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Bolševikų Skundas Prieš
SLA. Vadus Teisme

Bolševikų skundas prieš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomosios Tarybos narius — prez. Gegužį,
vicepįrez. Mikalauskų, sekr. Jurgeliutę, iždininkų Gugi, 
l)-rų Klimų, iždo glob. Raginskų ir Januškevičių — tu
rėjo būt vakar Circuit teisme teisėjo M. Feinbergo na
grinėjamas, bet neįvyko. Teisėjas bylų atidėjo šiai die
nai. Nagrinėjimas prasidės 11 vai. ryto.

Skundikai, kaip jau buvo minėta, reikalauja per 
teismą, kad Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomo
ji Taryba užleistų savo vietas “didžiumiečių” (bolševi
kų) kandidatams — Bacevičiui, Petroniui, Jeskevičiu- 
tei, Salaveičikui etc. — ir atiduotų jiems daugiau kaip 
milijoną dolerių SLA. turtą.

Kanibalų užpuolimas
Naujoj Gvinėjoj

žmogėdros išskerdė kaimo gy
ventojus ir iškėlė sau žmo
gienos puotą

HAAGA, Olandija, birž. 23. 
— Praneša, kad Olandų Pietų 
Naujoj Gvinėjoj kanibalai 
[žmogieną valgą laukiniai žmo
nės] puolė Atoekos kaimą, nu
kovė visus vyrus ir vaikus, o 
moteris išsigal>eno. Parvyko i 
savo gyvenamas vietas, kani
balai iškėlė sau didelę puotą, 
surydami paskerstus kaime žmo
nes ir dagi savuosius kariau- 
nTikus, kritusius kovoje.

Pasiųstos stiprios olandų in- 
diečių policijos jėgos turėjo aš
trių susikirtimų su kanibalais 
ir pagaliau išvijo juos į kra
što gilumas.

Čiagimiai žygūnai pranešė, 
kad’ kanibalai rengiasi pulti dar 
keletą kitų kaimų Mimikos 
paupy, ir dėl to į grumojamas 
vietas vyriausybė siunčia dau
giau olandų policijos.

Skiria tik $50,000 prohi- 
bicijos vykdymui 

studijuoti
VVASIIINGTONAS, 'birž. 23.
Aproprijacijų komisija pra

nešė senatui, kad ji nutarus 
duoti llooverio įstatymų vyk
dymo komisijai ateinantiems 
metams tik $50,000, vietoj 
$250,000, su ta sąlyga, kad pi
nigai butų vartojami vien pro 
hibicijos vykdymui studijuoti.

Daug sužeistų per strei
kininkų demonstraciją

Ispanijos mieste
SEVILIJA, Ispanija, birž. 23. 

— Policijai bandant patremp
ti čia streikuojančių darbinin
kų demonstracijų j vyko nera
mumų. Policija ėmė vartoti 
šaujamus ginklus prieš demon- 

• rantų minias. Daug asmenų 
buvo sužaloti.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: z

Gali būt lietaus ir perkūni
jų; vėsiau; žiemių vakarų vė- 
j’i.

Vakar buvo karščiausia šie
met diena: termometras 4—5 
valandą po pietų siekė 97° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 3:13 
r> to.

Egipto parlamento 
“sukilimas”

RAIBAS, Egiptas, birž. 23.
— Neklausydami vyriausybės, 
Įsakymo, kuriuo parlamentas 
suspenduota penkiems mėne
siams, Egipto atstovų buto ir 
senato nariai šiandie prasimu
šę pro .policijos kordoną, iš
laukė užrakintas parlamento 
lomų duris ir ėmė posėdžiauti.

Estija susirupinus 
išmokslintų žmo

nių perviršiu
TALINAS, Estija, birž. 23.

— Estija, mažiausia Pabaltijo 
valstybė su truputį daugiau 
kaip milijonu gyventojų, pasi
juto turinti “overprodkikciją” 
mokytų žmonių — inžinierių, 
daktarų, advokatų etc. Del to 
vyriausybė nutarė sumažinti 
gimnazijų skaičių, o kai ku
rias kias. taip modifikuoti, kad 
jas išėjusiems butų sunkiau į- 
stoti į universitetą. Vyriausy
bė rūpinsis daugiau žemės ūkio 
ir miškininkystės mokyklomis.

Šiandie Estijoj kiekvienai 
vakansijai augštesnėse vietose 
yra 20 kandidatų. Jauni advo
katai ir inžinieriai mielai su
tinka užimti vietas su $10 al
gos mėnesiui.

Aviacijos nelaimės
Du asmenys žuvo liepsnose, ae

roplanui nukrittis

TOLEDO, Ohio, birž. 23. — 
Vakar po pietų liepsnose žuvo 
Joe Illeneuivre ir jo žmona iš 
Detroito, jų aeroplanui nukri
tus čia ir užsidegus. Kenneth 
Aber,’ aeroplano pilotas, bandė 
ištraukti juos iš degančio lėk
tuvo, bet tik pats skaudžiai 
apdegė.

Du lakūnai užsimušė
TAMAŲUA, Pa., ibirž. 23.— 

Du jauni lakūnai, G. Arthur, 
24, ir Jos. Fisher, 26, užsimu
šė, jų aeroplanui nukritus ne
toli nuo čia ir susikūlus.

Aviatorius užsimušė
WICH'ITA, Kas., birž. 33.— 

Vakar čia užsimušė aviatorius 
Ray Field, 35, jo aeroplanui 
nukritus iš 400 pėdų augštu- 
mos.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 23. — Iš Beraino, Alba
nijos pasieny, praneša, kad plė
šikų/ banda puolė ūkininkus, 
keliavusius į jomarką, ir vie
ną jų nukovė, o kelis kitus 
sužeidė. Manoma,t kad banditai 
buvo atvykę per sieną iš Al
banijos.

Lietuvoj policija areš
tavo 30 lenkų

Lenkų telegrafo agentūra pra-
neša, busią policija 'Lietuvoj 
padarius eilę kratų lenkų tar
pe ir suėmus trisdešimt asme
nų. Tarp suimtų esą aštuonio
lika lenkų “dzialačų” ir keli 
mokytojai bei mokytojos.

Maskva paskyrusi 
pusę milijono dolerių 
agitacijai Amerikoje
BoEeviką darbuotės planai bu

vę priimti slaptame Mask
vos agentų pasitarime Dan
cige

BERLYNAS, birž. 23. — Ru
sų emigrantai Berlyne pasako
ja, kad praeitą savaitę Danci
ge įvykus slapta Amerikos ko
munistų ir Maskvos agentų kon
ferencija, kurioj buvę priimti 
planai plačiai komunistų dar
buotei Jungtinėse Valstybėse 
ateinantį rugsėjo mėnesį.

Rusų emigrantų žiniomis, ko
munistu internacionalas Mask
voje birželio 17 dieną nutaręs 
asignuoti 500 tūkstančių dole
rių komunizmo propagandai 
Jungtinėse Valstybėse, ypačiai 
jų didžiuliuose miestuose,.< kaip 
New Yorke, Chicagoj, Phihdel- 
phijoj, Baltimorėj etc. Liepos 
3, 4 ir 5 dienose Chicagoj [vyk
siąs slaptas komunistų suvažia
vimas, kuriame dalyvausią taip
jau Pietų Amerikos komunis
tai. Komunistų sąjūdžiui vado
vausią keturiasdešimt paskirtų 
tam tikrų “instruktorių.”

Pasak tų pačių rusų emi
grantų, slaptame pasitarime su 
Maskvos ageptais Dancige da
lyvavę šie. Amerikos komunis
tai: Wm. iHood iš Philadelphi- 
jos; Geo. Holbrook iš Bostono; 
Ruegert iš Chicagos; Wm. 
Fowler, H. Upton ir VVieghardt 
iš New Yorko.
Chicagos policija žinanti apie 
busimą komunistų suvažiavimą

Pasak Chicago Tribūne, Chi
cagos policija seniai žinanti 
apie projektuojamą čia komu
nistų suvažiavimą liepos 3—5 
dienomis. Jau j>er kelias pasta
ras savaites delegatai ėmę at
vykti pėsti ir “box-kariais”. 
Esą laukiama, kad jų suvažia
vime dalyvausią apie 3,000. Po
licijos žiniomis, suvažiavimui 
pasibaigus jo dalyviai planuo
ją žygiuoti j Washingtoną ir 
ten savo reikalavimus prista
tyti prezidentui Hooveriui.

Aeroplanas nukrito j 
minią; 2 užmušti, 8 

sužaloti
HELSINKIS, Suomija, birž. 

23. —iPertho Ocsterbottene nu
krito į žmonių minią aeropla.- 
nas. Dvi moterys buvo užmuš
tos, o aštuoni kiti asmenys su
žaloti.

Nelaimė atsitiko karo avia- 
toriui Įeit. Piponiui demon
struojant kilpos nėrimą ore.

Sprogimas užmušė du 
asmeniu automobily
DENVER, Colo., birž. .23.— 

Įvykęs smarkus sprogimas au
tomobily čia užmušė du asme
niu, kaip matyt iš rastų pas 
juos laiškų — Cliffordą Ho- 
ganą ir jo žmoną iš Hill City, 
KaiK Automobilis buvo sudra
skytas, o užmuštųjų kiniai nu
blokšti kelis šimtus pėdų to
lumo. Sprogimo priežastis ner 
išaiškinta. <

[Atlantic and Pacific Photo)

Karolius II, Rumunijos karalius, su savo žmona Elena, su ku
ria jis buvo persiskyręs, o dabar ir vėl susitaikė.

Sovietai pasmerkė 
sušaudyt 4 “kulo- 

kų rėmėjus”
SAMARKANDAS, Sovietų Są

junga, birž. 23. — Sovietų tei
smas pasmerkę .sušaudyti ke
turis žmones, jų tarpe buvusį* 
augščiausio Uzbekistano teismo 
pirmininką, kaltinamus dėl pa
taikavimo “kulokams” [turtin
gesniems ūkininkams], kyšių 
ėmimo ir dalyvavimo banditiš
kuose puolimuose.

Pasmerkti yra: Ali Kasimo- 
vas, buvęs • augščiausio teismo 
pirmininkas; Jbrahimas šapri- 
kovas, buvęs augščiausio teis
mo prokuroras; Ivanas Spiri- 
donovas, buvęs kaltinamųjų 
gynėjas, ir vienas ūkininkas 
vardu Alimovas.

Trys kiti kaltinamųjų, jų tar
pe du teisėjai, dėl panašių nu
sikaltimų nuteisti dešimčiai me
tų kalėjimo kiekvienas. Jų by
la traukėsi beveik keturis mūr
uos i us.

Sovietai už $200,000 pir
ko rumus savo ambasa

dai Londone
9 * 9

LONDONAS, birž. 23.—-So
vietų Rusijos valdžia pirko nau
jus puikius savo ambasadai rū
mus aristokratinė] Londono <la- 
ly, Kensingtonc. Sumokėjo 
$200,000. \ . I

Vėl vienas “Besiedovs- 
kis” atsisakė grįžti į 

sovietų Rusiją
LONDONAS, birž. 23. — 

Morning Post praneša, kad so
vietų Rusijos aviacijos kompa
nijos direktorius Berlyne, Da- 
vydovas, gavęs savo vyriausy
bės įsakymą tuojau grįžti į 
Maskvą. Davydovas grįžti at
sisakęs.

KAUNAS. — “Dzien Kow.” 
redaktorius leidėjas Boleslovas 
Butkevičius Kauno miesto ir 
apskrities komendanto nubaus
tas 3000 litų už nevykdymą 
privalomų redakcijoms taisyk
lių, išleistų komendanto 1927 
m. “Dz. Kdw.” cenzūros iš
brauktąsias vietas paliko balto
mis ir neužpildė jas nauju tek
stu. ,

Seipel-Habsburgų 
grąžinimo sostan 

šalininkas
VIENA, Austrija, birž. 23. 

Pasirodo, kad pralotas Seipe- 
lis, kuris per penkerius metus 
buvo Austrijos kancleris (mi- 
nisteris pirmininkas), ,yra; kar
štas rėmėjas judėjimo už grą
žinimą Habsburgų sostan.

Kartu su Vengrų monarchis- 
tais, jis pasiuntė į Belgiją laiš
ką didkunigaikščiui Otto Hab- 
sburgui, pareikšdamas savo 
“nuoširdžiausius sveikinimus 
karalių šeimynai” ir užtikrin
damas, kad jis negalįs užmir
šti “neužmirštamų dinastijos 
nuopelnų” ir kaip ji “galėtų 
ibuti nąudinga dabar opiems 
šios dienos reikalavimams do
roti”.

Maskvon jau suvažia
vo 3,000 delegatu j 
sovietų kongresą

MASKVA, birž. 23. — Į vi
sos Sovietų Sąjungos komuni
stų kongresą, kuris prasidės 
trečiadienį, birželio 25, į Mas
kvą jau suvažiavo apie trys 
tūkstančiai delegatų iš visų są
jungos dalių. Tarp delegatų 
yra daug moterų. Kongresas 
bus laikomas Kremliaus rū
muose.

Francijos socialistai rei
kalauja panaikinti 

giljotiną
PARYŽIUS, birž. 23.—Fran- 

ei jos socialistų spauda pradėjo 
stiprią kampaniją už giljoti
nos panaikinimą.

Laikraštis ll^a Populaire, ku
ris yra priešingas bet kuriai 
mirties bausmės formai, sako, 
kad baudimas nusikaltėlių gal
vos nukirtimu yra bjauriausias 
ir žiauriausias.

Du lakūnai užsimušė
REGENT, N. D., birž. 23.— 

Jauni lakūnai, Clifford Parau
to ir Thomas Kapacinski, už
simušė, aeroplanui, kuriuo jie 
skrido į Dickinsoną, nukritus 
prerijose, apie 6 mylias į žie
mius nuo Regento.

Dvi moterys ir du vyrai 
prigėrė ežere

LINCOLN, Nei)., birž. 23.— 
Užėjusiai stipriai audrai apver
tus jų valtelę, Beid ežere p.ri- 
grėr keturi asmenys: P. Shep- 
hord, N. Roberlson, Miss St. 
John ir dar viena nepažįstama 
moteriškė.

Jaroslavskis kaltina 
trockininkus dėl 
maištų kurstymo

Kompartijos konferencijoj pra
nešė, kad per pastarus dve
jus metus 5,750 trockistų su
imta

BERLYNAS, birž. 23.—Gau
ti iš Maskvos bolševikų laik
raščiai praneša, kad Jaroslav
skis, sovietų centralinio kon
troles komiteto pirmininkas, 
kalbėdamas vienoj visuotinio 
kongreso priruošiamoj konfe
rencijoj Maskvoje pranešė, kad 
per pastarus dvejus metus 5,- 
755 komunistai trockistai bu
vo suimti, pasmerkti ir nu
bausti.

Tame pačiame oficialiame 
vyriausio sovietų inkvizitoriaus 
pranešime sakoma, kad be tų 
arti šešių tūkstančių trockistų 
arba kairiųjų komunistų, per 
tą patį laiką buvo “disciplinuo
ti” dar keli šimtai “dešinio
sios opozicijos” komunistų.

Toliau Jaroslavskis pasakoja 
kilų labai įdomių dalykų. Taip, 
pavyzdžiui, jis sako, kad pra
eitą žiemą trockistai paskleidę 
atsišaukimų, kuriuose jie ra
šę, kad trockistai turį dalyvau
ti ūkininkų maištuose ir kar
tu su kaimo gyventojais kovo
ti prieš dabartinę sovietų val
džia.

Be to, pasak Jaroslavskio, 
esanti dar kita komunistų or
ganizacija, vadinama “darbi
ninkų opozicija”, kuri vedanti 
stiprią agitaciją (raudonosios ar
mijos kareiviuose ir ūkininkuo
se prieš sovietų valdžią.

Kai dėl “dešiniosios opozici
jos” komunistų partijoje, tai 
Jaroslavskis sako, kad ir jos 
vadai pastaruoju laiku laikę 
slaptą konferenciją, kurioj jie 
buvę sutaisę smulkmeningą pla
ną kovai su Stalinu. Bet tie jų 
planai nuėję niekais: centrali
nis kontrolės komitetas sužino
jęs apie tą susirinkimą ir są
mokslą tuojau1 likvidavęs.

Jaroslavskio pranešimu, per 
pastarus dvejus metus buvo į 
teismo rankas atiduota dau 
giau kaip 103,000 komunistų. 
Tųjų 10,300 buvo kaltinami dėl 
kriminalinių nusikaltimų; dau
giau kaip 44,000 — dėl pinigų 
išeikvojimų ir suktybių; arti 
20,000 — už neklausymą parti
jos įsakymų, ir daugiau kaip 
29,000 už antisemitinius eksce
sus. ♦ .

Keturi asmenys trauki
nio užmušti

’ K
/ABSECON, N. j., birž. 23. 

— Philadelphia-Atlantic City 
ekspresiniam traukiniui užga
vus čia automobilį buvo užmu* 
šti keturi asmenys, jų tarpe 
A. M. Rutilu, Atlantic City mū
ras. Kiti užmušti yra: John 
W<iley, jo žmona ir Margaret 
Siracusa, visi trys iš Ventnoro.

ALFONSAS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, birž. 23. — Is
panijos karalius Alfonsas lan
kosi Paryžiuj. Bankiete ispanų 
ambasadoj jis matėsi su Fran
cijos prezidentu Doumergue.

Lenino našlė išreika
lavo švietimo teisę 

beteisių vaikams
Sovietų švietimo komisariatas 

įsakė priimti į mokyklas ne 
proletarų tėvų vaikus

- --------— ,
MASKVA, birž. 23. — Švie

timo komisariatas išleido de
kretą, kuriuo milijonams de- 
klasėtų tėvų vaikų Rusijoj grą
žinama švietimo teise.

Dekretu užginama mokyklų 
komisijoms šalinti iš mokyklų 
mokinius dėl to, kad jų tėvai 
buvo ne proletarų klasės žmo
nės, pav. turtingi ūkininkai, 
dvasininkai, valdininkai ar tar
nautojai caro valdžios laikais.

Nors, sakoma dekrete, darbi
ninkų ir beturčių valstiečių vai
kams turinti būt duodama: pir
menybė ten, kur nėra pakan
kamai mokyklų, kad visi vai
kai galėtų būt priimti, tačiau 
visi vaikai, pašalinti dėl kla
sinių priežasčių, turį būt pri
imti atgal.

Toks nutarimas buvo priim
tas reikalaujant Nadeždai 
Krupskai, Lenino našlei. Ji įspė
jo, kad sovietų valdžiai kon
fiskuojant ūkininkų nuosavy
bes. ir pačius ūkininkus genant 
laukan iš jų ūkių, atsirasią nau
ji benamių vaikų titveikai, be
sibastantys po visą kraštą elgė- 
taiu(ami ir vagišiaudami, ir dėl 
tokios padėties busianti kalta 
pati sovietų valdžia.

Reikalauja deportuoti 
sovietų filmų reziso- 

rių Eizenšteiną
HOLLYW(X)1), Cul., birž. 23. 

— Holly\voodo kino studijų 
technikos direktorių institutas 
pareiškė nepasitenkinimo dėl 
atvykimo sovietų kino režiso- 
riaus ISi. Eizenšteino ir reika
lauja, kad jis butų deportuo
tas iš Jungtinių Valstybių. 
Hollyvvoodo direktoriai nepa
tenkinti neva dėl to, kad Eizeh- 
šteinas esąs bolševikas.

Praloto Olšausko bylos 
atsargiai

KAUNAS. — Pasibaigus pra
loto Olšausko bylai Vyr. Tri
bunole “Musų tautos kelias” 
parašė, kad sprendžiant pralo
to Olšausko bylą Vyr. Trib., 
esą be galo keistą rolę vaidi
nęs katalikų veikimo centro 
pirm, ir praloto Olšausko gy
nėjas p. Tumėnas. Būtent, Tu
mėnas parašęs vienam kanau
ninkui laišką prašydamas, kad 
tas kanauninkas atšauktų sa
vo parodymus, kurie eina pra
loto Olšausko nenaudai. Tas p. 
Tumėno laiškelis, girdi, esąs 
pridėtas prie bylos.

Tumėnas už tai “Musų tau
tos kelią” patraukė itieson. Tą 
bylą birž. 13 d. spręs Kauno 
I nuov. taikos teisėjas.

Banko užsidarymas
FAIRBUIRY, III., birž. 23. — 

Šiandie čia užsidarė Fairbury 
State bankas, turėjęs milijoną 
su viršum dolerių depozitų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



I*. Š-kus

Nansenas ir jo keliones
Vikingai

Neseniai Norvegijoj tapo su
piltas šviežias kapas ir apkrau
tas vainikais: nuėjo amžino at
ilsio didis ne tik norvegų, bet 
ir visos žmonijos vyras, didelis 
kelionių, mokslo ir kenčiančios 
žmonijos vikingas. Ir ne vieną 
įtokį vikingą yra davusi Norve
gija: juk ne kas kita, kaip mo
kslo vikingas yra buvęs And
re, išlėkęs ašigaliu orpūslių... 
ir nebegrįžęs, ne kas kita yra 
buvęs ir didysis šiaurių keliau
tojas tyrėjas, žuvęs norėdamas 
išgelbėti savo nedraugą Nobilę 
— Amundsenas.

Įdomus daiktas. Labai dažnai 
didi keliautojai, didi drąsuoliai 
tyrėjai, ypač naujaisiais lai
kais, esti ir didžios meilės, di
džios dvasios žmonės. Livings- 
tonas, Mikluka Maklajus, Elizė 
Rėkliu. Krapotkinas ir k., —ar 
bereikia didesnių ne tik keliau
tojų ir mokslo tarnų, bet drau
ge ir vargstančių, paniekintų 
žmonių—brolių gelbėtojų, ko
votojų dėl jų gera.

Nanseno jaunystė
Ne kitoks buvo ir Nansenas. 

Gali būti, kad jis jau ir apsi
gimęs buvo didžios dvasios žmo
gum, nes jo prosenelis yra bu
vęs didis keliautojas, kurio 
aprašymui vėliau jau Fritjofas 
Nansenas išleisdino, didė sporto 
mėgėja buvo ir jo motina. Kai 
tėvas tai, būdamas kuklus tei
sininkas, visai nemėgo jokių 
kelionių, jokio sporto. Tačiau 
jei dvasios didumas ir kilnumas 
bei drąsą jam buvo įgimta, tai 
ją vis dėlto labai išugdė aplin
ka, kurioj jis augo ir geroji 
motinėlė, didi auklėtoja, kurią 
vėliau Nansenas mini su di
džiausia meile.

Augti Nansenui teko netoli 
nuo Kristianijos (šių dienų Os
lo) miesto Stove—Frejen dva
rely, kur tėvai buvo apsigyve
nę. Netoli nuo dvarelio buvo 
didis pirmykštis miškas, kalvos, 
o už 3 km.—didis miestas, Nor
vegų sostinė, kur Nansenas mo
kėsi kasdien vaikščiodamas na
mo. Anksti Nansenas įprato 
klajoti po vaizdingas aplinkes 

medžioti, čiužinėti 
Pašliužių sportas

tydami ledai sutriuškina patį 
laivą. Tik Nansenas buvo lin
ksmas: jis stebėjo šiaurės gy
venimą, medžiojo baltuosius lo
kius, darė įvairius Užrašus. Jų 
laivą neša netoli nuo rytinių 
Grenlandijos krantų. Blizga 
saulėj sniegynai ir ledynai vi
liote vilioja Nanseną. Pagaliau 
“Vikingas” atsipalaidoja iš le
dų, pasimedžioja'ir grįžta Nor- 
vegijon. Nansenas parsiveža 
gausiai mokslo stebinių.

Tačiau pagrįžus, jo laukia vi
sai naujas gyvenimas. Jis pa
skiriamas 
saugotoju, 
tenka 
diibti 
darbą, 
senas
pailgsta didžiųjų šiaurės platy
bių. Tada jis, gavęs atostogų, 
traukia kur į kalnus prasivėdin
ti. Jam prisimena Grenlandi
ja— jį traukia jos snieginės 
platybės, bet tai dar tik svajo
nė. Mokslo reikalais’ jis vyks-l 
ta dabar ne į Grenlandiją, o į , 
Neapolio neseniai įkurtą zoolo
ginę juros stotį. Ten stebi gy
vus juros gyvius ir dirba labo
ratorijose. Tačiau vis labiau 
ir labiau bręsta kelionės per 
Grenlandiją ssvajonė. Svajonė 
virsta sumanymu, drąsiu, 
protišku sumanymu.

Per Grenlandiją

Kas yra Grenlandija?

Bergeno muziejaus 
Čia dienų dienas 

sėdėti prie mikroskopo, 
kruopštų, pasėdų mokslo 

Kad ir atsidėjęs Nau
ji dirba, tačiau kartais

NAUJIENOS, ChlcagO, HL

to srity, tai ir vasarų tik siau
ra pajūrio juosta atsipalaidoja 
nuo sniego, bet ir per jų ledy
nai lig pat juros. Todėl gyve
nama tėra, daugiausia eskimų, 
tiktai siaura juosta vakarinio 
kranto (100 —130 km.) ir dar 
siauresnė (15—30 km. pločio) — 
—rytinio. Drąsus norvegų ju
rininkai joj buvo Įsikūrę kolo
niją 1000 metų atgal. Tos ko
lonijos išgyveno lig XV a. Ta
čiau XV a. jos labai sumenko 
ir išmirė dzuma. Ir pats kelias 
Grenlandijon buvo pamirštas. 
Daug mėginimų buvo daryta 
XIX a. ištirti Grenlandijos vi- 
dukraštj, bet vis nesisekdavo. 
Taip antai, Nordenšeldas per 18 
dienų buvo nuvykęs 117 km., o 
Pi risi ir Maihardas' per 23 d. 
160 km. Tačiau ir dėl šių skai
čių kai ‘kas abejoja. (.B. d.)
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-—žuvauti, 
pašliūžomis. 
Vėliau jam labai didis daiktas 
buvo keliaujant per Grenlandi
ją. Pagaliau ir jura su jos fi- 
jordais norvegų sąmonei yra 
didis daiktas: juk jų laivai 
plauko ne tik po fjordus, bet 
ir po žiemių bei pietų Ledju- 
rius. Jurininko drąsumas nar- 
vegų gerbiamas.

Beekskursuodamas Nansenas 
nebijojo nei alkio, nei nuovar
gio, nei pavojų: duonos gaba
las būdavo geri pietus, samano
ta kalva—geras guolis, o iš pa
vojų ir nelaimių pasisekdavo 
išsikilpuoti paskutinę akimirką.! 
Taip antai, Nanseno brolis pa
sakoja tokį įvykį.

Darę kartą ekskursiją j kal
ną. Ėję stačiu kriaušiu. Prie
šais stovėjęs slidus ir status 
kalno šlaitas, o užpakaly —be
dugnė kiaurymė. Ir atsargiai 
lipant su kasis galva ir geriems 
turistams. O 
gęs palengva
pasišokėdamas lipęs 
Tik ėmęs paslydęs 
šliaužti šlaitu bedugnėn, 
sekundę, ir Nansenas būt ištiš-1 
kęs kiaurymės dugne. Tik su-Į 
sigriebęs iš paskutinio rauko-J 
mis ir kojomis, jis įsikabinęs j 
ir išlikęs gyvas. Tiktai ant * 
kūno belikusi, kelnių dalis.

Turėdamas 21 metus Nanse-i 
nas jau plaukė “Vikingo” lai-1 
vu tarpe ledų, stebėjo^ jurą ir- 
ruonių gyvenimą. Mat, jis bit-l 
vo ruonių medžiotojų laive kai
po mokslo žmogus, tyrėjas. Ta į 
kelionė “Vikingu” buvo labai į 
nuotykinga: laivas ėmė ir įšalo; 
leda n. Kur plaukė 
nešiojo ir jų laivą, 

ir jurininkai buvo 
viena tenka gaišuoti

Nansenas nemė- 
keberiotis: jis 

aukštyn, 
ir ėmęs I 

Dar'

ledai, ten 
Kapitonas 
nusiminę: 
nemedž io-

jant, o antra—dažnai besiskirs-

• .» 1 > —“
Džiaugsmui tai tikrai nėra 

jokio pagrindo. “Naujienų” ko
respondentas ir nesidžiaugė, o 
'tik apgailestavo tą Įvykį. Bet 
“Laisve” visą dalyką maišo ir 
apsuka aukštyn kojomis. Mat, 
ji deda pastangų, kad “susipra
tę” darbininkai nepatirtų daly
kų padėties.

O tikrumoj viskas dėjosi se
kamu budu. Bolševikai baisiai 
neapkentė, kad bendrovė vadi-’ 
nosi socialistišku vardu. Repub- 
likonų vadas Sargai is davė įne-

Šimą, kad reikia socialistų var
das pakeisti (magaryčioms jis 
socialistus visaip išdergė). Bol
ševikams tas įnešimas labai pa
tiko ir jie su republikonais su
darė bendrą frontų. Balsavo ir 
nubalsavo vardą pakeisti. Kai 
darbas tapo užbaigtas, tai re
publikonai ir bolševikams davė 
kiką ir su jais nebesiskaito. 
Dabar bolševikai baisiai dūksta 
ir kolioja kiekvieną, kuris tik 
drįsta jiems teisybės žodį pa
sakyti. —Socialistas.

tapo padaryta tiek daug, kad 
nebespėjamš. jUos parduoti. To
dėl ir tapo nutarta paleisti' dar
bininkus porai savaičių. Eina 
girdai, kad apie vienas trečda
lis darbininkų busiąs visai pa
leistas ir busią padaryta viso
kių pagerinimų, kad darbas 
sparčiau eitų.

Reikia pasakyti, kad darbo 
našumas nuolat didėja. Išran
dama naujos mašinos, kurios 
atlieka kelių ar net keliolikos 
darbininkų darbą. Ačiū tam, 
vis daugiau ir daugiau darbi
ninkų tampa išstumta iš dirb
tuvių.

Darbininkams jau laikas su
siprasti. Jie privalo tarp sa
vęs artimesnius ryšius užmegs- 
ti ir kovoti už bendrus reika
lus. Iki šiol Amerikos darbi
ninkai politikoj labai menką ro
lę telošė. Kraštą valdo pakai
tomis republikonai ir demokra
tai. Kaip vieniems, taip ir ki
tiems’ darbininkų reikalai mažai 
teapeina. Darbininkai tad pri
valo sukurti savo partiją, kuri 
politikoj galėtų lošti žymią ro
lę. Jei anglai ir kiti Europos 
kraštai pajėgė tai padaryti, tai 
kodėl 
čiai?

Pasigrie- 
pradejau

ponios Ku-

mas sukosi aplink. Aš bcžlu 
rodamas irgi panorėjau apsi
sukti kelis ratus, 
bęs “svit s'ikstin”, 
šokti polką. 

* * *

Šio mėnesio 12 d.
dirkienės, Maigienė, Legotiene 
ir jos sesute p-lė Bužiutė išva
žiavo atostogoms į Kanadą. 
Atostogaus porą savaičių. Iš
važiavo automobiliu. Linkiu 
linksmai joms' laiką praleisti.

—Vandupė.

Norwood, Mass
Atsakymas “Laisvės” apžvalgų 

rašytojui

—

ŠIE LIETUVIAI REALESTAT1NINKAI 
PASIRENGĖ JUMS PATARNAUTI

*Prieš ‘keletą savaičių tilpo iš 
Norwoo<Io mano korespondenci
ja, kurioj buvo pažymėta1, kad 
buvusią Lietuvių Socialistų Ben
drovės Svetainę dabar valdo 
lietuviškai republikoniškas ele
mentas. Dabar tapo net vardas 
pakeistas į Amerikos Lietuvių 
Bendrovę. Pirma palubėj buvo 
parašas'—Visų šalių darbininkai 
—vienykitės! Parašas jau seniai 
užmaliavotas, kad neerzihtų res
publikoniškų jausmų.

“ILaisvė” perspausdino iš 
“Naujienų” mano koresponden
cijos dalį ir iškoliojo P. Grigaitį 
ir korespondentą. Na, ir ką gi 
Grigaitis turi bendra su Nor- 
woodo Piliečių Bendroves Na
mų? “Laisvės” redaktorius, ma
tomai, galvoja taip: Nortvoode 
republikonai nugali atviroj ko
voj bolševikus, ir dėl to Grigai
tis yra kaltas. Tapo užmaliavo- 
tas darbininkų obalsis, —ir vėl 
Grigaitis kaltas.

Toliau apžvalgininkas klau
sia, ar (tel tokio įvykio ‘bent 
šiek tiek protaujantis darbi-

ĮKORESPONDENCIJgSĮ

Detroit, Mich
Visko po biskį

užsidaryti porai
be-

ir ten darbinin- 
labai menkas at-

turi atsilikti amerikie-

* * *

menesio pirmą dieną bu-

Tatai 
didžiausia pasauly sala, turinti 
2.174,000 kv. km. Ji visa nu
klota sniegynų bei ledynų. Ka
dangi' sala yra poliarinio klima-

v. p. p.

-------------- - -_ -i—

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli issikišantys HEMORROIDAI, Fistula, FiSsure ir visos Rektunio 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSŲ GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo

Šimtai 
pavesite

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 2G St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Darbai visai pradėjo mažėti. 
Daugybė dirbtuvių užsidarė. 
Kaikurios dirba po kelias dienas 
savaitei, bet 
karus mokama 
lyginimas.

Fordas žada
savaičių. Esą per tą laiką ati
darysią vandens tunelį ir sudė
siu didesnes dūdas. Daugelis ta
čiau mano, kad nieko panašaus 
nebus daroma. Tai, girdi, esąs 
blofas darbininkams mulkinti.

Man atrodo, kad visas daly
kas yra štai kame. Per pas
kutinius kelis metus fordukų

Šio 
vau užprašytas į vestuves pas 
ponus Mačiulius. Ponai Mačiu
liai yra naujieniečiai. Jų sūnūs 
yra gimęs ir augęs' Lietuvoj. 
Jis yra mandagus ir linksmo 
budo vyrukas. Apsivedė jis su 
Detroite gimusia lietuvaite. 
Linkėtina jaunuoliams linksmai 
ir gražiai sugyventi.

Svečių prisirinko apie 80 as
menų. Visi draugiškai ir sma
giai linksminosi. Valgymų ir
gėrimų buvo iki valios. Jauni- ninkas turėtų džiaugtis?

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

B. R. Pietkiewięz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Victorv 4898

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

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

Tel. Prospect 2102

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

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

laiką. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės.
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2

REKTŪMO DEPĄ RTA ME NTAS
S-M-S HEALTH INSTITUTE

1869 North Domėn Avenue, Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 .

3514-10 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

tį&H

A (jfl

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl base- 
mento, kalkes (vapną), plasterj ir viską kitą.
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktoriai ^gali pas mus gauti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDEKS SUPPLY CO
14th St. & Western Avė

. . . '-'L

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščiu? 
tienius, keptas žąsis, paršiukus

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31st Street
(Prie pat Halsted Street)

kopūstus, vir- 
viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki
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A. Kūprino.

Laimė
(Alegorija)

lie-

visada matyti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. B. Lute, Latvijos 
generalis konsulas

ir

pasakė
— Sekantis!...

Vienas galingas valdovas 
pė sukviesti visus savo šalies 
poetus ir galvočius. Ir jis pak
lausė juos:

—Kame yra laimė?
—Tame, skubiai atsakė pir

masis, —kad
tavo dieviško veido spindėjimą 
ir amžinai jausti...

—Išdurt jam akis 
šaltai valdovas.

—'Laimė —tai galia. Tu, val
dove, laimingas! —šaukė ant
rasis.

Bet valdovas, karčiai šypso
damasis, pakratė galvą:

—Tačiau aš kenčiu, aš nepa
tenkintas savo galia ir bejėgis 
tai išgydyti. Nupiaut tam šuns
nukiui nosį. Toliau!..

—Būti turtingu! —sakę mik
čiodamas trečiasis.

Bet valdovas atsakė:
—Aš turtingas, o klausiu apie 

laimę. Užteks tau aukso tiek, 
kiek tavo galva sveria?

—O, valdove !..

AR JVH TURITE KOKIU KRBMJMVf
Ar jus turite finansinių vairų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums pagelbėti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes salime susitarti su jūsų kredito* 

riais ir padaryti toki susitarimi,. kuris 
leistų jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

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

Jei jus turite kokli) keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patart** 
jais, bile laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOC1ATION

4650 South Ashland Avė, 
Ashland prie 47th St.
Tel. Roulevard 7878

CORRE & SPAR. Advokatai Landlords 
Association

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR \ 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVE

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 
SETAI

PEČIAI
KAURAI IR
RADIOS

—Tu gausi jį. Pririškite jam 
ant kaklo aukso gabala kiek 
sveria jo galva ir Įmeskite tą 
elgetą i jurą.

Ir valdovas nekantriai pašau
kė: —Ketvirtas!

Tuomet įšliaužė ant pilvo 
žmogus, sudriskęs, ašarojančio
mis akimis ir pramurmėjo:

—O visų išmintingiausias! Aš 
maža noriu! Aš alkanas! Paval
gydink mane, ir aš busiu laimin
gas ir 'tavo vardą išgarsinsiu 
po visą pasaulį!

—'Pavalgydinkite jį —panie
kinančiai pasakė karalius,
kada jis mirs persivalgęs, atei
kite ir man tai praneškite.

Ir dar du atėjo. Vienas —tvir
tas atletas, rožinės spalvos kurni 
ir žema kakta. Jis atsidusdamas 
atsakė: “laime kūryboj4“. O ant
ras buvo išbalęs, liesas poetas, 
kurio veide degė raudonos dė
mės. Ir jis pasakė: “laimė svei
katoje“.

Valdovas su širdgėla nusišyp
sojo ir tarė:

—Jei butų mano galioje pa
keisti jhsų likimą, tai per mėne

sį tu, o poete maldautum dievų 
Įkvėpimo, o tu, kuris esi pa
našaus Herkulesui, bėgtum pas 
gydytoją vaistų.Eikite abu su 
Dievu. Kas ten dar?

—'Mirštąs —pasakė išdidžiai 
septintasis, papuoštas narcizais 
—Laimė nebuvime!

—Nukirskite jam galvą’ — 
tingiai ištarė viešpats.

—Valdove, o valdove, pasigai
lėk !... —pravapėjo pasmerktasis 
ir pasidarę baltesnis už narcizo 
vainiklapius... Aš ne tai norėjau 
pasakyti.

Bet pavargęs valdovas mos
telėjo ranka ir trumpai tarė:

—Išveskite Iji ...Nukirskite
jam galvą. Valdovo žodis tvirtas.

Dar daugelis ėjo. Iš jų vienas 
pasakė tik du žodžius.

—Moters meilė..
—Gerai —sutiko valdovas, — 

duokite jam šimtą gražiausių 
mano šalies moterų ir mergai
čių.Bet duokite jam ir taurę su 
nuodais. O kada ateis laikas— 
praneškite man., aš ateisu pa
žiūrėti jo lavono

Ir dari vienas pasakė:
—Laime tame, ka<(a mano kie

kvienas noras akimirksny išsi-

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

New

asmilk 
itselfl

—Ko tu dabar nori? ■—klas
tingai klausė valdovas.

—Aš? • r
—Taip. Tu.
—Valdbve... Klausimas visai 

netikėtas.
—Užkaskite ji gyvą į žemę... 

Ach, ir dar viens išminčius? 
Na, na eikš arčiau... Gal būt, tu 
žinai, kame laimė?

Išminčius —iš tikrųjų jis
buvo išminčius —atsakė:

—Laimė yra žmoniškos min
ties žavingume.

Valdovas suraukė kaktą ir su
pykęs suriko:

—Aha! Žmoniška.mintis! Kas 
tai yra žmoniška mintis?

Bet išminčius —nes jis iš tik
rųjų buvo išminčius, —vos tik 
gailestingai nusišypsojo ir nieko 
neatsakė.

Tuomet liepė valdovas įmesti 
jį į tamsų požemį, kur buvo am
žina naktis ir kur nebuvo gir
dėti jokio balso iš viršaus, ir 
kada po metų atvedė kalinį pas 
valdovą, jis jau apkurtęs, apakęs 
ir vos laikėsi ant kojų, tai val
dovo klausimus —“ką? , tu da
bar lamingas esi?“ —išminčius 
ramiai atsakė:

in I “Taip’ aš. laimin£»s- Sėdė- UI damas kalėjime laš buvau ir.
__ p- valdovas ir turtuolis, ir įsimy-Cheese įlavor plėjęs, ir sotus, ir alkanas. —Visa 

tai davė mano mintys.
—Kas tai mintis —sušuko 

nekantrai valdovas:
—Žinok, kad aš tave per pen

kias minutes pakarsiu ir spiau- 
dysiu ant tavo prakeikto veido. 
Ar paguos tada tave tavo min
tys?

Ramiai atsakė išminčius, nes 
jis iš tikrųjų buvo išminčius:

—Kvaily! mintis nemari.

Vakar Chicagoje lankėsi Lat
vijos generalis konsulas. Jisai 
atvyko Chicagon konsuliari- 
niais reikalais, taipgi susižino
jimui’su Vietiniu Komitetu dėl 
Visasvietinės Parodos. P-nas 
Lule iškilmingai buvo Komite
to priimtas ir jam buvo su
rengta šiaunios vaišes World 
Fair trobesy. Direktorius of 
Works, p. D. A. Buraham, Col. 
F. C. Boggs, iMaj. F. Strcigch- 
mans, Admirolas L. E. Gregory, 
Col. Geo. T. Langman, Col. T. 
Siqueland, Latvijos konsulas J. 
Ullmans ir Lconard Brun*wald 
jį pasitiko ir priėmė. Jam bu
vo parodytas visas Pasaulines 
Parodos planas ir parodyta vie
tos, kur Paroda bus rengiama. 
P-nas Lule paaiškino apie Lat
vijos ir abelnai apie Pabaljijos 
tautų kultūrą ir jų ekonominį 
besi pietoj imą. Taipgi išreiškė 
norą čĘalyvauti Parodoj.

Kadangi Latvija neturi Ame
rikoje savo ambasadoriaus, tai 
p. Lule yra įgaliotas ir jo pa
reigas eiti. P-nas Lule yna di
delis lietuvių drauigas; nekartą 
yra lankęs Lietuvą ir dabar 
būdamas Chicagoje, didžiausioj 
lietuvių kolionijoj, apgailestar 
vo, kad? dėl1 stokos laiko jiega- 
lėjo pasimatyti su savo arti
mais kaimynais, lietuviais, o 
ypač su p. P. Grigaičiu', Nau
jienų redaktorių, apie kurį ji-

Noriu prisiminti ir apie pa
tį koncertą. Pasirodo Roselan- 
do L. D. A. choras. Atsireko- 
mendavo su daina “Eime, bro
leliai, namo“.

— Oje, tai atbulai dainuo
jama — pamaniau. Juk papra
stai pradedama Internacionalu 
arba kita kuria darbininkiška 
daina. O čią — temsta ir na
mo!

Sopranai silpni, be gražumo, 
bet vyriški balsai < pataiso, ir 
baigiama lengvute dainele ne
blogai. ISeika prakalba. Kiek 
pamazgų buvo išlieta ant “Brič
porto buržujų“ galvų, tai tik 
vienas Aukščiausias težino. 
Dainuoja solo Menkeliuniutė. 
Geras alto balsas, bet neturi 
tos paslaptingos igįslelės, kad 
perduoti dainą bei jausmą pu
blikai. Solistas Sadauskas dai
nuoja ariją iš operos — ita- 
lioniškai. Jei dainą butų girdė
jęs jos autorius, tai tris die
nas verktų už “išnevožijimą“ 
jo kurinio. 'Dainininkas sten
gėsi įdėti kuo geriausių savo 
(pastangų ir kitose dainose, bet 
tos pastangos pagadino jo ir 
taip silpną balsą... Klausai^, 
tik atsidusti galima.

Ne vienas suaižėjęs bolševi
kas varvino seilė žiūrėdamas 
į gražiąją mažytę Pečiukaity. 
Nieko negalima užmesti jai — 
tai pilna artiste savo dainose 
ir muzikoj — akomponavime. 
Kažin ar jai ne ilgu tarp jų... 
Viešnia Paroliutė bandė imi
tuoti 'Gali Curci. Bet .per jau
na dcl tokių sunkių dainų.

Vėl sakoma prakalba. Ren
kama aukos “svarbiam 
lui”. Choras •dainuoja 
gerai suderintų dainų ir 
gia Internacionalu.

Publika visa “sava“,
karžygiško ūpo ir (kiekvieną 
dalyvį apdovanoja aplodismen
tais. Tik kažin kodėl L. Pru- 
seika neprisidėjo su savu “še
riu” programe. Kai pažiūri į jį, 
tai atrodo, kad laikas butų ko
kiai žaliajai rūtai iš bolševi
kiško darželiu apvainikuoti jo 
galvą. Gal itas jam kiek 
pataisytų, nes atrodo labai 
lerikos” prislėgtas.

Emilija

kai ką atsiminti, 
pirma man butų labai 
jeigu butų davę adv. 
įdainuoti kokį rekordą,

fašizmą. Taip jums, Dieve, pa- 
d,ėk!

Seimui baigiantis buvo su
manyta 'pakelti algą pirminin
kui Gegužiui. Bet kėlė, kėlė 
ir bekeldami tą pačią paliko. 
Ir jeigu bar butų kėlę, tai ra
si visai be algos butų palikę. 
Mano supratimu, butų galėję 
pavesti jam parduoti tą prieš
istorinį namą, kuris randasi 
Waterburyje, Conn., o tuos 
25,000 dolerių paskirti kaip ko
misą. Ar ne geras “propozi- 
šion?“

Na, tai tiek šiuo kartu.
Pusta pėdis.

Pastaba. Gerbiamieji, nesu
praskite mane klaidingai, kada 
kalbu apie tą priešistorinį na
mą VVaterburyje. Jus nekaltin
kite tų žmonių, kurių pareiga 
buvo ji įvertinti. Jie negalėjo 
padaryti to jokiu budu, nes 
ją gyvybė yra taip pat brangi, 
kaip bet kurio iš musų. O kas 
'galėjo užtikrinti, kad namas 
neužgrius, kai jie prisiartins 
prie jo. Pust.

pa-

tu-
jau

Leonardas Brunvaldas.

Iš Šalies tėmijant

tos

reika- 
keletą 
užbai-

pilna

upą 
‘ho-

D.

Pagirios iš po Seimo
Kuomet pasitaiko būti ves

tuvėse ar šiaip kokiame poki- 
lyje, tai kol puota tęsiasi, su
sirinkusieji dažnai esti girti. 
Ir tik kada išsipagirioja — tik 
tada pradeda šį 'bei tą laitsimin- 
H.

Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digcstibilityj 
hcalth ųualities and delicious 
ncw flavor added to cheese.

In Vclvccta all thc valuable 
pro pert ics of rich milk are' 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good £or evtry- 
<mtt including thc childrcn.

Vclvecta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly.Try

Man užsiliko atmintyje vie
nos bolševikės, seimo delega
tės ir kalbėtojos pasakymas. 
Laikydama prakalbą 16 dieną 
birželio, Meldažio svetainėje, ji 
pravedė tokią mintį:
Bričporto buržuikos nesupran
ta savo reikalų; ten susirenka 
pasipuošusios kuo gražiausia; 
kad tik vyrams Įtikti ir juos 
vilioti; o mes darbininkės ne
sirūpiname tokiais dalykais (ne
jaugi?), nenorime būti lėlėmis, 
bet sykiu su vyrais čia kovo
jame už savo reikalus, ir lt.

Vakar, 19 d. birželio, nu
ėjau į bolševikų koncertą to
je pačioje svetainėje, — pažiū
rėti, kaip darbininkės rengia
si. Maniau, kad visos bus ap
sitempusios raudonomis rubaš- 
komis. Bet kur tau! Daininin- 
<ės pasipuošusios suliig mada, 
kaip i.r “Bričporto buržuikos“. 
Kalbėtojos “darbininkiškas su
sipratimas“ nei kiek nenuken
tėtų, jei ji pasistengtų plačiau 
pati savo, kaip moters, psicho
logiją suprasti ir daugiau žino
ti už tas, kurios klauso jos.

Kaip jus galite išvengti 
blogumų konstipacijos

Yra nantebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
nugali net sunkiausius priepuolius konstipa- 
eijos ir išvalo kūnų nuo susirinkusių nuodų, 
kaltų už daugeli ligą ii* negalių, tarp kurių 
yra menkėjantis apetitas, nevirškinimas, at
sirūgimai, galvos skaudėjimas, kvaituliai, 
inkstų ar pūslės įdegimas, susilpnėjimas ner
vų ir muskulų sistemų, abclnas nusilpnėji
mas, taipgi prastas miegas, jautimasis pa
vargusių ir sudribusių ir netekimas svaru
mo ir spėkų.

Nuga-Tone suteikė geresnę sveikatų tuk-, 
stančiams žmonių, kurie atgavo stiprumų, 
energijų, jėgų paėmę jį tik per trumpų lai
kų. Nuga-Tone taipgi suteikia poilslngų, at
gaivinantį miegų ir smagumų ir linksmumų, 
kurie yra bendri gerai sveikatai. Jus galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų 
stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl jus iš 
savo džiaberlo.

K RAF T 
y/elveeta

▼ Thc Delicious N«wCh«e»« Food

Garsinkitės ‘N-nose’

IŠMOKIT dkzaininimą
Dezaininimas ir siuvimas 
(liesiu moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiS- 
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasntcka, 

Principalas 
k. Lake SL 10 fl.

Reumatizmas išnyksta 
Niekad negirdėjome, kad nebūtu 
pavykę per 18 metų, žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu. 

Del smulkmenų rašykit 
Herb Medicine Co. 

1031 So. 17 Avė. Maywood, Iii. 190 N. State St

S.L.A. Seime irgi jaučiaus 
panašiai. Ir nors girtas nebu
vau, bet tuo pačiu kartu nie
ko ir pasakyti negalėjau. Tik 
pasibaigus Seimui, pradedu po 
truputį

Visų 
patikę, 
Uvikui
nes jis laibai gražų balsą tu
rėjo, ir jo balsas skambėjo kaip 
medinis puodas.

Čeponis keletą kartų prašo 
Gegužio, kad jam duotų bal
są, bet pirmininkas jo prašy
mo neišklausė. Tokiu budu Če
ponis kalbėjo sau. Bet delega
tai vis tiek suprato ką jis 
sakė.

Paprasti delegatai retai 
re j o progos kalbėti. Bet
advokatai galėjo kalbėti kiek 
norėjo. Taip kad kartais atro
dė, jogei iš Seimo pasidarę kaip 
tik Teismo rūmai, kur dažniau
sia vieni advokatai- kalba.

Toliau, paskutinę dieną ir 
baigiant Seimą, delegatai atsi
sveikino ir su dievu, ku»is bu
vo prilipęs prie naujos konsti
tucijos. Kiek aš supratau, tai 
liepė dievui atvažiuoti į Pitts- 
burghą be mandato ir savo lė
šomis.

Girdėjau taipgi, kad Water- 
buryje, Conn., yra medinis na
mas, kurį jau rado Kolumbus, 
atvykęs Amerikon. Ant to na
mo Susivienijimas davęs 25,000 
dolerių paskolos. Nugirdau vie
ną delegatą kalbant, kad tą 
namą arba, 'kitaip sakant, prieš
istorinį budinką, reikėtų ati
duoti kaip dovaną tiems žmo
nėms, kurie buvo valdyboje tuo 
laiku, kada šią paskolą davė; 
atiduoti jį kaip garbės dovaną.

Beje, man prie reporterių 
stalo sėdint, pirmą kartą teko 
matyti “Dirvos” redaktorių. 
Tai yra milžinas vyras. Ant 
galvos pusėtini ūsai užaugę, o 
ant lupų, tai dar nė dygti ne
mano.

Mačiau taipgi ir “Vienybės“ 
du reporteriu. Vienas jų atsto
vavo “Vienybės” antraštę, o 
kitas 
tai čia pora, kuri (kiauksi už

Vienybės”
- “Tarką“. Pamąsčiau:

♦

Apdrauda
Ligoj ir su 
sižeidime

Ligoj moka pašelpos į 
savaitę nuo $15 iki $50. 
Jei ligonis turi būti pa
talpintas į ligonbutį, 
pašelpa yra padvigu
binta i savaite už tą pa
ti mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis

Apsidrausti gali vyrai 
ir moterys.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmų kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO’ 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą
A T» d 17 A 9 9

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

- “Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros.
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS,
BRANGENYBES (Auksinius1 ir Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos).
LANGUS,
KAULINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction).
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Taiogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms.

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

S. P. taell and Co
INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tel. Republic 8899

Nauji Columbia
Lietuviški Rekordai

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis 
kiekvieno Lietuvio namuose; nes yra žino
ma, gera muzika mums daug gero duoda, o 
ypatingai musų Lietuvių muzika.

Klausykite Lietuvių programus kas 
nedėldienį

iš W. C. F. L. Radio Stoties, nuo 1 iki 2 valandos po pietų, kas 
ketvergą iš W. H. F. C. nuo 7 iki 8 valandos vakare.

INGRAITI MACHANOJAUS ORKESTROS

Sharkio kumštynės — 2 dalys.
Močiutė Mazurka ir Kariška Daina
Jievutės Polka ir šiaučiaus Polka 
Petro Polka ir Vestuvės 
Kariška Polka ir Žydelio Judelio Polka 
Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka

MENKEL^UNIUTĖS ir STANKUNO-DUETAI 
*16158 šia Naktelę ir Atneša Diedas Kukulių Viėdrą 
16161

16168
16164
16170
16143
16133
16147

16166

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau
jo užnuodijimą, 
žaizdas ir odos 
ligas. Jo gyvas
tį gelbėjantis gy
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau
giausi ir geriau
si žinomi meto
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy-

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METŲ PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što — Kambarys 5OG dėl vyrų. 
Kambarys BOS įlel moterų.

Virš trisdešimt metu praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstu, pūslės, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialia gy
dymas dėl vyru, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedeliais, seredomis ir 

subatomis «nuo 10 iki 8 v. v.
[ ATSILANKYKITE ŠIANDIE.

Garantuota
Kompanija

Tai yra geriausia ap
drauda ligoj ir susižei- 
dime, kokią tik galima 
gauti. Kreipkitės i 
Naujienas arba šaukit 

Roosevelt 8500. Musų 
atstovas atsilankys ir 
suteiks visas informa
cijas.

16165
16172

Valio Dalgelis ir Geismai Svajonės
NAUJAS MIKO PETRAUSKO

Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė
WORCESTERIO ORKESTROS 

Dviejų žodžių Polka ir Lietuvos Kvietkos 
Lietuvių Kareivių šokis ir Einik Polka

JUOZO ANTONELIO
Svajone ir Meilė ir Sudiev Sesutės16171

Kainos rekordų: 75c. vienas Rekordas. 
Siunčiame į kitus miestus.

Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tiktai yra Lietuvių kalboje. 

Katalogas dykai.

Jos-F.Budrik^
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III

Tel. Boulevard 4705

t
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DESPERATŲ DARBAS

Taigi bolševikai užsimanė su Susivienijimu “pro- 
votis”.

Savo slaptuose “kokosuose” dar prieš seimą jie bu
vo nutarę, jeigu seime jie neturės daugumos, tai trauk
ti Susivienijimą į teismą ir bandyti išimti prieš jį “in- 
džonkšeną”. Sulig šituo planu jie dabar ir elgiasi.

Norėdami padaryti daugiaus nesmagumo SLA. 
viršininkams, bolševikai skundžia Pildomosios Tarybos 
narius,* bet ne pačią organizaciją. Jų išrokavimas, mat, 
yra toks, kad, jeigu viršininkai bus apskųsti atskirai 
nuo organizacijos, tai jie bus priversti imti pinigus by
los vedimui iš savo kišenės, o ne iš SLA. iždo.

Tečiaus šitas skundikų “triksas” vargiai turės pa
sisekimo teisme. Juk teismas negali leisti, kad Susivie
nijimas nebūtų atstovaujamas teisme, nes tuomet or
ganizacija galėtų visai be reikalo nukentėti. Sakysime, 
SLA. viršininkai, nenorėdami “baderiuotis” su teismu 
(ir koks jiems reikalas tąsytis po teismus, kuomet dau
guma SLA. Pildomosios Tarybos narių negauna net 
jokios algos!), nestotų i teismą ir skundikų reikalavi
mai — “indžonkšenas” ir kiti dalykai — butų išpildyti. 
Aišku, kad organizacijai tuomet pasidalytų didelė 
skriauda.

Taigi teismas vargiai galės leisti, kad bolševikiški 
skundikai vestų bylą prieš Susivienijimą, neskųsdami 
paties Susivienijimo, o tik kabindamiesi prie atskirų 
asmenų. Jeigu jie norės rimtai kovoti teisme, tai jie 
gaus savo skundą pakeisti, —» na, ir tuomet prasidės 
atviros grumtynės tarpe bolševikiškos klikos ir Susivie
nijimo. Ar gali kas nors manyti, kad tose grumtynėse 
bolševikai laimės? Mums rodosi, kad nė patys bolševi
kų lyderiai į tai netiki. Jie tik mulkina savo pasekėjus, 
kad galėtų iškaulyti iš jų daugiau aukų.

Skundikai reikalauja laikino “indžonkšeno”, kuriuo 
butų uždrausta SLA. iždininkui Kazimierui Gugiui in
vestuoti SLA. pinigus į bondsus, /“morgičius” ir t. t.; 
bet jie sakosi nenorį sustabdyti išmokėjimą pašalpų li
goniams ir posmertinių, o taip pat mokėjimus einamų
jų Susivienijimo išlaidų.

Labai gerai. Jeigu skundikai pripažįsta K. Gugiui 
teisę mokėt iš SLA. iždo einamąsias išlaidas ir duoti 
pašalpas ligoniams bei pomirtines, tai jie tuo patim 
pripažįsta, kad K. Gugis yra SLA. iždininkas. Tai ku
riuo gi budu jie tikisi įstatyti į iždininko vietą savąjį 
Salaveičiką?

Jeigu jie nori to atsiekti, tai jie turės įrodyti teis
me, kad SLA. seimas, kuris posėdžiavo Chicagos Lietu
vių Auditorijoje nuo birželio 16 d. iki birželio 21 d., bu
vo “neteisėtas” ir kad “teisėtą, seimą” atlaikę Meldažio 
svetainėje “progresyviškieji” triukšmadariai, kurie už 
nesilaikymą tvarkos buvo išprašyti iš Lietuvių Audito
rijos. Šitokio .dalyko tečiaus bolševikai niekuomet ne
įrodys, nes faktai kalba prieš juos. Jeigu net visi dau
gumos delegatai,, prieš kuriuos bolševikai buvo sufab
rikavę skundus, butų atmesti, ir visi bolševikiškos ma
žumos delegatai, kurie dėl neteisingo išrinkimo buvo 
atmesti, butų pripažinti teisėtais, tai ir tuomet bolševi
kai dar butų mažumoje.

Vadinasi, bolševikų pretenzijos yra be jokio pama
to. Laimėt bylą teisme ir “nuverst” dabartinę Pildomą
ją Tarybą jie negali, kad ir čia dar taip jie stengtųsi. 
Bet, žinoma, jie gali “provotis” — panašiai, kaip “pro- 
vojosi” beveik per aštuonerius metus nabašninkas Ja- 
montas prieš “Naujienas”. Jie gali bylinėtis su Susivie
nijimu ir daryti jam bereikalingas išlaidas, — jeigu jie 
patys nesigailės leisti pinigus advokatų samdymui ir 
kitokioms surištoms su teismais išlaidoms.

O gal tai yra jų tikslas tąsyti Susivienijimą po teis
mus, kad butų progos daryti kolektas publikoje?

Tam laikui, kol eis byla, kurioje bolševikai steng
sis “įrodyti”, kad Bacevičiui, Petroniui, Salaveičikui ir 
kitiems “draugams” priklauso Susivienijimas, jie reika
lauja laikino “indžonkšeno”, idant nebūtų “išeikvotas” 
SLA. iždas. Bet “indžonkšeną” jie negali gauti, kol jie 
neužsistatys kaucijos, kuri užtikrintų, kad Susivieniji
mui nepasidarys nuostolių.

Jeigu Susivienijimui butų įsakyta per kokius metus 
laiko neinvestuoti savo pinigų į bondsus arba paskolas

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu: .

Metama --------------------- $8.0 '
Pusei metu ....................... _ 4.0
Trims mėnesiams ___________2.0
Dviem mėnesiam ____________ 1.5
Vienam mėnesiui ___________  .75

Chicagoj per iSneiiotojuai 
Viena kopija-------- -----------  8c
Savaitei 18c 
Mėnesiui_______ _________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metama M.. ....        ■ $7.00
Pusei metu .......... ._ 8.5(
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviems mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ._____—______ $8.0(
Pusei metų   a— 4.01
Trims mėnesiams ___ ._____ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ant pirmų “morgičių”, bet laikyti juos banke taupomo
je sąskaitoje (savings account), tai jisai pražudytų ke- 
lioliką tūkstančių dolerių. Už tą. sumą privalo atsakyt 
tie, kurie reikalauja “indžonkšeno”. Ir kad skundikai 
negalėtų nuo šitos atsakomybės išsisukti, tai jie turi 
uždėti atatinkamą bondsą. Atėjus laikui, kai skundikai 
bylą pralaimės (o jų pralaimėjimas yra neišvengiamas), 
tai iš to bondso turės būt atskaityta tiek, kiek reikia 
nuostolių ir bylos išlaidų padengimui.

Mus rodosi, butų gera bausmė bolševikams, jeigu 
SLA. Pildomoji Taryba nesipriešintų daviniui to “in
džonkšeno”, kurio bolševikai reikalauja, tik, žinoma, su 
ta sąlyga, kad jie uždėtų gerą kauciją. “Indžonkšenas” 
nekliudytų Susivienijimui vesti savo reikalus, mokėti 
pomirtines, ligos pašalpas ir t. t., o už pražudytą pelną 
dėl pinigų neinvestavimo j paskolas atsakytų skundikų 
kaucija!

žodžiu, perkratinėjus bolševikų skundą, darosi aiš
ku, kad jie patys nesižino ką darą. Matyt, juos yra ap
ėmusi desperacija. Susivienijimo seime bolševikų takti
ka buvo taip žiopla, kad reikėjo stebėtis, kaip suaugę 
žmonės gali taip elgtis, kaip jie elgėsi. Akyplėšiški bol
ševikų lyderiai privedė prie to, kad iš seimo salės tapo 
pašalinti visi “progresyvių delegatai”, ir ką jie dabar 
gali pasakyt savo pasekėjams, kurie atsidūrė už durų, 
negavę net nė seimo ženklelių?

Kad apdumti akis savo pasekėjams, bolševikų lyde
riai dabar ir ieško ko nepametė, bėgdami į teismą,. Juo
kingi sutvėrimai!

Apžvalga 
■■mr 

■■■■*------- r———- .

KAIP JIE MELUOJA

“Laisvėje” įdėta Mizaros te- 
egrama iš Chicagos apie 8 
triukšmadarių bylą policijos 
teisme, tokio turinio:

“Teismas panaikino bylas', 
kurias gegužinio SLA. susi
rinkimo fašistai buvo užve
dę prieš aštuonis draugus, 
kadangi skundikai neturėjo 
jokių įrodymų, kuom tie 
draugai butų nusikaltę. Reak
cionieriai per akis melavo, 
liudydami prieš mus.”
Gi iš tiesų buvo visai kitaip. 

Astuoni aršiausieji komunistų 
triukšmadariai buvo suareštuo
ti ii* padėti po kaucija' (po .$50 
cash kiekvienas). Kai atėjo jų 
jyla, tai liudininkai parodė teis
me už ką jie, buvo iš seimo sa- 
ės pašalinti, bet SLA. Prezi

dento vardu advokatas pareiš
kė teisme, kad seimas nenori 
triukšmadarius bausti, nes ir 
aiškus jau buvo jiems pasiųs
tas, kuriame buvo jiems priža
dėta susimyĮėjimas. Ir dėl to, 
<ad prezidento advokatas ne
reikalavo triukšmadarių nubau
dimo. tai teisėjas juos nuo 
bausmės paliuosavo. Priešingam 
atsitikime, jiems' butų buvę su- 
ru.

Komunistų spaudos melų 
apie SLA. seimą visuomenė

SLA. Seimo Atgarsiai
Komunistų pasamdytas proto 

paleistuvis St. Strazdas-Valonis 
dar prieš SLA. 36-to Seimo ati
darymą rašė, kad seime bus 
“battle royal”.

Kad komunistiniai chuliganai 
rūpestingai rengėsi prie bata
lijos šiame SLA. seime jau per 
daugiau kaip metus laiko, tai 
juvo matoma iš ūpo komunis
tų valdomose kuopose ir ypa
tingai 2 apskričio suvažiavi
muose. Bet batalijoj jie pasi
rodė labai prastai. Pats jų ge
nerolas Pruseika, su savo leite
nantais taip jau buvo labai 
prasti strategai.

Kaip pas patį Pruseiką ir jo 
pamočninkus, taip ir pas’ eili
nius raudongvardiečius geras 
bakunistinis ūpas buvo tik ligi 
tol, kol prez. Gegužis nepapra
šė žaldoką, Jusiu, Milių ir Pet- 
ronį apleisti svetainę, šitas 
prezidento pareiškimas visiems 
“progresyvio fronto” narsuo
liams išmušė ginklus iš jų ran
kų. Po šito pareiškimo nei vie
nas chuliganas jau nelipo ant 
kėdės drožti ugninį spyčių. Visi, 
kaip oisteriai. tylėjo ir tik 'ta
da pradėjo kaip liūtai raumoti 
ir baubti, kada atėjus policija 
pasiėmė “drg.” žaldoką.

prisiklausys dar daug, nes ko
munistams po jų “Waterloo” 
Chicagoje, nieko dauginus ir ne- 
bepalieka, kaip meluoti ir 
šmeižti savo oponentus. Tečiaus 
su melu jie toli nenuvažiuos. 
Susivienijimo nariai mokės at
skirti pelus nuo grudų.

Q APIE J. TAREILĄ

SLA. viršininkų rinkimų me
tu, kovo mėn. 20 d., buvo til- 
pęs “Naujienose” Bepartyvio 
straipsnis antrašte “Negalima 
tylėti”. Kalbant apie p. J. Ta- 
reilos kvalifikacijas, kaipo kan
didato į SLA. iždininkus, tenai 
buvo pasakyta:

“Tai buvęs saliunkyperis 
ir per save apsitrynęs džen- 
telmonas. Tūli garsina jį ap- 
tiekorium, bet pastaraisiais 
laikais daugelis buvusių sa- 
liunčikų išėjo į aptiekų biznį. 
Tareila, tiesa, yra aptiekos 
savininkas, bet dirbti joje 
nemoka ir jam nevalia.”
Tuose žodžiuose, kaip pats p. 

Tareila pareiškė, būdamas’ Chi
cagos seime, yra netiesos. Jisai 
sakosi ne tik esąs aptiekos sa
vininkas, bet ir turįs aptieko- 
riaus “laisnį”, kurį gavęs prieš 
5 metus, išlaikęs’ tam tikrą 
ekzameną.

Taigi šiuomi tas neteisingas 
parašymas apie p. Tareilą yra 
atitaisomas. Tikimės, kad se
kančioje rinkimų kampanijoje 
kandidatų kritikai bus atsar
gesni savo pareiškimuose.

Iš viso “progresyvio fronto” 
tik “drg.” Dr. Palevičius ir 
“drg.” Palevičienė pasirodė 
tikrais' karžygiais. Dr. Palevi
čius numušęs policistui nuo 
galvos kepurę bandė užmauti 
kėdę. Bet jam tai labai nepa
vyko. O “drg.” Palevičienč 
bebučiuodama dideliam airiui 
ranką, ją sukramtė. Gi “drau
gams” Bacevičiui, Andriuliui ir 
kitiems užteko tik to, kad po- 
licistas jiems pirštu pamojo. 
“Drg.” Salaveičikas stovėjo sa
vo pozicijoj kaip cvekas, bet 
policistui pamojus’ tik lept ir 
atsisėdo. Bet kapitalizmo sar
gas vis tiek jo nepasigailėjo ir 
paėmęs už rankos išvedė lau
kan.

Visai bereikalingai buvęs ka
daise žmogum L. Pruseika lie
ja krokodiliaus ašaras, kad, gir
di, policijantai ir slogeriai paro
dė, koki yra Chicagos “hospital- 
ity ”, apie kurią seimui kalbėjo 
majoro atstotas Wm. D. Saltiel. 
“Slogerių” visai nebuvo ir hie- 
ko neslogino. Dr. Palevičių ir 
kitus policistai apkumščiavo tik 
dėlto, kad jie šoko muštis su po- 
licistais. Delko gi Anriulis, 
Bacevičius, Mizara. ir šimtai ki
tų nebuvo sumušti ? Delko 

pats generolas Pruseika sveiką 
kaili išsinešė?

Labai suprantamas daiktas, 
kad komunistiniams šarlata
nams labai reikalingi mučelnin- 
kia ir p. Pruseika visoms spė
koms stengiasi juos iš savo 
nykščio iščiulpti. O kad tai 
sėkmingai padarius, tai reikia 
paleisti kuodaugiausia juodų 
durnų. Na, ir leidžia juos visi 
komunistiniai malūnai.

Apie sąžiningumą ar gėdą 
nei kalbos negali būti. Vieno 
tik žiūrima, tai kad labiau iš- 
koliojus, apšmeižus ir užrėkus 
“fašistus” ir “s'ocialfašistus”.

“Pažangieji” mučelninkai 
lementavoja debesius siekian
čiu balsu dėl Chicagos policijos 
“brutalumo” ir tuo pačiu sykiu 
vergiškai maldauja kapitalisti
ni teismą, kad jis pasiustų tą 
pačią Chicagos policiją iš ge- 
gužiniai-bagočinių SLA. turtą 
atimti. Vadinas', bučiuoja tą 
pačią policisto kumštį, dėl ku
rios smūgių jiems tenka verkti. 
Tai bent rrrrrrevoliucionumas I 
tai bent logika!

Bet štai kur šuniukas pakas
tas. Jie verkia, plūstasi ir kri
minaliu, šmeištu svaidosi ne dėl
to, kad buk juos policija sumu
šus, bet delt-O, kad jie, patys 
pamatė, kad jie visi yra ilgiau
sių ausų asilais. Jie buvo pil
niausiai prisirengę seimą, užka
riauti ir pagrobti visą SLA. su 
visu jo turtu, bet savo chuli
ganizmu patys save supliekė. 
Kad paslėpti šitą savo baisią 
nelaimę, tai reikia bliauti — ir 
bliauna!

Jei jie nemanė SLA. griauti, 
jei jie nemanė seimą skelti ir 
po to visos organizacijos, kaip, 
dabar jie svietui meluoja, tai 
kam jie BOIKOTAVO seimo 
rengimą ir seimui rengti komi
sijos parengtus' vakarus? Kam 
jie atskirai rengė koncertus, 
prakalbas ir pikniką? Kam jie 
iš kalno turėjo .nusamdę čielai 
savaitei Meldažio svetainę, kur 
jie galėtų mitingauti dienomis 
ir vakarais? Ir jeigu jie yra 
teisingi, jeigu jie nekonspira
vo prieš SLA., tai kam jie ket
virtadieny, birželio 19 d., laikė 
posėdžius uždarytomis durimis? 
čia labai aiškiai matosi niek- 
šiškiausis šarlatanizmas, kurį 
tik Komunistų Partijos politi
kieriai gali praktikuoti.

Labai gaila, kad šituo bolše
vikų manevru bus suklaidinta 
daug SLA. eilinių narių, ku
riems teks' pakelti skauddų me
džiaginį nuostolį,

—Julius Švitra.

ĮVAIRENYBES
Neakylus chirurgai
Statistika rodo, kad iš 2000 

padarytų operacijų pasitaiko 
viena arba dvi, kad žaizdoj yra 
paliekami visai pašaliniai daik
tai. Dažniausiai tai būna vatos 
gabalėliai, bet pasitaiko, kad, 
neatsargus chirurgas pamiršta 
žaizdoj pinceptą, žirkles, o kar
tą atsitiko, kad žaizdoj buvo 
palikti... akiniai! Nereikia ma
nyti, kad toki atsitikimai įvyks
ta tik su bepradedančiais prak
tikuotis gydytojais. Jų pasitai
ko ir geriausiose ligoninėse. 
Kad tokių nemalonumų išven
gus, visi daiktai prieš operaciją 
suskaitomi ir po operacijos pa
tikrinami. žaizdoj pasilikę 
daiktai vargšams ligoniams' di
delio smagumo nesudaro. Kai 
kada jie greitai ima pasireikš
ti, o kai kada žmogus juos, pa
junta tik po kelerių metų. Me
talinius daiktus yra lengva vi
duriuose, pastebėti, peršviečiant 
Rentegeno spinduliais. Bet va
tos gabalai, net peršviečiant, 
lieka nematomi. Todėl dabar 
gydytojai ieško būdų pagamin
ti tokiai mediciniškai vatai, ku
ri butų pastebima, perleidžiant 
Rentgeno spindulius. Tada' tokių 
nelaimingų atsitikimų nebūtų. 
Vienas Berlyno gydytojas sako
si esąs tokią vatą pagaminęs. 
Tai butų tikrai naudingas da
lykas.

Andreja Upite

Vaivorykštes Tiku
U latviško verti Emile Skujenieks

(Tąsa)
Robertas visą laiką sėdėjo 

lyg stabo ištiktas. Aplinkui 
pusnuogės figūros raitėsi fan- 
tastiškiausiose pozose. Jis ne
matė- Prieš jo akis mirgavo 
raudonas rūkas ir jame du 
gęstanti juodi taškai.

Tik už gerokos valandėlės jis 
atsikvošėjo ir pastebėjo, kad 
sėdi susikubrinęs į juros pusę 
ir kvailai išskėstomis akimis 
žiuri vienon vietpn . Tos trys 
iš atšlaitės atsigręžusios į jį — 
jis pastebėjo tris eiles baltų 
dantų. Ir plaukuotasai apsiver
tęs ant pilvo, bukas' ir juokin
gas lyg ruonis, snukį delnais 
parėmęs, žiopsojo į. jį. Pilnaku- 
nės damos, demonstratyviai at
sigręžę nuogosiomis nugaromis, 
didžiavosi savo nėriniais'.

Čia pat šalimais iš pušyno 
puses šlamėjo žingsniai. Rober
tas išsigandęs atsigręžė. Beveik 
tekina į jį bėgo tarnaitė Tildė.

“Pone, pone! Prašau tuojaus 
į namus!”

Iš lengvo Robertas atsipei
kėjo ir grįžo senajan pasaulin.

“O kas ten? Dega, ar ką?”
“Ponia prašė pakviesti. Tele

fonas skamba jau visą valan
dą.”

Robertas stengėsi jai akimis 
kuoskaudžiausiai įgelti. Vis’us 
susikaupusius kartumus bandė 
išlieti.

“Valandą! Ir tu tik dabar 
mane šauki?”

“Kad negalėjau Tamstos nie
kur rasti. Ieškojau, ieškojau... 
Dusyk buvau iki Edinburgo pa- 
vilijonui.”

¥Na, tai ką gi lakstai, lyg 
apkvaišusi avis!”

Jis nerangiai kėlėsi. Nei ne
žvilgterėjęs juros link, jis nu
sekė tarnaitę. Toji buvo su
traukusi pečius ir priekyštės 
kampu trynėsi akis.

Išbrido smėlį ir pateko tan 
pan ant lentų lieptų. Tildė, be
veik tekina, smulkiais žingsne
liais ėjo pirma. Robertas, lyg 
kam tai ant pykčio ėjo dide
liais lėtais ir bildančiais žings
niais. Kuo arčiau vasarnamiui, 
tuo didesnis darėsi jo pasipikti
nimas. Prie vartų išsitraukė iš 
sagos skylutes rožę ir numetė 
ją žemčn. Net koja priminė.

Langas į gonkų atdaras, bet 
sunkiosios drobines užlaidos 
užtrauktos ir susegtos. Kamba
rys atrodė pilnas prieblandos, 
drėgnu ir rusčiu. Fridą gulėjo 
supamoj kėdėj e, priegalviu už 
nugaros, kojos apklotos \ vilno
ne skara. Net sėdint ir per 
plačiąją suknią aiškiai matėsi 
nėštumas šeštame mėnesyje. 
Kiaurai per pudros klodą bala- 
vo ant veido gelsvos dėmės. 
Robertas nubloškė lazdą kam-, 
pan.

“Tai kas' ten vėl taip skam
bina?” Bet telefono čirškėji
mas antrame kambaryje su
trukdė ponios atsakymą. Ro
bertas piktai primetė trubelę 
prie ausies.

Tai buvo “Tarpininko” direk
torius Blukis. [širdęs iki pas
kutiniojo. Ką gi jis ištikrųjų 
manąs ? Dvyliktai paskelbęs 
nepaprastą direkcijos' posėdį, o 
paties nėra. Argi jie turį lai
ko visą dieną čia žiopsoti? Ka
da jis ištikrųjų busiąs?... Ati
dėti kitai dienai? Ne, jokių ati
dėliojimų, kai visas biznis bai
gią iširti... Pusę keturių ir 
gana. Jie lauksią. Mandelis jau 
net dusyk skambinęs iš apy
gardos teismo...

Trubelė piktai subarškėjo ant 
aparato. Robertas sugręžė dan
timis. Šiberiai ir kromelnin
kai, ne kas kita! Jame užvi
rė įx)ks pyktis, kad pirmajam 
pasitaikiusiajam galėtų kirsti 
antausį. Ponia Sluoka nors ir 
tikrai nepasižadėjo, bet jam 
vistik atrodė, kad dar išira vi
si jo planai ir pasiryžimai. Vėl 
jis pamatė tuodu brendant į ju

rą ir nusispiove. Piktas, še
rius pasistatęs, jis išėjo atgal, 

“Kromelninkai! Idiotai pra
keiktieji! Nei vienos, dienos 
neduoda žmogui—ramiai kaulus 
atitiesti.”

[ Fridos šaltąjį matuojantį 
žvilgsnį nekreipė dėmesio.

“Ką gi tu čia taip užsidariu
si? Juk čia galima užtrokšti. 
Atleisk gi tuos skarmalus! Iš
eitum verčiau kokiai valandai 
pajurin, pasėdėtum piieš sau
lę”

Dabar žmona pakėlė pilkąsias 
akis nuo knygos.

“Aš bijau, kad man neatsi
rastų M<oks kavalierius.”

“Kaip? Kas gi čia- per kal
bos? Vėl pradedi ką nors?”

Jis išsitiesė nevaldomo nepa
sitenkinimo pagautas. Ką tai 
ištikrųjų reiškia? Ar tik ji ne
bus ką nors sužinojusi apie va
karykštį vakarą? Be abejo! 
Juk čia plepalai vaikšto lyg ko
kiame Lietgalčs kaime. Bet jis 
truputį prisibijojo ir pasidarė 
mažesniu. Norėjo pradėti švel
nesniu tonu. Bet vėl sutrukdė 
telefono čirškėjimas.

Dabar kalbėjo uošvis. Kaip 
gyvuoja Fridą? Ką jis ten 
puotaująs ir nevažiuojąs? Ar 
Krėslinio nėra matęs? Tegu va
žiuoja abu tuojaus čion. Kaip 
išėję teisme?..

Toliau Robertas jau nebega
lėjo suprasti, Aparate pradė
jo braškėti ir čirškėti. Bet 
nuo balso buvo girdėti, kad nie
kas geras ten negalėjo būti.

Jis jau buvo prie išorinių du
rų, kai Fridą jį pasišaukė at
gal.

“Ar tu nebūtum toks geras, 
nueiti į butą. Komodos viršu
tiniame stalčiuje aksominis 
priegalvis—ružavas, su aguono
mis-../’

“Jei laiko užteks!”
Jis užkirto barškančias stik

lines duris, žmonos prašymas 
antra ausimi išgarmėjo. Abe- 
jingasai, lyg svetimam žmogui 
skirtasai balso skambėjimas jo 
hebeužgavo. Jau senai nebe- 
užgavo. Papratęs. Kiekvieną 
dieną patsai turi tiek rūpesčio 
ir Susijaudinimų. O žmona su 
kiekviena diena darėsi vis ma
žiau įdomi, pastaruoju laiku net 
biauri. Kad tas gi greičiau pa
sibaigtų! Jis čia turi gyventi 
lyg kokioje klinikoje. Užskleisti 
langai, vilnones skaros, ružavi 
priegalviai su aguonomis... 
Pu..!

Kieme vartelius užkirto dar 
smarkiau. Antros klašes kupė 
jau sėdėjo aukštoji, išblyšku- 
sioji ponia Reinvaldienė juoda
me apsiauste ir juodoje šiaudi
nėje skrybėlėje. Važiavo iš 
didžiojo sudnos dienos laukian
čiųjų susirinkimo šloke. Prie
šais' ją sėdėjo šokę jas į aukštį 
su kartimi Lipertas, klasiškai 
gražaus stuomens jaunikaitis 
mėlynomis, sapningai liūdnomis 
akimis*

Ponios Keinvaldienčs ranka 
buvo be pirštinės. Robertas 
svyravo, ar bučiuoti ją, ar ne. 
Bet ji jau pati atitraukė ją ir 
taip likvidavo nepatogiąją si
tuaciją. Liperto ranka buvo 
šilta ir lepi, lyg moteriška. 
Lengvame paspaudime jautėsi 
kas tai iš mėlynųjų akių liūd
numo.

Robertas atsilošė sėdynėje ir 
išsitraukė portsigarą. Bet po
nia su prašymu pakėlė ranką.

“Prašau, prašau! Aš negaliu 
pakęsti tabako”.

“Sulig įsakymu!”
Jis ironiškai nusilenkė ir pa

slėpė papirosus. Ir pamanė sau 
—-kaip gi ji namie gali pakęsti, 
kai visi kamlrariai pamėlynavę 
nuo Reinvaldo papirosų. Nuduo
da, lyg ką tik iš vienuolyno kė
lės įsisėdusi vagonam (B. d.)

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Auto nelaimėje žuvo du 
chicagiečiai

Trys asmenys, jų tarpe du 
chicagiečiai, buvo užmušti, o ki
tu du su žeista^ kai autas, ku
riuo jie važiavo, įbėgu į grio
vį ir apsivertė. Užmuštieji yra 
Joseph W. Boyer, 401 Austin 
Avė., ir George A. Quinby, 222 
So. Ilamlin Avė.

Keturi mirė dėl karščio

Vakar, apie 1 vai. po pietų, 
temperatūra pasiekė 93 laips
nius. Laukta, kad vėliau ji pa
sieks 95 laipsnių. Karštis jau 
pasigavo keturias aukas. Vie
na jų tai nepažįstamas vyras, 
apie 55 metų amžiaus. Jis mi
rė Dr. A. 1). Radę lite (dentisto) 
ofise* Širdies liga. Kitos karš
čio aukos buvo: Hermai) Deutch, 
58 metų, gyv. 1318 'North \Ves
teri) Avė.; nepažintas vyras 
la.pie 50 metų, mirė prie Con- 
,gress ir Morgan gatvių; Mis. 
Fannie ’Rosenthal, 3912 Pine 
G rovė Avė.

Oro biuras pranašavo nak
čiai iš pirmadienio į antradie
ni lietu; laukta šaltesnio oi o 
po lietaus.

[Pacific and Atlantic Photo]

Washington, D. C. — Olvier 
VVendell Holmes, Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, kuris įspėja 
nevaržyti perdaug atskirų val
stijų teises'.

Janulis, 3430 So. Morgan St.; 
pirm, pagelb. J. Balčiūnas, 3200 
So. Lowe Avė.; nutarimų rašt. 
Peter Kiltis, 3144 Auburn Avė.; 
fin. rašt. A. Kaulakis. 3842 So. 
Union Avė.; iždininkas Jul. Race- 
vičia, 3326 So. Union Avė.
Susirinkimus laiko kas pirmų sek

madienį kiekvieno .mėnesio, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1867; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

Lietuvės Akušerės____
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Theraąy & Midvrife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hąmlock 9252 

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

-O------

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS, MOTORŲ IR VY
RŲ. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Xreonis» 917 W. 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičiene, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

Akių Gydytojai

VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ

Gr abortai
BUTKUS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161 
-------O-------

SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempima. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama' į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.- Nedėlioj nilo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

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

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

TeL Bmnsvrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathenuia

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Bankų

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS i 

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki II 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 do piet 

Telefonas Cana| 0464

JONAS PETKUS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

. ---------O---------
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS SPECIALISTAS

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

Telefonas Boulevard 1939 \

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. 111.

Morano — Aiello gon
ge nudaigojusi re

porterį
Policija, sakoma, gavusi aiš

kių informacijų, kad Tribūne 
reporterį Lingle nudaigojusi 
Morano-Aiello gengčs nariai. 
Policija ieško keturių gengste- 
rių — James Forsythe, Solo- 
mon Gurmano, F rauk Noonano 
ir Frank Fosterio.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams

Kantinės ir čigonu 
tarpe

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA.
— Pirm. K. Meliauskienė, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield Avė.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskienė, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai Įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dieną, 7:00 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 46 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Grinkiškiu par., Rudžiu kaime. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudinje 
moterĮ Marijona. po tėvais 
Rimkaitę, dvi dukteris, Olesė ir 
Bronislava, du sūnūs — Sta
nislovas ir Jonas ir viena brolį 
Adolis, Amerikoj, o Lietuvoj 
tėvus, broli Stanislovą ir gimi
nes. Kuiūis pašarvotas randasi 
6108 So. State St.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
birželio 25 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A, A. Jono Petkaus' gi
minės, draugai ir pažĮstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
------ O-------

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9

Res.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare. 

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

--------- O---------
Oflio Telefonai Vlrglnla OOSfl 

Bea. Tel. Van Bnrea 686H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoa 71 ryto iki 1 po pietą, » iki 4
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die

na. Namą ofinaa North Biria
3413 Franklin Blvd.

Valandoa 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas t

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

ir

Pašauti yra “kunigaikštis’’ 
Petras Rimbo ir jo pati, žino
mi, kaip vienos Chicagos čigo
nų genties “karalius” ir “ka
ralienė”. Policija mano, kad 
Petrą ir jo moterį pašovę ki
tos genties čigonai.

Nušovė holdaperj

\Villiam Karvanek, 5825 So. 
Troy st., ir du jo draugai mė
gino padaryti holdapą M. Bo- 
h lenui ir Joseph Kolėriui, spe
cialioms policininkams. Boland 
pašovė Karvanoką i širdį. Tas 
suklupo, o jo draugai, įpuolė 
į savo autą, pabėgo.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS^ 
ASSOCIATION

AK JUS TURITE KOKIU 
KEBLUMU?

Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?

ninkait"* tUrlU' ne8,na,fUn”) rendau-

Apsisaugokit tuleš 
sruinuH ir keblumus

Gaukite penkių ir 
pareiškimus dykai.

kokius uors nesmn- 
su remlauidnkais..

tris dešimt dienų

Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
l'Siimkit apdraudos palisanors Jūsų keblumus.' * 1 kokius
Po prisidėjimo prie g|08> 

buvimas namo savininku bus gumas.
ų asociacijos, 

vien sma-
Ateikite ir pasitarkite su 

pertais patarėjais, legaliuose 
dalykuose, bile laiku, dienų ar

musų iks
ai' biznio 
vakare.

CITY OF CHICAC ■ ) landlords 
AS’SOC IATION

1050 South Ashland Avė., •» 
Ashland prie ITtli St. 
Tcl. Itoiilevurd 787H

augštlis

RAS 
MADE GOOD with 

millions!

M-

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces tor 25/ 
Pure — Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

VSED BY OUR GOVERNMENT

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

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

-----------O— .

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

*• Balzamuotojas

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

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

K. GUGIS
, ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS ’

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
TVjI. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakarų, išskyrus ketverge. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Pirm.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1930 metų: pirm. T. S.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 22 dieną, 11:50 valan
dą vakare, 1930 m., sulaukės 
45 m. amžiaus, gimęs Biržų 
ąpskr., Žtzmiti kaime, Saločių 
pa; p. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Veroniką, du su- 
nu — Joną ir Edvardą, marčią 
Margaretą, dukterį Oną, brolį 
Joną, brolienę Marijoną ir gi
mines. Brolį Antaną Kanadoj, 
o Lietuvoj broli ir dvi seseris. 
Kūnas pašarvotas randasi 837 
W. 33rd PI.

Laidotuves Įvyks ketverge, 
birželio 26 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Baraus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dūkte, 
Marti, Brolis, Broliene, 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 

^000 S'. Rockvvell St.; pirm. pag. 
Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh

Kaulakis, 3842 S. Union Av6.; fin. 
rašt. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną menes; 

kas pirmą penktadieni, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3.133 S. lialsted St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West l’ulhnan, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kiene, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, 111.; kasierius An
tanas Čėsna, 4501 S., Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienj, 1 vai. po piet, Davis 
Sųuare parko svetainėj. Priima j 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 
iki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Sofija Loretta Kareiva
z Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 22 dieną, 3 vai. 

ryte, 1930 m., po trumpos ligos Kerrville, >Texas, sulau
kus 17 metų amžiaus, gimus Chicagoj — Tqwii of Lake 
sausio 23, 1913. Paliko dideliame nuliūdime tėvą Antaną, 
motiną Kotriną, brolį Eduardą, 2 dėdes Joną ir Vincentą 
Kareivos, tetą Oną Petraitienę ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi Eudeikio koplyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

. Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 26 dieną, 8 vai. 
ryte iš Eudeikio koplyčios į švento Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Lorettos Kareivos gimines, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame

Tėvai, Brolis, Dėdės, Teta ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 

Yards 1741.

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobiliim visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J.
Pigiausias 
Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 6203

1327 So. 49th Ct.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenve 
Phone Boulevard 7878

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos 
--------------------------------------------- .

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

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

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

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

Simpatiškas— A 
Mandagus — M 
Geresnis ir pi-1 
gesnis už- ki-L. 
tų patarnavi- W 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI • 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

I)Ra p. z. zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedeiibj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJA 9 JR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenoe
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Room 928
Tcl. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus S u batas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tcl. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomia

įvairus Gydytojai John Kuchinskas
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AIIN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandose
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 8202

Rezidencijos Tel. Midway 5512Raiph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-9241 

Valandos: Patiedėliais ir Ketvergaū
3 iki 8 vai. vak. Utaminkaia ir ’ 

Pėtnyčięinis 1 iki 6 v. v.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunnieatyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9190 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9606

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS ,

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearhom Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
. Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulovaid 2800

Re.1. 6515 So. ';<tc.\w<ll St.
Tel. liepublic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Areštuotų S. L. A 
Seime bolševikų 

teismas

Komunistai savo lape, vakar 
dieną, džiaugiasi, kad areštuo
tieji už kėlimą betvarkes SLA. 
Seime bolševikai buvę išteisin
ti. Suprantama, džiaugtis 
jiems yra ko.

Bet ir tame pareiškime, kaip 
kituose savo raštuose, komu
nistai nudažo Įvykį savaip.

Faktas yra tas, kad bolševi
kai buvo ne išteisinti, bet pa
leisti. Koks skirtumas taiT> iš
teisinimo ir paleidimo? Ogi 
teks: Susivienijimo Lietuvių

tų pritarimu, davė atsakymą. 
Ir tarpe kito ko tame atsaky
me, 6-nie paragrafe, buvo Įsi
žadėta prašyti, idant teismas 
pasigailėtų areštuotųjų 'komu
nistų. Žemiau paduosiu minėtą 
paragrafą ištisai. Ve jis:

“(>. S.L.A. ir Seimo prezi
dentas p. Gegužis negali at
šaukti jokių kaltinimą prieš 
triukšmadarius, nes ne S.L.A., 
ne jo Seimo ir ne p. Gegužio, 
bet Illinois valstijos įstatymai 
liepiantieji viešąją tvarką bu
vo peržengti, bet p. Gegužis, 
kaip Seimo pirmininkas, dės vi
sas pastangas, jei kuris iš Sei
mui akredituotų delegatų bu
tų suareštuotas, kad Teismas 
jo pasigailėtų“.

Tai tokį prižadą davė S.L.A. 
Seimas. Tą prižadą p. Gegužis 
ir išpildė.

O komunistai nušviečia bylą 
taip, kad atrodo, jogei p. Ge
gužis dėjęs pastangas, idant 
teismas areštuotus komunistus 
nubaustų. Well, komunistams

Lietuvių Amerikoje prezidentas melavimas yra priprastas daly- 
fč. Gegužis ir adv. Borden pra- kas-
šė teismą ne nubausti kaltina- Juokingas įvykis pasitaikė ir 
iriuosius, ‘bet paleisti juos. Teis- teisme. Kaip žinoma, ši komu
nas ir paleido. nistl? 1?yla perkratinėta muni-

Gal kam bus nuostabu, kad p‘ipaliame teisme ai ba, kaip pa- 
S sivienijimo prezidentas pasi
elgė taip, o ne kitaip. Stebėtis 
(cciaii nereikia. Diar ketvirta- 
d n j, birželio 19 dieną, komu- 
n’:tai atsiuntė Seimo (lelega- 
t ms laišką. Jame išdėstė jie

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

st.

po

■ , kuris neklaus jūsų 
skauda. l>et pats pasakys 

yra

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jut kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mano. Mann pilnas išegzamtnavl- 
nias atidengs jūsų tikrrj liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jutns sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistą, 
kur ir kas jums skauda. ___ _
po galutino išegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BĮ v d., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 rytų iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedč- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

ĮS1GYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATJON

105(1 South AhIiIhikI Ae._ !ž nugštilH
Aslilnnd prie 47tli St.

Tel. Boulcvnrd 7878
$3 I METUS $3 Į METUS

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Antradienis, birž. 24, 1930

[ CLASSIFIED APS. ~Į
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rūšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo; kambarys, valgis ir gera 
mokestis, 4449 S. Halsted St.

prastai sakoma, — “poliskor- 
te“. čia klausoma menkesnes 
svarbos bylų. Vienok ir čia ko
munistai mėgino iškelti “dide
lius dalykus”. Jie pradėjo aiš
kinti, buk Susivienijimo virši

ji >kiomis sąlygomis norėtų grįž-1 n’nhai išeikvoję organizacijos 
t i atgal į Seimo posėdžius. I tą turt«- Teisėjas betgi pastebė- 
bo ševikų laišką Mandatu Ko-U” Jiems: nc aPle lšc,k-
r isija, su pilnu Seimo delega- vojimij ar apsaugą turto klau- 

simas sukasi; Teismas turi kal
tinimą, kad jus kėlę suirutę.

Bet, kaip minėta aukščiau; 
p. Gegužis rekomendavo palei
sti kaltinamuosius ir teismas 
rekomendaciją priėmė.

į Bolševikai, matyti, buvo ge- 
rokai nusigandę dėl areštavi
mo. Bylai susirinko jų pilnas 

> Sujudinanti atvaizda- didžiulis teismo kambarys. Ir 
vimą r’ 
mūšio!
Aeroplanai, Tankai, 
Artilerija, Kavalerija, 
Infanterija ir kiti VEI
KIME!
įdomios parodos gink
lų, jrengimo ir reik
menų visų musų Ar
mijos skyrių.

paliko tuščias, Demonstracija, kokia 1 
kada buvo Jungt. Vai- visas kambarys. 
Puikiausi Thearle-Duf- .S'aV° laiX'
field Co. fejerverkai, džiaugiasi dar, kad 

Militarinis Turnamentas ir Paroda kas negalėjęs pasakyti kuri ko- 
Sixth jį-’ 2^* Army munistė pirštą jam įkandusi.

Soldier Field, Grant Parke, Chicago Manau, kad tikrai yra) kuo 
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 y.p.p. džiaugtis. Žinote, ne tik poli- 

ĮŽANGA $100 cininkų pirštus kandžioti, bet
Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės ir drabužius draskyti yra drau- 

$1.50. Box sėdynės $3.50 džiama. Ir komunistų laimė, 
Grynos pajamos eina Army Relief » i nnlirininkn« tnrėin +nkin Society, pagelbai neturtingų našlių poiieininKas turėjo Tokią 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są-Į trumpą atmintį. Rep.
stato.

Lietuvių Vakaras bus Pėtnyčioj, 
Birželio 27

chateau-rhierry | jejgu p. Gegužis nebūtų reko
mendavęs paleisti kaltinamuo
sius, tai tur but visi jie bu
tų stoję prieš teismą kaip liu
dininkai. Ale to nereikėjo.

Ir ka<|a byla buvo likviduo
ta, tai apleidus bolševikams sa- 

praktiškai,

bolševikai
policinin-

[1‘aclflo and Atlantic Photol

Paryžius. Magda Lupescu, dėl 
kurios' dabartinis Rumunijos 
karalius Karolis II buvo sosto 
atsižadėjęs. Su ja jis gyveno 
kelis metus.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
[TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritą 
pirmin.

Pavyzdžiui, * jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui., O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo IŠ

MADOS

Šiandie nagrinėjama 
bolševikų skundas 
prieš Susivienijimo 

viršininkus
Žmonos ir Motinos
Reikalingos 
tikslios - 
higienos!

> VA-JELyra 
saugus, ne- 
žalingas, 

, moksliš kas, 
ti.kslus ir pil- 

■ niausią užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E 

, Nedažantis, be kvaps
nio, neturi riebumų.
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie-

• kininkas turi jj $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbę jų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki
ninką!

Bolševikai iškėlė bylą įprieš 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 'Pildomąją Tarybą. Tary
bos nariams buvo įsakyta atsi
lankyti pirmadienį, birželio 23 
dieną, į teisėjo Michael Fein- 
berg 'kambarį, pavieto 
je (county building), 
savo pareiškimus.

Teisėjas Fe i n be r g
skundo nagrinėjimą
dienos, t. y. antradienio, 
Želio 24.

šiandie byla prasidės 11

trobėsy- 
ir duoti

i'ki šios
bir-

va-

-

* ♦ *

tilpo “Ntuijieno- 
skundo turinys.

RAMOVA
THEATRE

35111 and Halsted Streeto

Šiandie
Dviguba programa

‘Around the Corner”
su GEORGE SID-NEY ir 
CHARLIE MURRAY ir

“Alias French Gertie”
Su BEBE DANIELS

Taipgi 
Vitaphone Vodevilio Aktai

Vakar jau 
se“ bolševikų 
Čia dar suminėsiu jo esmę 
trumpai.

Byla iškelta ne prieš Susi
vienijimą kaip organizaciją, bet 
(prieš Susivienijimo Pildomąją 
Tarybą — prieš pavienius as
menis: 'Stt. Gegužį, Mikalauską, 
p-lę Jurgeliutę, D-rą Klimą, iBa- 
gins'ką ir Januškevičių.

Skundė sakoma, buk jų, bol
ševikų, išrinktoji “piklPmoji 
taryba“ (Meklažio svetainėje) 
esąntys teisoti Susivienijimo 
viršininkai.

Pasiremdami tuo, bolševikai 
prašo, kad Susivienijimo 
teismas pavestų jiems, 
vikams.

• Kadangi jie nužiūri,

vairą 
bolše-

byla gali užsitęsti ilgesnį lai
ką, tai prašo indžionkšeno, ku
ris uždraustų Pildomajai Ta
rybai (t.y. pp. Gegužiui, Jur- 
geliutei ir kitiems tarybos na
riams) daryti išmokėjimus tam 
tikrų sumų, surištus su orga
nizacijos biznio vedimu.

* * *
Chicagos lietuviai įdomauja 

kokiais tikslais bolševikai iš- 
<ėlė šią bylą teisme, 
di, jie laimės?

Ką pirmoji teismo 
ja pasakys, išgirsime 
O rytoj ir “Naujienų 
tojai sužinos.

Kai dėl klausimo, kokiais tik-

For Rent
Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
G Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. kedzie Avė.

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS UŽ VISĄ DARBĄ. 
Popieruojąme ir pentuojame pagal 
Jūsų noro, APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI,

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

Financial
Finansai-Paskoloi

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division Street

' “Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mtnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobiliu bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvell 2000

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgičių 
J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Klekvienan, ypačiai jaunos vedusios poros, 

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

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis —* nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. ’ apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešlme jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

FEDERAL elektrikinS skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At
dara vakarais.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU savo vyro Tony Kar- 
nelsky. Malonėkit sugryšt, nes ne- 
juš kaip buvo. Vaikai neturi ką 
valgyt. Kas praneš, apie jį, tam 
duosiu dovanų $500.00,

A. KARNELSKY, 
10125 S. Princeton Avė., Chicago.

PAIEŠKAU brolio Kostanto Lo* 
žiekio, girdėjau, kad gyvena Chica* 
goj. Patsai ar kitas praneškite 
man, nes noriu pasimatyti. Juozas 
uožiekis, Tel. Lafayette 1704.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU patyręs bųčeris ir pardavė- 
jas. Turiu gerą patyrimą. Dirbsiu 
iž mažą atlyginimą. Kalbu gerai, 
enkiškai, rusiškai, angliškai ir lietu

viškai. Box 1206, 1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU darbo i pekamę, pir
muoju ar antruoju piekoriu. M. A., 

0747 S. Indiana Avė. Tel. Commo- 
dore 0329.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

RENDON labai geras Storas, su C 
kambarių flatu, tinkamas visokiam 
bizniui, labiausia grosernei, nes nė
ra aplinkui tokio biznio per bloką. 
5129 S. Ashland Avė.

RENDON 4 kambarių šviesus fin
tas, mažai šeimynai, 1 lubds, elek 
tra, gazas, švarus porčiai iš fronto 
ir užpakalio. Rendos $12 mėnesiui. 
550 W. 42 PI.

Aųtomobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais Įtai
symais. sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

---------------—.——t----------
FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 

1930 LAI8NIS DYKAI 
Sport Roadeter vėliausia 
Standard Coupe vėliausia

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca! Co., Saint 
Louis, U. S. A.

r

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo mokėti 50c ar 
daugiau, kad gauti geru dantų 
košelę. Listerine Tooth Pašto, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galitff eutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitų. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

'įonik
DEL ISTPIOVIMŲ IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik- 7 
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

___  is-
Ką, gir-

instanci-
šiandie.

ką jie tikisi jos pagelba laimė
ti, tai atsakymą ’į jį jie laiko 
paslaptyje, “savųjų tarpe“.

Bet galima nužiūrėti, kad 
bent bolševikų vadai pralaimė
ti nieko ypatingo nepralaimės.

Viena, patys pinigų bylai ve
sti jie nedės. Tam tikslui jie 
turi sekėjų. Štai iš< tų sekėjų 
vadai kaulys aukų teismo lė
šoms padengti.

Jei teisme bolševikai prakiš, 
tai vis vien jie pasiliks Susi
vienijimo nariai ir vėl mėgins 
atakuoti Susivienijimo viršinin
kus, kaip atakavo iki šiol.

O laimėti kai ką yra gali
mybių. Ir svarbiausias laimėji
mas bene bus tas, kad atsiras 
(galimybių naujam fondjiii au
kų rinkti — kaulyti pinigų by
lai vesti. Nors reikia pripąži li
ti, kad bylos vedimas kaštuos 
jiems, bet galima numanyti, 
kad ne vienas doleris pasiliks 
ir “jų pačių“ reikalams.

Pasipinigauti, po priedanga 
bylos vedimo, bus gera proga 
— tokia proga, kokios bolše
vikai jau ilgoką laiką neturė
jo. Kep.

Stasys Vaškelevičius 
(ar Vaškevičius) 
prašau atsiliepti

P-nas Vaškelevičius prašomas 
yra pasimatyti su savo pusbro
liu, p. A. Bielinskiu, kuris at
vyko Chicagon iš Detroit, Mich. 
Prašomas užeiti adresu 1640 
North Leavitt street; telefonas 
— Brunsvvick 5533.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8|4XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

1030
1030
1020
1029 
1920 
1929

$495 
 _ ...................... 8495 
Town Sedan išvaž. 2160 mylią $465 
Standard Coupe nepaprasta vertė $295 
- ‘ _________ ____ . $375

$375
Tudor, nauji tairai, iftv. 2700 m. 
Roadster, tilt Windshield, spotlight 

Visi karai turi 90 dienų raStižką 
garantiją. $20 iki įmokėti. 

M. J. KELLY. 
4445 West Madison St.

PIRKSIU Model A-^ord pigiai 
už cash, .arba kitą lengvą mašiną 
Pašaukite vakarais nuo 6:30 iki 9 
vai. Hemlock 8013.

Business Chance*
_______ PardavimuiBizniai

GROSERNfi ir bučernė; moder
niški fixturiai, gera vieta, pigi ren- 
da. Bargenas. 2450 W. 59 St.

KRAUTUVĖ — saldainių, cigarų, 
tabako, smulkmenų, parsiduoda iš 
priežasties ligos, $250. 3413 W. 51 
St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimni

PARDAVIMUI arba mainymui 
17fi akcriij farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare. 4555 S. Marshfield 
Avė., Chicago.

65 AKERIŲ FARMA
namo, loto arba

2661. — Paskiausios mados mode- 
is. Labai graži ir paprasta gatvėn 

eiti sporto suknele. Tinka iš bile 
kokios vienos spalvos materijos. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 718, ir 40 colių ~>er kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
'naduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
aakvmu. Laiškus reikia adresuoti:

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

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų 

ir Kliubų Bridgeporte, turės savo 
mėnesiui mitingą, utarninke, birže
lio 24 d., 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted St. Malonėkite visi viršinin
kai ir atstovai pribūti, nes turimo 
daug dalykų dėl apsvarstymo.

M. Z. Kadziauskas, sekr.

Išsimaino ant 
parduosiu pigiai, — be stocko, Wis- 
consin Valstijoj. 
Chicagos, prie 
Route 41. Yra 9 
lty mylios nuo Green Bay Lake, 
kur milijonai žmonių r 
kožną vasarą. Yra daug vasarna
mių. Šita farma tinka ne tik dėl 
farmeriavimo, bet ir bizniui —• kaip 
gaso stotis. Sandwich Stand ir Road 
House. MorgiČių ant farmos nėra. 
Kas turite namą arba lotą, priim
siu j mainus. Nedaro skirtumo ko
kioj apielinkėj. Atsišaukite tuoj, 
nes aš važiuosiu j Wisconsin suba- 
toj iš ryto. Kam reikalinga tokia 
vieta, galėsite su manim važiuot pa
matyt.

Matykite savininką

J. NA'MON

250 mylių nuo 
cementinio kelio, 
blokai nuo miesto,

suvažiuoja

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist.)

SHADY LAWN 
RESORT

J. J. PRUSZKA, Sav. 
SODUS, MICH.

> BenttJn Harbor 7040 F 1-2Tel.
Jau atsidarė Shady Liwn va

sarinis rezortas, vedahias Mrs. J. . 
J. Pruczka, kur jus jausitės kaip 
namie ir kur jus Kuogeriausia 
praleisite vasaros vakacijas. Čia 
jus galite žuvauti, maudytis, val
tele plaukioti, žaisti tennis, 
croųuet. vaikščioti miškuose ir 
gėrėtis gražiomis apielinkėmis.

Jus galite atvažiuoti laivu, bu- 
su ar traukiniu j Benton Harbor 
ir pašaukti mus telefonu, o mes 
atvyksime už kelių minučių. Au
tomobiliais važiuoti U. S. 12 ke
kių per Michigan City j Benton 
Harbor, ten paimti Pipestone ke
lia iki mokyklos, pasukti po kai
rei, pavažiavus apie 1 mylią iki 
kito kelio pasukti po dešinei ir 
važiuoti apie 4 mylias iki Shady 
Lavvn Resort.

[CLASSIFIED APS.
. Business Service

r u u-u

NAMU REMODELIAVIMAS
Garažai, porėtai, pamatai, sankrovų prie

kiai. kambariai bungalow viškoso, stogų 
dengimas.

SUTALPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visų darbų galima padaryti su $5 jmokė- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuokito

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

6755 So. Western Avė.
Grovehill 1038

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo eųuity tuščia

me restriktuotame Jote ant automo
bilio. Rašykite Box 1207. 1739 S. 
Halsted St.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam Ir
Dekoruojant

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
GBAŽUS VASARNAMIS

' Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems Žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

MES pastatome , garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymų. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 imoketi, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Nonvood Park 
Avė. (N. W. Highvvay) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

Paul M. Snuth & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. I>afayette 0455

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

REIKIA VYRU — švariu, inteli- 
gentiškų ir darbščių vyrų, 
netų amžiaus, dirbti liuosu 
’ageidaujama vyrų su karais. 
;ovus darbas su proga išsidirbti.

Room 925,
1 So. La Saite St.

25—35 
laiku.
Pas-

TURIU paaukoti šiaurvavakarinj 
<ampa, 73 ir Talman gatvių, 60x125. 
$3000, vertas $4500. Savininkas tel. 
Wentworth 2126.

jogei

PARDAVIMUI namas su groserne 
ir 5 kambariai gyvenimui, lotas 
60x135. Kaina $6,500, įmokėti 
$1500. 11219 S. Homan Avė. Tel, 
Beverly 4622,


