausybė negalėsianti paleisti 
iš rankų savo atsakomybės ga
lutiniame reikalo sprendime.

Britų prekybos su 
Indija kritimas

LONDONAS, liep. 30. — Ką 
tik gauti Bombeajus uosto tru- 
sto šių metų birželio mene
sio pranešimai rodo, kad bri
tų prekyba tą mėnesį nukrito 
40 nuoš., palyginus su gegužes 
mėnesiu.

1929 metų gegužės mėnesį i 
Bombėjų buvo atgabenta apie 
13,600 tonų britų prekių. 19$) 
metų gegužy buvo atgabenta 
11,000 tonų, o birželį tik 6,000.

Aųgštas Rumani j!os val
dininkas pašalintas už 

už antisemitizmą

BUCHARESTAS, Rumunija, 
liep. 30. — \M. Tazlauanu, vy
riausias vidaus reikalų minis
terijos sekretorius, dėl antise
mitizmo tapo pašalintas iš vie
tos ir atiduodamas į teismo 
rankas. Jį kaltina, kad, būda
mas augštu ministerijos valdi
ninku, vadovavo antisemiti
nėms studentų riaušėms.

Vayda Vojcvod, vidaus rei
kalų miništeęis, prisipažino ži
nojęs savo sekretorių turint 
ryšių su antisemitais, l>et lai
kęs jj ministerijoje tikslu “nu
raminti antisemjtiines organi
zacijas.”

Susekė sąmokslą nužu
dyt buvusį Meksikos 

prezidentą Gilį
- 1

I
MEKSIKOS MIESTAS, liep. 

30. — Laikraštis Grafico pra
neša, kad policija susekus są
mokslą nužudyti buvusį kraš
to prezidentą Emilio Portes 
Gilį, kai jis grįš į Jungtinių 
Valstybių. x

$5,230,000 dėl žemes 
drebėjimo nukentė

jusiam kraštui
ROMA, Italija, liep. 30. — 

Ministerių taryba nutarė pa
skirti $5,230,(XX) fondą atsteig- 
ti sritims pietų Italijoje, nu
kentėjusioms per įvykusį prar 
eitą savaitę baisų žemes dre
bėjimą.

Britų dirižablis arti
nasi į Kanados

• krantus
ST. HUBERT, Quebec, Kana- 

da, liep. 30. — Skrendančio 
per Atlanto vandenyną Angli
jos dirižablio R-100 laukiama 
atvykstant į vietos aerodromą 
rytoj (šiandie) taip 4 ir 6 va
landos po pietų.

Gautas Šiandie 12:30 popiet 
radio pranešimas iš dirižablio 
vado sako, kad orlaivis arti- 
nąsis į Belle -Islc sąsiaurį ir 
kad kelionė, sekasi gerai.

Dideli potvyniai Indi
joje; 100 kaimų 

apsemti

KAiRAčI, Indija, liep. 30. — 
Sindo srity siaučia dideli pot
vyniai, dėl kurių tūkstančiai 
gyventojų liko be pastogės. 
Daugiau kaip šimtas kaimų ir 
miestelių vandens užlieti. 150 
ketvirtainių mylių plotas tarp 
Sindo ir šikapuro virto viena 
jūra. Laukai sunaikinti, taip
jau daug gyvulių žuvo potvy
niuose.

Rado žuvusio anglų la
kūno kūną džunglėse
LONDONAS, liep. 30. — Iš 

Ranguno, Indijoj, praneša, kad 
anglų laiviatoriaus Erico Hooko 
kulias tapo surastas Būrmos 
džunglėse. •

Hook ir James iMattbews 
bandė aeroplanu nuskristi iš 
Anglijos į Australiją. Kelionė
je jie nukrito Burmos džung
lėse. Matthews sugebėjo pės
čias išeiti ir pasiekti gyvena
mas vietas, bet Hook žuvo.

$100,000 tapybos kuri
nių žuvo liepsnose

BOSTON, Mass., liepos 30. 
— Gaisras, kilęs čiai Johno T. 
Burtono meno galerijoje, su
naikino apie $100,000 vertės 
brangių tapybos kurinių. Įta
ria, kad gaisras kilo iš pade
gimo. »«

Roosevelt paskirtas 
Filipinų postui

Nežiūrint, kad nepaprastoji se
nato sesija jo nominaciją at- 
sisakė patvirtinti

WASHINGTONAS, liep. 30. 
— Nežiūrint Filipinų nepri
klausomybės šalininkų opozici
jos, prezidentas Hooveris pa
skynę nehvyorkietį Nicholas 
Rooseveltą Filipinų salų vice- 
gubernatorium.

Speciali senato sesija prieš 
tai atsisakė Boosevelto pasky
rimą tam postui patvirtinti.

Taip “saldus” yra 
diktatorių režimas

Italai būriais bėga į užsienius, 
nebepakęsdami Mussolinio fa
šistų smurto

OTs'NJTjVA. Šveicarija, liepos 
30. —— Nežiūrint didelių pavo- 

jų, per pastaras kelias dienas 
keletas kuopų italų, be pasppr- 
tų, atbėgo iš Italijos per Al
pių kalnus į Šveicariją.

Vakar didokas būrys italų 
lipo Tbeodulo perėja, daugiau 
kaip 10 tūkstančių pėdų aug- 
štumo, arti Matterh^rno vir
šūnės. Belipant, viena moteriš- 
kr su dviem vaikais nukrito 
ledynan ir nusilaužė koją. Ji 
ir vaikai buvo pasiųstų vedė
jų nukelti žemyn ir pargaben
ti į Zermattą.

Paliegėliai pasakoja, kad gy
venimas po diktatoriaus Mus- 
solini letena Italijoj pasidaręs 
nebepakenčiamas, ir jie beve
liją trėmimą, ne kaip ilgiau 
kęsti persekiojimus namie.

Ir britų lordai pa
tvirtino Londono 

juros sutartį
LONDONAS, liep. 30.—At- 

stovų buto priimtą Londono 
laivynų apribojimo sutartį va
kar patvirtino ir lordų butas. 
Belieka tik karaliui pasirašy
ti, kad ji įeitų galion.

Du naujokai aviatoriai 
žuvo liepsnose

MADISON, Wis., liep. 30 — 
Jų naujam aeroplanui nukri
tus į klampynę, netoli nuo Ma- 
disono (aerodromo, ir užside
gus, liepsnose žuvo Charles 
Anderton, 29, ir George Mor
gan, 22 metų amžiaus. Abudu 
buvo dar naujokai aviacijoj.

50 metų sunkaus kalė
jimo už motios nu

žudymą
IDA GiROVE, Iia., liepos 30. 

— Jaunas Lester Mohr, kuris 
prisipažino užmušęs savo mo
tiną, tapo teismo pasmerktas 
50 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Baltimorės rūbų siuvė
jų streikas baigtas

BALTIMORE, Md., liep. 30. 
— Tęsęsis visą savaitę Balti- 
mores rūbų siuvjėjų^ streikas 
pasibaigė ir daugiau kaip 1,000 
siuvėjų šiandie * grįžo į dirb
tuves.

NikaragOj jaustas že
mės drebėjimas

MANAGUA, Nikaragua, liep. 
30. — Nikaragua vakar buvo 
sukrėsta žemės drebėjimo. Su
pu rtymai buvo jausti visoj va
karinėj krašto daly.

LIETUVOS ŽINIOS
Vilniaus lietuvių dele

gacija Varšuvoje
VILNIUS. (Elta). — Sgry- 

šy su teisių atėmimu iš Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos, j Varšuvą važinėjo dele
gacija — laikinojo komiteto 
pirmininkas p. K. Stašys ir tos 
gimnazijos direktorius p. M. 
šikšnys. Pasimatyti su švieti
mo ministerių jiems neteko: 
mat, dabar prasidėjęs atosto
gų laikas ir visi rengiasi iš
vykti poilsiui, švietimo minis
terijos vidurinių mokyklų sky
riuje delegacija patyrė, kad 
mokslas Vilniaus lietuvių gim
nazijoj pastatytas ne žemiau 
už tas mokyklas, kurios teises 
gavo; teisės atimtos politiniais 
sumetimais. Esą, jaunuomenė 
joje auklėjama ne Lenkijos 
valstybės dvasioje. Delegacijai 
buvo pareikšta, kad teisių grą
žinimo 'byla galinti būti dar 
lcn.vt.jji i 11 lU-tn ir -tuo reikalu
patarta kreiptis su atitinkamu 

paaiškinimu. Toks paaiškini
mas netrukus bus įteiktas.

Nešios po Lietuvą Vy
tauto paveikslą

I

Pasitarimas universitete

KAUNAS, liep. 11. — Va- 
kpr vakare universiteto pro
rektorius Česnys sukvietė spau
dos atstovus ir informavo juos 
apie busimas Vytauto jubilie
jaus iškilmes. f

Iškilmės busiančios švenčia
mos rūgs. 8 d., tą dieną Vy
tautas norėjęs vainikuotis ir 
spalių 27 d., tai Vytauto mir
ties diena. Pirma diena trium
fo, o antroji susikaupimo.

Iškilmės pradedamos liepos 
15 d.

A. Panemunėj iš Aukšt. Ka
rininkų Kursų Vytauto paveik
slas išneštas ir nešiojamas po 
visą Lietuvą.

Gaisras padarė daug 
nuostolių

VII. 9. Butniunų k., Jurb. v., 
J. Jovarausko sudegė malūnas 
ir lentpiuvė, su lokomobiliu ir 
kitomis mašinomis.

Nuostolių — 40,000 lt. Ap
drausta buvo 20,000 lt.

Miestų ir miestelių są
junga hipotekos banko 

nesteigs
KAUNAS. — Praėjusia mies

tų ir miestelių sąjungos suva
žiavimas buvo nutaręs steigti 
hipotekos banką, bet valdžiai 
reorganizuojant žemės banką, 
miestų ir miestelių sąjunga hi- 
l>otekos' banko nesteigs.

Prigėrė
Liepos 6 d. Nevėžyje ties 

Kalnaberžės k., Surviliškio vals., 
Kėdainių apskr., pil. Juškevi
čius Bronius 17 m. amž., mau
dydamasis ir nemokėdamas 
plaukti prigėrė.

Liepos 3 d. Gervėnų k., Sei
rijų valsč., gyventojo pil. žvirb
lio Miko tvenkinyje, esamam 
prie namų, prigėrė jo duktė.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
Šiais metais, kaip ir’praėityje, yra rengiamas gražuolių kontestas, kuris Įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dova 
nos - nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusius) ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite daly 

f ‘ f M. i * i. Kj k ' ' ' * • . .x , ,

vauti konteste, išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto komitetui
• i • .

Tai bus ne tik populiariškumo, bet ir gražuma kontestas, kadangi apie kbntėstančių gražumą spręs specialiai paskirta komisija.

Piknike bus ir “LAUDSPYKERIS”, kuri Įves JOS. F. BUDRIKO krautuvė. Bus taip pat ir kitų margumynų.

Jeanette Stankus

Marijona Karkuckas

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

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon- • 4 " 1 ’«i •
teste. Esu................ . metų amžiaus; ...........pėdų............ colių
ūgio; sveriu ....... ....... svarų. Gimiau ................. ............ Užsiėmi
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Grand Rapids, Mich
Baisi nelaimė lietuviu šeimynoj

Ketvirtadienio, liepos 24 d., 
apie 6:00 vakaro ponia Ona 
žalėnienė su savo vyrešnia duk
rele Maryte skalbė dreses ir 
vartojo naftą, kuri kokiu tai 
budu ekspliodavo. Pasidarė 
pilnas skiepas ugnies. Kol ug- 
negesiai atvažiavo, tai pašali
niai žmonės Oną Žalenienę iš
traukė per langą veik visai su
degusią. Nuvežus į ligoninę 
ji tuojaus mirė. Duktė Mary
tė taipgi skaudžiai apdegė, bet 
pasveiks. Jurgis žaienas, be
gelbėdamas savo moterį ir 
dukterį, irgi pavojingai apde
gė ir dabar randasi ligoninėj 
kritiškame padėjime, šiandie, 
liepos 27 d., Ona žalenienė ta
po palaidota, bet J. žaienas 
da nieko nežino apie savo mo
ters mirtį. nes daktarai už
draudė jam apie tai sakyti iki 
bus kiek geresnis.

Moterys turėtų apsisaugoti 
su tokiais pavojingais daly
kais, kaip nafta.

—S. Naudžius.

Rockford, III
Manau, kad daugelis lietuvių 

atsimena tuos laikus, kada Ru
sijoj revoliucijos banga 1905 
m. nepaprastai ėmė plėstis. Bū
davo kaikuriuose Lietuvos 
miesteliuose turgaus dieną pie
menys ir pusberniai taikydavo
si apversti kokią seną žydelką 
su barankomis. Ir tuo jie la-

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 8140

koncertą prieš 
delegatų ra- 
pirmininkas. 

su tais despe-

savoj 
rimtų 
kiams 
gebės

t
1 bai didžiuodavosi, manydami, 
kad atliko didelį revoliucioniš- 
ką darbą. Panašiai dabar el
giasi ir musu komunistai. Jie 
vartoja Lietuvos piemenų ir 
pusbernių metodą.

Liepos 6 d. pas’ mus įvyko 
SLA. 77 kuopos susirinkimas, 
kuriame komunistai organizuo
tai suklė kačių 
priėmimą Seimo 
porto. Kuopos 
matydamas, kad
ratais nėra galima susikalbėti, 
uždarė susirinkimą. Po to įvy
kio vietos komisarai negalėjo 
tvertis iš džiaugsmo. Jie Chi
cagos raudonųjų gazietoj net 
per tris numerius rašė apie tai, 
kokį didvyrišką darbą jie nu-, 
veikė diktatūros labui.

Tačiaus tiems diktatūros 
pastumdėliams reikia pastebė
ti, kad jie perdaug anksti ap
sidžiaugė dėl savo kvailos gim
nastikos. Kai kada ir medaus 
mėnuo atsirūgsta gana neska
niai, atsirūgs jis ir vietos ko
munistams. SLA. 77 kuopa 

daugumoj susideda iš 
žmonių, kurie maskviš- 
tarnauti nenori. Jie su
tinkamai apsiginti nuo

bolševikų. Kuopa praeityj jau 
ne vienam bolševikų rėksniui 
ragus aplaužė, atimdama balsą 
keliems mėnesiams už triukš
mo kėlimą. Bus galima uždėti 
apinasris ir tam puskomis'a- 
riui, kuris dabar susirinkimuo
se negali nurimti.

Beje, “Vilnies” No. 162 koks 
tai 77 kuopos narys vapalioja, 
kad liepos 6 d. po susirinkimo 
uždarymo prasidėjusios di
džiausios kolionės. Ir daugiau
sia, girdi, pasižymėjusi Savic
kienė. Jos vyras esą privertęs 
ją eiti ir atsiprašyti tų žmo
nių, kurie jai nei pusės žodžio 
nepasakę. Sakoma, kad jei 
kuris žmogus yra durnas, tad 
jis Įsivaizdina. jog ir visas 
pasaulis aukštyn kojomis virs
ta. Negeriau, matomai, yra 
ir su “Vilnies” korespondentu. 
Kuriems gi galams Savickiene 
kolios tuos žmones, kurie jai 
nei pusės žodžio nepasakė? Ant 
galo, kaipgi Savickienė galėjo 
žinoti, kurių žmonių reikia at
siprašyti, jeigu tie žmonės jai 
nieko nesakė? Tai yra toks 
kvailas melas, kuriuo tik aklas 
bolševikas patikės.

Antra, tai esą delegatė Ši
maitienė seimo delegatus* išva
dinusi niekšais, chuliganais, iš
gamomis ir dar kitokiais var
dais. Na, kad jau tas “Vil
nies” peckelis meluoja, tai me
luoja. Tačiau bolševikui taip 
daryti yra visai paprastas 
dalykas. Tikrumoj dalykas 
buvo toks: tūlas komunistėlis 
prisiartino prie delegatės Ši
maitienės ir pradėjo išmėtinė
ti, kad esą 36-me seime Gegu
žis su pagalba policijos dau
žęs delegatams galvas. Į tai 
p-nia Šimaitienė atsak-ė, jog su 
tokiais chuliganais kitaip ir ne
buvo galima apseiti, —ir vis
kas.

Pagalios, jeigu komisarų ga- 
zietos' korespondentui rūpėjo 
viskas smulkmeniškai aprašyti, 
pažymint savo oponentų kaiku- 
rias kalbas ir magaryčioms 
dar jas iškraipant, tai kodėl 
jis nutylėjo apie savo vienmin
čius? O juk apie juos rašyti 
buvo daug medžiagos. Kaikurių 
tavorščių fizionomijos tikrai 
buvo apgailėtinos. Mat, įsi
karščiavusios jos* pradėjo iste
riškai skerečiotis. Tai darė la
bai šlykštų įspūdį, 
sarų korespondentas 
pusę lupų apie tai. 
ant nepatinkamų
plauką pamato ,o ant saviškių 
ir rąstą nepastebi.—žvalgas.

Bet komi- 
nei per 

Vadinasi, 
žmonių ir

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

TeL Yards 0145

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

I lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------—

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi- 

nė Konferencija 
Rašo Observer

(Tęsinys)
pasisakė savo 

neskaitysiąs, 
kad Lietuvos 

1) per sveti-

Dr. Vinikas 
paskaitos ištisai 
Bet jis nurodė, 
eksportas eina
muosius ir 2) tiesioginiu keliu. 
Jo nuomone, 1 mil. lietuvių 
Amerikoje galėtų daug nuveik
ti prekybos vystyme, nes pre
kyba su Lietuva butų musų 
monopolis: mes suprantame
kalbą, sąlygas, etc. Importuoti 
galima ne vien luksusinius pro
duktus (tas liečia tik bendrą 
Amerikos rinką). Mes esame 
valstybė be įsisenėjusių .pro- 
čių, patyrimų. Vokietija, pav., 
užlaiko daug slaptų agentų, kad 
užbėgt kitiems už akių ir iš
naudoti visas progas. Tas pats 
Amerikoje, kuri valdo pasaulio 
kapitalus; ir čia lavinami spe
cialistai kovai tarptautinėje 
rinkoje, kurie vadinami įvai
riais vardais, pav. komercialiai 
attašė.

Mes susiduriam su organi
zuotais ekspertais ir kapitalais. 
Todėl ir mes turime pilnai su
siorganizuoti čia ir Lietuvoje, 
ir įtikinti vyriausybę subsidi
juoti organizaciją čia ir ten,— 
bent metams, kitiems. Reikia 
sudaryti centralinę eksporto 
organizaciją. —Eksportas svar
besnis valstybės gyvenime, ne
gu kariuomenė (Gal ne visa
dos?—Observer).

Tranzitas dar nėra patikėti
nas. Atvyko pp. Jankus ir 
Adomaitis, lai jie bus įgalioti 
susirūpinti tranzito klausimu, 
kurį būtinai reikia sutvarkyti. j 
Reikia sudaryti kredito 
Lietuva-Londanas, New 
kredito bankai. Be 
negalima prekybos
Tarpininku gali būti tam tikra 
organizacija, — Prekybos Biu
ras ar kaip pavadinti. Subsidi
juoti turi Lietuvos vyriausybė. 
Mes iš čia 
organizuota 
stovaudami 
visuomenę.

Dr. Vinikas siūlo: 1) kredito 
ir tranzito reikalus rūpinti per 
Ekon. Centrą; 2) įgalioti pp. 
Jankų ir Adomaitį rūpintis su
tvarkyti tranzito reikalus Lie
tuvoje; 3) kad Lietuvos pre
kybininkai ir pramonininkai 
susiorganizuotų su tikslu su 
mumis bendradarbiauti.

Sąryšy su p. Viniko išvado
mis, Gen. Konsulas žadeikis’ 
padarė keletą pastabų ir pri
minė, kad tranzito susitvarky
mas primena Lietuvos preky
bos laivyno steigimo reikalą. 
Lietuvos vyriausybė ir visuo
menė yra tuo 
nę.

Dr. Vinikas 
stabas. Jis
siūlęs sutvarkyti tranzitą, ne 
būtinai įsigyti laivyną, pav., 
sutvarkyti suvėlinimą, galbūt 
naudojant skandinavų tautų 
patarnavimą. Tolumas neturė
tų gązdinti: yra toliau iš New 
York’o į Chicagą, negu iš Lietu
vos į New Yorką, netgi dau
giau laiko ima prekėm pasiekti 
Čikagą, ir faktas yra, kad pre
kės greičiau nueina į San 
Francisco, negu į Čikagą.

(bus daugiau)

kelius: 
York’o 
kredito 
varyti.

turėtum kalbėti su 
visuomene, ir at- 

organizuotą musų

didžiai susirupi-

dėkojo už pa- 
užakcentavęs’ ir

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Tautiškose kapinėse
Liepos 23 dieną laidota A. 

Deltuvienė, iš Rosetando, lietu
vių tautiškose kapinėse. Į ka
pines atvyko M. Bacevičius, iš 
komisarų štabo. Na, ir pra
dėjo drožti spyčių apie Basė- 
ją.

Pasakyti kapinėse kalbą, ro
dosi, pritinka. Ret kalbėti apie 
Rusiją, kalbėti kitokius non
sensus kapinėse netinka. Miru-

—--------- .............................................

šieji juk revoliucijos nekels. 
Atrodo, kad musų bolševikai 
visai neturi nuovokos kokioj 

vietoje kokia kalba tiktų,
Buvome manę, kąd Bacevi

čius ims kalbėti ir apie Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje. 
Bet nekalbėjo. Tu r būt užmir
šo. R.

■ ..... .. .............................................

Marąuette Park

South Chicago
Darbo ieškant

Teko atlankyti Illinois Steel 
Mills. Užėjau j ofisą, paklau
siau ar negalėčiau gauti dar
bo. Atjlakė, kad darbininkų ne
reikia. Kai kurie samdomi kom
panijos darbininkai irgi dirbą 
tik 3-4 dienas savaitėje.

Pasirodo, prastai su darbo 
gavimu. Teko susitikti su dar
bininkais, atvažiavusiais ir iš 
kitų miestų, kaip tai iš De- 
troit, Mich., ir iš Clevelando. 
Jie nusiskundė, k4id ir ten pra
stai yra su darbais.

Prisiminiau, kaip bedarbiai 
maršavo demonstracija, ir aš 
pats net čeveTykus nuplėšiau, 
o darbo taip nėra, kaip nėra. 
Manau sau: tai šitaip bolše
vikai darbininkus apgaudinėja 
ir sau pragyvenamą daro iš be
darbių; gi mes darbininkai, 
kaip buvome, taip ir pasilie
kame tais asiliukais, kuriuos 
komunistai už nosies vadžioja.

Darbininkas.

Iš Bridgeporto
bu-Praėjusią savaitę rengta 

vo siurpraiz parė vienai mote- 
rei. Žinote, moterims siurprai- 
zų rengiama daugiausia. Parė 
įvyko gerai Chicagos lietuviams 
žinomoje salėje. »

Visai nesigilinau, kaip, ka
da; ir dėl ko, bet parėję kilo 
peštynių. Matote, tokiose purė
se esti šokių. Jie buvo 
jo. Na, Į šokias patekti 
nė ir bomukąi.

Ir kuomęt du vyrai 
neleido įeitu tai minėti
kai išsitraukė peilius ir pradė
jo “kariauti”. Pasėkoje vienam 
mėginusių sula)ikyti Ibomukus 
paros dalyvių supjaustė švar
ką, o antram, sakoma, ranką 
subadę. (ii bomeliai visai ne
nukentėję.

Taigi atrodo, kad šiandie 
Bridgeporto, jeigu ką nori reng
ti, tai turi rengtis prie vis
ko, o ypač prie “apsiginimo”.

Pustapėdis.

Sekmadienį, liepos 27 d., pa
rapijos svetainėje, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas lai
kė mėnesinį susirinkimą.

Be kitų svarbių reikalų, ko
mitetas pranešė, kad sekmadie
nį, rugpiučio 10 dieną, Mar- 
(|uette Parke rengiama svar
bus musų kliubo piknikas, į 
kurį yra pakviesti sekantys 
kandidatai į apskrities valdi
ninkus: Carlos Ames repub- 
likonų kandidatas šerifo vie
tai; Obto F. Reich repub- 
likonų kandidatas pavieto ta
rybos prezidento vietai; Char
les A. Williams — republikonų 
kandidatas valstijos senatorio 
vietai iš 11 senatorinio apskri
ties; James Brogan — veikian
tysis 18 wardos komitimanas.

Kadangi šiame piknike tiki
masi turėti skaitlingos publi
kos, tai parkų komisionierius 
atveš tam tikslui specialių sta
lų lir suolų.

Įvykusiame kliubo susirinki
me-prisirašė 9 nauji nariai, bū
tent — M. Yoces, D. Gurskis, 
B. Vaičaitis, Y. Bartkus, M. 
Cinga, J. Samoska, J. Janoviz, 
N. Vauckas ir J. Žvirblis.

Taipjau musų gerb. adv. Gri- 
šiaus klcsa pilietybės popierų 
gavimui pilnai veikia. Tikimės 
sekantiems rinkimams turėti 
naujų piliečių. Jau vien dėl to 
turime pagrindą manyti, jogei 
dėka musų gerb. pirmininko 
Charles A. Beacham ir visos 
valdybos darbštumui kliubas 
politikoje žengia pirmyn.

Narys.

------------------------ -------------------------------------------------------------------------------—————

(tas, o gavę kęlius centus, tuo
jau palieka juos pas butlege- 
rius. 'Munšainos gi čia ne sto
ka, ir galima gauti pigiausios 

tokios, kad1 nuo stiklelio 
nuvirsi.

Dabar, vasarą, “obos” gyve
na po tyru dangumi arba, kaip 
žmonės sako, ant Dievo burdos. 
Esama čia ne mažai ir lietu
vių nusigyvenusių — daugiau
sia tai munšainos aukos. Kiti 
turi šiokius tokius darbus, bet 
kaip tik uždirba kokį dolerį, 
tai greitai prageria.

Kiti išvažiuoja ant gclžkelio. 
Padirba mėnesį-kitą ir sugrįž
ta vėl į Madison gatvę su ke
liomis dešimtimis dolerių. Bet 
žiūrėk, į vieną dieną jau nete
ko jų ir vėl važiuoja.

Yra čia ir keletas lietuvių 
biznierių, kurie turi lietelius 
ir rooming hauzes. Bet lietu
viai negyvena pas lietuvius. 
Jeigu kurie turi gėrimų, tai pas 
tokius dar būva, o kur nėra 
gėrimų, tai pas tą nesilaiko. 
Pasitaiko, kad lietuvis ieško 
kambario. Jeigu pasakysi, kad 
esi lietuvis, tai daugiau jo ne
bematysi.

Bet lietuviai biznieriai to ne
boja. Jie daro biznį su kita-

taučiais. Kitataučiai nėra to
kie pavydus, kaip lietuviai. O 
lietuviai daugiausia gyvena'-.
“flophauzese”,

čia liepos 23 <1., ryte, ras-, 
ta pasikorusis žmogus, netoli 
(ireen ir Madison gatvių.

* žinąs.

g Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais 

B R E M E N
IR

EUROPA 
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentą arba 
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

, Te). Kedzie 8902

8514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Iš West Madison 
gatvės

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

ir šio- 
suma-

jiems 
bomu-

Chicagiečiams West Madison 
yra žinoma, kaip vieta pabos
tų, perėjūnų, arba “obos”.

Daugelis šios apielinkės žmo
nių gyvenimą daro iš malda
vimu. Kiti gauna progos pa
dirbti kelias dienas ar valan-

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Didelė ir Paskutinė Ekskursija

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

- Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja 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.

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

STATE N D AM

Rugpiučio-August 16 d., 1930
12:05 Ryto

Ši Ekskursija bus paskutinė šiais metais.
Ši Ekskursija yra rengiama per visus Lie
tuvius Agentus Amerikoje.
Laivas perplaukia jūres i 7 dienas; vėliaus 
specialiu traukiniu, be persėdimo j Klaipėdą•
“Naujienų” palydovas aprūpins keleivius 
visomis reikalingomis informacijomis ir 
prižiūrės, kad visi keleiviai butų užganė
dinti.
Del sutvarkymo dokumentų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 South Halsted Street
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Chicagoj per išnešiotojusi
Viena kopija _ ■■ - ............... , 8c
Savaitei _  - - - 18c
Minėsiu!----------------- --  - 7$c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ---------- --------. $7.80
Pusei metu .........   8.50
Trims mėnesiams ______1.75
Dviems mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui ____ - -. . , .75

Lietuvon ir kitur uisianiuose 
[Atpiginta]

Metam* ........ .......    $8.00
Pusei metu.......... ..........———, 4.0$
Trims mėnesiams »---------------2.10
Pinigus reikia siuati palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
---------- O ■ . .......... ....................................... ■ ..................................... ' ----------------—1

PROTEKCIONIZMO PASĖKOS

Jungtinių Valstijų laikraščiai susirūpinę, kad nau
joji Kanados valdžia, kuri buvo išrinkta pereitą pir-

E. K. šiurmaitienė, vakar “Naujienose” apraše tokį 
atsitikimą:

APLA. 3 kuopa pernai metais išrinko Šiurmaitienę 
kasierium ir kliubo gaspadorium. Ji turėjo perimti 
kuopos iždą iš senojo sekretoriaus- Specialė komisija 
surado, kad pas kasierių trūksta septynių dešimčių su 
viršum dolerių. Senasis kasierius buvo komunistas J- 
Taurazas, o kuopos vice-pirmininkas ir turto kontro
lierius — kitas komunistas, J. Gataveckas. Kada kuo
pa pareikalavo, kad kasierius atsiteistų ir šis, Gata- 
vecko užtariamas, atsisakė tai kuopa juodu abu su
spendavo iki sekančio seimo. Bet kas iš to išėjo? Nu-gi 
Gataveckas ir Taurazas, kuriuodu yra centro komite
to nariai, pravedė nutarimą APLA- centro komitete 
suspenduoti kuopą, ir kuopa tapo suspenduotai Suspen
duota už tai, kad gynė savo turtą!

Tai ve kas įvyksta pas “progresyvius”, kuomet jų 
kontroliuojamos organizacijos nariai išdrįsta suduoti 
per ilgus nagus viršininkui, kuris turi “galią” centre.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje dar iki tokio 
sauvaliavimo neprieita.

[Padflo and Atlantic Photo]

| Atostogos Alpėse f
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madienį, suduos skaudų smūgi šios šalies eksportui į 
Kanadą. Kadangi Kanados rinkimus laimėjo konserva
toriai, kurie stoja už protekcinius muitus, tai laukia
ma, kad Kanada dabar apsitvers aukšta muitų siena 
nuo Jungtinių Valstijų ir dėl to Jungtinių Valstijų 
eksportas į Kanadą sumažės kokiais penkiais šimtais* 
milionų dolerių.

Atrodo, kad taip ir bus- Bet ko kito buvo galima 
tikėtis iš Kanados, kuomet Jungtinės Valstijos pirmu
tinės ir be jokio pamato ėmė kelti savo muitus prieš 
kitas šalis? Už tai, kad kanadiečių prekėms yra ap
sunkinta įvežimas į Jungtines Valstijas, tai dabar ka
nadiečiai rengiasi apsunkinti Jungtinių Valstijų prekių 
įvežimą į Kanadą.

Ir, žinoma, taip elgsis ne tik Kanada. Išimant gal 
tik Angliją, kurioje prekybos laisvės tradicijos yra la
bai stiprios, visos šalys, su kuriomis Amerika veda pre
kybą, kels muitus Amerikos prekėms, atsilygindamos 
jai už jos protekcionizmo politiką. Prie dabartinio ne
darbo Amerikoje tokia kliūtis šios šalies užsienio, pre
kybai, žinoma, skaudžiai atsilieps ant viso Amerikos 
biznio-

B£t kas kaltas, kad Amerikos kongresas pataikau
ja savo godiems kapitalistams? Jei Amerika nori, kad 
kitos šalys pirktų jos prekes, tai ji neprivalo uždaryti 
duris kitų šalių prekėms.

JUOKINGAS BLOFAS

CALIFORNIJOS “TEISINGUMAS”

Aukščiausias Californijos valstijos teismas dabar 
klausinėja Johną MacDonaldą, kuris prieš keturioliką 
metų buvo svarbiausias liudininkas Thomaso Mooney 
ir Warren K. Billingso byloje- Daugiausia pasiremiant 
MacDonaldo parodymais pastaruoju du asmeniu buvo 
tuomet nuteistu kalėti ligi gyvos galvos. Bet dabar tas 
liudininkas prisipažįsta, kad jisai melavo teisme, kuris 
teisė Mooney ir Billingsą, ir jisai tyčia atvyko į Ssln 
Francisco savo pirmesnius parodymus atšaukti.

Beklausinėjant MacDonaldą, išėjo aikštėn dar vie
nas be galo įdomus dalykas: netikėtai atsirado polici
jos dokumentai, liečią Mooney ir Billingso bylą, kurie 
per 14 metų buvo kažin kur dingę. Iš tų dokumentų 
matyt, kad MacDonaldas už dviejų dienų po bombos 
sprogimo San Francisco demonstracijoje buvo davęs 
policijai aprašymą dviejų asmenų, kuriuos jisai matęs 
bėgant nuo piktadarybės vietos- Tas jo aprašymas vi
sai nesutiko su Mooney ir Billingso išvaizdomis, ir po
licija tai žinojo, bet ji šitą dokumentą paslėpė ir leido 
MacDonaldui nurodyti teisme, kaipo piktadarius, Moo
ney ir Billingsą.

Kada dabar Aukščiausio teismo teisėjas paklausė 
MacDonaldą, kodėl jisai 1916 metais melagingai kalti
no Mooney ir Billingsą, tai liudininkas atsakė, kad jį 
prie to sukurstęs buvęs distrikto prokuroras Charles 
M- Fickert ir policijos kapitonas Charles Goff.

Tai ve kokiu budu Mooney su Billingsu buvo San 
Franciscoje nuteisti ir turėjo iki šiol, nežiūrint visų 
pastangų juodu paliuosuoti, kentėti sunkiųjų darbų ka
lėjime. Gerai dar, kad MacDonaldas, kurį San Ffan- 
cisco policija ir prokuratūra buvo panaudojusi kaipo 
įnagį tiem dviem nekaltiem asmenim pražudyti, — ge
rai dar, kad jisai bent už keturiolikos metų po bylos 
pajuto sąžinės graužiftią. Jo nauji parodymai gal ati
darys duris Mooney ir Billingsui- Bet kas atlygins už 
baisią skriaudą, kuri buvo jiem padaryta?

Savo antradienio laidoje 
“Laisvė” praneša, kad bolševi
kų išrinktoji SLA.' ardytojų 
“pildomoji taryba” laikanti po
sėdi Chicagoje ir padarysianti 
“labai svarbių nutarimij”. Jos 
pranešimas skamba:

“Chieago. — Šiomis dieno
mis SLA. pažangiojo sparno 
Pildomoji Taryba (išrinkta 
Meldažio svetainėje) laiko 
savo posėdį, kuriame svars
to labai svarbius klausimus.”
Toliaus sakoma, kad šiuo 

tarpu dar esą negalima rašyti 
apie nutarimus, nes juos pa
skelbsianti “pati Pildomoji Ta
ryba”.

Juokingas dalykas. Praneš
damas tokią “svarbią” žinią 
savo skaitytojams, bolševikų 
laikraštis nepasako nei kada ta 
jų “pildomoji taryba” susirin
ko, nei kas jos posėdyje daly
vavo, nei kokius nutarimus ji 
padarė. Nutarimai esą taip 
“svarbus”, kad niekas kitas 
negalįs jų skelbti, kaip tik pa
ti “pildomoji taryba”. Bet ar
gi ta “pildomoji taryba” nega
lėjo nors trumpai pasakyti 
bolševikų laikraščių atstovams 
bent vieno savo tarimo turinį?

Aišku, kad “Laisvė” pučia 
burbulą, čikagiškiai komisarai 
gyrėsi žmonėms, kad “progre
syvių” “pildomoji taryba” lai
kiusi posėdžius pereitą šešta
dieni ir ant rytojaus išsiskirs
čiusi; o Brooklyno laikraštis 
dar šios savaitės antradienį ra
šo, kad posėdyje, “bus apsvars
tyti klausimas bylos ir tolesni 
žinksniai...”

Matyt, nesusitarta meluot.
Kaip bolševikiška “SLA. pil

domoji taryba” gyvuoja ant 
mėnulio, taip ir jos “posėdžiai” 
yra laikomi panašiose vietose. 
Tokiais vaikiškais blofais nori
ma dumti SLA. nariams' akis 
ir kaulyti iš jų aukas.

UŽTIKO “LAISVAMANĮ”
R.-K. SUSIVIENIJIME

TEN, KUR ŠEIMININKAUJA BOLŠEVIKAI
f

IVIvitsų “pi’ogi'esy viais” pasivadinusio ji bolševikai 

graudžiai skundžiasi, kad SLA. Pildomoji Taryba el
giantis su jais labai despotiškai: neleidžianti jiems ant 
kėdžių laipioti ir triukšmą kelti seimuose ir braukianti 
iš organizacijos už įstatų peržengimą. Bet pažiūrėkite, 
kaip “švelniai” apsieinama su nariais tose organizaci
jose, kurias valdo “progresyviai”-

Štai jų tvirtovė: Aukščiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoje. Tos organizacijos buvusi darbšti veikėja,

So. Bostono “Darbininkas” 
deda Romos-katalikų Susivie
nijimo seimo aprašymą, iš ku
rio matyt, kad tarpe tos orga
nizacijos centro viršininkų ir 
opozicijos ėjo seime aštri ir 
kartais labai triukšminga ko
va. Opoziciją sudarė “Draugo” 
ir “Darbininko” šalininkai — 
daugiausia kunigai ir jų klap
čiukai. '

Opozicija buvo ypatingai pik
tai nusistačiusi prieš centro 
sekretorių, p. Šaliuną, kas pa
sireiškė, priimant viršininkų 
raportus ir- renkant PilitlomiĮ 
Komitetą. Apie rinkimus “Dar*- 
bininko” reporteris’ rašo taip:

“Kadangi Pildomasis Ko
mitetas jau buvo išrinktas 
referendumu, tai Seimui be
liko tik užtvirtinti. Dvasios 
Vadas užtvirtinamas be jo
kio vargo. Pirm, ir Ižd. už
tvirtinimai taip pat pereina

be ergelių. Bet priėjus prie 
C. Raštininko užtvirtinimo, 
Seimas vėl atsiduria keblioj 
padėty.

“Prieš rast, kandidatūrą 
padaroma pastaba', kad be 
esami] jo kompetencijos tru
kumų, jis, pridarąs prie lais
vamaniškojo Susivieni jimo! 
Šią pastabą seka skaitymas 
Konstitucijos straipsnio 11, 
paragrafas 3-čias, kuris 
skamba sekamai:

“ ‘Pildomojo Komiteto na
riai negali priklausyti i or- 

• ganizaciją priešingą LRKSA. 
ir katalikų tikybai, taip pat 
negali būt renkami į Pildo
mą Komitetą nariai, užiman- 
tieji ofisą organizacijoj, pa
našioj LRKSA.’ ”
Įdomus faktas, kad net pats 

Romos-katafikų Susivienijimo 
centro sekretorius yra “laisva
maniško” SLA. narys.

Kada iš p. Šaliuno buvo pa
reikalauta pasiaiškinti, tai ji
sai, užuot teisinęsis, pareiškė 
savo oponentams, jogei ne jų 
esąs “biznis”, kur jisai priklau
sąs. Po ilgų ginčų betgi šaliu- 
nas tapo patvirtintas sekreto
rium. 

------- --- . -- ----- 

Gerovės liga
Pusantrų metų sirgęs gero

vės liga ir pusėtinai daug tri- 
bunavęs, inžinierius Simo Kai- 
tis dabar padarė rokundą su- 
menijos ir viešą išpažintį at
likdamas, iš dalies, parodė vi
sam svietui, jogei tik sveika
me kūne gali gyventi sveikas 
protas.

Inžinierius Simo Kaitis' kei
tė pildomąją tarybą ir nepa
keitė; stūmė lauk iždininką 
Gugį ir neišstūmė; šmeižė 
“Sandarą” ir niekas iš to ne
išėjo. Dabar jisai tribunuoja 
šitaip sakydamas: Just too 
bad... Reiškia — gaila.

O ligos bacilams irgi, tur 
būt, nusibodo parazitauti in
žinieriaus' kūne: gerovės liga 
jau bene bus išnykusi. Svei
kiname laimingai .pagijusj, iš 
vienos ligos išsigelbėjusį žmo
gų ! Laikykis, broli, nepasi
duok! Antroji liga, duok Die
ve, bus lengvesnė.

Dabar musų žmogus, laimin
gai nugalėjęs gerovės ligos ba
cilas, sukurė labai didelę or
ganizaciją ir jai davė majesto
tišką vardą “Amerikos lietuvių 
liaudies sąjunga”. Čionais, va
dinasi, tribūnuos vyriausias 
tribuninkas Sims ir pristatys 
svetainių, prieglaudos namų ir 
kiekvienam lietuviui duos po 
vieną tribūną. Tai prisidėkite 
ir išvalykite tribūną; išmeski
te nereikalingas raides', nu
plaukite užsilikusias vuodegas; 
ir, aplamai, sulietuvinkite tri
būnos kalbą. \

O paskui inžinieriaus Simo 
sapnas išsipildy s. Kai

Visa Amerikos lietuviška žmo- 
nij a pradės tribunuoti,' tai bus 
galima susišnekėti be diskusi
jų. Sims pašnekės, o mes pa
plosime, ir atliktas kriukis.

Vienu žodžiu, iš dalies, lai 
gyvuoja vėlesnioji moksleivija 
arba amžini studentai tribu- 
ninkai. —Mat.

Pa Porte, Ind. — Belle Gun- 
ness’, kuri prieš keletą metų 
čia nužudė nuo 15 iki 20 vyrų. 
Ji pabėgo nuo policijos ir ka
žin kur dingo. Dabar praneša
ma, kad ji tapo suimta Jack- 
son, Miss.

Kaip einasi Kauka
zu! po Sovietais

Jurginį jos (Gruzijos^ spau
dos biuras praneša apie tokią 
padėtį Kaukaze:

Prievartos kolektivizacija jau 
nuo pereito vasario mėnesio 
iššaukė visą eilę valstiečių su
kilimų Kaukaze. Tie sukilimai 
turi aiškaus tautinio pobūdžio. 
Sukilimai apie kuriuos net pa
ti bolševikų spauda prasitaria, 
tęsiasi nežiūrint j malšinimo 
žiaurenybes. Kruviniausios ko
vos įvyko Azerbeidžane (Kau
kazo turkų žemė su sostine Ba
ku). Mūšiai ties Sakatali, Ru- 
sha, Agdash, Nahitčevani ir 
juos pasekęs bolševikų teroras 
kainavo daugybes žmonių gy
vybių.

1 ■ C'Nors tūkstančiai valstiečių 
žūva sukilimuose ir ekzekuci- 
jose, bet nauji tūkstančiai to
liau laikosi kalnuose įsistipri
nę ir daro nuolatinids užpuldi
nėjimus ant bolševikų kariuo
menes. Tūkstančiai kitų bėga 
f Persiją gelbėtis.

Jurginijoj (Gruzijoj) ir Ar
mėnijoj taip pat viešpatauja 
neramumai ir nepaprastas į- 
tempimas. Naujausia korespon
dencija iš Jurginijos skelbia: 
“Ypatingai rimtą pobūdį tUri 
sukilimas vakarinėj Jurginijoj. 
čia įvyko daugelis kruvinų su
sirėmimų tarpe sukilėlių val
stiečių ir bolševikų armijos. 
Gausingiausios aukomis buvo 
kovos • prie Didi-DžichalŠi ir 
Vani.

Raudonosios armijos dalys, 
kurios susidėjo iš jurginiečių, 
atsisakė šaudyti į sukilėlius, 
ir dėlto du pulkai tapo išfor
muoti ir išsiuntinėti į kitas 
Rusijos dalis. Taipjau Abchazi
joj (Mohamedonų žemė su so
vietine Batum), kur tik prieš 
metus sukilimas tapo kruvi
niausiai nutroškintas, vėl pra
sidėjo judėjimas. Jurginijos 
kalnai ir miškai pilni pabėgė
lių ir sukilėlių. Visame krašte 
paskelbtas karo stovis, žmonės 
šaudomi masėmis. 1500 politi
nių imtinių išsiųsta j Rusijos 
gilumas. Visame Kaukaze di
delis įtempimas, kurs primena 
1924 mettis (visuotino sukili
mo metai). Kantrybė visų gy
ventojų, net pačių Kaukazo ko
munistų, — baigia išsisemti, ir 
gatava trukti.”

Sovietų valdžia bando ramin
ti imžadnis, bet kadft tie nie- 
kilomet nepildomi, ir jiems nie
kas k nebetiki, dabar laikosi nte- 
paprastai paaštrintu teroru. 
Kaukazo raudonosios armijos 
vadas Levandovski pakeistas 
Stalino dešine ranka, S. Ord- 
šonikidze, kurs yra žinomas 
kaip kruviniausias Jurginijos 
korikas.

Lietuviškieji Patas ir. 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
Senai jie čia suversti, nes 

plyšiai, įdubimai ir giliosios 
daubos priaugę miškų, samanų, 
prižėbėję žemių, užversti snie
go ir akmens klodais. Ausis 
kurtina hesuklausomas šniokš- 
tėsys. Vienur, lyg Mozei lazda 
pradūrus, iš uolos trykšta kriš
tolinė gaivaus skystimo švirkš
lė, kitur išsidraikydamas miria
dais lašelių verčiasi iš debe
suotos aukštybės krioklys, dar 
kitur putomis ir garais išsitaš
kiusi vandens srovė kelia nesu- 
klausomą riksmą. Kai kur mil
žiniškoj sienoj, kur jokias' ko-t 
pėčios nesiekia, išraustas ur
vas, nubirusi žemė, tartum 
kurmių butų rausta.

Kur tai pro skardžio išlinki
mą neužmatomoj gylybėj gir
dėti buvo kaip triukšmą kelia 
Partnachas, kartais perrėkda
mas visą kalnų šnidkštesį. Vir
šui kalnai vyniojasi galvas 
minkštomis storomis debesų 
kepurėmis. Nutrukę mažesni 
pūkeliai skendo šonais žemyn 
ir lyg pypkės durnai, papusti į 
tirštų garbanų kuodą, draikėsi 
pro šakas.

Vienas lyg paklydusi avis de
besėlis', užėjo man skersai ke
lio, nusileido taip žemai, jog 
lazda galėjau pasiekti, ir ap
uosto mane, apipusdamas gai
viu drėgnu kvapu.

Pasistiepęs ant kojų pirštų 
pasiekiau debeselj, ir nors jis 
pasirodė esąs visai' neapčiuopia
mas kūnas, vis tiktai linksma 
buvo jį paglostyti, retą dan
gaus svečią.

Tuotarpu kalnuose iš didžių
jų debesų kai sugriaus stačiai 
viršui mano galvos, net debe
sėlis krūptelėjo. Debesėlis taip 
ir prakiuro, suversdamas man 
už neapsaugotos apykaklės visą 
kibirą vandens. Pašokau į ša
lį. Čia kai paplūs iš viršaus, 
pilti dideliais tankiais lašais, 
jau nebe lašais, o stačiai val
gomais šaukštais'. Niekas nebe- 
gelbėjo, nei eglių, retos šakos, 
nei mano vėjo apsiaustas. At
siverčiau pasidairyti iš kur čia 
pila. Kalnų nebebuvo nei žy- 
mio. Gelsvai pilka tamsiai mė
lyna masė kabėjo viršui viso 
slėnio. Keliose vietose vir de
besų išlindo plieniniai juodi aš
trus’ kalnų smailiai, į juos 
tviskino šakoti žaibai ir vėl 
debesų košeliena prarijo juos 
savo minkštomis bet varžiomis 
žiotimis.

—Patai, a Patai! šaukiau, 
brisdamas per putojančias kas
kadas paplūdusiais kabių šo> 
nais, apsvaigęs nuo nesuklau- 
šomo liūties, upelių ir perkūno 
šniokštėsio.

Patas negirdėjo. Kaikuri lai
ką dar mačiau, kaip garavo jo 
kupra, ilgų vandens rykščių 
pliekiama.

Visados Vadink daiktus
. tikraisiais jų vardais

Vakarop pasivijau Patą, be
gulintį ir bežiūrintį į ateitį: tai 
buvo stačiai galas.

Dauba buvo užtverta tokia 
siena, kokios čia Lietuvoj ir 
sapne nėta sapnavęs: ligi pat 
dangaus! Šone trobelė. Prie
šais iš sienos vertėsi pro apsk
ritą skylę Partnachas.

—Sveiks seną biesą matęs— 
tariau prieidamas.

—ša, matai, kad galvoju at
sake jis.

—Kalakutas galvoja, pama- 
iiua.u balsu: dAsipralVoti Mfe-f 
kad paskui reikia tuščia Kalva 
mušti sieną, tai tikrai genialia 
kai—pradėjau pykti.

—Nereiks miišti — paguliau 
sugalvojo Patas: matai aną tro
belę ?

— Matau, na ir kas?
—Aš galvoju, kad čia nakvo- 

siva.

—Aš /ir galvoju—atšakiau.
—Lieka išaiškinti, ką galvo

ja trobelės šeimininkė.
—Sauskimšai pilna —galvojo 

trobelės šeimininkė, rodydama 
į suverstas ant ir po stalų, suo
lų, pečiaus krūvas žmonių, 
kukšturą, lazdų, rakibolų ir ki
tokių keliones prietaisų.

Mudums veidai ištyso.
—Iš kokių kraštų? susido

mėjo šeimininkė.
—Kam tai? nusJprendėva abu.
—Tokie ilgaveidžiai, reteny

bė—gėrėjosi apvalainė bavarie- 
tė.

—Laužkivos į šią poziciją! 
sukamandavo vadas ir pradėjo: 
Mes iš labai toli, is ten, kur 
žmonės turi po kelerius veidus: 
šventadieniams, šiokioms die
noms, godai ir nuotaikai. Mes 
galima padaryti, kad vienu y pu 
musų veidai pavirs mčnulia pil
naties apskritumo.

—Na, padarykit—prašė kal
nietė.

—Pažadėk tik nakvynę—
—Nebent ant tvarto, kur 

s'uvedam mulus, kai atneša iš 
apačios maistą.

—Nors tvarte, jei, žinoma, 
mulni nieko prieš...

—Jų dabar nėra, ateina tik 
sykį j mėnesį.

—Tuo geriau, mes jų vietas 
ūžimam—nusidžiaugė va.

—Bet jos jau užimtos...
—Kieno? vėl ištysova abudu.
—Tokių patt kaip judu, ko- 

mėdijontų—ji juokavo-*
—Ką jie veikia?
—Guli po du ant vieno mat

raco, bet paspaudus galima bu
tų ir po trečią priglausti. Pasi
kalbėkite, aš užtekomenduosiu.

—Priimkite dar du juokda
riu, kurie moka daryt didelę ir 
mažą burną — atrekomėndavo 
mudu kalnietė kažkokiems ar
mėnams.

—Atsiprašau, pailgą ir aps
kritą veidą—pataisiau kalnietę.

—Duok šią mums po vieną! 
atsiliepė choras vyriškų ir mo
teriškų balsų patamsy.

—Eik šią, mažiuk, kažkokia 
pikta dvasia pačiupo mane už 
kojos ir ėmė traukti.

—Aš tavęs nebijau, aš esu 
du! tariau, lodydamas į Patą 
—paleisk!

—Nepaleisiu—tvirtino balsas.
Išvilkau švarką ir iškėlęs 

rankoj šaukiau:
—Aš esu trys, ar dar nebi

jai? '
—Nebijau, sako pikta dvasia 

ir traukia.
—Nepaleisiu — tvirtino bal* 

sas.
Išsivilkau švarką ir iškėlęs 

rankoj šaukiau:
—Aš esu trys, ar dar nebi

jai?
—Nebijau, sako pikta dvasia 

ir traukia.
Išsirengiau ir viską iškelda

mas į aukštį šaukiau, kad aš 
esu keturi, penki, šeši, ar dar 
ji nemano bėgti.

/
—Na, tad aš pats pabėgsiu, 

tariau ir niekieno nevaromas 
apleidau mulininką. Upės kran
te atsiguliau, įsižiūrėjau į ne
draugingą naktį ir taip mar- 
katna širdis pasidarė.

Ko bėgau ? Be tik reikėjo 
bėgti? Bene grįžti? Kas tai 
gandinančiai kuteno į kairiąją 
ausį.

Pasikuriau laužą, išsiviriau 
arbatą, ploviau baltinius ir 
dariau sustiprintą gimnastiką, 
šokinėdamas nuolat iš vieno 
upelio kranto į kitą.

Nusibodo toks darbas, o šal
ta. o šalta.

(Bus daugiau)

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

Trukšmui sumažinti
Sveikatos departamentas iš

siuntinėjo tokio turinio baile-* 
teną:

“Dėkite pastangas atskirti 
muziką nuo triukšmo ir ma
ginkite savo radios pritaikyti 
muzikai, o ne triukšmui, nes 
triukšmas nejaukiai veikia į 
daugumos žmonių nerviškąją 
sistemą. Radio namuose privat-
10 būti kontroliuojama taip, 
kad kaimynai, kurie nenori jū
sų radios girdėti, nebūtų ver
čiami jos klausytis. Šitas pa
tarimas yra ypatingai svarbus 
kur namuose randasi vaikų ar
ba senų žmonių, arba invalidų.

“Gerai sveikatai maž>as kū
dikis turėtų miegoti didžiumą 
laiko. Sveikas suaugęs asmuo 
turėtų miegoti Apie trečdalį 
laiko, o senesnieji žmonės ga
li reikalauti daugiau laiko mie
gui, negu vidutinio amžiaus 

sveiki asmens. Smagus jaus
mas esti tiesiog negalimas, jei
gu nepaisantys kitų kaimynai 
grojai savo radios balsiau, ne 
kad sveikas protas ir papras
tas mandagumas leidžia.

‘tS k andai, užregistruoti svei
katos departamente, parodo, 
kad džiugelis žmonių, kurie ki
tais žvilgsniais yra juo manda
giausi, pasirodo tiesiog grubi- 
joniški tuose dalykuose, kurie 
liečia kitų pasilsį ir ramybę.” 

Sumažinimas radio balso po
11 vai. vakare butų didelis pa
lengvinimas Chicagos nuo triuk
šmo.

Chicagos vandens filt
ravimo reikalu

Viešųjų darbų departamento 
koinisionieriaus VVolfn pastan
gomis pradėta cirkuliuoti pe
ticija, idant lapkričio balsavi
mams butų padėtas referendu
mui klausimas, ar piliečiai no
ri turėti Chicagoj švarų, fil
truotą vandenį.

Kad klausimas taptų padė
tas ant baloto, reikia* surink
ti 321,620 parašų po peticija.

Komisionieriaus siūloma Chi
cagos vandens filtravimo siste
mą į vėsti kaštuos apie $60,- 
000,000.

Tą peticiją, jeigu kas prita
ria jai, reikia, išpildyti ir pa
siųsti teisėjui Rdmund K. Ja
re ek i.

Užsimušė žymus politi- 
kieris

•Užsimušė, nušokdamas nuo 
gelžkeTio viadukto, advokatas 
.John P. Poulton, vienas demo
kratų partijos viršilų Chicagoj. 
Poulton buvo Mihvaukee, Wis. 
ir gydėsi sanatorijoj.

Bijojo apakti — 
nusižudė

Daktarai pasakė, kad Mrš. 
EHnor Lee Brayley, 51 m., ap- 
aksianti. Moteris, susikremtu- 
si, išgėrė nuodų Shermsn vieš
buty j. Mirė.

ardyme cferontftką tr a»n]u lt- 
aų. Jei kiti nefeldjo jutai* HnrttytL atnllan- 
kyklt pa* mane. Mano pilna* i*e*r»*niinavi- 
n.a* klMoK* toMj Ukrą lirą jtrt ai kpe»- 
Imsiu jut ryflyU, ąvritaU jum* *u«ryi. «C- 
kit pa* tikra »peciall*ta. kuri* aeklau* Judu 
kur ir ka* jam* skauda. bet pat* pa*aky» 
po galutino lieoamlnavimo—ka* jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
2 U VV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nad«- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pieta

IšvogŽ seną degtinę
Adv. Lynu A. Willi'Hims, 861 

Ingleside place, turėjo 132 bon- 
kas senos, dar pirm karo lai
kų padarytos degtinės, ši deg
tinė skaityta didele brangme- 
na. Well, 3 vagiliai išsinešė 
ar išsivežė ją, ir padarytas nuo
stolis skaitoma neatitaisomu. 
Nors vagiliai areštuoti, bet ad
vokatas vargiai begaus bran
gų skystimą.

Davė koncesiją telefo
ną kompanijai

Miesto taryba nutarė duoti 
koncesiją 23 metams Illinois 
Bell Telephone kompanijai. 
Miestas gaus rendos $2,000,000 
metams; policijos ir ugnėgesių 
departamentai galės naudotis 
telefonu veltui, o miesto salė 
turės mokėti pusę tos sumos, 
kokią mokės privačiai piliečiai 
už naudojimąsi telefonu.

Parendavo 640 akrų 
orlaivių stočiai

Miesto taryba davė lysą 50 
metų ant <>40 akrų žemės, idant 
padidinti municipalės aeropla
nų stoties vietą prie 63 gat
vės ir Cicero avė. ši žemė pri
klauso Chicagos mokyklų tary
bai. Rendos mokyklų taryba 
gaus po $25 akrui. Lysas ga
lima bus nutraukti UO metų 
praėjus. >

I*ašov€ pienių
Vienas keturių banditų pa

šovė pieno išvežiotoją Henry 
Topp (3301 \V. 23ixl st.) to
dėl, kad banditai rado pas pie
nių tik $1.50.

Peržiurin&s politikierių 
bažnyčios narių 

rekordus
Chicagos bažnyčių (protesto- 

niškų) federaciją, nutarė, pada
ryti tyrinėjimą karjerų tų sa
vo narių (parapijonų), kurie 
yra aktyvus politikoj ir kurie 
priklauso bažnyčioms tik poe
tiniais sumetimais. Jeigu reikės 
— sako federacijos viršilos — 
tai gal kai kuriuos politikie
rius teks pašalinti iš parapijo
nų tarpo.

Prisipažino papildęs 
200 plėšimų _ •

Kichard Sullivan (4317 Gteen- 
wood avė.) prisipažino, kad ke
leto pastarųjų mėnesių bėgiu 
jisai vienas arba su draugu pa
daręs daugiau, kaip 200 hold- 
rpų. Kad taipgi nušovęs Christą 
Patras, valgyklos savininką 
adresu 2527 North Clark st., 
kuris mėgino pasipriešinti hold- 
apui.

Dar vienani davČ raidą
Kasta sušaudytas ir subady

tas peiliu Dominic Falduto, 30 
m., gyv. 907 So. Claremont 
avė. FalflUto buvo žinomas po
licijai 
mano,
rentai jo rųšies bizny.

kaip raketieris. Policijai 
kad jį nudaigoję konku-

Policininkas nurodo 
Fosterj

Kada “Tribūne” reporteris 
tapt) nušautas subvėjy, tai vie
nas asmuo, mainoma, piktada- 
ris paspruko iš sUbvėjo. Jį vi
josi policininkas Ruthy. Dabar 
tas policininkas teisme pareiš
kė, kad Fosteris (atgabentas 
Chicagon iš Kalifornijos) esąs 
t?s Žmogus, kuris išbėgo iš sub- 

kurj jis, policininkas,vėjo ir 
vijosi.

Žuvo aeroplano nelai
mėje

Charles luhvard Anderson 
(19 E. Cedar st.), Chicagos 
biržos narys, ir pilotas aero
plano, kuriuo juodu lėkė, žu
vo abu, kai aeroplanas nupuo
lė ir užsidegė. Nelaimė atsiti
ko arti Madis</y, Wis.

ĮĮl—**—*■■<" ..Į111   ■' 1

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį vėl teko 

klausytis lietuvių radio valan
dos iš stoties WCFL, nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Programas vi
sais atžvilgiais, kaip dainomis, 
taip ir muzika, buvo įdomus 
ir įvairus. Du Budrike štabo 
tenorai gražiai sudainavo kele
tą dainų, vargonams prita
riant.

Taipgi žinoma radio klausy
tojams' dainininkė, soprano. 
p-Iė Violeta Jaseliniute gražiai 
ir įspūdingai sudainavo “Kar
velėli” ir keletą kitų dainų.

Vargonais p. Sauris tikrai 
artistiškai visados groja.

O kam nėra malonu klausy
tis p. Petruševičiaus smuika
vimo? Jis tikrai virtuoziškai 
smuiką valdo ir giliausius jaus
mus išgauna smuikavimu.

Reikia pastebėti, kad šiuos 
programas rengia Jos. Budri
ke muzikos krautuvė, kuri ran
dasi 3417 S. Halsted St. ir už
laiko visų geriausių išdirbys-

Skirybos ir vedybos
Įtaiku pirmųjų 6 mėnesių 

1930 m. Cook paviete buvo ve
dybų 18,683, o skirybų — 5,- 
004.

Dar $50,000,000 taksą
Miesto taryba nubalsavo- dar 

padidinti taksus $50,160,549, 
kad miesto reikalus galima bu
tų tinkamai tvarkyti.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ statymo 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

metinės Mirties
SUKAKTUVĖS

Pranciška
MARCUKAIčIUTfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
31 d. liepos. 1020 m», Sulaukus 
13 m. 5 mėn. amžiaus, gimus 
Warren, Minn. Paliko didelia
me fiuliudime motiną Victorią, 
tėvą Aątana, 5 seseris, Victo- 
ria Kasputis, Agnės, Suzartna, 
Marijonu jr Margie, 4 brolius, 
Antana, Juozapa, Petrą, Ado
ma ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bta- 
giosios dukrelės ir sesutės bus. 
laikomos šv. Mišios Ann baž
nyčioje 31 d. liepos, 1030 m., 
6:00 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i pamaldąs, o mes 
tave musų brangioji Pranciška 
niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrjši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame
Tėvai, seserys, broliai ir 
giminės.

AS BARANAUCKAS

Paskendo ežere besimaudyda
mas, Antioch, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 27 diena. >7-ta vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 16 metų 
amžiaus, gimęs birželio 1 <1., 
1914, Mihvaukee, Wis.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Marijona, patėvi Miko
la Sp'ultų, broli Jurgi Spultų 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5421 So. Mozart St., Chicago, 
111.

Laidotuvės ivyks liepoj 31, 
ketverge, 9 vai. ryto iš namų i 
šv. Claros parap. 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vaclovo Baranau
sko gimines, draugai ir pažjs- 
tanii esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

liepoj 31, 
v i 

bažnyčių,

Nuliūdę liekame, 
'• Motina. Pat€Vis, Brolis ir 

Giminės.

LaidotuvSbe patarnauja grabo- 
rius Masalskis, tcl. Boulevard 
4130.

Čių radios ir jomis aprūpina 
lietuvius po visą Chicagą ir 
apielinkes. Taipgi labai gerus 
radio programus duoda ketver- 
go vakarais iš stoties WHFC, 
nuo 7 iki 8 vai. i

Dar reikia pasakyti, kad, su
katos ir utarninko vakarais 
Budriko krautuvėje dabar yra 
duodami gražus gitarų koncer
tai su lokaliu brodkestinimu. 
Kas negirdėjote, tai vertėtų 
taią vakarais nuvažiuoti į Bud
rike krautuvę pasiklausyti vel
tui, be inžangos mokesties.

—Maikis.

Šiandien Margučio 
Radijušas

Vakare, kaip 7 vai., atsuki
te savo radio. Pirmas pusva
landis yra Jos. F. Budriko, o 
antras — Margučio. Dainuos 
p-lė V. Jaiselioniutė, J. Olšaus
kas ir A. Vanagaitis. Akompo- 
nijuoja muzikas J. Sauris. Nau
jos dainos, nauji juokai ir dar 
naujesni garsinimai Chicagos 
lietuvių. Stotis W.H.F.C.

— OI.

MRS. ANELIA K. JARUSB 
Physioa! Therapy & Mldvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuoto jau
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse ktiopigiau- 

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

Tel. Rcosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139

Telefonas

Boulevard 6208

1327 So. Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Musą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti Mžinimtas ir ne
brangus todėl, kad ne
turim© illaidi užlai
kymui įkyria.

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose nuės
to ir miestelių da

lyse. Moderniika 
koplyčia veltui.

3307 Auburn
CHICAGO. 11

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Tel. Victory Uli

Uitdertaking Co.
P. B. Hadiey Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18tti Street 

CanaI 8161

Graboriai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 32S1

Aklą Gydytojai

VAITUSH, OPT
LBFTUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudajfmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumu akių kariti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, 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. Nedilioj nuo 10
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudijimas. jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite dąug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimų, ruse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami Ii namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstantių 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

Lietuviai Gj^ytojat

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.
4916 So. Michigan Avė. 

Tek Kenvood 5107 
VAIDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone CanaI 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 664® S. Mapletrood Avė.

Telefonas Repubhc 7868

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

CHICAGO, ILL. ' 
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3291 South Wailace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenee 
Phone Prospąct 6659 

Ofiso Tel. CanaI 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard j.401DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedėŪoj nuo 10 iki 12 A« M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO! Kraujo, odos, chroniškas
LIETUVIS

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
atidari antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viriuj Belskio-Rakžčio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
ProsDect 1980.

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

—O-------

A. MONTV1D, M. D.
1579 Mi!waukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
VaLi 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Rraiuvrick 4983
Name telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathermia 
------- 0-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Oflao Telefone* Viralai* 008© 
BM. Tel. V*a Bure* 8858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadot 11 lyto Iki 1 po pietą. B iki 4 Ir 
© Iki 8 vakaro.'NedNiom ano 10 Iki 1S dle- 

aą. Kamą ofl*a* North ©Ida 
3413 Franfldin Blvd.

Valsadot 8:80 11d »:0o vakaro
------- O-------

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone CanaI 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette D098

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 Aveme
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt SU CanaI 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti
- _ - n i -Miai ir-ą—“

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS I« EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shpre 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 Sonth Ashl&nd Arena©

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po ulct,

7 iki 8 vai Nedėi. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaza 82U2

GYDO

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSl

Nuo 2 iki 4:81 Ir nuo 7 iki II 
Nedilioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefoną* CanaJ 04M

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel Diezai 9191

DR. A. A. ROTH
R«sas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 3Ist Street

Valandos : 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėlintnis ir šventad. 10—12 dienų

■ 111 ■ .............—

 Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: tuo 6 iki 8 vaL kiekviena 

vakare, išskyrus ketverge. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

• Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street 

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 8697

331.5 So. Halsted Street

A. A. OLIS 
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatal

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas CanaI 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakarą 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunriiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 910(1

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tek l’rospect 8525

TcL Randolph 5180
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building 

3H SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutarti 
Tcl. CanaI 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
’lVtl. Boulevard 2800

Kės. 6515 So. Rockwell SL
Tol. Republic 9728 >
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaulinas
Rypkevičiug
M išeika

A. darbukas

“Naujienų” Pikniko
Darbininkai

“Naujienų” piknike dirbs 
miau išvardyti asmenys:

J. A. Sinkus
A. Žilė i •
J. Valiulis
A. Narbutas
G. Balevičius
J. Pučkorius
P. GaIškiš

že-

Ascilla 
Mrs. Rypkevičiene
A. Vilione. 
V. Maukus
Algirdas Mickevičius Jr.
B. Namajuška 
Šmotelis Jr. 
Šmotelienė 
Pučkorienė
P. Miller 
K. Lopukas 
F. Jurėnas

J. Degutis
K. Liutkus 
Miss L. Joseph
A. Ambrazevičių

J. Bači tinas
Ch. Navickas
V. ‘Briedis

A. Žymantas

Del tų, kurie žudo 
svarumą ar stiprumą

žmonės. kuriuos vargina žudimas savo 
svarumo ar stiprumo, netekimas miego, pra
stas apetitas ir kurie nuolatos jaučiasi pa
vargę ir sumenkę, turi imti Nuga-Tone ir 
pastebėti kokis didelis pagerėjimas seks jau 
tik už keliu dienų. Sis puikus sveikatos ir 
stiprumo budavotojas priduoda jums geresnį 
apetitą ir nugali konstipaciją, nevirAkinimt), 
gasus ar iAputimą pilve ar viduriuose ir pa
našias silpninančias ligas.

Nuga-Tone greitai pabalina iš kūno nuo
dingas atmatas ir tuo nugali konstipacijų, 
inkstu ar pūslės įdegimų, galvos skaudėji
mų, kvaitulius ir panašias ligas. Tukstan- 
ėiai vyrų ir moterų raito Nuga-Tone kaip tik 
tuo, kas jiems suteikė geresnę sveikataų ir 
didesnį stiprumų. Jis suteikia poilsingų, at
gaivinantį miegų, sveikus raumenis snlieau- 
siems kūnams. Būtinai pabandykite. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

Visų aukščiau išvardytų as 
menų prašome rugpiučio 3 d. 
apie 9 vai. ryto atvykti į Ler- 
nausko daržą.

stro, nes jam pavyko tikrai 
lygiai atmioruoti.

Eina musų šeimininke 
obuolių. Visųpirma, žinoma, pa
siima vieną obuolį iš bušelio, 
idant patėstyti. Juk reikia ži
noti ką perki, nors ir už ni
kelį. Bučeris sveria obuolius. 
Ir čia bėda.: už penktuką at
sverti yra ne taip lengva. Su
prantama, to suvalgyto obuo
lio bučeris nebegalėjo pasver
ti.

Na, gerai. Galų gale atsvė
rė. Padariusi biznio už penkio
likę centų, šeimininkė išėjo. 
Pasilikome tik mudu su buče- 
riu. Staiga prasiveria liucernos 
durys ir užsitrenkia.

Nagi ta pati šeimininkė 
grįžo. Maniau, kad buvo 
miršusi ką nors nusipirkti, 
ne. Ji rodo bučeriui truputį
kirmijusį obuolį ir metų obuo
lį bučeriui į pilvų, kaip besbo- 
lų, sakydama: Tu, žalti, už su
kirmijusius obuolius imsi iš ma
nęs pinigus. Obuolis 
po baru, o šeimininkė 
gražų, didelį obuolį ir

Bučeris buvo manęs
ti, bet atsiminė Marshall Field 
kompanijos uždejėjo pamokas 
savo klerkams: UA customer 
is «always right”. Taigi, ažuot 
pykti, jis nusijuokė: Toks, gir
di, jau musų darbas.

Išreiškiau mintį bučeriui,

prie

su- 
pa- 
Bet 
pa-

Lietuviškas tau 
pumas nurieda 

pasiima 
išeina.

svaro
ir už penkius centus

Iš tikrųjų esama taupiu lie
tuvių moterų. Aš pats žinau 
koletų. O kiek yra tokių, įjū
rių nežinau? Ir štai pavyzdys 
jų taupumo.

Užsukau kartą bučernėn. Įei
na vidun moteris. Duok — sa
ko bučeriui 
mėsos
obuolių. I kad tokią šeimininkę turint vy-

Bučeris sveria, o taupioji šei- rui yra bepigu gyventi; kad 
mininkė daboja. Prasideda grei- pinigus jis gali lopėtmis šove- 
tai ir argumentai. Moteris rei- hioti.
kalauja daugiau pridėti, o bu- ‘ — Kažin —• atsiliepę buče- 
čeris žiuri savo interesų — ris. — šičia taupi, o kitur gal 
kad rodyklė sustotų ant bruk- būt šimtus mėto.
šniuko. Beikia pasakyti, kad Pustapėdis.
bučerio butą savo amato mei-

Burnside

Sudriko Radio Susivienijimo Lietuvių

Krautuve
kuri duoda Jums radio programas iš dviejų 

Radio stočių WCFL ir WHFC

Naujas radio, kaip ant paveikslo, groja 
labai gražiai

kėlė. triukšmų 
dienos.
du dalyvavusieji
delegatai išdavė
bolševikams pasiro-

per

36- 
ra-

Kaina $59bQQ su viskuo

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

Budriko Krautuvėse

Jos.F.Budrik,^
3417 South Halsted Street

REX
3343 South Halsted Street

Amc- 
susi- 

I rinkimą 1 dienų liepos. Na, ži
noma, kaip po seimo, tai ir 
buvo susirinkimas triukšmin
gas. Visi raudonieji buvo susi
rinkę kiek jų kuopoje yra. Ba 
du delegatai dalyvavo Susivie
nijimo 36-me seime, o raudo
nųjų buvo net keturi delega
tai, kurie 
pusantros 

Kuomet 
me seime 
portą, tai
dė tie raportai ne “košer”. Jie 
pradėjo šmeižti, kaip įmanyda
mi, baubti kaip veršiai. 36-to 
seimo delegatų raportas buvo 
atmestas. Pakviesta bolševikai, 
kad jie išduotų savo raportų, 
[jų raportas priimta. Tavorš- 
čiiai su tavorškomis plojo, džiau
gėsi.

Pakelta klausimas kur mo
kėti mokesčius. Nutarė pasilai
kyti kuopos ižde. Bet finan
sų sekretorius pareiškė, kad ji
sai sumokėtus mokesčius pa
siųs Į Centrą, ar kas norės ar 
nenorės. Na, ir pasipylė viso
kie šmeižimai iš bolševikų pu
ses. i

Prieita prie apmokėjimo de
legatų lėšų. Keturi bolševikų 
delegatai nori gauti apmokė
jimą už savo laikų, nors jie 
ir nedalyvavo seime. O prie tik
rųjų dviejų delegatų bolševi
kai pradėjo ieškoti priekabių, 
ba vienas pusantros dienos su
gaišęs. Ir liko tam žmogui ne
mokėta.

Tai mat kokie geri tie bol
ševikai, kurie vadinasi darbi
ninkų draugais. Kada tam dar
bininkui teko apleisti darbas, 
tai jie nenori mokėti, o kada 
keturi bolševikai visai nebuvo 
seime, tai jie gauna apmokė
ti, nors jiems nereikalinga pi
nigų, ba. jie iš aukų gyvena ir 
ibile dieną gali dalyvauti bet 
kokiame susirinkime.

Tapo išrinktas taipjau rau
donas nutarimų raštininkas, 
ba bolševikai bijo, kad kitam 
patekus raštininko vieton, ne
būtų susektas jų, bolševikų, 

šmugelis.
Ar ilgai nariai leis save taip 

apgaudinėti? Man rodosi, kad 
ilgai taip negalės būti. Rau
donieji agentai pradėjo land
žioti po stubas ir keikti tuos 
žmones, kurie jiems neprita
ria. Tie agentai dirba ardy
mo darbą. S.L.A. nariai turi 
apsisaugoti ir neklausyti jų pa-

sakų, ha bolševikų darbai pa
tys aiškiai rodo kur jie eina.

Pastaba: Bolševikai skelbia
si, kad jų didžiuma, žinomai, 
tai yra tuščios pasakos. Bet 
štai seimo pradžioje man te
ko matyti J. Jukelį ir Frank į 
Andruškevičių, kurie sėdėjo 
kaip delegatai ir padėjo bolše
vikams kelti triukšmų. Bet tie 
du vyrai nepriklauso nė Susi
vienijimui, ne tik kad jie ne
buvo delegatai. Narys.

The English Column

Golden Stars Win 
Double-header

Decker ant 
dual battle 
three hits. 
batters anc

The Golden Stars annexec 
two more gamos to their list 
of wins by shutting out the 
Chicago Senatore (coloret 
tcam) by a seore of 5 to 0 in 
the first game of the double- 
header, and douned the Moly 
Cross n i ne of To wn of Lake 
by a seore of 7 to 4.

In the first game 
Walker pitehed a 
each allofwing būt 
Decker struck out 6
allo\ved no passes \vhile Walker 
struck out only 3 batters. Two 
of the Star hits accounted for 
3 runs \vhile the other 2 runs 
came in with the aid of vvalks, 
stolen basos and 2 sacrifice hits.

Goose Gaussellin pitehed the 
second game, striking out 10 
batters and issucd no passes. 
The Star hcavy hitters pounded 
Martinkus for 12 binglcs in- 
cluding 4 doubles and a triple. 
The Extra base hits helpcd 
considera'bly as they came in 
when most needed. Domikaitis, 
Gricius, Horne and Fryer each 
made 2 hits and 
mostly by driving 
the plato.

A return game
with the Holy Cross niuo for 
Aug. 17th. at I>avis Sųuare 
45th and Paulina Street.

Holy Cross

figured in 
runs aeross

is arranged

Karchauskas
Jasulaitis
Lauraitis
Viscount
E. Kriaučiūnas
Balsevicz
F. Kriaučiūnas
L. Kriaučiūnas
Lakavice
Barcius
Martinkus
A. Mažeika
Arcibany

Makay 
Domikaitis
Horne **
Gricius
Extin
Romanas
J. Yukon

Frengo 
Gaspar 
Šeštokas 
Gaussellin

3b

LF

lb

2b

2b

RF
PH.

Golden Stars.
2b 
3b 

OF 
SS

tF-lb 
lb 

LF 
RF 

C 
C 
C

Holy

5 2

3

4

1

3
4
3

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

1020 Kc. — KYW —294 M.
5:30 p. m.—Uncle Bob
6:00 p. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

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

porter.
6:30 p. m.—Marty Stone’s Orch.
6:45 p. m.—Maling Bros. Fashion 

Program.
7:00 p. m.—NBC—Lucky Strike 

Prograin.
8:00 p. m.—NBC—Arco Birthday.
8:30 p. m.—NBC—Maxwell Con-

cert.
9:00 p. m.—NBC—RCA Hour.

10:00 p. m.—Teaberry Sports Rc- 
porter.

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

10:09 p. m.—Benrus Time.
10:10 p. m.—State Street Tomorrovv
10:25 p. m.—Weather Forecast — 

Temperature—Flying VVeather 
—Time Signal.

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

Orchestra.
11:15 p. m.—Public Service —tWea- 
ther; Temeprature; Correct Time.
11:20 p. m.—Russo’s Edgevvater 

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

Tea Garden Orchestra.
12:15 a. m.—Stone’s C.ongress Orch.
12:45 a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 

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

9:30—9:45—WCFL Novelty Orch. 
with Kasper Program.

9:45—10:00—Joe Kayser’s N avy
Pier • Orchestra.

10:00—10:02—Longine’s Time Sign- 
als over NBC netvvork.

10:02—10:15—WCFL Radio Study 
Club.’

10:15—10:45—Merry Gardens Ballr 
room Orchestra.

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

11:00—11:30—Paramount Dance Or- 
Orchestra over NBC netwk.

11:30—12:00—Joe Kayser’s Navy 
Pier Orchestra.

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

CLASSIFIED ADS.
- - - ■ .. A

For Rent
PASIRENDUOJA arba išsimaino 

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

0 
0 
0 
o 
o 
o
O

0 
0 
o

37 4

4 '0
4
4

2

0

2

0

4

0

0
0
0

0
0

o 
o 
O 
2 
1
0 
0

0
2
2

0

0
0

35 7 12
Cross

00001110—470
Golden Stars

1 0
Two —Gricius,

Balsevicz, Gaussellin, 
Horne. Three base hits—Domi
kaitis, Jasulaitis. Strike outs 
Gaussellin 10, Martinkus 4.

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

PRANEŠIMAI
Jaunų Liet.. Am. Tautiškas Kiiubas 

laikys mėuesinj susirinkimą penkta
dieny, rugpiučio 1 dreną, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Sq, Halsted St. Visi nariai 
malonėkite hitu pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nu’ turime aptarti.

N. R. S. Kuneviče,

CLASSIFIED APS,
Business Service
.J?-™.-? -
BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

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

Furniture & Fixtures

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
Įvairus Pardavimai

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

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

Pianist.
6:00 p. m.^-University of Chicago 

Lecture.
6:20 p. m.—Harold Van Horne, 

Pianist.
6:30 p. m.—Sports Announcements.
6:45 p. m.—Musical Program.
7:00 p. m.—“Health and How to 

Keep It”, Dr. Herman N. Bun- 
desen.

7:15 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m.—CBS—S. W. Straus Co.
7:45p. m.—Musical Program.
8:00 p. m.—Ward’s Tip Top Club.
8:30 p.. m.—Freeman Shoe Pro

gram.
9:00 o. m.—Pabst Memories.
9:30 p. m.—“Old•_ Kin- Coal”.

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

port.
10:15 p. m.—Jerrem’s Program.
10:30 p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy.
10:46 p. m.—Motorists Ass’n of 

Illinois.
11:00 p. m.—'Uptown Village anc

Via Lago Orchestras (3 hr.).

PATENTAI, Copyright® — išradi
mai visokios rūšies.

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

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserriė ir fixtu- 
riai, taipgi fixturiai dėl buČemės, 
kurie randasi prie

4511 South Hermitage Avė.
Labai gera lietuvių apgyventa 

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

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

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

Off the Air at 7:00 p. m.
8:30 p. m.—Farm Program—Luke 

and Mirandy.
8:59 p. m4—Illinois Watch Time.
9:00 p. m.—Ęąpular,, Program.
9:15 p. m.—Song Stories.
9:30 p. m.—Variety Musical.

10:00 p. m.—Weather Report.
10:01 p. ni.—Mike and Herman.
10:10 p. m.—Outing and Recreation
10:15 p. m.—NBC—Uncle Abe and 

David.
10:35 p. m.—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Prograin.
10:45 p. m.—iNBC—National News 

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

bie Kay’s Orchestra; Jimmy 
Green’s Orchestra.
Off th^ Air at 1:00 a. m.

770 Kc. —WBBM — 389.4 M.
6:00 p. m.—Times News Flashes. 
6:10 p. m.—Henri Gendron’s Orch.
6:45 p. m.—Tasty Yeast Musical.
7:00 p. m.—CBS—Symphonic In- 

terlude.
7:15 p. m.—CBS—‘Tolitical Situ- 

ation in Washington.”
7:30 p. m.—Aaronson’s Command- 

ers.
‘8:00 p. m.—CBS—Arabesųue.
8:30 p. m.—Tom Gerun’s Orch.
9:00 p. m.—CBS1—Eastman Kodak 

Program.
9:30 p. m.—Allen-A “Try and 

Stump Us.”
12 mid.—Arouncl the Town with 

Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gend
ron’s Orchestra.

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

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

ąuartet.

THROUGH WJJD. '
8:30 p. m.—The Home Town 

Bandstand (x/i hr.).

970 Kc. — WCFL — 309.1 M.
5:00—5:30—Junior Federation 

Club.
5:30—6:00—WCFL ak star Orch.
6:00—6:30—DeLuxe Variety Pro

grain with Edgar Scott, 
Tenor.

6:30—6:45—Mary Idelson, Charac- 
ter Sketches.

6:45—7:00—Charles F. Wills, Exe- 
t eutive Member* C. F. of L.

7:00—7:10—Organ recital — Al
Carney.

7:10—7:20—Rev. Elmer L. Wil7 
liams.

7:20—7:30—Organ recital cont.
7:30—7:45—Bulletin Board, Labor

Flashes, Agricultural and 
Weather reports.

7:45—8:00—Adolph and Rudolph, 
Comedy Team, sponsored by 
Calif. Fur Company.

8:00—8:15—Saxaph’onei Solos by 
Ralph Parks.

8:15—8:45—yJohnnie Harmonica 
special with DeLuxe Varie
ty.

8:45—9:00—Samuel Plame, Health 
Talk.

9:00—9:30—Merry Gardens Ball- 
rooni Orchestra,

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

Ant. Andrijauskas, • 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

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

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

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė labai pigiai arba mainysiu i 
lotą arba karą. 3647 Archer Avė. 

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

10% PIGIAU UI VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8468.

J. KORSAK CO.' 
Malevotojai ir Popie- 

riuotdjai
$5 už kambarj.

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

Šaukite 7 vai. ryte ar 7 vai. vakare.

PARDAVIMUI pigiai barbemė; 
moderniškai baltai įtaisyta, ant biz
niavęs gatvės. Renda su pagyvenimu 
$35.00. 3262 So. Morgan St.

PARDAVIMUI kendžių štoriukas.
Pigiai. 4448 So. Honore St.

Ęxchange—Mainai

Financial
______  Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

TURIU NEDIDELI NAMĄ
Su mažu mortgičiu ir cash pinigu, 

noriu gauti j mainus du flatus po 
5 arba 6 kambarius, nepaisau apie- 
linkės.

Telefonuokite Republic 4066 arba 
atvažiuokite prie 6640 So. Francisco 
Avenue.

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimni

PARSIDUODA 31 akerio ūkė, že
mė gera, kalnuota, butas, reikiami 
budinkai. Naujas vištininkas, virš 
300 vištų ir sodnas. Arti anglinių 
mainų, kur galima lengvai parduoti 
kiaušinius ir daržoves, arba nesu- 
gebint kiaušiniais pragyventi galima 
padirbėti mainose. Kaina $1,800 
cash. Frank Brodreck,

Box 65, Carlisle, W. Va.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate maimnia mėnesinė 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo i keptuvę prie 
cėksų arba ir prie duonos kepimo. 
Turiu gerą patyrimą. 3210 So. Hals- 
;ed St., Box 80.

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

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS siuvėjas prie kos- 
tumeriško darbo. S. Alekna. 2537 W. 
63rd' Street.

For Rent
ISSIRENDUOJA 2 flatai 5 kamba

rių pečium šildomi, geistina lietu
viai. Grąži vieta, pigi renda. Sav. 
ant 8-čio aukšto. 2428 W. 34th Place

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 
79 akrai išdirbtos su derliu, trakto- 
ris ir visokios rųšies mašinos. 14 
karvių, 9 kiaulės, 200 vištų, 2 ark
liai. 96 pėdų barnė, mašinų pašiurę 
26x48, šilo, grudų svirnas ir tt. 7 
kambarių namas su furnaso šiluma. 
Bėgantis vanduo namuose ir barnė- 
je. $8,400, cash $6,000. Nepriimsiu 
mainu.

TED SMIGLO, 
2146 Culter St., 

Tel. Ropsevelt 2475.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. hŲ5ra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patamavimaa
4425 So. Fairfield Ava,

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI namas su groser- 
nės ir bučernės bizniu. Atsišaukite 
telefonu Lafayette 8780.

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., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subato.f ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių juins ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą {mokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

PARDUODU 4 kambarių cottage 
modemiškai įrengta, arba mainysiu 
i farmą. 5614 South Wabash Avė. 
Tel. Englewood 9768.

lili.il

