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Atentatas Prieš Lietuvos 
Žvalgybos Viršininką

Pulk. Rusteika peršautas ir durtas; puoli
kais itaria du Voldemaro šalininku C

KAKALIAI ’čl 11S, Vok ieti ja, 
rugp. 20. — Telegrama iš Kau
no praneša apie pasikėsinimų 
nužudyti Lietuvos slaptosios 
policijos viršininką, pulkininką 
Rusteiką.

Pulkininkui Rusteikai mie

gant savo kambary, viešbuty, 
jam buvo peršauta galva ir 
persmeigtas kūnas.

Esą spėjama, kad puolikai 
buvę du buvusio ministerio piu- 
mininko, Augustino Voldemaro, 
sekėjai.

Komunizmo susmu
kimas vokiečių dar
bininkų judėjime

Į vokiečių 900,000 metalo dar
bininkų sąjungos kongresą 
nebeišrinkta delegatu nė vie
no komunisto

BERLYNAS, rugp. 20.—Ko
munistai Vokietijos darbinin
kų judėjime, pasirodo, nebetu
ri nė kokios įtakos. Tai ma
tyt iš to, kad į Vokiečių Me
talo Darbininkų Sąjungos kon
gresą dabar nebeišrinkta nė 
vieno komunistų delegato, nors 
ta metalo darbininkų sąjunga 
turi 900 tūkstančių narių!

O prieš penkerius metus lai
kytame tos sąjungos kongrese 
komunistai turėjo 145 delega
tus.

Brandlerio leidžiamas komu
nistų laikraštis labai dėl to nu
stebęs, ir prisimygęs klausia 
oficialią Vokiečių ‘ komunistų 
partiją: Kodėl taip? Kas atsi
tiko, kad j milijoninės darbi
ninkų organiza’cijos kongresą 
nė vienas komunistas nebeiš
rinktas delegatu?

Į Brandlerio laikraščio klau
simus, vokiečių darbininkų są
jungų organai atsako šitaip:

Metalo darbininkuose komu
nistai prarado visokią įtaką dėl 
to, kad komunistų partija su 
savo darbo sąjungų ardomąja 
taktika atstūmė nuo savęs 
kiekvieną sąmoningą, s’aVo kla
sės reikalais susipratusį dar
bininką.

Legislaturos narys su
imtas kaip plėšikas

ATLANTA, Ga„ rugp.-20.— 
Čia tapo suimtas ir į teismo 
rankas atiduotas J. H. Kirby, 
Georgijos legislaturos narys, 
kaltinamas kaip plėšikas ryšy 
su liepos 18 dieną padarytu už
puolimu American Finance Co. 
įstaigos, iš kurios plėšikai pa
spruko su $106.

Apipiešė banką
—— t

LU VERNE, Iowa, rugp. 20.
Du ginkluoti banditai šian

die čia puolė Bank of Luverne 
ii- automobiliu pabėgo su 
$5,000.

Eg0 R H S
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsu; 
lengvi ir vidutiniai rytų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 64 Q ir 71° F.

šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 7:44. Mėnuo teka 2:42 
ryto.

Įsakyta - dirbk, kad 
ir nieko neišmanai

'Sovietų rusų tvarkos vaizdelis, 
pačios Maskvos “I’ravdos” 
nupieštas

—i--------------------

MASKVA, rugp. 20. — Kom
partijos organas Prąvda rašo:

“šachtose kasyklų darbinin
kas še veikas buvo pakeltas į 
CRK valdybos narius. Jis nie
kados nė kokių reikalų Retu- 
rėjo su žemės tikiu. Ir nė ko
kio palinkimo tam neturėjo.

I “Eidamas dirbti, še veikas
maldavo:

“— Nesiųskite manęs į že
mės ūkį. Duokit, ką tik norit, 
tik ne žemės ūki.

“To nežiūrint, jį privertė 
būt, lyg tyčia, žemės ūkio ve
dėju vadinamame priemiesčio 
sektore.

“Ševčikas žemės ūkio ne vel
tui bijojo. Jo ūky ėmė veršiai 
stipti, kiaulės stipti. Kreipėsi 
jis dėl pagalbos į savo pirmi
ninką. Negavo nei pagalbos, nei 
patarimo, nei atleidimo iš ūk
vedžio vietos.

“Įsakyta, mat. Turėjo ukved- 
žiauti. Vaisiai — 50,000 rub
lių nuostolių.’’

Prancūzas, jo šuo, Lie
tuvos karininkas ir 
Francijos protestas

Chicago Daily News kores
pondentas Paryžiuje, Paul Scott 
Mowrer, kuris savo kablegra- 
mose kasdien kalba apie Eu
ropos valstybių nesikentimus, 
kivirčus dėl sienų, apie jų pa
sidalinimą į du priešingu gin
kluotu lageriu, tarp kurių, dėl 
kokio nors incidento, galįs vėl 
užliepsnoti baisaus karo gais
ras (visa tai, matyt, tikslu at
baidyti Jungtines Valstybes, 
kad jos šalintųsi Tautų Sąjun
gos ir nesidėtų į Tarptautinio 
teisingumo teismą), vak'a'rykš-1 
čioj savo kablegramoį tarp*- ei
lės kitų Europos “tautų nesi- 
kentimo” ir “konfliktų” pavyz
džių, paduoda šitokį incidentą, 
įvykusį Lietuvoj:

Lietuvoj, — sako korespon
dentas, — kuri priklauso sie
nų revizijos reikalaujančių val
stybių grupei ir dėl to yra opo
zicijoj prieš Fra nei ją, francu- 
zų konsularinio agento šuo 
Kauno gatvėj puolė loti vieną 
Lietuvos karininką. Karininkas 
paspyrė šunį, o už tai francu- 
zas davė karininkui per žandą. 
Karininkas išsitraukė revolverį 
ir jo drūtgaliu parmušė fran- 
euzą ant žemės. Franci j a dėl to 
padarė Lietuvos vyriausybei 
protestą.

Kruvinos kautynės su 
sukilėliais Persijoj

TEHERANAS, Persija, rugp. 
20. — Praneša, kad pietų Per-' 
sijoje įvyko kruvinos kautynės 
tarp persų kariuomenės ir su
kilusių giminių. Daug nukau
tų abiejose pusėse.

[Atlantic and Pacific Photo]

Kaip išrodo išbuvę 647 vakindias ore
St. Louis, Mo. Fores’t O’Brine (kairėj) ir Dale Jackson kaip 
jie atrodė nusileidę žemėn, išbuvę ore 647 valandas ir iš nau
jo atėmę ištvermės rekordą, kur; šį pavasarį iš jų buvo pa- 
veržę chicagiečiai.

Rusijos kalėjimose 
200,000 kalinių

Pasak prokuroro 'Krylenko, vi
si tie kaliniai laikomi visiš
koj izoliacijoj

MASKVA, rugp. 20. — Kaip 
jau buvo pranešta; tam tikra 
sovietų / įstaiga sutaisė naujo 
baudžiamojo kodekso projektą.

Einant projektu, pasikėsini
mas prieš bolševikų diktatūrą, 
griovimas sovietų tvarkos ir 
statybos laikomi pavojingiau
siais nusikaltimais ir yra bau
džiami: sušaudymu, griežta izo
liacija, ištrėmimu ir turto kon
fiskavimu.

Gindamas tą projektą, Kry
lenko, vyriausias sovietų val
stybės gynėjas, prasitarė, kad 
vienoj tik sovietų Rusijoj šian
die esą daugiau kaip 200 tūk
stančių kalinių, laikomų griež
toj izoliacijoj.

Kiek tokių kalinių yra visoj 
Sovietų Sąjungoj, Krylenko nu
tylėjo.

Tekstilės streikinin
kai išvijo lauk ko

munistus
BESSEMER CITY, N. C., 

rugp. 20. • — Streikas dviejo
se vietose American Mills tek-1 
stilės įmonėse protestui prieš 
nuskėlimą algų tebesitęsia.

Tuojau, kai tik darbininkai 
paskelbė streiką, atsirado trys 
komunistų agitatoriai, kurie 
bandė streiko vedimą pasiimti 
į savo rankas, tačiau streiki
ninkai jiems atsakė, kad jie jų 
pagalbos nereikalaują, — ir ko
munistus išvijo laukan.

Bedarbių skaičius Ang
lijoj vis didėja

LONDONAS, rugp. 20.—Be
darbių armija Anglijoje vis di
dėja. Darbo ministerijos vakar 
paskelbtas pranešimas rodo, 
kad šiandie yra 2,050,737 dar
bininkų be darbo, arba 39,270 
daugiau, ne kaip buvo prieš 
dvejetą savaičių.

Svetimšalis apie gy
venimą Maskvoje

Sako, norintieji suliesėti turi 
važiuot į raudonąją sostinę, 
vietoj į kurortus '

LONDONAS, rugp. 20. — 
Daily Telegraph įdėjo vieno 
nuolat Maskvoj gyvenančio sve
timšalio raudonosios sostinės 
įspūdžius. Ten sakoma:

Svetimšalių, ypačiai privilegi
juotų svetimšalių — diploma
tų, laikraštininkų etc. — padė
tis Maskvoje, suprantamas da
lykas, yra daug geresnė, ne 
kaip vietos gyventojų. Tačiau 
maisto krizis atsiliepia ir 
jiems. Tenka išsirašyti iš už
sienių įvairius produktus, ku
rių Maskvoje nei už jokius pi
nigus negali gauti. Paprastai 
tie produktai — sviestas, kiau
šiniai, pienas ir k. — gaunami 
diplomatiniais kurjerais. Par
duodami rusų produktai iš vi
so nekokios rųšies, bet jau val
gyti “standartinę” sovietišką 
duoną, tai svetimšaliai jau vi
sai negali įprasti.

Įspūdžių autorius sako, kad 
svetimšaliai, kurie iešką būdų 
suliesėti, turėtų važiuoti į Ma
skvą: girdi, gyvenimas raudo
nojoj sostinėj veikiąs geriau, 
ne kaip Karlsbadai ir Merien- 
badai.

Gyventi Maskvoj šiandie esą 
labai branga svetimšaliams, ku
rie savą valiutę yra priversti 
keisti į červonus oficialiu so
vietų kursu.

Tarp svetimšalių kolonijos 
ir oficialiu sovietų pasauliu jo
kio bendravimo nėra. Dagi at
sakingi valdininkai, nekalbant 
jau apie šiaip žmones, vengia 
susitikti su diplomatais ir ki
tais svetimšaliais, bijodami, kad 
tokiais susitikimais neužsi
trauktų “čekos” įtarimo.

REIKJAVIKAS, Islandija, 
rugp. 20. — Vakar į Reikja
viką atskrido vokiečių lakūnas 
Wofganga's von Gronau. Iš čia 
jis ketina skristi per Atlanto 
vandenyną į Jungtines Valsty
bes.

Žaibas nuvilko nuo mo
teriškės drapanas

TABOR, Iowa, rugp. 20. — 
Kai Mrs. VVilliam Kimsely, 25 
metų moteriškė, ‘vakar perkū
nijos metu stovėjo savo namų 
tarpdury, ją užgavo žaibas ir 
plikai nuvilko nuo jos drapa
nas. Ištisai per visą moteriš
kės nugarą žaibas paliko nu
degintą keturių colių pločio 
juostą.

šalę sėdėjusiam jos vyrui 
žaibas apdegino rankas ir kar
tu įėjęs į virtuvę nuo vienos 
sienos nuplėšė popierius.

Valdžia susirupinus 
dėl sausros nuken
tėjusiais farmeriais
Paskirta federalinė komisija 

nukertėjusiems padėti, ben
dradarbiaujant su štėtų or
ganizacijomis

WASIIINGTONAS, rugp. 20. 
— Prezidentas Ilooveris pasky
rė tam tikrą federalinę komi
siją dėl sausros nukentėju
sioms žemės ūkio sritims pa
dėti. Komisija, kurios galva 
bus Agrikultūros sekretorius 
(ministeris) įlydė, bendradar
biaus su atskirų štėtų suda
rytomis panašiomis organizaci
jomis.

Komisijos nariais yra paskir
ti: A. H. Legge, federalinės 
farmų tarybos pirmininkas; P. 
Bestor, federalinis farmų pa
skolos komisaras; R. A. Young, 
federalinės rezervo komisijos 
viršininkas; R. II. Ashton, 
American Railways asociacijos 
vadas; O. L. Mills, iždo pasek- 
retorius; J. B. Pa’yiįe, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas, ir H. M. Robinson, 
Los Angeles bankininkas.

Pasak prezidento, dėl saus
ros farmeriai esą skaudžiai nu
kentėję bent 300 kaunčių ke- 
liolikoj štėtų, ir federalinė val
džia stengsiflaritis nukentėju- 
siems farmeriams pa rūpinti 
paskolų lengvomis sąlygomis.

šeši asmenys žuvo išsi
veržusio japonų ug- 

niakalnio lavoje

TOKIO, Japonija, rugp. 20.
— Per Asamos ugniakalnio iš
siveržimus vakar degančioje la
voj žuvo šeši asmenys, jų ke
turi vyrai ir dvi moterys. Jie 
buvo išėję į kalnus, ir apie 2,- 
000 pėdų nuo kratero buvo te
kančios lavos pagauti.

Kartu su ugniakalnio išsi
veržimais, apielihkėje buvo jau
sti stiprus žemės supurtymai.Į •

Baltųjų govėda pakorė 
ir sušaudė negrą

• _______
TARBORO, N. C., rugp. 20.

— Baltųjų govėda vakar puo
lė Edgecombe kauntės kalė

jimą, išvilko iš ten vieną ne
grą, Oliverą Moore’ą, 29 me
tų amžiaus, išsigabeno į lau
kus ir medy pakorė. Į pakar
to negro kūną buvo dar suva
ryta daugiau kaip 200 kulipkų.

Negras buvo kaltinamas dėl 
išžaginimo dviejų mažų farme- 
rio, pas kurį jis tarnavo, duk
terų.

HAVANA, Kuba, rugp. 20. 
— Respublikos prezidentas pa
sirašė dekretą padėti esantiems 
Jungtinėse Valstybėse kubiečių 
bedarbiams. Einant dekretu, 
kiekvienas bedarbis kubietis, 
norįs iš Jungtinių Valstybių 
grįžti į savo kraštą, gaus ke
lionei nemokamą bilietą.

Lietuvos Naujienos
Už atsisakymą valgyti 

išrūgas nukirto nosį

Liepos 27 d. 8 vai. vak. Pa
dubysio valse., Paširvių vien
sėdžio gyventojas Vitoldas Pa- 
preckas, 49 m. amž., kuris gy
veno pas savo švogerį Mečis
lovą Grachauską, grįžo namo, 
iš Galavo ežero iš žūklės, se
suo. Grachausko žmona pada
vė vakarienei jam pieno išrū
gų. Papreckas atsisakė valgyti 
ir nuėjo į savo kambarį. Tuo 
laiku Grachauskas, pamatęs, 
kad Papreckas nevalgo “pieno”, 
pradėjo jį kolioti, stovėdamas 
už durų. Papreckui atidarius 
duris Grachauskas kirviu smo
gė pastarajam kelius kartus 
galvon.

Dirbęs pas Grachauską pil. 
Eimantas, Paprecką skubiai 
nuvežė į Bazilionus, pranešė 
policijai ir padaręs pas vi et. 
daktarą Kvedarą žaizdų per
rišimą, nugabeno į Šiaulių li
goninę.

Papreckui nukirsta visai no
sis ir padaryta 4 lengvos žaiz
dos galvoje.

Grachauskas dar .laisvas.

Perkūnas trankosi
VALDEIKIAI (Biržų apskr., 

Joniškėlio v.), šiemet liepos 
menesio 30 d. perkūnas sude
gino A. Kairio, sumanaus ir 
pažangaus ūkininko, klojimą. 
Klojime buvo kuliama mašina, 
motoras ir kitokių ūkio įran
kių, ir viskas’ sudegė, nes žai
bas pataikė į priedurį, liepsna 
apėmė duris ir nieko nebegali
ma buvo išgabenti. Vos suspė
jo pats šeimininkas pabėgti, 
kuris tuokart ^ilsėjos po pietų 
klojime. Nuostoliai dideli.

Tą pačią dieną perkūnas 
trenkė ir į kito ūkininko pir
tį, bet negalėjo medinio stogo 
įdegti.

Reikėtų perkūnsargius staty
ti sargybon.

Vienuolis prisipaži
no suvyliojęs savo 

draugo žmoną
CAPE T0WN, Pietų Afrika, 

rugp. 20. — Pilietis Robertas 
Wigmore kreipėsi į teismą, pra
šydamas išsiskyrimo su savo 
žmona. Jis kaltina žmoną dėl 
turėjimo imtynių reikalų su 
vienu Marijonų , vienuoliu, 
Džėmsu O’Malley, jo paties 
draugu.

Teisme vienuolis < O’Malley 
prisipažino kaltas. Jis pasisa
kė, kad meilė tarp jo ir Wig- 
more žmonos prasidėjus viena
me piknike. Vėliau tačiau, są
žinės graužiamas, jis pats pri
sipažinęs savo draugui, kad jo 
žmoną suvyliojęs.

Lenkijoj siaučia didelis 
nedarbas; bedarbiai 

badauja
VARŠUVA, rugp. 20,—“Ro- 

botnik,” lenkų socialistų pa’r- 
tijos laikraštis, praneša, kad 
Lenkijoj fabrikų-įmonių darbi
ninkų be darbo yra 250,000, o 
žemės ūkio darbininkų be dar
bo — 300,000.

Kartu su jų šeimomis, be
darbių skaičius siekia 2,200,- 
000.

Pasak “Robotnik’o,” bedar
biai ir jų šeimos badau te ba
dauja. Per žiemą bedarbių skai
čius dar labiau padidėsiąs. •

Rugpiučio 1 d. praėjo 
ramiai visoj Lietuvoj

Komunistai nė nebandė daryti 
išsišokimu c

Su dideliu triukšmu Komin- 
terno anonsuota “protesto 
prieš karus” diena bent Lietu
voj pasibaigė visišku nepasise
kimu.

Kaune bolševikai pirmiau 
buvo sumanę demonstruoti ke
liose vietose, bet turėjo nuo 
to atsisakyti. Proklamacijose 
kviesta rinktis prie Apygardos 
Teismo 41/^ v. p. p., bet ten 
nieks nesusirinko. Sulaikyti ke
li asmens, kurie patikrinus1 ta
patybę šiandien paleisti.

Provincijoj irgi jokių de
monstracijų nebuvo. Žiežma
riuose suimti 3 komunistai be- 
kabinant vėliavas ir platinant 
“literatūrą”. Kitose vietose su
laikyti keli asmens.

Krim. pol. mano, kad bolše
vikų skaičius pas mus suma
žėjo. Lideriai suimti, o jų im
portuojami pavaduotojai dar 
neapsiprato ir silpnai veikia.

Pajūrius pradeda pa
mėgti

Be turistų ir trumpalaikių 
svečių Juodkrantės maudyklių 
sąrašuose iki liepos 22 d. buvo 
užregistruota 2,345 svečiai. Ni
doj iki to paties laiko užre
gistruota 1,867. Visose vasar
vietėse, ypač didelis judėjimas 
šventadieniais, nes tada, ne 
įvairių ekskursijų, atvyksta 
daug žmonių kurorte šventa
dienio praleisti. Paskutinėmis 
dienomis nuolatinių svečių 
skaičius’ šiek tiek sumažėjo ir 
rugpiučio mėn. vasarotojai ga
lės lengviau susirasti butų ir 
kambarių.

“Tabelis” mučina dzū
kelius

Pas mus, Alytaus mieste, 
atsirado nauja nežinoma “ta
beliu“ vadinama švente. Lie
pos mėn. 27 d. apie 11 vai. ry
to gauta žinia, kad reikia iš
kabinti vėliavas, žinoma, žmo
nės kaip žaibo trenkti, per po
rą minučių vėliavas iškabino. 
Bet kiek susinervavimo buvo: 
vieni manė, kad kas’ iš didžių
jų žmonių mirė, kiti sakė, gal 
užgimė nepaprastas vaikas, 
treti vadino šventę nauju '“ta
beliu”. Taip laukėme ir spėlio
jome iki 4 vai. po pietų. Ko
kiam tikslui buvo įsakyta vė
liavas iškelti nesužinojom. Tik 
po 16 vai. netikėtai vėl liepta 
vėliavas nuimti. Nežinia, kas 
atsitiko, kad nedavė nei vaka
ro sulaukti.

Antras dramos teatras 
Kaune

Kaune busiąs suorganizuotas 
naujas, jaunųjų aktorių, stu- 
dijinis teatras, kurį adminis
truosiąs buvęs “Vilkolakio” ‘ar
tistas, pernai baigęs Valst. dra
mos studiją.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a S t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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KORESPONDENCIJOS
Harvey, III.

Visokios žinios. Draugijas ir jų 
ateitis

štai šv. Juozapo . seniausia 
vietinė draugija paliovė gyva
vusi. Įveli mėnesiai tam atgal 
pamačiusi, kad jau gresia drau-. 
gijai mirtis ir jau nebegalima 
ekzistuoti, nutarė susidėti į; 
kokį tai draugijų susivienijimų į 
Kensington, 111. ir prisidėjo; 
su visais nariais ir visu liku
siu turtu. Liko panaikinti vi
si senovė prietaringi papročiai 
kaip tai išpažintis, draugija 
buvo pa virtus laisva, bet ir I 
tai nedaug begelbėjo. Dabar | 
draugijos turtą, kaip tai šėpas, į 
vėliavą ir kitas smulkmenas j 
nupirko Lietuvių Amerikos 
Kliubas, kurs gyvuoja neblo
giausia kaip nariais taip turtu.

Taip jau paliovė gyvavusi1 
šv. Juozapo parapija. Daly
kas štai: kunigui Kleinauskui 
klebonaujant Chicago Heights, 
III., sumanė sutverti parapiją ! 
ir Harvey, III. Sumanymas i- 
vykdytas pritariant keletai pa
rapijom/. Tuojau prasidėjo 
dolerių rinkimas, nupirko lo
tus bažnyčiai statyti, bet svar- j 
biausias dalykas, kur daugiau1 
pinigų gauti. —Žmonės rengė

JMKiT Bayer Aspirin piliukę ir
Tamsios kanknjimas galvos skau

dėjimo užsibaigs. Greitai palengvi
nu. Ncslogina širdies. Nereikia bai
mintis veikmių, jei pirksit piliukes 
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 
kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kosti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
Aspirin suteikia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant akių skausmo, 
nuilsimo, ar šalčio; moterims, kenčian
čiom reguliari sistematišką skausmų, 
Bayer Aspirinas tai yra palaimini
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni
ne dėžele. Laikykit ekonomiška 
100 piliukiu bonkute namie ar ofi
se. Perskaitykit nurodytus budus 
vartoti kuriuos rasit pakely ir iš
mokit juos įvairiai naudoti.

BAYER 
ASPIRIN
— 

s—.................... III II. s.

VYRAI /. M |
Kraujo li^os. nevirs- L jįSSjjįj&jPL 
kiniinas, pūslės, uri- Į /Jae&My 
nariai pakrikimai 
chroninės ir privati- 
nes ligos ir visokis 
silpnuinis, yra sek- 
mingai išgydomos daktaro, kuris Į 
turi 30 metu patyrimo gydyme tų 
ligų. Del išgydymo užsisenėjusių. 
nervu ar slaptų ligų eikite pas 
Dr. Ross. Jo gydymas sugražino
sveikata, stiprumą ir gyvumą ■ j
tūkstančiams silpnų ir liguistų į
žmonių. Nežiūrint kad kiti ir t
neišgydė jūsų ligos, ateikite dėl j 
geriausiu žinomų gydymų. Kainos 
yra prieinamos visiems.

911 Pagerintas 606, bend- į 
rai su naujausia gydymo si
stema, sudaro tikriausj išgy-, i 
dymą sifilio ar prasto krau
jo pakrikimų. Ateikite ir lei
skite išbandyti jūsų kraują. '

DR. B. M. ROSS,
35 S. Dearborn St., kam

pas Monroe, Crilly 
Building, Chicago

Imkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Ligonis nori pasveikti!
Kad atgauti sveikatą ir būti lai
mingu jie turi pasiduoti gydy
mams, kurie yra išbandyti ir pa
sirodė sėkmingi tūkstančiams at- Į 
siti kimų.

Ateikite dėl nemokamų 
informacijų

Priėmimo kambarys 500 ,<lel vyrų. 
Priėmimo kambaryj 508 dėl moterį]. 
Valandos: Kasdie 10 v. r. iki 5 v. p. p. | 

Nedėlioujis 10 v. r. iki 1 v. p. p, Paue-
I dėliais. Seredomia ir SubatouiU valandos 
I yra prailgintos nuo 10 v. r. iki 8 v. v. 
V- / 

vakarus parapijos naudai, pa- 
rapįjonai rinko aukas iš kur tik 
begalėjo. Dirbo visi geri pa- 
rapi jonai su pasišventimu pa
rapijos labui, bet kai reikia 
mokėti taksug ir visokius spe- 
cial assesmentus, tai bažnyčiai 
statyti kunigas kaip neturi 
taip neturi.

Štai susirinkime, laikytame 
rugpiučio 10 d. J. Piekarskio 
svetainėj, 15709 So. Halsted 
St., Harvey. 111. ir nutarė savo 
16 metų darbą likviduoti ir 
turtą tam tikroms draugijoms 
paaukoti, žinoma, “ant bažny
tėlės” ir paklausti vyskupo ką 
jis pasakys apie lotus, kurie 
yra užrašyti vyskupui. Ar 
vyskupas norės sugrąžinti pa
vapi jonams, tai yra didelis 
klausimas ir ateitis parodys.

Dėdės Šamo tarnai kaikada 
aplanko ir musų apielinkę. Štai 
prieš savaitę užtiko gerai įtai
sytą bravarėlj, sukonfiskavo 
kas patiko, o ką negalėjo su 
savim pasiimti, tai tą sulaužė. 
Namo savininkui padaryta ne
maža nuostolių. Iškirto padla- 
gus. Namas priklausė P. S., 
bet buvo išnuomuotas. Kalti
ninkai nepagauti.

Darbai pas mus šiuo tarpu 
eina labai silpnai, taip kad 
tris savaites buvo dirbtuvės vi
sai uždarytos. Nors nekurios 
pradėjo dirbti po 3-1 d. savai
tėj po 8 vai. dieną, bet abelnai 
bedarbė viešpatauja ir nesima
to kada pagerės. Patartina iš 
kitur čia nevažiuoti, nes bedar
bių yra vietoje.—Kep.

Lewis injunkcija 
• prieš mainerius

Griežta injunkcija laikinai 
sulaikė veikimą Reorganizuo
tos U. M. W. of Ameriką (su
vienytų kasyklų darbininkų 
Amerikoje), kuri turi savo 
centrą Springfielde.

John Lewis buvęs U. M. W. 
A. ^prezidentas, pasigavo Car
ini Country Club prezidentą, 
teisėją Julius Keru, kurs jam 
išdavė injunkcija draudžiančią

Nacionalės
ORO LENKTYNES

(National Air Kaccs) 
CHICAGOJE

Curtis-Reynolds Airport 
RUGP. 23 iki RŪGS. 1

Dešimt sujudinančių dienų ir nak
tų! Lenktynes, rungtynes, drąsiau
si šposai ore žymiausių aviatorių ir 
jų garsiųjų aeroplanų. Kas de
šimtį minučių nuo 10 vai. ryte iki 
10 vai. vakare. Kiekvienas pato
gumas jums ir jūsų ša i mynai. Pla
nuokite dabar! Pamatykit kiek
vieną dalykėlį!

KAIP NUVAŽIUOTI 
Curtis-Iteynolds Airport yra Glcn- 
view miršt., 1 mylia į vakarus nuo 
Waukegan‘Kd., prie Lake Avė. (3 
mylios į šiaurę* nuo Dempster St.). 
Ženklai ir trafiko policistai padaro 
važiavimų lengvų. Užtektinai ne- 
mokamoH vietos parkinimui. 
TRAUKINIAIS: Mihvaukec RR. tie
siai iš Union Depot į Airportų kas 
15 min. nuo 11:45 v. r. iki 2 v. p. p., 
35 minutės važiavimo. — North 
Shorc elektrikiųis kas valandų iki 
vidurdienio, kas 15 min. nuo pietų 
iki 2 v. p. p., iš reguliarių vidur- 
miesčio stočių, priveža busais tie
siai iki Airport. — Patogus laikas 
sugryžimtii. Pilnai Ronnd Trip ant 
abiejų liniją 70c.

Seredoj, Rugpiučio 27 
yra Lietuvių Diena 

Būtinai dalyvaukite dideliame lie
tuvių suvažiavime šioje didžiausio
je viso laiko oro parodoje!

DYKAI AUTOMOBILIŲ 
PASISTATYMAS 

Generalč įžanga $1.00

mainieriams vartoti savo uni
jos vardą ir rinkti mokesnius, 
mokėti sąskaitas, išsiųsti raš
tus, rašyti laiškus, daryti pra
kalbas ir vesti bile kokią kam
paniją prieš John Lewis ir jo 
pakalikus.

Ta injunkcija yra tuo reikš
mingesnė, kad ji išduota kaip 
tik tuo laiku, kada prasideda 
įvairių distriktų ir subdistrik- 
tų oficialų nominacijos. In
junkcija uždraudžia Illinois 
maineriams nominuoti bile ką, 
ir tokiu budu, jei injunkcija 
pasiliks nepašalinta, rinkimai 
automatiškai pereis' prie Lewis.

Antras žymus įvykis yra 
naujai padaryta antracito su
tartis, kuria Lewis padarė nu
sileidimų daugėti tokių dalykų, 
už kuriuos maineriai per ilgą 
laiką su dideliu pasiryžimu ko
vojo. Reorganizuotai maine- 
rių unijai yra uždrausta da
ryti kokių žinksnių prieš to
kias Le,wis machinacijas.

Tas faktas; kad Springfield 
gauna mokesnius iš 40,000 mai- 
nerių vien tik Illinois valsti
joj, kuomet Lewis gauna tik 
iš vieno tūkstančio, įvarė Le- 
wisui baimės, kad Springfield 
organizatoriai panuikinp jo 
antracito kontraktą, tad Lewis 
ir griebėsi injunkcijų.

Injunkcija skaitoma tuo la
biau neteisėta, kad ji išduota 
kaip tik prieš tuos mainierius, 
kuriuos kitas teisėjas buvo 
taip pat injunkcijos pagelba 
apsaugojęs nuo Lewis smurto. 
Dabar byla prieš Lewis yra 
Springfield avokatų rankose, ir 
pranašaujama, kad injunkcija 
bus panaikinta laike 10 dienų.

Gatvekario tragedija 
Argentinoje

Blektriniaiue “givibe” Riachue- 
lo palaidota apie 70 žmonių 

(Musų korespondento)

Liepos 12 d. š. m. iš Buenos 
Aires priemiesčio, Avellancda, 
6:15 vai. ryto tramvajus lini
jos 101, vyko centram Riachu- 
elos upėį tiltas buvo atidary
tas laivų praėjimui, o bajie- 
rams leidžiantis konduktorius 
visu smarkumu “nusileido” iš 
gatvės stačiai upėn, arba, tik
rai sakant, nuo nepakeltos til
to puses, stačiai Riachuelon.

|vykis sujudino visą miestą, 
žmones bėgo nelaimes vieton 
savųjų ieškoti. Pirmą dieną iš 
frigorifikų užteršto vandens 
gaisrininkai ir jurininkai iš
trukę 47 vyriškius ir 5 mote
riškus lavonus. Kitomis die
nomis ištraukė dar kelioliką, 
viso virš 70.

Baisios scenos šeimynų, pa
mačius savuosius, ištrauktus 
iš vandens. Beveik visi žuvu
sieji yra paprasti darbininkai, 
arba bedarbiai, • anksti rytų 
vykę darbo ieškoti. Iki šiai 
dienai vieno lovano Aiekas ne
prisipažino, kad tai kieno pa
žįstamas butų. Tai šviesia
plaukio jauno vyro lavonas, 
kuris buvo apsirengęs mėly
nais drabužiais. Spėjama, kad 
tai lietuvis. Žuvusiųjų tarpe 
yra trys lenkai, kiti italai ir 
argentinai.

Trimis kvartalais iki ,tilto 
kontrolierius tikrindamas bilie
tus rado 81 keleivi. Tame ke
lyje gąlejo keli nulipti, bet ga
lėjo tiek pat ir užlipti. Buvo 
pora užsikabinusių iš užpaka
lio, tie tai ir tapo išgelbėti, 
bet konduktorius ir kasininkas 
nugrimzdo dugnan ir tik iš 
uniformos jų lavonus pažino.

Baisias scenas pasakoja vie
nas graikas, išsigel bėjęs iš 
baisios mirties: gatvekariui 
nuskendus jis nesinervavo. 
Bąndė išmušt langą ranka, bet 
nevyko, bandė koja—nepajėgė: 
tada abiem kojomis ji išspyrė 
ir išnėrė viršun, kur jam pada
vė gelbėjimosi įrankius. O ki
ti žmonės vienas i kitą taip 
susikabino, kad narams teko 
laužyt jų pirštus, sustingusius 
mirties agonijos “apsikabini
muose*’.

Gatvekarių * kompanija veikia 
kaltę ant uostų valdybos ar ant 
“streločninko”. Teismo pri
spirta duoda egzaminuot kon
duktoriaus smagepis, esą tarno 
momente jis ėjo iš proto ir dcl 
to visu smarkumu nuo tilto 
nuvažiavo. Teismas kaltina 
įstaigas ir valdininkus bei dar
bininkus nebojime savo parei
gų. • .

Visuomenė atjaučiu nelaimin
gas šeimas, kurių tarpe yra li
kusių po 8 mažus kūdikius 
našlaičius vienoje šeimynoje, 
bei paliegusių motery. Atjau
čia nepaprastai, nežiūrint kad 
pavieniais kasdien žūnančių 
darbininkų šeimynų ašarų nie
kas neatjaučia. Šiame atvejy
je laikraštis “La Ražo n” u? pir
mos dienos pradėjo vajų rinkti 
aukas žuvusių šeimynoms ir 
surinko apie 100,000 pezų. De
putatų rūmai reikalauja skirti 
iš valdžios lėšų pusę milijono 
pezų, o senatas dar 100,000 
pezų. Provincijos valdžia pa
skyrė 200,000, o Buenos Aires 
miestas 100,000 pezų. Teismas 
taipgi priteis, kad kompanija 
po kiek nors sumokėtų nelai
mingoms šeimynoms. Viešoji 
opinija yra tokia, kad kiekvie
nai nelaimingai šeimynai teks 
apie po 30,000 pezų, t. y. dau
giau, negu ’po 100,000 litų. 
“Viešoji opinija”, ypatingai 
stambioji kapitalistų spauda, 
daugiausia dėl to glosto našlai
čius, kad jie “nepyktų” ant 
kompanijos už jų maitintojų 
nužudymą!

Darbininkų organizacijos 
rengiasi pastatyt paminklą 
Biachuelo krante žuvusiems dar
bininkams, jeigu uosto valdy
ba ir kompanijos nesuras tam 
reikalui “negalimų aplinky
bių”.—B. K. A.

Laiškas Redakcijai
Paaiškinimas prie D-ro Rut

kausko laiško

Gerbiamoji, Redakcija, malo
nėkite patalpinti šiuos kelis 
žodžius:

“Naujienų” No. 157, tilpęs 
Dr. A. K. Rutkausko laiškas 
“Pietų Amerikos Naujienoms”, 
kuriame ponas • daktaras pa
reiškia savo nuomonę nekurtais 
klausimais, ir pasisako, ką jis 
gerbia, ką ne. Dėlto nesigin
čysime, ir tai dar nėra jokia 
“baisenybė”...

Ponas daktaras stebisi, kad 
“Pietų Amerikos Naujienose” 
pirmame puslapyje “akėja” 
Norkų, o paskutiniame deda 
didelį pagyrimo skelbimą su 
Norkaus vardu. Iš to ponas 
daktaras daro savas išvadas, 
kurias “Naujienos” talpina 
Skaitytojų Balsų skyriuje.

Pirmiausia: tas skelbimas
nebuvo duotas fašistams, kurie 
buvo užgriebę “P. A. Naujie
nas’’, bet dar seniems ir da
bartiniams jų leidėjams, P. A. 
L. S. Sąjungai. Ir tai yra 
skelbimas kompanijos, kurioje 
aš dirbu. Dedamas skelbimą 
Jokūbaitis kaip tik ieškojo 
simpatijos jo suvilto asmens, 
kitaip sakant: viena ranka pe
šė. kita glostė. O rezoliucijų 
ir provokacijų fabrikaviftie 
draugai kaltina pil. čiučelį; 
tam dabar galima tikėti, nes 
čiučelis dirba su Jokūbaičiu 
leisdami “Bangą” tikslu baikt 
griaut P. A. L. S. Sąjungą.

Aš niekuomet nesidangsčiau 
socialisto vardo, to nedarau ir 
dabar. Bet jau tik ne ponui 
daktarui Rutkauskui apie tai 
spręsti. Dalyvavau Sąjungos 
darbe jos tvūrimoši pradžioj, 
tada ir laikraštis buvo popu- 
Ijaruš ir Sąjunga rodė visuo
meninio veikimo. Jokių kredi
tų pripažinimo už tai nesiti
kiu, ypatingai, nuo panašių 
kritikų, kaip ponas Dr. But
kų uškas.

Tame pačiame laiške Dr. 
Rutkauskas reiškia nuomones 
ir kitais, net Lietuvos surėdy
mo, klausimais, pav. kad Lie
tuvos gyventojais gali (turi 
teisę) rūpintis tik demokrati

nis seimas, etc. Tai juk nėra 
jokios Amerikos atradimas ir 
šiame klausime iiė vienas de- 
mokratybės šalininkas su ponu 
daktaru nesiginčija. s .

Dar man dirbant prie Ar
gentinos Naujienų, (kada jos 
§jo kas savaitę ir 8 puslapių), 
kuomet ir pono daktaro Rut
kausko laiškai jose tilpdavo, 
pamenu, kad prima prenume
rata iš North Amerikos buvo 
D r. Rutkausko ir tai stiprino 
leidėjų energiją. O niekas ne- 
gal užginčyt faktą, kad finan
savimas Arg. Naujienoms buvo 
gautas mano pastangomis iš 
pii. Jokūbaičio ir jis jų turi
niu* nesikišo, nes net nėra kom- 
petentiškas apie tai spręsti. 
Bet atvykus konsului Dr. Ma
čiuliu! ir kunigui Janilioniui 
jie Jokūbaitį patraukė savo 
pusėn ir prasidėjo smurtas, sa
botažai ir provokacijos: pir
mieji laikraščio ir organizaci
jos tvėrėjai tapo pašalinti, c 
dabar pasilikusieji (atėjusieji 
vėliau) gal ir geriausius norus 
turį pradėtą darbą gaivinti ir 
tęsti, bet darbas yra sunkus, 
atsakomingas ir reikalaujantis 
netik patyrimo, bet ir pasišven
timo bei masių suinteresavimo, 
kas sudemoralizuotai organiza
cijai yra labai sunku atstatyti. 
Reikalinga parama netik vie
toje, bet ir iš draugų užsie
niečių. •

. Liekuosi reikšdamas pagar
bos Redakcijai ir ponui dakta
rui, • x

K. N. Norkus.
Bs. Aires, 
l-IX-30.

Paieškoma:
Vitavičius, Rapolas, Ameri

kon atvykęs 1903 m. ir apsigy
venęs Boston, Mass. Paieško 
žmona Julija.

Genys, Justinas, apie 40 m. 
amžiaus, kilęs iš Truponių kai
mo, Aluntos valšč., Utenos 
apskr., Amerikoje apie 20 m. 
Brolis Povilas neturįs jokių ži
nių nuo 1914- m; (10-1228).

Puidokas, Pranas, iš Misiūnų 
kaimo, Girkalnio valse.. Rasei
nių apskr., Amerikon atvykęs 
1908 m., gyvenęs Lawrence, 
Mass., Moundsville, W. Va. ir 
neva Illinois valstybėje, —nuo 
1923 m. tėvas jokių žinių apie 
ieškomąjį neturįs. (10-1229).

žylė ar žilius, Ignas, kilęs iš 
Laižuvos valse., Mažeikių apsk. 
Amerikoje apie 20 m., seniau 
gyvenęs 92 First St. New York 
ar Brooklyn; neva tarnavęs A- 
merikos kariuomenėje ar laivy
ne ir nuskendęs juroje; turėjęs 
žmoną Oną; paieško motina 
Morta. (10-1360).

Jakonis, Jonas, apie 40 m. 
amžiaus, Amerikon atvykęs 
1914 m., vedęs, gyvenęs 1921 
m. 2266 Wood St., Philadelphia, 
Pa. Motinos vardas Marijona. 
Kilęs /iš Vievio valsčiaus. Ieško 
brolis Aleksandras (10-1389).

Spandavičius, Bernardas, kur 
rio 'adresas 1929 m. buvęs P. 
O. Boxl5, Royaltovvn, Vermont. 
Ieško Dr. Valteris Cipseris, 
Liet. Universiteto assist.

Jurkšaitis, Stasys, alias Stan
ley Gorgen, Amerikon atvykęs 
1912 m., gyvenęs Uhrinsville, O. 
ir Akron, O. ar Firęstone, Pa.

Dienos Ant Vandenyno

LLOYD
130 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

arba populiariu ekspre 
siniu garlaiviu

COLUMBUS

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais

BREMEN

Informacijų klauskit pas 
vietini agentų arba
NORTH GERMAN

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir j

Paieško sesuo Marcelė Bube- 
lienė.

Finagejavas, Dmitrijus, Ame
rikon atvykęs 1913 m. į 1816 
Third St., Superior, Wis. jį ge
rai pažinojęs Samuelis K. Šal
čius, 323 Chartiers Avė., Mc- 
Kees Rooks, Pa. Paieško pamotė 
Anastazija.

Misalis, Povilas, kilęs iš Šir
vintų valšč., Ukmergės 'apskr.., 
Amerikoje jau 22 m., Amerikos 
armijoje sužeistas, gyvenęs 
1401 Parade St., Erie, Pa. Pa
ieško broliai Adomas ir Vladas.

Beiris, Liudvikas, 1894 m. 
gyvenęs Boston, Mass. ir dirbęs 
cukraus fabrike. Paieško Oska
ras Gofmanas iš Mažeikių.

Bliumas, Antanas, Petro ir 
Julės Novorovskos sūnūs, 188N) 
m. vedęs Karoliną Darotanytę, 
Amerikon atvykęs 1912 m. ir 
gyvenęs pas J. Bernotą, 804 
Bank St., Waterbury, Conn.Ieš
ko duktė Elena.

Janusas, Leonas, vedęs su 
Kazimiera, 1927 m. dirbęs Bos
tone cukraus fabrike ir gyvenęs 
103 Third St., Boston, Mass., 
turįs vaikus Kleopą, Aloizą ir 
vieną dukterį. Paieško sūnūs 
Leonas.

Šilauskienė — Gečauskaitė, 
Antanina, Valterio ar Vlado 
žmona, Amerikon atvykusi 1910 
m., gyvenusi Sturgeon, Pa. Mi
rus tėvui Petrui, jai tenka pali
kimų dalis sulig testamento. 
Paieško motina Teklė iš Jona
vos.

Michelkevičius, Jeronimas, ki
lęs iš Ukmergės apskr., Ameri
kon atvykęs 1911 m. ir gyve
nęs 32 Ponewn St., Pittsburgh, 
Pa. Tėvo vardas Alfonsas. Je
ronimas neva tarnavęs karuo- 
menėje. Ieško sesuo Marijona.

Gurevičius, Jonas, Amerikos 
karo veteranas, gyvenęs Wilkes 
Barre, Pa. ir dirbęs kasyklose.

Pabrinkis, Adomas ir Alek
sas/ gyvenę St. Louis, Mo., kilę 
iš Pauliukų kaimo, Šėtos valšč., 
Kėdainių apskr. Ieško brolis 
Juozas.

Kerbelis, Kazys, kilęs iš Pau
liukų kaimo. Ieško tėvas Juo
zas.

Kolitą, Jurgis, kilęs iš Kalnė
nų kaimo, Šėtos valšč., ieško 
motina ir Mikas Keliauskas.

Pumputis, Juozas, kilęs nuo

AuctionSale! AuctionSale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite tuojaus tuos 

namus. Parsiduos ant

AUCTION SALE, SUBATOJE, 
RUGPIUČIO-AUGUST 23, 1930

3čių valandų po pietų
DU NAMAI 3339-.‘J341 AUBURN AVĖ., Chicago, Illinois. Vie

nas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, tik reikia 
tikram biznieriui užimti ta vieta. Galima nusipirkti ta namą ir 
biznį su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVEn trijų 1 lubų aukščio, 
garu šildomas, pcirki flatai, du po* penkius, du po keturis, vienas 
šešįų kambarių, didelis, gražus Storas su grindims luarmolinių 
plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, visi moderniški intai- 
symai, beamed ceilings, consoles, buffeis, marble vestibules, dviejų 
karų mūrinis garadžius. >

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Biidgeporto, netoli Sv. 
Jurgio parapijos ir mokyklos, ir pusę bloko nuo Armour mokyklos. 
Visi geriausi patogumai. Su mažai pinigų įmokėjus galima įsigyti 
vienų iš tų puikių namų.

Anthony A. Olis ir R. A. Vasalle, advokatai, ofisas 11 So. 
La Šalie Street, parduos šituos namus. Bus pardavėjai šitų namų 
ant Auction Sale.

Lietuviai
GYVENTOJAI VIENUOLIKTO WARDO:

Mes kreipiamės prie jūsų su specialiu užkvietimu, kad 
ateitumėt j

West Thirty First State Bank
Atidaryti taupimo sąskaitą ir pataptumet nariu dideles 

šeimos depozitorių.
Jus esate užtikrinti ypatiškos atydos jo viršininkų, 

ypatingai jo Prezidento ir Kasieriauš, kuriuos galima ma
tyti bile dieną laike banko valandų.

Taupymo sąskaita gali būt atidaryta su $1.00 depo
zito. Čekių sąskaitas patariame dėl biznierių.

šis bankas yra po kontrole State Auditoriaus, pasek
mėj jus esate užtikrinti absoliutišku saugumu.

Visoki Bankiniai Reikaku Atliekami. 
Saugios Depozitų Skrynutės.

WestThir1yFirstStateBank
31 St. at Wallace

Ignatius Chap, Pres. Arthur I. Chap, Cashier.

Radvilškio, gyvenęs Nanty Glo. 
F'a., Amerikoje apie 23 m.

Levanas, Ignas, Jono sūnūs, 
gimęs 1888 m., kilęs iš Krakių 
valšč., Pakarklių kaimo, Ameri
kon atvykęs' 1924 m., gyvenęs 
124 14 W. 18th. St., Los Ange
les, Gal. Ieško brolis Balys.

Bitleris, Adomas, apie 40 m. 
amžiaus, 1913 m. gyvenęs pas 
J. Urboną, 191 “C” ar “E” St., 
So. Boston, Mass.

Sližys, Baltrus, iš Stribučių 
kaimo, Platelių v., Kretingos 
apskr., Amerikon atvykęs 1913 
m., gyvenęs Easton, Pa., tar
navęs Amerikos J. V. kariuome
nėje, dabar neva gyvenąs New 
York’o apylinkėse.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečia
mi atsiliepti į:
Consulate General of Lithuania, 

15 Park Row, 
New York City.

Lietuvos Generalinis Konsula
tas.

KANKYNĖS 
MOTERŲ VARGAI

Sukrekėję gabalai, tamsųH arba spal
vuoti ištekėjimai, tarpinai skaus
mai, patrotyjimas vikrumo, tankus 
ar skaudus šlapinimas galima pada
ryti' sveikų su žolėms ir 50 metų se
numo pasekmingas trytmentas ati
trauktas į Chicago iŠ rytų. Jus ga
lit pradėt taisytis į kelias savaites.

Lengvi nedėlinįai išmokėjimai. Ek- 
zaminavimas dykai. Vienos savai
tės trytmentas dykai, dėl patikrini
mo jus galimumo išgydyti, arba pri
šnekite dėl dovanai 5 dienų namuose 
trytmento.

FEMALE DEPARTMENT, S-M-S 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Dąmen Avė., 

Chicago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8 vai. vak. 
Nedčlioj 10 iš ryto iki 2ros vai. po p

\ (Apgarsinimas)

IŠMOKIT DEZAININIM4 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algų. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsič- 
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

1 šykite dėl nemokamos 
knygeles.

MASTER COLLEGE 
Joa. F. Kasnieka, 

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

.... NAUJIENŲ
Pinigų 'Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

.................................. - ■ ■ . ............
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MUSĖS
Nuo mėšlyno ant stalo!

Iš visų žmogaus natūralių 
priešų, musė viršija visus ki
tus. Nors uodas yra pavojin
gas, vienok musę galima skai
tyti, daug pavojingesne. Ji ran
dasi visame pasauly, ir kur tik 
žmogus randasi, . randame ir 
muses.

Musė netik veisiasi purve, 
bet ir neatsitraukia nuo 
jo, palikdama ji tik ant trum
po laiko, kuomet Įsigauna Į 
žmogaus namus, kad suteršps 
jo valgi ir atnešus ligas dvie
ju is budais. Pirmiausls, tai 
tas, kuriame musė pati užsi
krečia ligų perais, ir paskui 
tuos perus palieka ant valgio, 
kurį žmogus valgo. Šis būdas 
paprasčiausia.

Atneša visų ligų perus
Kitas būdas tai įleidimas li

gos' perų tiesiog j žmogaus sis
tema, ir tai daroma tokių mu
sių, kurios čiulpia žmogaus 
kraujų. Amerikoj tokių musių 
mažai randasi. Ligos, kurias 
tos musės užkrečia šios — 
karštligė, vasarinė, kolera, vi
sokios vidurių ligos, miegama 
liga ir daug kitų.

Musės, kurioms lengvai pri
einamos išmatų vietos ir stalai 
kur valgoma, užkrečia labai 
greitai. Valgis perkamas, kur 
randasi daug musių, taipgi ga-

Konstipacijos Pavojai
Gera sveikata daugiausia priklauso nuo 

tinkamo vidurių valimosi kiekvieną diena. 
Tai reiškia, kad jei jus kenčiate nuo konsti- 
pavijos, yra prisirinkusiu ligas gimdančių 
atmatų, kurios užnuodys visą sistemą, pa
gimdys netekimą apetito, virškinimo pakri
kimus. galvos skaudėjimą, vėmimą, kvaitu
lius. neskanumą gerklėj, gasus ar išpūtimą 
vidurių ar pilvo, inkstų ar pūslės Įdegimą, 
nerviškumą, praradimą miego, tą jautimąsi 
pavargusiu, nusikamavusiu, stoką spėkų ar 
energijos ir abelną organų ir funkcijų 
silpnumą.

Nuga-Tone greitai išvalo kūną nuo visų 
ligas gimdančių nešvarumų. Jis suderina ir 
sustiprina nervus, muskulus ir organus, su
teikia jums gerą apetitą, nugali konstipa- 
ciją ir virškinimo pakrikimus, pašalina ink
stų ar pūslės įdegimą, suteikia poilslngą, 
atgaivinanti miegą ir priduoda sveikų rau
menų suliesusiam kiniui.

Nuga Tone yra pardavinėjamas visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų 
jų stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberio.

(Apgarsinimas)

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti
---------  J

Tel. Republic 8899

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

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė.

Tel. Piospect 21Q2

Ii būti užkrėstas, ir jei valgoj 
mas nevirtas, gali apsirgdinti; 
Naikinimas musių pasidaro la
bai svarbiu reikalu, kuris lie
čia visus.

Vasalinė liga musių dau
giausiai užkrečiama. Nors' tai 
tik vaikų liga, bet ir užaugu
sieji ta liga serga. 1920 m. 
Suv. Valstijose 38,514 vaikų 
neturį 2 metų amžiaus, mirė 
nuo vasarinės. ,

Įdomiausia liga, kur tiktai 
žinoma, kad musės užkrečia, 
tai miegama liga.

švaria ir formalinas muses 
išnaikins

Geriausi budfti musių panai
kinimui, tai sujungti visas gy
ventojų pajėgas padedant svei
katos skyriams, ir tik tokiu 
budu musių panaikinimas gali
mas.

Kol rasis vietos musėms 
veistis, tol nebus galima jų iš
naikinti ; dėlto pirmiausis’ rei
kalavimas panaikinti jų veisi
mo vietas. Tai reiškia, kad 
švarumas turi visame viršyti, 
ir negalima leisti išmatoms ir 
kitokiems purvams krautis.

Visos išmatos turi būti lai
komos gerai uždengtuose in
duose. Susikrovę purvai kie
muose dažnai yra didžiausia 
priežastis musių buvimui. Jei 
tas daleidžiama, žinoma, musių 
niekuomet nebus galima panai
kinti.

Formalinas labai geras nuo
das musių naikinimui. Jis turi 
būti sumaišytas su keturiasde- 
šimts dalių vandens ir išdė
liotas bliudeliuose kambaryje. 
Reikia žiūrėti, kad nebūtų jo
kio kito skystimo musėms ger
ti. Už poros’ valandų nesima
tys gyvų musių kambariuose.

Pasaulis ne be links
mų žmonių

“Dzūkų dzyvai neregėti”

(Laiškas iš Pietų Lietuvos)
* Dzūkijos pietuose, ypatingai 
apie Leipalingį, . Semeliškes 
Kapčiamiestį žmonėse vaikščio
ja juokingi pasakojimai ir pa
davimai apie garsius juokda
rius Jurelį ir Miklušį. Pastara
sis esąs miręs seniau, o Jurelis 
dar ir dabar per svietą eida
mas žmones juokina, Štai kaip 
Jurelis vieną kartų pasivertęs 
velniu išgąsdino jį vežusi kai
mietį: Jurelis prisipirkęs Kap
čiamiesty kaukių, armonikėlių 
ii-, susisukęs' v i.-s ką j ryšuli, grį- 
žo pėsčias vakare narnos. Pa
kely ji privijo pažitamas ūki
ninkas, suvėlavęs iš turgaus.

Sėsk, Jūrei i, ką čia pėsčiam 
binzoti...—Jurelis ir Įsisėdo, Il
gai juodu važiavo. Nusibodo 
šnekėt. Jau ir sutemo. Per 
girią važiuojant kaimietis gale 
ratų išgirdo grojant. Atsisuka, 
žiuri —vietoj Jurelio kažkoks 
sutvėrimas su ragais spokso 
armoniką tampydamas, akys 
blizga. Ūkininkui pasistojo 
ant galvos plaukai. Jis užplakė 
arklius, pats susigužo šiauduo
se ir paleido ratus arklių ir 
velnio valiai. Kai grįžo į savo 
kiemą—gale ratų jau nieko ne
buvo ir nieks negriežė.

Kitą rytų ūkininkas susiti
kęs Jurelį pristojęs klausinėja:

—Juk, rodos, aš tave vakar 
pavėžinau, ar ne?

—Kas, kaip, kur? Ar tu sap
nuoji... Aš vakar visą dieną na
mie drypsojau.... Niekur nebu
vau išėjęs.

Taip ūkininkas ir tiki velnią 
savo ratuose vežęs, o Jurelis 
juokiasi ir kitiems pasakoja sa
vo pripotkus su kaimiečiu.

O kartą Jurelis gražiai ap
gavęs žydą. Kažkokiam reika
lui jam, neva, reikėjo arklio. 
Nuėjo jis į Leipumis pas Tekų 
ir paprašęs jo šyvosios. Tas 
ir davęs. Tik, sako, kai atliks 
tau, pats atvedęs paleisk tvar
te. Jurelis taip ir padaręs. Ki
tą rytą nueina Ickus’ į savo 
tvirtą, žiuri—juoda kumelė. O 
jo buvo šyva. Išsigando žy
das. Tuojau surado Jurelį 
kažkur pas kaimynus. Taip ir 
taip, girdi. Jurelis nė nesku
ba. —Kas man galvoj, — sako 
jis—kad iš balto pasidarė juo
das. Ką aš žinau, o gal vel
nias jį pakeitė. Duok tris rub
lius, gražinsiu tavo šyvąjį.

žydas nesiderėjo. Sumokėjo 
tuos tris' rublius. O Jurelis 
išvedė iš tvarto arklį, nuvedė 
prie kūdros, apipylė jį keliais 
kibirais vandens, ir arklys pa
sidarė baltas, kaip ir buvęs.

Nemažesnis šposininkas buvo 
ir Miklusis, Jurelio pirmtaku- 
nas. Miklušis mėgdavo net 
žiauresnius šposus krėsti. Kar
tais jis savo “žygiais” tik nuo
širdaus juoko iškrėsdavo.

Kartą Miklušis turgun atsi
vežęs kiaušinių. Priėjo žydas

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

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

M ii k of Magnesia.
šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomui 
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 lift-ų.

šaukštelis Phillips IVIilk of 

Magnesia atlieka darbą puses 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės 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 tikrų 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.

(Apgarsinimas)

NAUJIENOS, Chicagb, UI.

prie jo. Senas žydas, pančiu 
persijuosęs kelnes.

—Ui, po kam koišini?..
Suderėjo ir pardavė Miklušis 

žydui kiaušinius. Tik tas žy
das neturi kur dėti.

—Laiky, ot> taip rankas...— 
jam sako Miklušis.

žydas pernėrė savo rankas, 
o Miklušis ant jų sudėjo kokį 
dvidešimtį kiaušinių. Paskum, 
kai žydas jau rankų negalėjo 
krustelėti, Miklušis priėjo, 
timtelėjo, virvės galą, kuria žy
das buvo susijuosęs’ kelnes... ir 
viso turgaus akyvaizdoj žydo 
kelnės nukrito ant kulnų. Bet 
žydas gailėdamas paleist iš 
rankų kiaušinius, taip be kel
nių ir išstovėjo pusvalandį, 
šaukdamas savo Sorę, kad pa
laikyti jo kiaušinius.

Miklušis buvo vadinamas 
svieto perėjimu. Jis neturėjo 
jokio turto. Gyveno tik iš Sa
vo šposų.

Jei jam kartais tekdavo kur 

Kai norisi persivalgyt,

"Vietoj to uzsirūkykit Lucky"
Būk nuosaikus—būk nuosaikus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk 
tos ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modern- 

visada jauną figūrą. *'Jų, vietoj---- užsirūkyk I .ucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretei, kokius jus kada 

ruket, pagaminti iš puikiausių tabakų—iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildymo procesą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų, kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

♦Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja veik 1% 
kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus sveriąs 40 svarų daugiau negu 
normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų rūkymas stigaržins mod« 
erniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, "Vietoj to—užsirūkyliit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų » 
dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—Lucky Strike šokių Orchestrą kas ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.

© 1930. The American Tobacco Co.. Mirs

3

nors toliau pakeliauti, grieb
davosi įvairių gudrybių. Pav.. 
kartą per rugiapiutę jis užsi
mano važiuoti j Varėną, o 
nieks neturėjo atliekamo ark
lio, ir nieks veltui nenorėjo 
jo vežti. Jis rado išeitį: nu- 
4?jo i turgų, nupirko vežimą 
malkų ir prašė, kad jas jam 
pristatytų į Varėną. Pats irgi 
atsisėdo ant vežimo. Kai vaka
re žmogelis nuvežė jį Varėnon, 
Miklušis surado kažkokį mal
kų pirkėją žydelį, sumokėjo 
atvežusiam jį pinigus ir nuėjo 
savo keliais. Tokiu budu jis 
ir keliaudavo.

Dagiausiai jis prigaudinėda- 
vo žydus. Net čigonai ir tie 
kvailas prieš jį atrodydavo. Kai 
jis mirė—paliko testamentą, į- 
kišta j bato aulų, kur liepė 
vo kūną duot iškimšti ir pa
statyti to lauke, kurio labiau
siai lesa žvirbliai avižas.

WISSIG,
I '

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

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

Visokių žmonių gyvena šioje GARSINKITES “NAUJIENOSE”ašarų pakalnėje.—Publijus.

VAŽIUOJANT
AUKŠTAI

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakin”

B Y WESTPHAL

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145
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IŠ LOS ANGELES

Californijos didmiesty Los Angeles yra pastatytas 
didelis dievnamis “Angelus", kurio viršininkas yra pa
garsėjusi evangeliste Aimee Sempie MePherson. Į pa
maldas, kurioms vadovauja ta evangeliste, susirenka 
tūkstančiai žmonių; dažnai ateina tokios minios, kad 
nė į milžinišką “Angelo” bažnyčią jos nesutelpa.

Evangeliste MePherson turi Mrs. Kennedy, kuri 
jai padeda dievobaimingam sielų ganymo biznyje.

Šiomis dienomis tarp tų dviejų moterų įvyko “ne
susipratimas”. Rezultate, abi dabar guli ligoninėse. 
Duktė evangeliste — pusiau akla, o jos motina ir “biz
nio agentas” — su sutriuškinta nosia ir apraišiotu vei
du.

Evangelistės daktaras sako, kad Aimee MePherson 
gavusi “laikiną” nervų suirimą. Kaip tas nervų suiri
mas įvyko, gana smulkiai paaiškino “mama” Kennedy. 
Ji sako, kad tarp jos ir dukters aną dieną kilęs ginčas, 
ir evangeliste taip kirtus savo mamai per veidą, kad 
ji išsitiesus ant grindų. Ir kai ji atsipeikėjus, tai ji pa
jutus, kad jos nosis esanti ištiškus kaip vanduo. ,

Bet p-ia Kennedy su pasididžiavimu pareiškė, kad, 
jeigu ne operacija,* kuri jai buvo prieš tai padaryta ir 
kuri nusilpnino jos pajėgas, tai “nei Aimee Sempie 
MePherson, nei kas kitas niekuomet nebūtų manęs par- 
bloškęs”.

Tuo gi tarpu nusiminę evangelistės parapijiečiai 
miniomis grudžiasi “Angelo” dievnamio koridoriuose, 
meldžiasi, verkia ir pasninkauja.

Prie to galima pridurti, kad California su jos did
miesčiu Los Angeles, iš kur yra pranešamos šitos ži
nios, randasi ne kur nors centralinėje Afrikoje arba 
Azijoje, bet — Šiaurių Amerikos Jungtinėse Valstijose!

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ ŽVALGYBOS 
VIRŠININKĄ

Telegrama iš Karaliaučiaus sako, kad Kaune tik- 
ką buvo padarytas pasikėsinimas prieš Lietuvos slap
tosios policijos viršininką, pulk. Rusteiką. Jam mie
gant, du nežinomi asmens šovę jam į galvą ir subadę 
jo kūną. Esą, spėjama, kad pasikėsintojai tai — buvu
sio diktatoriaus Voldemaro šalininkai.

Mes, suprantama, nežinome, ar tas spėjimas yra 
teisingas. Bet pati žinia, atrodo, neprasimanyta. Lie
tuvos žvalgybos viršininkas, iš tiesų, yra pulkininkas 
Rusteika. Kad jisai užsitraukė ant savęs voldemari- 
ninkų rūstumą, tai visai nenuostabu. Nuo to laiko, kai 
Lietuvos diktatorėlis tapo ištarabanytas į Platelius, 
policija — viešoji, o dar labiau slaptoji — turi vartoti 
nemaža budrumo sulaikyti Voldemaro šalininkus nuo 
bandymų iškirsti valdžiai kokį nors šposą.

Pats gi Voldemaras, matyt, stengiasi dar pakur
styti savo sekėjus prieš valdžią ir jog policiją. Kaip 
vakar “Naujienose” buvo pranešta, jisai skundžia val
džią teismui, kaltindamas ją ne tik jį “nuskriaudus”, 
bet ir norėjus jį nugalabinti, paperkant policininką. 
“Platelių kankinio” šalininkus, žinoma, ima baisus ap
maudas, girdint šitokius jo nusiskundimus.

Na, ir eina tarp jų kova. Net revolveriais ir pei
liais!

Nedaug garbės Lietuvai, kada pasaulyje skleidžia
si šitokios apie ją žinios. Bet ką gali daryt?

Po naktinio gruodžio mėnesio perversmo buvo sa
koma, kad “tautiška valdžia”, uždėjusi apinasrį politi
nėms partijoms, kųribs nuolatos riedavusiosi tarp sa
vęs, padarysianti “tvarką” ir atsteigsianti “ramybę” 
Lietuvoje. Bet to vietoje mes matome tenai visai ką ki
tą. Jau matėme eilę ginkluotų “pučų”; matėme pasikė
sinimą susprogdinti bomba laikraščio (“Liet. Žinių”) 
spaustuvę, paskui matėme atentatą prieš ministerį pir
mininką, paskui — kitą bombos sprogimą (“Geležinio 
Vilko” centre), dabar — naują atentatą prieš aukštą 
valdininką.

Graži '“tvarka ir ramybė”, nėra ko ir bekalbėti!
Bet> antra vertus, kogi kito galima laukti?
Kai Chicagoje gengsterių gaujos kariauja tarp 

savęs revolveriais, šautuvais ir mašininėmis kanuolė- 
mis, tai protingieji piliečiai sako: Kur jos nekariaus, 
jeigu biznis, kuris jas maitina, yra pastatytas anapus 
įstatymo ribų! Reikia panaikinti prohibiciją, legalizuo-
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jant svaigiųjų gėrimų prekybų, — tuomet to biznio at
stovams nebus reikalo samdytis galvažudžius, kad jų 
interesus gintų.

Panašiai yra ir su Lietuva. Kol tenai veikia dik
tatūra ir politinis veikimas yra uždraustas žmonėms 
(savotiška “prohibicija”, * dagi įvesta smurto keliu!), 
tai kokiu budu gali būt išsprendžiami ginčai, kurie 
kyla tarpe piliečių ii* valdžios, tarpe įvairių valdžios 
klikų arba tarpe įvairių partinių gupių? Ginklo pagel- 
ba!

Lietuvos laime, kad dauguma jos piliečių yra ra
maus budo žmonės (daug ramesnio, negu tie, kurie ža
dėjo Lietuvai “ramybę”), — kitaip tenai be paliovos 
eitų kruvinas pilietinis karas, Liaudis, sukandus dan
tis, kenčia. Bet tie elementai, kurie turi mažiau kantry
bės, šaudo ir bombas mėto. Kaip Chicagos .“garig- 
lande”!

Kada galų gale bus atsteigta Lietuvoje teisėta kon
stitucinė tvarka?

KĄ VOLDEMARAS SAKO 
APIE SAVE IR SAVIŠKIUS

“Rytas” įdėjo savo koręspon- 
dento pasikalbėjimą su* Volde
maru :

“Ypatingai smulkiai. Volde
maras nupasakojo visą suareš
tavimo ir atgabenimo procedū
rą. Sakėsi buvęs lydimas ap- 
singinklavusių žmonių. Jo bu
te buvo nutrauktas telefonu 
pasikalbėjimas. Sykiu su Vol
demaru Plateliuose gyvena du 
kriminalinės' policijos valdinin
kai, kurie seka kiekvieną jo 
žingsnį ir budi prie jo dieną ir 
naktį.

Tautininkų partija galutinai 
persprogus

—Kokie Tamstos p. prof. 
santykiai su valdančiais tauti
ninkais? /

—Tokie, kaip ir buvo. Tarp 
mano šalininkų ir jų eina sena 
kova ne dėl asmenų, bet dėl re
žimo, kuriam aš esu griežtai 
priešingas. Jų yra netoleran
cijos, smurto ir įstatymų lau
žymo; tuo tarpu mums svar
bu, kad visur butų išlaikytas 
nuosakus režimas {Pažįstame 
tą “nuosakų” režimą! Red.). 
Mes per toli esame išsiskyrę
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Tautinis Klausimas Sovietų Rusijoj
Rašo N. Imnaišvili, gruzinietis

Arti pusės gyventojų ne rusai,1

Oficialinėmis statistikos ži
niomis Sovietų Rusija 1926 
metų gale turėjo lygiai 147 mi
lijonus gyventojų; tame tarpe 
rusų 78 milijonai arba 52.9 
nuošimčiai; ne rusų f>9 milijo
nai arba 47.1 nuošimčiai, iš 
kurių slavų 36 milijonai, bu-, 
tent Ukrainiečių virš 31 milijo
ną ir Baltgudžių 5 milijonai, 
kurie nors ir yra giminingi ru
sams. bet yra savistovios' tau
tos. Kiti 33 milijonai, ypatin- 
kai Kaukazo ir Turkestano 
tautos neturi jokios giminystės 
su rusais.

Visų šių tautų teisėtas rei
kalavimas patiems apsispręsti 
net gi atsiskirti) nuo Rusijos ir 
sudaryti savo nepriklausomas 
valstybes, tarptautinio socia
lizmo atžvilgiu negali būti abe
jojamas, kaip tatai Internacio
nalas yra pakartotinai išsireiš
kęs. Taip pat Rusijos Social
demokratija yra tą poziciją 
pareiškusi dešimtmečiais atgal.

Visos buvo susikūrę 
nepriklausomybę

Patys bolševikai tą teisę bu
vo pripažinę kaip savo “šventą 
pamatinį dėsnį” < laike ir po 
revoliucijos ir net gi savo kon
stitucijoj (Skyrius 4). Bet ta 
bolševikų proklamacija kaip ir 
daugelis kitų yna tik gryna 
veidmainystė. Visa pokarinė 
tų tautų istorija iškalbingai 
tai patvirtina.

Visos nerusiškosios tautos, 

ir tautininkų skilimas yra bū
tinas.

—Tamstai, profesoriau, mi- 
nisteriu pirmininku būnant 
taip pat buvo griežtas' režimas. 
Daug buvo ištėmimų. kurie, 
savo pagrindu būdavo panašus, 
į dabartinius. ;•

—Tai buvo, bet tai buvo be 
mano žinios (?! Red.) atskirų 
komendantų nuožiūra padaryti 
žygiai, kurių pats nevisuomet 
suskubdavau kontroliuoti Daug 
bylų, kurios buvo sudarytos 
prieš kunigus likvidavau, kai 
jos patekdavo pas mane.

Koks jis dabar geras!
—Kokia tamstos bds ateities 

taktika? Ar dauginsi savo 
šalininkus ir tik vėliau kada 
nors visai susiorganizavęs stos 
į valstybinį darbą, ar stotumei 
į šį darbą, pasitaikius arti
miausiai progai?

—Sutiksiu įeiti į valdžią ta
da, kai joj būdamas galėsiu 
savystoviai veikti. Bet kad 
bučiau bejėgis niekad į valdžią 
neisiu.

Pasikalbėjimas užsitęsė dau
giau kaip pusantros valandos. 
Voldemaras dar daug kalbėjo 
apie savo “taikumo politiką”, 
apie, jo vaidmenį 17 gruodžio 
įvykiuose ir bendrai kokią ma
nytų vesti liniją, jei vėl val
džią atgautų. Tai vis' buvo sau 
panegirikos ir savęs apibudini
mas kaip nekalčjausio ir pra
kilniausio asmens”.

buvusios caro valdžioje, po re
voliucijos bandė sukurti nuo- 
savias valstybes. Kaikurios iš 
jų, kurios gavo Vakarų didžių
jų valstybių paramą, patapo 
laisvos (Pabaltijo valstybės, 
Suomija ir Lenkija). Visas ki
tas sovietų kariuomenė tokioj 
ar kitokioj farmoj vėl pasi
ėmė; Baltgudiją, Ukrainą ir 
Šiaurės Kaukazo respublikas 
1919 metais; Užkaukaziją 1921 
metais, Turkestaną, įimant 
Chivą ir Bucharą, 1919 ir 1926 
metais.

Su daugeliu tų valstybių So
vietų vyriausybė padarė su
tartis. Nežiūrint į tai užka
riavimo maršas tęsėsi be jokio 
karo paskelbimo. Beveik visos 
jos buvo demokratiškos vals
tybės res'publikos; dvi iš jų— 
Gruzija (Jurginija) ir Armėni
ja turėjo socialistines vyriau
sybes.
Bolševikų imperializmas siekia 

ir Kinijos
Ketverių metų laisve ir vai

singas atsistatymo darbas ma
žutes socialdemokratinės Gruzi
jos, jos' pasiryžęs pasipriešini
mas Sovietų kariuomenes pa- 
salingam užpuolimui 1921 me
tų vf^ario ir kovo -mėnesiais 
(po to kai Rusijoj Visi pilieti
niai karai jau buvo praėję), 
ir jos atkakliausios sukilimas 
1924 m., Gruzijos tragediją pa
darė Sovietų imperialižmo 
trempimo objektu.

Sovietų Rusija, kur tik ga
lėjo. nuėjo dar toliau už patį 

carizmą. Toliau ji užgriebė 
grynai kiniečių kraštus— dalį 
(šiaurinę) Mongolijos, ir laiko 
savo “įtakoj” kitą Kinijos da
lį, Mongolijos’ liaudies respub
liką.

Kaip Nudaryta Sovietų Unijia 
e

Po 1923 metų nustatytos 
Sovietų Unijos konstitucijos 
kaikurios sąjunginęs valstybės 
pasilaikė sau įvairių laipsnių 
autonomijas. Didžiausį laipsnį 
sąjunginių respublikų gavo tos 
valstybės, kurios tiesiai įėjo j 
uniją ir vadinasi “Socialistinės 
Sovietų respublikos” (SSR). 
Po tų sekė “autonominės So
vietų respublikos” ir pagaliau 
“autonominiai kraštai”, kurie 
sudaro jungtinių valstybių da
lis.

Jungtinės (sąjungos)’ vals- 
tybės yra: Vidurinė Rusija, 
(RSFSR) su 100.8 milijonais 
gyventojų, Ukraina su 29, gy
ventojų, Baltgudija su 5 mili-. 
jonais, Transkaukazija (Gruzi
ja, Armėnija ir Azerbeidžanaš) J 
su 5.9 milijonais, Uzbekistanas? 
su 4.5 milijonais, Tadžistanas 
su 0.8 mil., Turkestanas su 
0.9 mil. Viso 146.8 milijonų, 
gyventojų.

Ne rusiškųjų tautų santykis
Septyniose nerusiškose vals- į 

tybčse su bendru gyventojų 
skaičium 46 milijonų, rusiškų 
gyventojų yra tik 3.7, tai yra 
apie 8 nuošimčiai; tuotarpui 
Vidurinėj Rusijoj randasi 26,7 
milijonai ne rusų, tai yra 26.7 
nuošimčiai. Tie sudaro dau
giausia autonominės sovietų 
respublikos ir autonominius 
kraštus, kaip tai vokiečių Vol
gos respublika.

Jungtinės valstybės Uzbekis
tanas, Tadžistanas ir Turkes
tanas sykiu su dviem autono
minėmis sovietų respublikomis 
kaip RSFSR dalimis — Kaze- 
kistanu ir Kirgizistanu dau
giausia turkmeniškos kilmės ir 
apima 4.2 milijonus ketvirtai
nių kilometrų (devynis kartus 
didesnė už Vokietiją).

Kodėl bolševikai pavergė ne 
rusiškas tautas

Kuukazija, Turkestanas, Uk
raina ir Baltgudija yra svar
biausios šalys Sovietų Unijoj,., 
kuriose vyksta tautinės nepri-, 
klausomybės judėjimas. Tos. 
šalys buvo Sovietų imperializ-, 
mo pagrobtos, pavergtos ir 
apiplėštos iš bet kokips' apsi
sprendimo teises tik dėlto, kad 
jos turi įvairius žaliosios me
džiagos šaltinius (Nafta ir 
margancas Kaukazijoj, anglis 
ir derlinga žemė Ukrainoj, med
vilnės laukai Turkestane) ir 
dėlto, kad brangiai ir menkos 
vertės Rusijos pramonei reikė
jo pardavimo rinkų. Konstitu
cijos 4 straipsnis tikrumoj yra 
tik didelė suktybė. Bile pastan
ga atsikratyti, net vien tik 
mintis apie tai, yra nusčliaga- 
ma su brutališkumu, prieš ku
rį biauriausi kruvinojo carizmo 
žygiai paskutiniais penkias 
dešimts metų buvo tik šešėlis.

S. S. R. konstitucija senai 
užmiršta

Sovietų konstitucijoj numa
tytoji ir neva praktikuojamoji 
savivaldybė sovietų respUbliko-, 
se ir “autonominiuose kraš
tuose” yra ne pačių žmonių, 
liaudies savivaldybė, kuri nie
kur po bolševikų režimu netu
ri teises ką nors pasakyti. Tai 
yra tik savivaldybė oficialės 
komunistų partijos, kuri vie* 
nintėlė valdo ir rėdo. Tačiau 
ir pačios tos komunistų parti
jos savivaldybė akyvaizdoj 
griežto centralizmo komunistų 
partijoj, jos' nepabaigiamų pa
tvarkymų ir “valymų” yra vi
siškai iliuzoriška.

Vienintelė, ką šiandien ne 
rusiškosios tautos Sovietų Uni
joj turi, tai yra jų formale 
kultūros autonomija. Jie gali 
savo kalba kalbėti (kiek abel- 
nai Rusijoj galima kalbėti) ir 
savo rašliava rašyti (kol loty
nų įaides bus priverstinai į- 
vestos).

Rusifikacija didesnė kaip prie 
caro

Mokyklos, teismai ir valdžios 
aparatas tuo atžvilgiu yra na
cionalizuoti (ko ir prie caro 
arba visiškai nebuvo arba daug 
mažesniame maštabe tebuvo), 
nors ir rusiškoji “spalio kal
ba” yra prisakyta ir platina
ma. Tačiau tautinės rašliavos 
ir kalbos vartojimas yra kon
troliuojamas ir rubežiuojamas, 
bite, kokio tautinės laisvės dva
sia griežtai slopinama. Prie ca
rizmo šen ir ten būdavo dar 
leista tautinė spauda: tame 
tarpe net socialistinė (kaip 
Gruzijoj), kurioj ir patys bol
ševikai dalyvaudavo.

Viešpataujančioji politiškai- 
ukiškoji sistema ne rusiškoms 
tautoms yra tuo labiau sle
gianti, kadangi jų liaudis dau
giau kaip pačios Rusijos liau
dis yra palinkusi prie demo
kratijos ir valstiečių individua- 
lio ūkininkavimo. Jau tas fak
tas, kad valstiečių ūkio ben
druomenės “Mir” {kolektyvė 
ūkio sistema) tik tikrojoj Ru
sijoj bebuvo praktikuojama, 
yra gana reikšmingas.
Komunistai išskendo didinsiu 

jurėj

Be to ne rusiškosios tautos 
kenčia nuo rusiškų nacionalis
tų pasikėsinimų politikos ir 
ūkio srityje. Valstybės ir sa-l 
vivaldybės aparatus' užvaldė- 
fanatiški stalinistai, kurie są
žiningai ar nesąžiningai varo 
rusiškojo nacionalizmo -darbą. 
Apie tai jau Leninas.rašė par
tijos centro komitetui; “Nėra 
abejones, kad tas mažutis skai
čius sovietiškų ir sovietizuotų 
darbininkų toje didrusiškų pa-; 
daužgalvių juroj, kaip musės, 
piene, išskęs” (Žiūrėk “Teroras 
prieš socialistines partijas Ru
sijoj ir Gruzijoj“, pusi. 102).- 
Tai ir šiandien mato tūkstan
čiai komunistų įvairiose kal
bamųjų šalių, tie įvairus “tau-, 
tiški atsimetėliai”, kuriuos 
Maskva trumpai apskelbia na
cionalistais ir siunčia į Sibirą: 
arba i Solovecko salas'. * I

Išgamos ir išdavikai padeda 
komunistams valdyti

I

Nieko nekeičia tos politikos 
tas faktas, kad šiandien Sovie
tų valdžios viršūnėse, sėdi tiek; 
daug ne rusų. Tie, politiškai j 
rusifikuoti ne rusai, kaip pats 
Leninas yra tinkamai išsireiš
kęs, yra pikčiausi rusifikacijos 
šovinistai (Skaityk ten pat, 
pusi. 101)7* Jie pajėgė prie 
valdžios prisisiekti ir joje to
liau laikytis tuomi, kad jie sa
vo “internacionalizmą” pakan
kamai įrodo rusiškai naciona
listiškais užsimojimais.

Bolševistinė prievartos tvar
ka jau labai vargiai begali 
pačioje Vidurinėje Rusijoj pri
traukti geresnius liaudies ele
mentus. Tačiau pas ne rusiš1- 
kas tautas tuo atveju yra dar. 
sunkiau, nes čia “tikri” ko-i 
munistai turi užsimauti savo^ 
tautos išdaviko užvalktį. Jie 
privalo dalyvauti užkariavimo 
marše prieš pačių savo 
tautą ir padėti brutališkai iš-; 
plėšti savo kraštui apsiprendi-] 
mo teisę. Toliau jie turi nu- 
kovoti savo tautos visokį lais
vės judėjimą, su visomis bol-1 
ševizmui vienam žinomomis 
šlykštybėmis ir žvėriškumu. 
Tų niekingų išdavikiškų ele-į 
menių viešpatavimas, jų tero-: 
ro siautimas yra ypatingai 
sKgfamtis.

Pavergtos tautos veržiasi 
į laisvę

Visi kalbamieji grynai politi
niai, ūkiški ir psychologiniai 
momentai stiprina ne rusiškųjų 
tautų naturalį veržimosi į ne
priklausomybę. Tiktai rusiš
kosios kariuomenės nuslegianti 
jėgos persvara ir bo’lševikiškas 
teroras Joji visame civilizuota
me pasaulyje vienintelė žudy
mo ir kankinimo sistema, pa
jėgia išlaikyti jų-viešpatavimą.

Tautinis judėjimas vis ir 
vis pasirodo pavergtųjų kraštų 

pasikartojančiuose sukilimuo
se, ir jų kruvinuose nuslopini
muose. Tas judėjimas reiškia
si nuoltinėmis revoliucijomis 
pačiose tautinėse (ne rusų) 
partijose, taip jau tautinėse 
raudonosios armijos dalyse. 
Jis reiškiasi perpildytuose ka
lėjimuose ir deportacijos lio- 
geriuos, nebaigiamuose “draus
mes procesuose”, dekretuose, 
ekzekucijose ir 1.1. Nuolatinė 
bolševikines teroro politikos 
kanonada gali tautų klausimą 
apkurtinti, bet negali jo su
švelninti, tik dar daugiau pa- 
ąš trinti.

Rusiškas Sovietų imperializ
mas, kure didžią daugybę ne 
rusiškų tautų, nenorinčių išsi
žadėti savo kultūros, laiko be
teisėmis, pavergtomis ir nuplėš
tomis, be t<> d«r stengiasi savo 
viešpatavimą kur tik galima 
toliau plėsti, tai yra kitose ša
lyse komunizmo ugnį įžiebti. 
Tame yra didelis karo pavojus.

Ašaros išdžiuvo
Ašaros rytą ir ašaros vaka

re. Raudonos akys ir pri
slėgta krūtinė. Kada gi 
krūtinė pradžiugs ir suardyta 
širdis nusiramins?

O, kitą vertus, ar-gi varguo
lis gali apseiti be ašarų ir be 
prislėgtos krutinės? Vargiai, 
ypatingai, jei jisai jau gyveni
mo vargų senai nukamuotas ir 
nualintas...

Verkdavo tėvas ir motina. 
Verkia ir Jonas. Verkia jisai 
ir dūsauja, nes visi jį užmiršo 
ir Visi apleido.

Mirties Angelas, visų var
guolių užtarytojas, £oną atsi
minė ir atėjo jį suramini.

Mirties Angelas nušluostė 
Jono ašaras ir išsklaidė jo var
gus, o motina žemė jo išdžiū
vusį kūną tinkamai apdorojo.

—Mat.

Velnio Eliksyras
užimanti Hoffmano apysaka- 
romanas, bus pradėtas spaus
dinti “Naujienose” su ateinan
čio šeštadienio numeriu. Ryt 
dienos numeryj skaitytojai ras 
žymaus Lietuvos poeto, kritiko 
ir literatūros žinovo Dr. Ralio 
Sruogos introdukciją apie au 
tariaus Hoffmano asmenį ir jo 
veikalų būdą.

Roffman’as yr& vienas di
džiausių pasaulinių rašytojų ir 
vienintelis savo rųšies fatalis
tas. Jo veikalai atidengia žmo
gaus dvasios giliausias gelmes, 
jos šviesiuosius ir tamsiausius 
užkampius. Juose kiekvienas 
gali rasti pats savo sielos veid
rodį.

’ “Velnio Eleksyrą” reikia 
skaityti atsidėjus. Kiekvienas 
sakinys čia piešia vaizdą. Au 
torius skaitytoją išvedžioja 
tartum Vergilijus Dantę po vi
sas pragaro gelmes, supažin
dina su tokiais žmonių typais, 
kokių tik margas pasaulis gali 
turėti. Bet svarbiausia, kad 
visame tame prietykių, prie
puolių, kriminalo, pamišimo 
sūkuryje skaitytojas nėra pa
liktas be vilties, visur auto
rius moka palaikyti viršumoj 
idealą, kurio siekti jis vedasi 
skaitytojus paskui savęs.

Visiems patariame susiinte- 
resuoti.
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kymą iš jo: “Ak, kokie jus 
gudrus! Norit, kad pasakytu- 
mėm viešai, ką mes kalbame 
slaptai. Ar mislijat, kad mes 
tuomet gautumėm nors vieną 
narį iš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje?”

Tai šitaip apgaudinėja bol
ševikai savo sekėjus.

Bolševikiška neva’ valdyba 
S.L.A. 139 kuopos, likusi su 
keliais pasekėjais, eikvoja kuo
pos pinigus. Jai nereikia nė ta
rimų, ba turi rankose pinigus, 
tai ir švaistosi.

Mano supratimu, gerai bus, 
jeigu bolševikai pasitrauks iš 
Susivienijimo. Tuomet neberei
kės Susivienijime svarstyti bol
ševikiškus reikalus, nebebus 
rengiamos bolševikų prakalbos 
Susivienijimo vardu ir nebus 
renkamos aukos bolševikų nau
dai. Susirinkimai pasidarys ra
mesni.

Atsimenu, šios kuopos pries- 
metiniai susirinkimai būdavo 
triukšmingi. Bolševikai ir jų 
sekėjai visi susirinkdavo, kad 
išrinkti saviškių valdybą. Po 
apsivalymo nuo bolševikų bus 
kas kita. Nebereikės varžytis 
už vietas.

Pusžemaitis gązdina, buk Su
sivienijimas negausiąs narių. 
Jis yra pratęs visuomet gąs
dinti kitus. Bet pažiūrėkite, 
kaip jų pačių, t.y. bolševikų 
partija “auga”. Kiekvieną me
tą jie skelbia bent po kelętą 
vajų ir ragina kiekvieną savo 
narį bent po vieną naują na
rį partijai gauti. Jau keli me
tai, kai jie daro tokius vajus. 
O kiek maii žinoma, prie jų 
partijos priklauso tokių, kurie 
mokesnius moka, tik du nariu. 
Simpatizatorių, sakoma, esą 
apie 10. Kiti gi — visi sumul- 
kinti darbininkai, kuriuos pa
sigauna bolševikai ant savo 
meškers doleriui iškaulyti ir į 
draugiją įsipiršti. Tai matote, 
kaip “augia” bolševikų partija

R.

Dar kai kas apie 
Margučio išva

žiavimą
Margučio piknike besbolo lo- 

šis, manau, patiko visiems. Lo
šė chicagiečiai jaunuoliai, SLA. 
260 jauktas (>Marquette Mur- 
murs), ir grandrapidiečiai < 
SLA. 60 kuopos jauktas.

Svečiai grandrapidiečiai at
vyko į Chicagą šeštadienį, apie 
8 valandą, ir sustojo prie Mar- 
ųuette Maroons menedžerio A. 
šniuko, 4208 So. Washtenaw 
avė.

Tą vakarą, svečiams priim
ti, buvo surengtas pokilis Buv- 
šio darže, prie 87 gatvės ir 
Maple avė. Girdėjau, kad su
eiga buvusi skaitlinga ir sma
giai laiką praleido. •

Sekmadienį, apie 10 valandą 
ryto, besbolininkai išvažiavo į 
Margučio pikniką. Teko ir man 
būti tame piknike.

Nors oras buvo ūkanotas ir 
atrodė į lietų, bet automobi
liai, pilni žmonių, vienas po 
kito slenka ir slenka į daržą. 
The Oaks daržas pripakuotas 
mašinų. Publika šoka, skamba 
dainos, girdėti šnektos, matyti 
pažįstamų sveikinimaši. Suras
ta nauja Chicagos lietuviams 
išvažiavimo vieta.

Girdžiu platformoje praneši
mą, kad 1 valandą po pietų 
prasidėsiąs besbolo lošis. Mi
nia' apsupa lošio vietą. Kal
basi apie tai, kurie laimėsią. 
Kai kurie net betuoja. Vieni 
stoja už chicagiečius, kiti —■ 
už grandrapidiečius. Karts nuo 
karto taip vienos pusės šim
pa tizatoriai, kaip kitos, suke
lia ovacijas — šaukia, rėkia, 
giria tuos, kuriems pavyksta 
geresnis kirtis bolei užkirsti, 
kuriam pičeriui vikriau bolę 
pasiseka numesti.

Lošis gražus. Reikia pripa
žinti, kad abi pusės kuone ly
giai varėsi. Bet galų gale chi
cagiečiai laimėjo 3 prieš 2. Bet 
grandrapidiečiai, su savo vadu 
Zokaičiu, gali lankti, kad neto
li valanda, kuomet jie market- 
luukiečiams išpils kailį.

Einu prie vartų. Matau, Gri- 
bas vis dar su biletais švaisto

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rožių žemė
Rožių žemėje buvo pasklidęs 

gandas, buk Piisžeinaitis pa
kvaišęs ir buk jį padėję na
muose, skirtuose tokiems ligo
niams gydyti. Nematydamas jo 
raštų iežednievolioję, ir aš bu
vau tuo gandu patikėjęs.

Pagalios nugirdo ir pats Plis- 
žcmaitis, kad apie jį eina ne
prielankus paskalai, dėl kurių 
jis gali ir iš i>artijos būti pa
šalintas. Taigi suskubo vėl ra
šyti iežednievonoje nesąmones. 
Ir už jas jis tikisi gauti iš ko
misarų didesni ciną, ne kad tu
rėjo iki šiol.

Pusžemaitis teisina Užunarj 
už sudraskymą Valančiaus mar
škinių S.L.A. 139 kuopos su
sirinkime. Bet už tokį pasielgi
mą turėtų pasmerkti Užunarj 
ne tik Pusžemaitis, ale ir visa 
jo partija. Kur užtiksi biaures- 
nį darbų, kaip tas, kuri papil
de Užunaris minėtame susirin
kime?

Užunaris, pilnas “drąsumo”, 
atsilankė i SJ..A. 139 kuopos 
susirinkimą. Pirmininkas buvo 
aiškinęs, kad tas susirinkimas 
tapo sušąuktas kuopai perorga
nizuoti ir išrinkti tokiai valdy
bai, kuri sutiktų narių mokes
nius siųsti Susivienijimo Cen
trai). Paprašė užsiregistruoti 
tuos, kurie sutinka, kad butų 
pildoma Susivienijimo konstitu
cija ir mokesniai siunčiami Cen
trui. O kurie nesutinka, tai, 
pirmininkas pareiškė, tie gali 
eiti j susirinkimą, laikomą 104 
gatvėje, kur tariasi bolševikai.

Ažuot išeiti iš svetainės, 
Užunaris kalbėjo nesąmones, 
visai netinkančias susirinkime. 
G,al kaip tokiam komunistų par
tijos nariui, tai ne sarmata nė 
maršalkos marškinius sudras
kyti.

O gal ne visiems dar žinoma, 
kaip raudonas fašistas draskė 
marškinius? Tai pasakosiu. 
Maršalka paprašė Užuira'rį iš
eiti iš svetainės. Per svetainę 
eidamas, Užunaris niurnėjo. O 
kai atėjo prie durų, tai jis 
griebė maršalką nagais už kru
tinės. Apdraskė pusėtinai. Su
draskė marškinius.

Paskui, nuvažiavęs i garažą. 
Užunaris pasigyrė bolševikams, 
kad atlikęs tikrai didelį bolše
vikišką darbą. Parodė ir marš
kinių išdrėkstą lopų, kaip savo 
žygio liudymą.

Bet komisarai užklausė jo, 
ar jis išardęs susirinkimą. Užu
naris, nulindęs staiga, turėjo 
prisipažinti, kad neišardęs.

Bolševikai neatsiekė savo tik
slo. Susirinkimo jie neišardė, 
o 139 kuopa buvo perorgani
zuota, kuopos valdyba išrink
ta. Kuopos susirinkimai bus lai
komi Strumilo svetainėje.

Neklausykite Pusžemuičio ir 
kitų bolševikų paskalų. Jų tik
slas yra suvadžioti Susivieniji
mo narius, kad juos organiza
cija suspenduotų ir išbrauktų, 
Iš išbrauktų narių bolševikai 
norėtų naują, bolševikišką su
sivienijimą tverti.

Teko betgi jau nugirsti kil- 
basninką kalbant, kad bolše
vikams naujas susivienijimas 
yra sunku tverti, brangiai kaš
tuojąs jo įkorporavimas ir var
gu bus galima jis Įkorporuoti. 
Jo manymu, suspenduoti, o pa
kui ir išbraukti iš Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje nariai 
turėsią eiti į bolševikų kontro
liuojamą, susmukusią Aukščiau
sios Prieglaudos Amerikoje 
draugiją.

Kilbasninkas giriasi, kad ta 
draugija jau seniai užkariauta 
ir kontroliuojama bolševikų. 
Kiti, kilbasninko kalbų prisi
klausę, jau kalbasi ir klausi
nėja vienas kito, kodėl kilbas- 
ninkas viešai per iežednievną 
nepraneša apie tuos skymus, 
kuriuos bolševikų viršilos da
ro.

Keletas pieškų, kurie klau
sinėjo kilbasninko tuo klausi
mu, gavo daug-maž tokį atsa

si. Svečiai dar tebevažiuoja į 
daržą.

Reikia pasakyti, kad šis 
Mįtrgučio piknikas buvo labai 
skaitlingas svečiais ir linksmas. 
Mažai tokių piknikų ir Chica- 
goj pasitaiko.

Brightonparkietis.

North Side
Visiems gerai žinomas Morn- 

ing Star kliubas rengia išva
žiavimą į Jefferson girias.

Minėtas kliubas kas metai 
rengia rudeninį linksmą išva
žiavimą. Ir dabar, jau atvėsus 
orui, maudytis' darosi šalta. 
Tai ve išvažiavimas i' Jefferson 
kaip tik ir bus tinkamas lai
kui pasilinksminimas.

Visi, kurie tik galite, dideli 
ir maži, seni ir jauni, kviečia
mi ateinanti sekmadieni va
žiuoti į Jefferson girias. Vie
ta plati, sutilpsime visi.

—Northsidietis.

Roseland
Seniai yra buvusi tokia va

sara, kaip šiemet. Oras gra- 
žus. Saulėta beveik kiekviena 
diena. Kurie turi mašinas, tie 
gali išvažiuoti vakacijoms. Ku
rie neturi mašinų, tie pasiten
kina vakacijoms vietoje.

Yra ir bedarbių. Kol buvo 
žiema, jie tikėjosi, kada ateis 
vasara, gauti darbo. Atėjo ir 
beveik jau baigiasi) vasara. Bet 
kurie negavo, tai ir negauna 
darbo. Dabar, jų manymu, at
eis žiema, tai darbų bus kiek 
kuris norės. Ateis ir tas lai
kas ir pamatysime, ar išsipil
dys jų troškimai. Aš kaip 
darbo žmogus, netikiu pranaša
vimais. žinau, kad kol vieš
pataus kapitalizmas, tol jokio 
gerbūvio darbo žmogui nebus. 
Gal kas nori gązdinti kapita
lizmą demonstracijomis, kaip 
kaip tai daro musų raudonieji 
biznieriai. Kapitalizmas tokių 
demonstacijų nebijo. Kaptaliz- 
mas bijo darbininkų vienybės. 
O radonieji biznieriai kaip tik 
darbininkų vienybę ir skaldo.

Edbrokei Avė. bvo apleista, 
beveik ir gatvės buvo kaipo 
Kensington Avė. Gyventojai 
rodė nepasitenkinimo, reikala
vo, kad butų ištaisyta gatvė. 
Jų reikalavimas tapo išpildy
tas. Edbrooke Avė. jau ištai
syta. Nuo 105 iki 114 place 
gali važiuoti autais, kaip bul
varu. Šalygatviuose sudėtos 
lempos ir šviečia per visą nak- 
tj.

Ištaisė ir 110 gatvę. Tik 
truputį apleista Indiana Avė., 
šalia parko. Manau, kad jei
gu gyventojai pareikalaus, tai 
ir ta gatvė bus pataisyta. Ži
noma, pavienių asmenų prašy
mo arba reikalavimo miesto 
tėtušiai neklauso. Bet patai
symo galima reikalauti pei 
kliubus.

išičia turime du politinius 
kliubus. Kol vienas buvo kliu
bas, tai silpniau veikė. Bet 
kada susitvėrė antrasis, tai 
abudu pradėjo smarkiau veik
ti. Vienas ir antras nori įgy
ti daugiau įtakos publikoje. 
Ir jau šią vasarą abu kliubai 
rengė išvažiavimus. Ir abu iš
važiavimu gerai pavyko.

Kilbasninkas susirūpino de- 
liai to, kad pieškos nepriima 
jo plano garažui palaikyti. 0 
tas planas yra —mokėti pro- 
porcionališkai jo palaikymui. 
Jam pieškos' pasakė: “Mat, 
koks tu gudrus, iš bak peidžių 
nori mokėti proporcionališką 
mokesnį! Geriau jį paaukauk 
garažo rendai.

Pagyvensime, pamatysime ką 
tavorščiai padarys su garažu. 
Kol kas garažas pasilaiko au
komis.—ž.

Laiškai Rašte
šie laiškai yra atėję iš Europos. 

Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie

Graboriai
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. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5 927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime iš- 
laidų užlaikymui sky- 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

BUTKUS'
Undertaking Co.
• P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 
1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė-

- se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

derniška koplyčia 
veltui.

& 10.3 S. Halsted St.
BllBi Chicago. III.

.................  Tel. Victory 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
J PAGRABŲ’? VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 174 2 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct- Cicero, 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 

langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window’r lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

4 Butkiewicz J
11 Gricis Tamosis
17 Jurguitionoi Onai
25 Kuinis B
28 Lenkart Karolina’.
33 Ogoszata Elzbieta
37 Shiroka Doro K
40 Straksus Raimond
44 Vaskis Villiam

Liety^
MRS. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netie blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akiu Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimu, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
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 75 89

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir. Akinių Dirbtuvė

. 756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėle už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4817

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

A. L. Davidonis,M. D
4310 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7— S : Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 664 0 So. Mapletvood Avė.

• Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6 3 23

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 3 po pietų 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 IR CHIRURGAS 
3343 South 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. STRIKOL
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Ofiso Telefonas Virginla 0036 
Rez. Tel. Ven Būrin 585R

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 pd pietų, 2 iki 4 ir 
(i iki 8 vakaro. Ncdėlioni nuo 10 iki 12 die

ni). Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

\ Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Te1. Boulevard 75 89 

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

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė j naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandon 2 iki 4, 7 iki 9 '

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

. Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukce Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas, ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 181 h St., netoli Morgan St.

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

• Tel. Canal 3110
Rezidencijos itelefonai

South Shore 2238 ar Randoiph 6890

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 pu piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12. • 
Rez. Telephone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas 

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drejcel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 A7. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3 3 23 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OUS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street,
Room 1701 Tel. Randoiph 0381
Valandos nuo 9 rytą iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. tel. Vicfory 0562

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

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La Šalie St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHUS 
Lietuvis Advokatas 

127 North Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Sukatas

52 East 107th St.
Kampas Michigan Avė. 

T d. Puilman 5 950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

. John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 29 7« 
Namų Tel. Hyde Pack 3 3 95

JOHN B. EORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. AdaniH St., Room 2117
Telcphone Randoiph (>717

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prošpect 3525
------o------

Tel. Randoiph 5 1 30

Paul M. Adomaitis
' ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakaram 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutartį- 
Tel. Canal 2552 

--- O--------  .

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. BoulevatJ 2800 

Rez. 6515 So. Rockwcll St.
Tel. Republic 9723
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kalbamą- žolę, galės išvengti 
vietų, kur ji auga ir tuo pa
sisaugoti susirgimo.

Mirė žymus architektas

V — HO ■ i I . HI,,«U l|!, "««l|f I^U^f UI

nia revolverius nematė, o Džia
nas matė. Kada’ jau kostume- 
riamš Džiano koncertas nusi
bodo, jie pasiėmė jo $28.10 ir 
apleido krautuvę.

NAUJIENOS, Chicago, III,
o 
o 
o

Kazauski, ph 
M. Mockus, ph 
Martinkūs, p O

0 
o 
o

PRANEŠIMAI

38 3 8

Ketvirtadienis, rugp. 21, ’30

Demokratai prieš 
hibiciją

pro

Šiuo laiku Illinois demokra
tų partija laiko konvenciją 
Springfielde. Iš delegatų pa
reiškimų, galima spręsti, kad 
konvencija priims platformą, 
kuri griežtai pasisakys veikian
čiam dabar prohibicijos įsta
tymui.

Mirė L. Bourgeois, žymus ar
chitektas, savo namuose, 536 
Sheridan road. Buvo 74 metų. 
Bourgeois ypač pasižymėjo pla
nais bažnyčioms gotiško sty- 
lio. O gražiausias kūrinys, sa
koma, esanti bažnyčia 
mette miestely — Bahal 
ple. Ta bažnyčia šiuo 
baigiama statyti.

Paskutinį kartą apsi 
mainę

By

H

innings
S. 000 000
C. 000 100

r
030 0—3
101 '0—3

11
8

e

Humbold Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, rugpjūčio 21 dieną, 
1930 metij Almiras Simams svetai
nėj, 1640 N. Hancock St., 7:30 v. v, 
Narius meldžiu dalivauti. >

Sekr. A. Walskis.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Negrų šeima nori pri 
imti baltą kūdikį 

auklėjimui

Two-base hits: Mauris, 
er (2).

Home Run: Stankus.

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

Wilr
Tem- 
laiku

Strike outs: Decker (8), 
lin (4), Archyband (2), 
zeika (1), Martinkūs (1).

Base on balls:
Decker 1, Gosi i n

Next Sunday, 
will mcct the 
Adelmąn nine at 
chigan, avė. at 2:30 P. M.

Armouro kompanijos 
bosas sužeistas

Daug triukšmo sukėlė Bam
bergu ir Watkinsų šeimynos, 
kai jų kūdikiai tapo sumaišy
ti ligoninėj. Vakar, sulig svei
katos departamento rekomen
davimu, šeimynos apsimainė
kūdikiais, manoma, paskutinį
kartą — Watkinsai gavo Bam-

Surasta daugiau Zutos I bergų, o Bambergai pasiėmė
dokumentų kūdikį, kurį turėjo iki šiol Wat-

______ _ kinsai.
Valstybės gynėjo ofisas už- ---------------------

tiko dar glėbį Zutos .dbkumen- Holdaperilli visas am- 
tų. Pasak Patricko Roche, do- ŽIUS kalėti
kumentai taip įkriminuoją kai ---------

VVilliam Linder, juod/eidis (kuriuos politikierius, kad jie, Albert Laraviere, sugautas 
kontraktoris, ir jo žmona (5222 rasi, matys reikalą paimti “ato- ketvirtą kartą darant holda’pą, 
So. L*a Šalie st.) padavė petį- stogas” ir pasišalinti iš Suvie- pasmerktas kalėti visą amžių, 
ciją pavieto teismui, idant tei- nytų Valstijų — bent laikinai, 
smas leistų jiems priimti kaip -1--------------
savo kūdikį Juozą Juhaną, J ĮJUSų kliubaS traukia 
mėnesiu bernaiti baltveidį, gi- i- • • i x _
muši ba Itveidei moterei. Peti- PolicininM teisman ■ G M Willetts> 423 Welliiig 
cija sako kad kūdikio tėvai |(ugų kooperatyv5 drnUgiia> ton avė., Armouro Ikompani-
sutinką atiduoti jį jiems, si ... , ’tv* • • * Hos vice-nrezidentas kai važia-
peticija, sakoma, esanti puma L k* teisman noliciios lei- vo Greyhound busu iš Kala-
tokios rųšies. Teisėjas Jarecki lUauR d I a J J n ma’zoo Mich tapo sužeistas- - ’i; „HAom. .j; ,iai na. tenanta George Barker. Rusai nidZUU’ uvi^o sužeistas,turės išnešti nuosprendi dėl pe- I ieško atlyginimo $10,000. Jie t icijos I .‘skundžiasi, buk policija, nužiū

rėjusi kliubą esant bolševikų 
organizacija, padariusi kratą 
kliubo buveinėje ir padariusi 
nuostolių kliubui minėta suma.

č;

250,000 svečių Chicagoj
Sargyboj iki paskutinės 

minutės
Oakley avenue, Ham- 
Indiana, ties gelžkelio 
antradienio vakare ta-

Prie 
mond, 
bėgiais 
po nuleistos turėklės. Automo
bilių privažiavo daugiau, kaip 
per bloką iš vienos ir kitos pu
sės. Kadangi nesimatė atbėgan
čio traukinio, tai pradėta ra
gelius birbti. Kilo tikras ala- 
sas. Pagalios ir policija pri
buvo. Pastaroji, įlipusi į bu
delę sargo, kuris daboja trau
kinius, rado ji negyvą. Spren
džiama, kad sargas, pasijutęs, 
jogei atėjo laikas jam užbaig
ti gyvenimo dienas, nuleido tu- 
rėkles, idant nelaimės neatsi
tiktų, jei kartais traukinys pra
bėgtų, sargui nedabojant kelio. 
Tas išbuvęs iki paskutinės mi
nutės sargyboje žmogus buvo 
Caleb Gibbard, 638 Hirsh st., 
Calumet City.

Apdraudos agentas 
nusižudė

Nusižudė Edwin II. Crook, 
65 metų, gyv. 5520 Harper aVe. 
Buvo gyvasties apdraudos agen
tas. Biznis nesisekė.

Sugauti du automobilių 
vagys

Pašautas Tony Coriglione, 
16 metų, gyv. 1855 West Ohio 
st. Suimtas jo draugas Peter 
Korei, 18 -m., 2434 Mason avė. 
Tretysis pabėgo vogtu automo
biliu. Vaikėzai, manoma, pri
klausę autų vagilių gengei. Jie 
užsuko į garažą prie namų 
1110 North Monticello avenue, 
kur pasislėpę laukė jų polici
ninkai.

‘Revoliucija” Zion City
Chicagiečiai žino Zion City 

— keistų bažnytininkų sektą. 
Per dvidešimt metų vyriausias 
bosas, savotiškas diktatorius 
čia buvo VVilbur GJenn Voliva. 
Bet šiomis dienomis atsirado 
jam konkurentas. Tas konku
rentas tai p-nia J. A. Dowie, 
kurios vyras, pirm Volivos, bu
vo Zion City bosas. Moteris pa
siskelbė esanti sektos vadas ir 
pareiškė, jog pasiskelbdama va
du ji atgaivinusi “tikrą krikš
čionišką katalikų apaštališką 
Zione”.

Ir gudrus skymas
Areštuota Joseph Kalacinski, 

5856 Merrimac avė. Jis yra 
kaltinamas tuo, kad mainęs 
falšyvus čekius. Idant nuožiū
rą pašalinti, Kalacinski, atsi
lankydamas i banką falšyvam 
čekiui išmainyti, sakoma, at- 
sivesdaVęs ir savo dviejų me
tų sūnų. Kalacinski, pasak 
“Herald-Examiner” padėtas po 
bondsu $30,000. Jo byla tek- 
sianti grand džiurei nagrinėti.

Linksmi banditai
Hay fever piktžolės
Fieldo muzejuj gamtos is

torijos, po stiklu, padėta’ paro
dai piktžolės, kurios yra kal
tininkės ligos, vadinamos 
fever. Patartina tas žoles 
matyti ypač tiems, kurie
ga' hay fever. Jie, pažindami

hay 
pa- 

ser-

John Costino šveitė obuolius 
savo krautuvėj, Indiana Har- 
bor, Ind. Pasirodė du kostu- 
meriai krautuvėj. Bodydami 
Džianui aiškiai revolverius, jie 
paliepė jam dainuoti. Džianas 
dainavo — tikrai nuoširdžiai. 
Dainavo gal pusę valandos. O 
minia, prie lango klausės. Mi-

Per dešimtį dienų Chicaga 
tikisi turėti 250,000 svečių. 
Mat, prasidės Amerikos avia
torių kontestas, busią įdomus 
besbolo tošiai, etc., tai ir' tiki
masi daug publikos Chicagon 
suplauksiant.

TheEnglishColumn

Golden Stars Tie 
Holy Cross

10 inning ticd 
The Holy Cross 
Stars for seven 
0, būt lošt the

The Golden Stars travelled 
to Davis SąuaYe lašt Sunday 
and played a 
game 3 to 3. 
nine led the 
innings 2 to
lead when Stankus hit a horne 
run to deep center field scor- 
ing Domikaitis, ahead of him, 
tying the score 2 to 2. Horne 
was walked and Fryer doubled 
to left scoring Horne from 
second base, putting the Stos 
in the lead. The score was 
tied agaiii in the ninth inning 
by Holy Cross. Neither team 
scored in the extra 5ni)ing, 
and game was called because 
of park rules of time limit.

Bill Decker pitehed a good 
game for seven innings when 
he was ta’ken out after 2 men 
were on second and third and 
only one out. Goose Gosliu re- 
lieved Decker and retired the 
side. Archyband pitehed a good 
game and held the hard hit- 
ting j Stars batters hits wel] 
scattered -for seven innings. He 
was taken out of the game 
when Stankus hit the homer.

Mažeika and Martinkūs 
checked the Star sluggers.

Domikaitis hit three singles, 
while Gricius and 
two hits apiece.

Box score: 
Golden Stars 
Extin, c f . 
Domikaitis, 3b 
Stankus, ss 
Gricius, 2b 
T. Yukon, 1b 
Horne, rf 
Gudas, c 
Sestoks, If 
Fryer, If 
Decker, p 
Goslin, p

Holy Cross 
Mauris, If-cf 
Jasulaitis, ss 
Lauraitis, If 
B‘alsewicz, -rf 
J. Mockus, 3b
E. Krause, 1b 
P. Krause, 2b 
Lakavicz, c 
Archyband, p 
Mažeika, p.

Fryer made

ab
5
5

r
O

h 
0 
3

b
4
3

3
3

39
ab

5

5
5
4
3
3
3

1 
o 
o

o 
o 
o 
o 
o

3

0
0
0

o

0
0
0

2

0 
0
2

0

h
2
0

0

0

2
0

PAIEšKAU partnerio vyro arba 
moters j Lunch Room biznį — ga
lite įstoti į šitą partnerystės biznį 
su mažai pinigų. 2612 W. 111 St.2

t

Situation Wanted
Darbo Ieško

Gos- 
Ma-

Archyband 3,

Golden Stars
Saddock and
95th and Mi-

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

Spedallataa rydyme ebronliku ir nauju 11* 
m. Jei kiti neraičjo Jumla iAsrydytl, ataflan- 
kyiut paa mane. "__  " ‘ ____ 1__ 1
maa atidenra juau tikra lira ir jei uft apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums augryl. Ei
kit pas Ukrą specialistą, kurte neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po ralutino ilegaamlnavimo—kas jums yra

. pas mana. Mano pilnas lierzaminavl 
atidengs jūsų tikrą ligi *

1920
5:30
6:00

6:24
6:25

6:30
6:45

7:00
7:00

8:00
8:30

9:00
10:00

10:05

10:10
10:30
10:45

11:20

12:00

12:15

12:45

5:00
5:30

6:00

6:20 
nist.

6:30
6:45
7:00

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ 
Aš esu pardavėju James^ Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė. 

Tel. Prospect 3938 
--------- O--------

IEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo. Antanas Slesoraitis, 4757 
So. Boekwell St., 1 lubos.

Help VVanted—Malė
_____ Darbininkų reikia________

REIKALINGAS darbininkas, ku
ris yra patyręs prie restauracijos 
darbo, kuris galėtų nors biskį vir
ti . Kreipkitės, 804 W. 31 St.

Kcv—KYW—294 M.
m.—Uncle Bob.
m.—Tony Nuzzo’s Canton

Tea Garden Orchestra.
p. m.—Sessions Chimes.
p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
p. m.—Alberti’s Orchestra.
p. m.—Mailing Bros. Fashion 
Prog.

p. m.—Olsen U Ebann Time.
p. m.—NBC—Lucky
Program._

p. m.— 
p. m 
cert.

p. m.—NBC—-RCA Hour.
p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
p. m.—Chicago Herald and 
Examiner News Flashes.

p. m.—State Street Tomorrovv.
p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
p. m.—Wayne King’s
Orch.

p. m.—Public Service 
ther; Temperature;
Time.

p. m.Russo’s Edgewater Beach 
Or.
mid.—Tony Nuzzo's Canton 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea. Garden Orchestra.

P-
P-

Strike

NBC—Arco Birthday. 
—NBC—Maxwell Con-

A rago n

—Wea- 
Correct

670 Kc.—WMAQ—-117.5 M.
p. m.Topsy Turvy Time.
p. m.-—Harold Van 

nist.
p. m.—University
Lecture

m.—Harold Van

Horne, Pia-

of Chicago

P. Horne, pia-

7:15
7:30

7:45 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
1 O : 10 
10:15 
10:30 
10:46

m.—Sports Announcemcnts. 
m.—News Concert Orchestra.

m.—“Heaith and How to 
Keep It," Dr. Herman 
Bundesen.

p. m.—Musical Program.
p. m.—CBS-r-Kaltenborn 

the News.
m.
m.

m.-
m.-

P- 
P- 
P-

N.

Edits

-Musical Program. 
-Ward’i Tip Top 
Freeman Pcursome. 
-Pabst Memories.

m.—“Old King Coal.’ 
m.—Dan and Sylvia.

P-
P- 

P- 
P- 
P- 
P-
p. in.---- Harrison Wcather Report.
P* 
P-p. m.—Motorists 

Illinois.
p. m.—Uptovvn Village and Via 

Lago Orchestra (3 hours).

870 Kc.—WENR—314.5 M.
p. m.—Tip Top Ensemble.
p. m.—Irma Glen, Organ Con

cert.
p. m.—NBC—Phil Cook.
p. m.—Tip Top Ensemble.
p. m.—Illinois Watch Time. 

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

and Mirandy.
p. m.—Illinois Watch Time.
p. m.—Popular Program.
p. m.— Song Stories.
p. m.—Variety Musical.

p. m.—Weather Report.
p. m.—Mike and Herman.
p. m.—Outing and Recreation. 

m.—NBC—Uncle Abe and 
u David.
p. m.—Telechron Time.
p. m.—Studio Program.
p. m.—NBC—Nat’l News E- 
vents.

p. m.—Air Vaudeville —Herbic. 
Kay’s Orch.j Jimmy Green’s 
Orch.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
p. m.—Times News Flashes.
p. m.—StiefeI Furniture Prog

ram.
p. m.—Henri Gendron’s Orches

tra.
p. m.—Tasty Yeast Musical.
p. m.—CBS—Symphonic Inter- 
4udė.

p. m.—CBS—“Political Situa
tion in Washington."
p. m.—Aaronson’s Comman- 
dąp*

p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.
p. m.—Detėctive Story Hour.

00 p. m.—CBS—Romany Pat- 
teran.

9:30 p. m.—Irving Aaronson’s Com- 
manders.

10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 
nite.

mid.—Around the Town 
ing Aaronson’s 
Frank Shaw; Tom 
Orchestra and Henri 
Orchestra (2 hrs.).

870 Kc.—WLS—345
p. m.—Eventide Melodies.
p. m.—Oattesville General Store.
p. m.—Allstate Musical Program.
p. m.—Hymn Time, 
(fuartet.

WJJD

1 1:00

6:00
6:15

6:30
6:45
6:58

8:30

8:59 
9:00 
9:15 
9:30 

10:00 
10:01 
10:10 
10:15

10:35
10:36
10:45

1 1 :00

6:00
6:10

6:25

6:45
7:00

7:15

7:30

8:00
8:30
9:

12

7:00
7:15
7130
8:00

830

p-

p-

Club.

m.---- Jerrem’s Program.
m.---- NBC---- Amos ‘n’ Andy.

Ass’n of

NBC—Nat’l News E-

with Irv- 
Orchestra;

Gerun’s 
Gendron’s

M.

org. 8

p. m,—Prairie Farmer 
(įįhr.).

iOČLi. i

music.

ralutino ižeffsamlnavlrao—kaa jums

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson BlvdM netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. NedS- 

lioi nuo 10 ryto iki 1 no pietų

20 St.

no

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnes rū
šies, didesnios verčios, ge

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Klausykite Lietuvių 
Radio Programų

Nedčliomis iš Stoties W. C. F. L. 
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, ir Ketvergais iš Stoties 
W. II. F. C. 1420 kilocykles, nuo 
7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų,

R. C. A. Radiola, 10 tūbų, $4Q 
su viskuo, už ...........................

$99 
•109 

•98

tūbų, 
už ...
tūbų,

už ...

Sparton 9 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo 
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, už .......
Brunswick Badiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo

Zenith Badio, 9 tūbų $99
Pirm negu pirksite Badio, pa

matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
čių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St.

Tol. Boulevard 4705

General Motors 
Radios

3343 S. Halsted St.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

infor-

Business Service
Biznio PatsmavimA*

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, Copyright* — išradi
mai visokios rūšies.

i B. PELECHOWICZ. A
2300 W. Chicago Avė. Briuurmck 7187

J. WELICŲKA
Pigiausias lietuvis muferis Cbicagoj 
Taipgi mufuoju ir į kitas valstijas.

6725 So. Rockwell St.
Tel. Republic 3713-3691

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

APDRAUDA 
(Insurance)

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuves, langus, rakandus 
ir visokias nuosavybes.

Apdraudžiame automobilius ir 
trokus nuo visokių nelaimių kaip 
tai nuo ugnies, pavogimo, sužeidi- 
dimo, užmušimo ir t. t.

Kas šiandie svarbiausia tai su
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobilius nėra liue
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame vieną iš geriausių 
ir didžiausių apdraudos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

Paul M. Smith & Co.
Tel Lafayette 0455

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigu?
$100 iki $2.000

Jus atmokate matomi* rn’ne.Rtn* 
nie mokeitimia

Mes taipjau perkame nmnričitu i 
Real Estate kontraktus

Petrzilek Bros 
1647 W 47th St 

Krtl Marahfield Ava

Paskolos suteikiama i viena diena 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
$800Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokitor 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
GERI VARTOTI KARAI 

Niekad nebuvo taip pigus! 
Pirkite dabar!

Chevrolet Coupe
Essex Coupe ...
Essex Sedan ...
Chevrolet Sedan 

ir kiti nepaprasti bargenai 
ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avė. Virginia 2400

1930
1930
1929
1929

. $495
$525
$395

. $425

For Rent
PASIBENDUOJA flatai už žemą 

kainą, 2 kambarių $5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 

norės$15. Bus išdekoruoti kaip 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. Canal St.
Tel. Canal 5983

Furnished Rooms
RENDON šviesus, apšildomas 

kambarys vedusiai porai arba vai
kinams, su ar be valgio. 6230 So, 
Rockwell St.

RENDAI kambarys dėl vyro su 
valgiu ar be valgio, 2ros lubos iš 
užpakalio, 4601 So. Washtenaw Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! sunaus Antano Jo
kūbaičio. Paeina iš Kelmės miesto. 
Pirmiau gyveno Cincinnati mieste. 
Malonėkite atsišaukti pas Martha 
Sabastian, 2158 W. 21 PI. Chicagoj

REIKALINGAS vaikinas nuo 11 
iki 16 metų.

438o Archer Avė.

Help VVanled—Femah
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų, nuolatinis darbas. Valgis ir 
guolis. Atsišaukite tarp 9 ir 1(1 
iš ryto. 714 St. Louis Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IS dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

60 % cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
karnb. apartmento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagoje. šaukite Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jiklį pianą, su roliais ir suoleliu, už 
$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street.

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė prie 63 gt., arti Rockvvell; gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalovv South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

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

BARBERIŲ atydai. Labai gera proga 
barberini, norinčiam užsidėti biznį 
ant savęs. Turi kalbėti angliškai. 
3236 Bryn Mawr Avė., Chicago.

PARDAVIMUI bučernS ir groser- 
nė su mažu namu.

Phone Lafayette 8780

PARDAVIMUI vyrų, moterų ir 
vaikų čcverykų, skalbinių ir reik
menų sankrova. Priverstas par
duoti iš priežasties ligos. Stakas
vertas $7,500, — parduosiu už pusę
kainos.

4903 W. 14tb Street, 
Cicero, III.

PARSIDUODA duonos kepykla. 
Išdirbtas per daugelį metų. Apgy
venta visokių tautų. Geras pelnin
gas biznis. 4513 S. Wood St.

Exchange—Mainai
NAŠLE moteris skubiai turi iš

mainyti namą su bučerne ir groser- 
nę ant privačio namo. Gera vieta 
geram žmogui. Tel. Grovehill 1965.

MAINYSIU namą ant pekar- 
nės, su namu ar be namo. Ga
lite matyti nuo 6 vai. vakare. 
Deluc, 3307 Le Moyne St. Tel. 
Albany 0594.

TURIU keletą namų mai
nyti ant farmų. Kas turite 
farmą atsišaukite. Deluc, 3307 
Le Moyne St., Chicago, III.

Real E statė For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkis 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 Avs,

Tel. Lafayette 0455

PARSIDUODA akro žemės su 
ir 6 ir 4 kambariai su 

Kaina $6500,
namu
bizniu ir fixtures.
$2000 cash, likusius lengvais išmo
kėjimais. 3300 W. 104th St.

PARSIDUODA naujas 2 aukštų 
niuro namas, vienas didelis fialas 
ant pirmų lubų, du mažesni flatai 
ant antrų lubų; tailų sienos, vėliau
sios mados plumbing, showęrs, 
elektrikiniai Šaldytuvai, vveather- 
strips, octagon frontas, muro por- 
čiai, 2 karų muro garažas. Gatvės 
ir elos išmokėtos. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą arba priimsiu 
į mainus jūsų senesnį namą. Kreip
kitės prie savininko.

6640 S. Francisco Avė., 
Tel, Republic 4066


