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Voldemaras Bandė Bėg 
Ii iš Trėmimo

Pasakomis bolševi
kai ramina badau

jančią Rusiją
MASKVA, liep. 28. — Ita

lija ir Graikija didžiuojas, kaip 
žinomai, savo praeitim, savo se- 

Pabėgimas tačiau nepavyko.- Suimti aš-l»ovc: J«ngtinčs Amerikos vai- 
. v ••• stybes didžiuojasi savo dabar-tuom sąmokslininkai, ruosusieji nepa- timi. O bolševikų Rusija di- 

sisekusį buvusio Lietuvos diktatoriaus savo at,itim c . _ Sovietų spauda ir įvairus at
sakingi bolševikų \ valdininkai 
dieną iš dienos gražiausiais da

rios trem- žais piešia sovietijos gyvento- 
Voldemaras jams “busimą sovietų Sąjun

gą” ir dirba Įvairiausius pla
nus. Kiekvienoj gyvenimo srity 
jie turi savo “piatilietką” — 
penkerių metų planą — pra
dedant nuo valstybės pramo
nės ir baigiant krašto žmonių 
namų gyvenimu, 
gyvenimo srityse 
metų planai.

Bolševikai taip 
apie ateitį, matyt, dėl to, kad 
dabartinis gyventojų būvis yra 
be galo blogas. Krašte jaučiama 
didelė stoka maisto. Maisto ga
vimo kortos ir ilgiausios 
degos 
krautuvėmis — vis dar tebėra 
“normalus” pasireiškimas. Kai 
kurių produktų visiškai nėra. 
Maskvos namai atrodo kaip tik
ri skruzdynai, kuriuose nieka
dos nesibaigia barniai, vaidai 
ir dagi peštynės tarp jų gy
ventojų.

Dėlto bolševikai ir .ramina 
gyventojus savo penkerių me- 

I tų ir kitokiais planais. Einant 
tais planais, iki 1933 arba iki 
1935 metų sovietų Rusijoje bu
sianti išrutulota “virtuvių prar 
monė” ir tuo budu milijonai 
sovietijos moterų busią atpa
laiduotos nuo virtuvės darbo. 
Visuose miestuose busią įsteig
ti “virtuvių fabrikai” ir visi 
gyventojai valgysiu puikiose 
valgomose salėse. Tokiems vir
tuvių fabrikams ir valgomoms 
salėms įsteigti, einant planais, 
busią išleista apie 1,500 mili
jonų rublių.

Nežiūrint visiško savo su- 
skurdimo, bolševikai stato ir 
kitokių didingų planų. Tarp 
jų galima paminėti:

1—Sukūrimas graudi joziškų 
pieno ūkių. 2—Visiškas anal
fabetizmo tarp tautinių mažu
mų likvidavimas. 3—Padidini
mas duonos rezervų ir javų 
eksporto į užsienius. 4-r-lMeta- 
lurgijos ir anglies pramonių 
penkerių metų programo ivy- 
kinimas per trejus metus. 5— 
Grandijoziški kultūros darbai. 
6—Karnos upės sujungimas ka
nalu su Pečora. Etc.

pabėgimą iš Platelių dvaro
KAUNAS, liepos 28. [Asso- Lilis, kuris atlėkė 

ciated Press.] — VVolffo ži
nių agentūra šiandie pranešė, 
kad Augustinas Voldemaras, 
buvęs Lietuvos diktatorius, iš
tremtas vieniems metams į Kre
tingą, vakar (sekmadienį) ban-

teliy dvaro, netoli Kretingos, 
kame jis yra internuotas.

Astuoni asmenys [turi būt 
Voldemaro pabėgimo sąmoksli
ninkai] buvo areštuoti.

Pasak pranešimo, Voldema
ras, kuriam buvo leista visai 
laisvai vaikščioti savo trėmi
mo vietoj, vaikščiojo po miš
ką su
Staiga kely pasirodė automo-

dviem savo

tini u ir sustojo, 
tuojau bandė sėsti į automo
bilį, bet policininkas, kuris ji 
dabojo, ji sulaikė. Voldemaras 
ėmė protestuoti, bet tatai jam 
nieko nepadėjo.

Del šito bandymo pabėgti, 
buvęs diktatorius šiandie bu
vo ]>adėtas po stropia sargy
ba. Keletas laikraštininkų, ku
rie, su vyriausybės leidimu, 
buvo atvykę dėl interviu su 
juo, nebuvo prileisti.

Voldemaras buvo ištremtas 
į tingą praeitą penktadienį 
kaip “pavojingas visuomenės 
tvarkai ir saugumui” asmuo.

Kai kuriose 
yra dagi 20

daug- k a lb a

uo-
žmonių eilės ties

Svarbi žinia besvei*|Sako, sunkus laikai 
kačiams pasaulinio 
karo veteranams

Jungtinėse Valsty
bėse dar pasitęsią

Įėjo galion naujas įstatymas, 
kuriuo besveikačiai eks-ka- 
reiviai kas mėnuo gaus iš 
valdžios kompensacijas

WASHINGTONAS, liep. 28. 
— Veteranų biuras praneša, 
kad einant naujuoju pensijų 
Įstatymu, kuris Įėjo galion lie
pos 3 dieną, per pirmus me
tus apie 156,(HM) paliegusių pa
saulinio karo veteranų turės

nuo kompensacijos čekius, o 
1935 metais kompensacijų gaus 
380,000 besveikačių veteranų.

Vyriausybė tačiau nežino vi
sų besveikačių karo veteranų 
(buvusių kareivių) adresų, kad 
galėtų jiems reguliariai kas 
mėnuo atsiųsti kompensacijos 
čekius, todėl prašo visus 
kius veteranus, turinčius 
sės kompensacijoms gauti, 
sti aplikacijas Į artimiausį 
jono veteranų biurą.

Pirmi kompensacijų čekiai 
bus besveikačiams veteranams 
išsiuntinėti rugpiučio 1 dieną.

tei
si ų- 
ra-

Gaisras sunaikino chi- 
cagiečio farmą su 

gyvuliais
FITHIAN, 111., liep. 28. — 

Siautęs per astuonias valandas 
gaisras sunaikino netoli nuo 
čia Chicagos restoranų savinin
ko, Thompson o, farmos trobas 
su visa manta. Sudegė 29 kar
vės ir 20 kiaulių. Nuostoliai 
siekia apie $75,000.

ORRS,

NEW YORKAS, liep. 28. — 
Vienas žymiausių “Annalist’o” 
bendradarbių, Benjamin Baker, 
tame žurnale rašo;

“Žymiausieji organai, pareiš- 
kiantieji biznio sferų nuomo
nę, pripažįsta^, kad biznio gy
venimas krinta pasauliniu ma
štabu. Depresija pasireiškia vi
sose šitam blausiose gamybos ir 
paskirstymo šakose tiek kraš
to viduj, tiek užsieniuose. Be
veik visų (prekių prigaminta 
daugiau, ne kaip jos gali būt 
suvartotos su pakankamu ga
mintojams pelnu.”

Pacitavęs žemės ūkio depar
tamento įspėjimą, kad per at
einančius septynerius metus 
kainos, bendrai, busiančios že
mesnės, ne kaip buvo per pra
eitus septynerius metus, Baker 
pareiškia, kad tatai liečia vi
sas pramonės ir gamybos ša
kas. Reikės, sako jis, ilgai lauk
ti, kol pelno maštabas pašoks 
iki praeitų metų lygmalės — 
jei iš viso jis kada iki to laų>- 
snio pašoks.

“Financial Chronicle” cituo
ja vieno žymaus Chicagos ban- 
kiiiinko pareiškimą apie tai, 
kad 17.87% ofisų, kontorų pa
talpų, Chicagoje yra tuščios.

“Annalist’o” nuomone, bir
žos rinkoj perspektyvos trečia
me metų ketvirty esą dar blo
gesnės, ne kaip lantrą jame. Tie, 
kurie laikosi teorijos, kad rei
kią kapitalų investuoti ilges
niam laikui, ir praeitais metais 
yra prisipirkę vertybės popie
rių, turėsią laukti ilgą laiką, 
kol gausią savo pinigus atgal 
— jei iš viso kada nors at
gausią.

Rusijos gyventojai žiuri 
tuos sovietų planus arba 
pajuoka, kadangi dabartinė < 
lykų padėtis aiškiai rodo, 
gei tie planai nieku budu 
galės būt Įvykinti per numa
tytą laiką. Daugelis sovietijos 
piliečių sako, kad jiems daug 
maloniau butų turėti duonos 
kasdieninės dabar, nei kaip ža
damą prabangą dausose.

su 
da- 
jo- 
ne-

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Iš viso gražu ir vėsiau; dau
giausia vidutiniai žiemių kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 74° ir 94° F.

šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:14. Mėnuo leidžiasi 
10:17 vakaro.

Italų fašistų 
jos viršininko 

vimas

milici 
nuko

liep. 28.

Ypatingas protestas 
dėl blogo politinių ka

linių traktavimo

MILANAS, Italija,
— Netoli nuo Cascina-Claret- 
tos vakar buvo slaptingu bū
du nužudytas Gražio Porcu, 
vietos fašistų milicijos virši
ninkas.

Manoma, kad jo nukovimas 
turi politinio pagrindo.

DUBLINAS, Airija, liep. 28. 
— Nežinomi asmenys suėmė 
kalėjimo viršininką Murray, 
kai jis vakar grįžo namo iš 
bažnyčios, surišo ir prikaustė 
prie geležinės tvoros netoli nuo 
jo namų. Prie Murray buvo 
prisegtas raščiukas, kuriame 
sakoma, kad tuo kalėjimo vir
šininko sukaustymu jie norį 
atkreipti visuomenės dėmesį j 
žiaurų politinių kalinių trakta
vimą Montjoy kalėjime.

Detroito policija su* 
ėmė 5 tariamus gal

važudžius
DETRO1T, Mieli., liep. 28.— 

šešių dešimčių Detroito poli
cininkų rinktinė, apsiginklavu
si kulkosvaidžiais ir ašarinė
mis bombomis, apsiautė. Grosse 
Point miestely vienus namus 
ir po dviejų valandų darbo su
ėmė penkis vyrsu, įtariamus 
kaip narius galvažudžių ban
dos, kuri pastaruoju laiku pa
pildė Detroite kelioliką galva- 
žudybių.

Namuose, kur įtariamieji bu
vo suimti, policija rado stam
bų slaptą amunicijos ir gink
lų sandėlį.

LIETUVOS ŽINIOS
Voldemaras patrauktas

tieson
Pulk. IStencelis Voldemarą 

patraukė tieson. Byla pas Kau
no I nuov. taikos teisėją, bu
sianti sprendžiamai apie liepos 
mčn. pabaigų.

Atbėgo du lenkų karei 
viai

Liepos 7 d. musų pusėn per
ėjo du lenkų kareiviai, vienas 
5-to pešt, pulko, o antras 23 
batalijono griežikas su klerne- 
tu ir gaidomis.

Vilkai suplėšė 15 avių

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Patrick T. Harmon, bokso promoteris, kuris 
žuvo automobilio nelaimėj. Vyriausia jo pastangomis tapo pa
statytas Chicago Stadium.

Dideli darbininkų 
streikai šiaurinėj 

Francijoje

5 d. Alytaus apskr., 
valse., Narulių kai- 
bandą, besiganančią

Baisi audra Turkijoj Aviacijos nelaimėse 
užmušė 20 žmonių žuvo 5 asmenys

Adrijanopolio mieste daug na
mų sugriovė; šimtai žmonių 
sužeisti

Trys užsimušė Jersey, ekskur
sijų lėktuvui nukritus žemėn

'PARYŽIUS, licp. 28. _ šiau- 
rii|ė;je Francijoje kilo dideli- 
darbininkų streikai protestui 
prieš naują socialio draudimo 
įstatymą. Streikai vis labiau 
plinta. Streikuoja daugiausia 
tekstilės, metalurgijos ir sta
tybos darbininkai. Streikinin
kų skaičius šiandie siekia 
apie 100 tūkstančių.

Liepos 
Merkines 
mo avių 
apie yklm. nuo administra
cinės linijos, užpuolė vilkai. 
Suplėšė net 15 avių. Daug su
draskytų avių ūkininkai sura
do su išleistais viduriais ir už
kastas samanose. Toks vilkų 
užpuolimas Lietuvoje, retai te
pasitaiko.

jau Baigė dramos studiją

ISTANBULAS, Turkija, liep. 
28. — Užėjus baisi audra su 
ledais Adrijanopoly užmušė dvi
dešimt žmonių, šimtai kitų bu
vo sužeisti.

Astuoni nuošimčiai namų 
buvo sugriauti. Apielinkčje su
naikinti laukai ir daržai.

Mieste nugriauti devyni mi
naretai, taipjau garsios šaita
no Šėlimo mečetės keturių mi
naretų viršūnės nugriautos.

Adrijanopolis yra svarbus 
europines Turkijos miestas ties 
Tundžos ir Maricos upių susi
jungimu, turįs apie 60 tukstan-

Paryžiuje policija 
suėmė 61 Ispanijos 

anarchistą
PARYŽIUS, liep. 28.—Fran- 

euzų policija vakar puolė čia 
vienos ispanų draugijos, žino
mos kaip “Ispanų Kalbos Są
junga,” mitingą ir suėmė še
šiasdešimt vieną tariamą anar
chistą. Kaip pasirodė, penki 
suimtųjų jau pirmiau buvo iš
tremti iš Franci jos, bet jie vėl 
buvo slaptu budu sugrįžę Į Pa
ryžių.

Policija sakosi turinti žinių, 
kad tas ispanų anarchistų mi
tingas buvęs sušauktas tikslu 
išrinkti delegatus, kurie 
tų į Ispaniją neYamumų

vyk- 
kur-

Britų dirižablis 
R-100 išlekia 

per Atlantą
CARDINiGTON, Anglija, liep. 

28. — Oro ministerija prane
ša, kad britų dirižablis R-100 
išlėks per Atlanto vandenyną 
į Montrealį šio antradienio ry
tą kaip 3:30 valandą (Chicagos 
laikrodžiu — 9:30 pirmadienio 
vakaro). i

žemės drebėjimas 
maikos saloje

Ja-

KINGSTONAS, Jamaika, liep. 
28. — Čia ir apielinkčje buvo 
jausti du stiprus žemės supur- 
tymai. žalos, regis, niekur ne
padaryta. •

MATAWAN, N. J., liep. 28.
— Nuo naujo Miatawan aero
dromo atidarymo,, vakar čia 
įvyko pirma didelė nelaimė. Vie
nas ekskursijų aeroplanas nu
krito iš 1,500 pėdų augštumos 
ir užsimušė trys asmenys: pi
lotas Albent Biddle ir jo par 
sažieriai, Ed. Hoffman, stalius, 
ir George Schrank, boksinin
kas.
Brolis ir sesuo užsimušė iškri

tę iš lėktuvo
HIOWAlRD, S. D., liep. 28.

— Iškritę iš aeroplano (XX) pė
dų augštumoj, užsimušič čia 

MissĮ Cecil Erdman, 17, dr jos 
broliukas Clarence, 8 metų am
žiaus.

Pilotas Perrigo, kuris su ae- 
rdplanu tuojau nusileido že
mėn, sako, kad ore aeroplaną 
pagavo smarki vėjo srovė, ap
vertė jį ir jo pasažierius išme
tė laukan.

Vokiečių lakūnai 
skrenda iš Ber

lyno į Chicagą
KIRKWALL, Orkney Salą, 

Anglija, liep. 28. — Du vokie
čių aviatoriai, Wilfram Hirth 
ir Oscar Weller, kurie aero
planu skrenda iš Berlyno į Chi- 
cagą, atlėkė iš Londono į Kirk- 
wallą. Iš čia jie išlėks i Islan
diją, iš ten į Greenlandiją, j 
Newfoundlandą ir į Jungtines 
Valstybes.

Kruvinas susikirtimas
Albanijos Jugoslavijos 

sienoje

Anglas laimėjo Euro
pos oro lenktynes

BELGRADAS, J ugosląvi ja, 
liep. 28. — Praneša, kad sie
noje ties^ Stipu Įvyko kruvi
nas susikirtimas tarp albanų 
plėšikų bandos ir jugoslavų sie
nos sargybos. Keturi albanai 
ir vienas jugoslavų kareivis 
krito kautynėse negyvi.

Valstybės teatro dramos stu
dijas baigė ir gavo diplomus 
šie asmenys: Nata Namikaitė- 
Bičiunienė, Ksandra Rogenaitė, 
Nata Vakarytč-Jonušaitienė, Ja
nina Zdanavičiūtė, Teodoras 
Chomskas, Kazys Jnčiura ir Jo
nas Linkevičius.

Statys du angaru
Tenka patirti, kad Šiauliuo

se tuojaus bus pradėti statyti 
musų orlaiviams du angarai. 
Darbai atlikti pavesti kaunie
čiui Kaplanui.

Amerikiečių ekskursija

Amerikiečių ekskursija, su
sidedanti iš 200 žmonių, liepos 
9 d., 9 v. ryto atplaukė švedų 
laivu “Gripsholm” į Klaipėdą. 
Su ekskursija atvyko ir Mar
tynas Jankus su Adomaičiu.

Meksikos kongreso 
narys ir jo draugas 

nukauti gatvėje
BERLYNAS, liep. 28. — Eu

ropos oro lenktynes, kurios pra
sidėjo prieš savaitę laiko ir ku
riose dalyvavo šešiasdešimt Eu
ropos ir kitų kraštų aviatorių, 
laimėjo Anglijos pilotas Broad, 
pirmas nusileidęs Tempelhofo 
aerodrome vakar 4:33 po pie
tų.

4,650 mylių reisai ėjo per 
Vokietiją, Franciją, Angliją, 
Ispaniją, Šveicariją, Austriją, 
Čekoslovakiją, Lenkiją ir at
gal į Tempelhofo aerodromą.

Reisuose vienas vokiečių la
kūnas Anglijoje užsimušė.

Du Amerikos kareiviai 
prigėrė Panamoj

FORT SHERMAN, Kanalo 
Zona, liep. 28. — Išvykę pasi
važinėti valtele lagūnoj, neto
li forto, prigėrė du Jungtinių 
Valstybių artilerijos kareiviai, 
Frederiek Wakefield iš New 
Yorko ir * Harvcy Martin iš 
Salt Lake City.

HAVANA, Kuba, liep. 28.— 
Emilio Portes Gil, buvęs Mek
sikos prezidentas, su žmona ir 
vaikais išplaukė iš čia j New 
Orleans, iš kur jie keliaus j 
Rochesterį, Minn., į Mayo li
goninę.

Nuo žemės drebėjimo 
Italijoj žmonės susirgo 

“juros liga”
ROMA, licp. 28. Pietų 

Italijos srity, kur įvyko baisus 
žemės drebėjimas, žmonės ėmė 
stipriai sirgti nepaprasta liga, 
labai panašia į juros ligą.

PENJAMO, Guanajuato, Mek
sika* liep. . 28. — Du polici
ninkai nušovė čia gatvėje Ja- 
vierą .Mendezą, kongreso narį 
iš šios apskrities, ir jo dran
ga Froylaną Cabrerą.

Bankui apiplėšt bandi 
tai vartoja bombas

Milijonierius paliko 26 
milijonus dolerių lab

darybei
NEW YORKAS, liep. 28.— 

Miręs James Newbegin Jarvie, 
milijonierius ir filantropas, pa
liko $38,000,000 turto, kurio 
26 milijonus dolerių jis paliko 
labdarybės darbui, vyriausiai 
pasenusioms beturčiams šelpti.

DĖS MOINES, Iowa, liepos 
28. — Du banditai šiandie čia 
apiplėšė Federal State bankų, 
pabėgdami su $3,(XX). Bėgdami 
jie numetė ašarinių bombų vi
jimu sutrukdyti.

Automobilių reisiniu 
kas Jenkinson užsi

mušė

GHARLESTON, W. Va., liep. 
28. — čia buvo automobily 
nušautas Marty Ford, taksi šo
feris, atvykęs iš Chicagos. Nu
šovė jį viena moteriškė, Norma 
Clay, kuri po to pati nusižudė.

LIETUVON
INDIANAPOLIS, Ind., liep. 

28. — Jungle Parko reisuose, 
8 mylias nuo Rockvillės, rei
sų metu užsimušė žinomas La- 
fayette, Ind., automobilių tei
sininkas Frank Jenkinson, jo 
reisų automobiliui paslydus ir 
susikūlus.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



Paskutinė Ekskursų

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

STATENDAM

Rugpiučio-August 16 d., 1930

Del sutvarkymo dokumentų kreipkitės j

•poisonihg.

GRAZUOL
KONTESTA

Rugpiučio-Augusto

3, 1930
CHERNAUSKO

Always 
you go.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

nė Konferencija

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

bet apdirbimo 
pasikeisti iš * naminių į- 

Kraliaučiaus 
dirbinius: 
ir trečios 
priklauso 
dėl kum-

SKIN UCHING ENOS tvhen soothlng lemo is usedl
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takos the itchiug 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also lor itching, pėeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Ddūse it oh ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff f adė when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart.
h avė Žemo nearby wherevei 

’Any druggist. 35ę, 60c, $1.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nuj linkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi x Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bOnkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 17 Varick St., 
New York, N. Y. Ji bus pri- 

t

siųsta visai dykai.

NAUJIENAS
1739 South Halsted Street

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

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

Sūriai yra gardus, kieti, ge
rai supakuoti ir turėjo didelį 
pasisekimą kai tik gauta pir
moji partija šiemet. Tik kaž 
kodėl jų negalima daug gauti. 
Lietuva eksportuoja nemažai 
olandiškų ir šveicariškų sūrių. 
Kainomis galėtų konkuruoti 
Amerikoje su kitų kraštų sū
riais ir jei atatiktų vietos rin
kos reikalavimams galima butų 
tą importą padidinti. 1928 m. 
Amerikon išviso Įgabenta 81.- 
402.475 svarai sūrių už $24.- 
695.314.

Džiovinti baravykai kainomis 
gali konkuruoti Amerikoje, 
kuri galėtų užpirkti visą Lie
tuvos baravykų perteklių. 1928 
m. Amerikon importuota 7.- 
830.864 sv. už 1.958.338 dol. 
Reikia agentūros Lietuvoje ir 
kiek atsargesnio džiovinimo, 
nes kaikurios moterėlės smėliu 
apipila džiovinant.

Gintarai. 1928 m. iš Lietu
vos importuota Amerikon gin
taro už 6,000 dol. Apdirbtų 
produktų kainos yra aukštos. 
Platesniam importui* reikia 
daug kapitalo. Iki šiol jų im
portuoja atskiri jubilerai.

Bendrai, žalia medžiaga, kaip 
celiuliozas, kailiai, žarnos, še
riai, skarmalai ir t.t. Ameri-1 
kon importuojami sėkmingai ir 
sudaro 95% Lietuvos eksporto 
Amerikon, bet mes lietuviai 
neprisidedame ir vargiai Čia 
prisidėsime. Mums pirmoje 
eilėje rupi apdirbtų gaminių 
importas, nes tas neša Lietu
vai didesnį pelną ir teikia dau
giau darbo Lietuvos gyvento
jams. ‘ ,

Amerikoje gerą rinką rastu 
mkyta, konservuota 
žuvis, k. a. unguriai

vijūnai; taipgi žaislai, rankų 
dirbiniai, batai (nors naujas 
tarifas uždarys batams duris), 
odos dirbiniai kaip čemodanai, 
portfeliai; vaistai, žoles ir pre
paratai, sviestas, kiaušiniai, li
nai, kurie dabar eina Amerikon 
per Rygą, samaninės durpės ir 
kt. Kol kas Lietuva parduoda 
Amerikai už pusę miliono dol. 
Tas permažai, ir mes galime 
tą prekybą padidinti.

Referentas gyvai suįdomino 
klausytojus ir referentui teko 
atsakinėti į eilę paklausimų. 
M. Jankus pastebėjo, kad prieš 
karą tūli žydai nuomavo gin
taro kasyklas už 200.000 mar
kių, darydami gražaus pelno. 
Klaipėdos krašte tekasama 1 % 
iki 5 metrų, neturint žemsemių 
siekti giliau, ir viso beiškasa- 
ma už 200 dol. i diena. 1000 ♦ v
gramų kainuoja 5 dol. Rinkos 
galima rasti didesnės.

p. Kalvaitis, konsulas Čika
goje, išsireiškė, kad gintarai 
yra menkos perspektyvos Ame
rikoje. Perkamas 2 dol. gin
taras parduodamas už 5 dol. 
Esama godžių pirklių: vienas 
agentas pareikalauja 250 dol. 
už kilo, ir kitam ta pati fir
ma parduoda už 125 dol. už ki
lo, tai urmo kaina už išdirbtą 
gintarą.

Dr. Vinikas, chemikas, pa
stebėjo, kad beikalitas ir orma- 
litas, —dirbtinis gintaras, —■ 
neturi tikro gintaro savybių ir 
gintaro chemikai negali pa
dirbti. Jo nuomone, gintarai 
yra didelė ateitis Amerikoje 
nepaisant falsifikatų, ir nerei
kia skubintis su išvadomis.

p. Ambrozevičius pasiteiravo 
ar gintaras viėn Lietuvoje ir 
Prūsijoje terandamas, ir gavo 
atsakymą—taip. p. Pivarunas 
nurodė, kad tiek Lietuvos val
džia, tiek pirkliai turi susirū
pinti gintaro gamyba ir kainų 
nevienodumu. Reikėtų regu
liuoti kreipiant domę per Kon- 

sūdyta]sulatus, ir plačiau garsinti.
trimetės, P. žadeikis pastebėjo,, kad

gintarui ateitis gali būti il
gam, bet apdirbimo metodai 
turi
raukiu į italų ir 
meisterių pavyzdžio 
mūsiškiai atrodo lyg 
rųšies. Tas žymiai 
nuo fabrikantų. Kai 
pių, dėl sveikatos valgyk lie
tuviškų kumpių: Lietuvos ūki
ninkas šeria gyvulius nefalsifi
kuotais produktais, musų ūki
ninkai dar nežino kaip greitai 
nutukinti gyvulius ir šeria na
tūraliais produktais, todėl ir 
mėsa yra labai gera. Lietuvos 
ekspertas Amerikon nėra 
mums malonės gestas ir Lie
tuvos ek spoileriai turėtų tai 
suprasti. Gamyba didėja, są
lygos keičiasi geryn ir jau pa
tenkina ne vien Lietuvos vi
daus *ritiĮcą ir gali žymiai ga
minti eksportui, pav. “Birutės” 
saldainiai.

Kun. A. Milukas nurodė, 
kaipo kliūtį, importerių prašo
mas peraukštas kainas už Lie
tuvos prekes Amerikoje par
duodamas.

Iš eilės p. P. Daužvardis, 
Lietuvos Vice-Konsulas, turėjo 
skaityti referatą apie “Lietu
vos produktų kainas’, bet dėl 
laiko stokos liko neskaitytas. 
Referatas, veikiausia, pasiro
dys spaudoje atskirai, vėliau.

p. A. Kalvaitis, Lietuvos 
Konsulas Čikagoje, suteikė sa
vo dviejų pranešimų apie Ame
rikos lietuvių ekonominio orga
nizavimosi pastangas ir apie 
Amerikos lietuvių . biznio prak
tiką ir progas Lietuvoje, kurie 
pilnumoje tilps spaudoje atski
rai.

Apie 1 vai. posėdis pasibaigė 
ir dalyviai skubinosi į Gover- 
nors Clinton viešbuti puspiečių 
valgyti ir toliau tęsti konferen
cijos darbus.

(bus daugiau)

r A

APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui, 
1739 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL. J
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Worcester, Mass.
Galutinis pasiliuosavinias iš 

komunistų jungo

Liepos 22 d. SLA. 57 kuopa 
turėjo antrą iš eilės persiorga
nizavimo susirinkimą, i kurį 
buvo atvykęs ir Pildomosios 
Tarybos įgaliotinis S. E. Vitai- 
tis. . į

Susirinkiman atvyko 200 su- 
viršum žmonių. Matyti, visi 
bUVo labai suinteresuoti. Pir
mininkas A. Bernotas atidarė 
susirinkimą ir paaiškino daly
kų padėtį. Po .to jis perstatė 
Pildomosios Tarybos atstovą S. 
E. Vitaitį. Įgaliotinis gana 
nuosakiai pakalbėjo apie pus
valandį laiko ir nurodė, kaip 
komunistai tokiu savo neapgal
votu išsišokimu daro žalos sau 
ir organizacijai. Del jų užsi- 
spyrinio gali nukentėti ir visai 
nekalti nariai. Tad visų rim
tųjų narių yra pareiga kelti 
bolševikų pragaištingą darbą 
aiKŠtėn. kad dėl jų provokaci
jų nenukentėtų kiti. Po savo 
kalbos Vitaitis' prisiekdino 
naujai išrinktą kuopos valdy
bą. Kada paprašė narių, kad 
koke priesaikos atsistotų, tai 
rivsų bolševikėliai, kurių galė
jo būti apie poras desėtkų, sė
dėjo kaip prie sėdynių prikal
ti. Jie pamatė, kad daugiau 
nebegalės varyti demoralizaci
jos darbą.

įšaukti: “Meluoji! Meluoji!” 
Bet kaip bematant maršalka 
ją pasodino. Po to incidento 
kalbėtojas pastebėjo: “Dabar 
jus turėjote progos patys pa
matyti, kaip komunistai elgia
si: jie niekur negali žmoniškai 
užsilaikyti; jie visur kelia su
irutę, jei jiems koks žmogus 
nepatinka. Jie yra didžiausi 
fanatikai, kurie jokios priešin
gos nuomonės negali pakęsti.”

Prie progos bus pravartu 
pastebėti, jog ta davatkėlė ve
da ne taip jau pavyzdingą gy
venimą. Kai ji išmaršavo lauk, 
tai už durų pasitaiko trys ko
misarai— Skliutas, šalaviejus 
ir Lukas. Komisarams teko 
prie durų plaukti, kadangi į 
vidų jie nebuvo įleidžiami. Iš
einančią karžygę jie pasveiki
no.

Nespėjo viena davatka nu
rimti, kaip atsirado kita. Tai 
buvo Staliulionienė. Ji pradėjo 
nervuotis ir daryti užmetimų, 
kad jos vyras, buvusis kuo
pos pirnūninkas. tapo nepa
kviestas | susirinkimą. Pirmi
ninkas jai tinkamai atsakė ir 
toji nurimo. Bet štai kur buvęs 
kur nebuvęs pašoka “draugas” 
D. Jusius ir rėkia, kad jis no
rįs balsę. Pirmininkas janV at
sako, jog jis spyčius laikyti ga
li bolševikams, nes jis juk da
bar yra bolševikiško susivieni
jimo valdybos narys. Tačiau 
pas Jusiu nachališkumo yra 
pakankamai; jis be niekur nie
ko atsistojo ir pradėjo bolše
vikišką pamokslą sakyti. Vie
nok vargšui greit prisiėjo už

tiko. Spėjama, kad su bolševi
kais pasiliks apie 100 žmonių. 
Tai jiems visai nekokie popie
riai.

Prie pabaigos reikia dar pri
durti, jog visi 57 kuopoj nariai 
privalo apsižiūrėti. Jei jie no
ri pasilikti Susivienijimo na
riais, tai mokesnius turi mo
kėti persiorganizavusios kuo
pos finansų sekretoriui V. Jan
kauskui, 285 Millbury St. Tą 
kuopa savo susirinkimus laikys 
kiekiveno mėnesio antrą ncdėl- 
dienį Lietuvių Ukėsų Kliube, 
12 Vernon St., antrą valandą 
po pietų.

Musų kuopos susitvarkymas 
parodo, jog bolševikai tol 
smarkus, kol su jais rimtai 
nekovojamą. Čia jiems buvo 
nepaprastai ragai užaugę. Bet 
dabar jiems tie ragai tapo ge
rokai aplaužyti. Kitos kuopos, 
kur bolševikai yra įsigalėję, ir
gi panašiai turėtų pasielgti.

—SLA. narys.

Summerland, British 
Columbia

Pas mus šiuo laiku visi turi 
darbus prie vyšnių skynimo. 
Vyšnios labai gerai užderėjo ir 
jų reikalavimas rinkoje labai 
didelis, taip kad net Dominion 
Experimental station vyšnias 
rųšies “Lembert” Farmerių ko
operatyvas nupirko. Okanagan 
slėnis yra geriausia vieta augin
ti vyšnias, nes nėra lietaus, o 
kaip žinome nuo lietaus vyšnios

Įspūdžiai iš susirinkimo
Vitaičiui kalbant viena ko

munistų davatkėlė D. ėmė

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

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

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

sičiaupti: priėjo maršalka ir 
negarbingai pasodino. Po to 
komunistų lyderis apleido sve
tainę. Eidamas iš svetainės, 
jis parodė savo “kultūringu
mą”. Vitaičiui kelis' kartus pa
rodė nosį, sakydamas: “še 
tau!” Vitaitis pasako ačiū ir 
priduria, jog Jusius tikrai gali 
pasididžiuoti savo kr.lturingu- 
mu.

Well, kaip sau norite, bet 
bolševikų vadai pasižymi savo 
mokėjimu kitiems špygas ro
dyti. Matyti, iš piemenų, 
laipsnio jie dar neišsivystę, — 
jie vis dar tebesijaučią taip, 
kaip Lietuvoj bandą ganyda
mi.

Užsidegė ir Staliunionicnės 
kraujas: ji irgi ėmė Vitaitį 
melagiu vadinti. Pastarasis 
šaltai padėkavo už komplimen
tą.

Kai valdyba tapo prisaikin- 
ta, tai po to prasidėjo suraši
nėjimas narių. Aš paklausiau, 
kiek jau prisirašė prie peror
ganizuotos kuopos. Sekretorius 
Kazlauskas atsakė, jog kuopa 
narių dabar turi 200 suvir
simi, ir vis naujų narių prisi
deda. Tie nariai nebenori su 
bolševikais nieko bendra turė
ti.

Na, ir kas' galėjo tikėtis, kad 
su 57 kuopa galės įvykti to
kia permaina ir kad ji galės 
pasiliuosuoti iš bolševikų kon
trolės ? Bet šiandien tai atsi- norma vandens,

suskyla ir pardavimui netinka. 
Sniegas jau nutirpo nuo kalnų, 
upeliukai nešusieji tirpstančio 
sniego vandenį jau išdžiuvo, 
Okanagan ežere vanduo jau šil
tas, žmonės maudosi. Tempera
tūra vis. laikosi nuo 100° iki 
105°F. Rugsėjo mėnesį vėl lau
kiama sniego ant milžinų kal
nų viršūnių. Kažin kas sako, 
kad perkūno trenkimas, padegė 
miškus kalnuose ir išdegė apie 
15 ketvirtainių mylių plotas; 
prie tokio^aujptos temperatū
ros durnuose ■•paskendęs Okana
gan slėnis atrodė tikras praga
ras ; iš degančio ploto visi gyvū
nai išbėgo, kaip tai meškos, 
kalnų levai, stirnos, buvo matyti 
ir elnių, gyvatės žinoma sudegė. 
Čia yra daug visokių gyvačių iš 
jų tik barškanti gyvatė mirtinai 
nuodinga, žmogus įkastas už 4 
valandų miršta.

Bendras- Okanagan slėnio, 
ypač po kalnus, vaizdas darosi 
visai liūdnas, tarsi ruduo, lies 
visi augalai nudegė nuo saulės 
karščio, visur matosi nudžiovusi 
žolė ir kiti smulkus augalai, 
vien tik pušys žaliuoja. Visi bu
vo labai nusiminę, kad gal ne
užteks vandens rezervuare dėl 
augalų laistymo, bet šiomis die
nomis netoliese kalnuose labai 
daug prilijo ir vėl upeliukai, iš 
kurių pumpuoja vandenį į rezer
vuarus papluko vėsiu tyru van
deniu. Yriguoti (aplaistomi van
deniu) augalai duoda puikų der
lių, nes, mat, duodama būtina 

t. y. nei per

daug nei permažai. Vietiniai 
gyventojai per ilgus praktikos 
metus ištyrė kiek kuris auga
las reikalauja vandens. Pažymė
tinai vienas dalykas, kad net 
du arba ir tris kartus pavasa
ryje visi vaisiniai medžiai ap- 
švirkščiami tam tikru rūgšties 
skiediniu, kad užmušti visokius 
kirmėlių perų lizdus, tokiu budu 
obuoliai ir visi kiti vaisiai už
auga visai sveiki. Dominion Ex- 
perimental^station turi puikiai 
Įrengtą laboratoriją, kur daro
mi tyrinėjimai kaip geriausiai 
tinka sunaudoti vaisius. Pažy
mėtina, kad čia buvo varomas 
vaisių alkoholis ir buvo gauta 
tokie rezultatai: obuolių 83'/, 
vyšnių 54% stiprumo.

Pas mus saule įdegti negali
ma, nes kaip žinome saulė nu
degina, jeigu žmogus oda išpra
kaitavusi rasota arba suvilgyta 
vandeniu, bet čia taip nepapras
tai sausa, kad žmogus ir sunkiai 
dirbdamas nepastebi prakaito 
rasos ant odos, prakaitas garuo
ja ir nudžitįsta, todėl čia nepa
vojinga imti saulės vonias. .

Gana keista, kad ant aukštų 
kalnų nutirpus sniegui prasidė
jo pavasaris, ten visi žolynai 
atgijo ir skleidžia savo žiedą 
pumpurus; bet žolynai visi kito
kie negu žemai šienuose.

Nesenai čia turėjome Odfe- 
llows surengtą pikniką. Buvo 
labai daug žmonių, buvo išpil
dyti visi sporto žaidimai. Pačių 
tos organizacijos narių tarpe 
pastebėjau glaudų sutikimą, nes 
ton organizacijon priimami tik 
galutinai sveiki, fiziniai ii4 dva
siniai, žmonės.

Dominion Experimcntal Sta
tion atrado, kad pavasaryje bi
tėms vietoje vandens —cukraus 
syrupo galima duoti tokį pat 
syrupą iš pieno ir cuktaus ir 
bitės pienu maitintos davė dvi-

( gubai daugiau naudos, nes pie
nas turi daug proteino, tokiu 
budu bitėms nereikia nešti žie
dų dulkių, kurias sumaišius su 
medumi maitina perus. Pienas 
su cukrum sumaišytas pavaduo
ja žiedų dulkes ir medų.

—G. F. Yuik.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tyrinėja komunistų 
darbuotę Chicagoje

•
Suvienytų Valstijų senato pa

skirtoji komisija komunistų 
darbuotei tyrinėti Amerikoje 
atvyko Chicagon.

Komisija klausinėjo kai ku
riuos liudininkus. Jų tarpe bu
vo tūlas Harry Jung, tarnau
jąs keletui samdytojų organi
zacijų.

Pasak Jungo, Chicagoj esa
ma apie 1,600 komunistų; 50 
nuošimčių jų čiagimiai.

Senato komisijai N. E. He- 
tvitt, American Vigilance In- 
telligcnce Ass’n. statistikas, 
įteikęs keletą komunistų doku
mentų.
' Mrs. Ilelcn K. Stuart (iš 

Neenah, Wis.) papasakojo apie 
komunistų kempę, buvusią per
nai prie Kenosha, Wis. Ten ji 
pastebėjusi palapinę su užrašu 
“Lęniuo salė”.

Komisija klausinės dar ir ki
tus liudininkus.

Sužinojo užmuštų ban
ditų pavardes

Antbony E. Sodo nušovė du 
jaunus vyrus banditus, kurie

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

Tel. Piospect 21Q2

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

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

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

Musų Insurance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Tąiogi 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 Undenvriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

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

Tel. Republic 8899
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padarė holdapą jo rodhaužėję. 
Nušautieji yra Milton Simon, 
gyv. adresu 11548 So. State 
st., ir Alex Žili (kitaip, Zilen- 
ski), 25 metų, gyvenęs adre
su 10731 So. Wabasb avenue.

Nužudė pačią ir pats 
nusižudė

Edward Rath nušovė pačią, 
o paskui ir pats nusišovė savo 
mimuose adresu 1117 Marengo 
avė/ Buvo bedarbis, o ir sir
go ilgoką laiką.

Mėgina pakelti biznio 
apyvartą

Didžiosios Chicagos krautu
vės pradėjo vajų, idant įtikin
ti publiką, jogei šiuo laiku jos 
parduodančios tavorus u»* Dū
kias kainas, kokios buvusios 
1913 metais. Ar jos parduoda 
savo tavoms taip pigiai, sun
ku pasakyti. Bet iš to vajaus 
galima spręsti, kad jos deda 
pastangas paskatinti publiką 
pirkimui.

Išsisupę per langą

Elizabetb Grace, 3 metų mer
gaitė, suposi stovėdama ant kė
dės prie lango trečio aukšto. 
Užvirto ji ant lango, o iš čia 
išvirto laukan. Užsimušė. Gy
veno pas tėvus adresu 1406 
So. Fullerton avė.

Del tų, kurių sveikata 
yra menka

Konstipncija Ir pakrikę inkai ai leidžia ku
rmi sugerti nuodus, kas pagimdo inkstų ar 
pūslės jdeglmą, virškinimo pakrikimus, su
migusius vidurius, aitrumą, galvos akhudčji- 
mi), vėmimą, nerviškumą, bemieges naktin., 
netekimą nervinio ir muskulinio stiprumo ir 
abelną menką sveikatą.

Nuga-Tone sureguliuoja vidurius ir nu
gali konstipaeiją, tuo išvalydamas kraują 
nuo ligas gimdančių nuodų. Jis priduo
da saują gaivumą ir jėgas visiems orga
nams ir funkcijoms, suteikia poilsinių, at
gaivinanti miegų ir priduoda naują smagumą 
gyvenimui.

Jus galite gauti Nųga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi 
jų, paprašykit j| užsakyti jų iš savo džia- 
berio.

3514-18 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .

Tel. Kedzie 8802

Daktaras AA WISSIG, Į
Kapitonas Hr Pasauliniame kare

Specialistas iš 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 daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nekėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 StM kampas Keeler Ave„ Tel. Crawford 5573
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MILITARIZMAS AR SOCIALIZMAS?

Francijos premjeras Tardieu pasakė kalbą, smar-
kiai nupeikdamas parlamentą už jo “išlaidumą” ir ata
kuodamas socialistus, kurie “svajonėmis” nori suteikti 
žmonėms gerbūvį.

Tardieu piktinasi, kad parlamento priimtas šių 
metų biudžetas siekia 52 bilionu frankų, neskaitant 
milžiniškų sumų, kurios tūrės būt išleistos karo skolų 
mokėjimui. Bet argi dėl to yra kaltos socialistų “sva
jonės”? ’ 1 < ■

Didžiausią dalį išlaidų Francijos valstybės biudže
te šiandie sudaro išlaidos karo reikalams. Francija tu
ri didžiausią armiją pasaulyje, ir ji tą armiją nuola
tos vis didina ir ginkluoja. Jeigu ponui Tardieu rupi 
ekonomija, tai kodėl jisai nepasiūlo parlamentui suma
žinti armiją ir karo laivyną? Tokį jo pasiūlymą, be 
abejonės, paremtų socialistai-

Francijos socialistų “svajonės” pasireiškė tame, 
kad jie per metų metus kovojo už darbininkų apdrau- 
dą nuo 'ligos, susižeidimo fabrike, senatvės ir nedarbo. 
Tos kovos rezultate šiemet Francijos parlamentas pri
ėmė atatinkamą darbininkų apdraudos įstatymą, ku
ris, suprantama, prisidės prie valstybės išlaidų padidi
nimo. Bet kažin, kas yra naudingiau kraštui: leisti pi
nigus ginklams, kazarmėms, karo laivams ir tvirto
vėms — ar darbininkų sveikatos apsaugojimui ir jų 
šeimynų aprūpinimui?

Mums atrodo, kad kenksmingiausia iš visų svajo
nių yra militaristų svajonė. Jie įsivaizduoja, kad be 
galingos armijos kraštas negali gyvuoti, o tuo tarpu 
didelės armijos yra priežastis karų, kurie praryja dau
giau žmonių gyvasčių ir turto, negu kokia kita nelai
mė.

BANDO ATITAISYT SAVO IŠSIŠOKIMĄ

Naujame savo skunde teismui bolševikai prašo, 
kad teismas uždraustų SLA- Pildomajai Tarybai per
organizuoti SLA. kuopas, kurias kontroliuoja “prog
resyviai”. Jie sakosi biją, kad Pildomoji Taryba juos 
ir jų šalininkus suspenduosianti ir išbrauksianti iš Su
sivienijimo, ir jie neteksią privilegijų, kaip SLA- na
riai.

Skundikų prašyme yra įdomus pareiškimas. Jie 
prašo teismą uždrausti Pildomajai Tarybai spenduoti 
ir braukti iš organizacijos “progresyvius”, išintartt 
tuos atsitikimus, jei šie nemokėtų duoklių.

Tafigi bolševikai jau ir teismui prisipažįsta, kad 
už duoklių nemokėjimą jie gali būt metami iš Susivie
nijimo. Bet argi galėjo būti dėl to kokių nors abejonių?

Ar bolševikai iki šiol nežinojo, kad duoklių nemo
kėjimas organizacijai yra pamatas suspenduoti ir vi
sai išbraukti iš organizacijos narį? Kur jie to nežinos! 
O betgi visose kuopose, kur tik jie galėjo, jie stengėsi 
pravesti nutarimus, kad narių duoklių siuntimas į 
centrą butų sustabdytas-

Vadinasi, dabar bolševikai jau bandys teisme Už
siginti tos savo neteisėtos agitacijos. Jie aiškinsis tei
sėjui, kad patys nariai kalti, jeigu jie nemoką duoklių 
į centrą, o “progresyvių” lyderiai neturį su tuo duok
lių nemokėjimu nieko bendro.

Klausimas tečiaus, ar teismas šitokių jų argumen
tavimų patikės- Juk teisme butų labai lengva parodyti, 
kad tie patys asmens, kurie už triukšmo kėlimą buvo 
pašalinti iš SLA. 36 seimo, darė nutarimus nesiųsti 
duoklių į SLA. centrą ir kad tokius pat nutarimus 
paskui darė ir jų suagituotos bolševikų kontroliuoja
mos kuopos.

Bolševikų vadai, kaip visuomet, taip ir dabar sten
giasi nusimazgoti rankas ir suversti atsakomybę ant 
eilinių savo pasekėjų.

Iki šiol kiekvienos SLA- kuopos nutarimą nesiųsti 
duoklių į SLA. centrą bolševikų spauda sveikindavo, 
kaip didelį laimėjimą kovoje su “fašistais ir socialfa- 
šistais”. Bet kaip tie “laimėjimai” atrodo dabar, kada 
patys bolševikų advokatai savo naujam skunde pareiš
kia teismui, kad už duoklių nemokėjįmą nariai gali būt 
špertduojami ir išbraukiami?

Veikiausia, bolševikai galų gale susigriebė, kad 
tokia jų agitacija naikina visą pamatą jų bylai, nes juk
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Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija___ >.,■*.......... , 8c
Savaitei . . 18c
Mėnesiui_____ - . r , , L 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj. 
paltu:

Metams ■>  ...........—- - $7.00
Pusei meta___________ ___ . 8.50
Trim* minesiams______ ___.... 1.76
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  $8.00
Pusei metu_________ _—, 4.01
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ros, Andriuliai ir kiti bolševikų komisarai duos įsaky
mą savo pasekėjams SLA. kuopose keisti savo “revo
liucinę” taktiką dubklių siuntimo klausime, idant ne- 
prakišus tuojaus bylos, feylą bolševikų lyderiai 'norėtų 
dar tęsti, kol iš vietų plaukia jiems aukos.^

Tečiauš Pildomoji Taryba vargiai pasitenkins tuo, 
kad bolševikai pašižadės nelaikyti narių duoklių vieti
niuose ižduose- Jie turės atšaukti savo pirmeshius nu
tarimus ir turės atlyginti nariams ir organizacijai, ku
riems dėl to pasidarė nuostolių.

negalima teisme skųstis, kad organizacijos viršininkai 
neteisingai elgiasi, ir kartu laužyti organizacijos tvar
ką. Kas ateina į teismą su “nešvariomis rankomis” ieš
koti tiesos, tas negali gauti teismo užtarimo.

Galima laukti, kad po to pareiškimo skunde Miza-

Į Atostogos Alpėse Į
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Perkūnas ir • 
perkūnsargis

Perkūnsargį išrado Benjamhi 
Franklin. — Nuomonių skir
tingumas. — General Electric 
kompanijos eksperimentai. — 
Nauja Dr. Dorsey teorija.— 
“Elektronų šūviai”. — šiati- 

' čia 1,800 perk tirto audrų be 
paliovos. — Kas reikia da
ryti, kai užkldmp^i perkūno 
aiidra.

Kai Benjamin Franklin‘išra
do perkūnsargį, tai prietarin
gi žmones kaltino jį pasiprie
šinimu “Dievo valiai”. Jei Die
vas nori žmogų nubausti, tai. 
sakė jie, jokie apsisaugojimai 
nieko nepadės: jis visvien bus 
perkūno nutrenktas. Bet buvo 
taip pat ir- tokių žmonių, ku
rie naujam išradimui pridavė 
perdaug reikšmės. Jie tvirtino, 
jog perkūnsargis visai pašalins' 
pavojų būti perkūno nutrenk
tam. Perkūnsargiai todėl pa
sidarė labai populiarus. Jais 
pasipuošė bažnyčių ir šiaip vi
sokių trobesių stogai.

Nuo perkūnsargio išradimo 
praėjo jau 179 metai. Tači’au 
dar ir šiandien nėra galutinai 
išspręstas klausimas, ar jis 
apsaugojimo atžvilgiu yra nau
dingas, ar ne,. Milionai jų yra 
naudojami kiekvienoj civilizuo
toj šalyj. Buvo laikai, kada 
perkūnsargių pardavėjai aplan
kydavo kiekvienų Amerikos 
farmų, kad parduoti savo pre
kę. Nežiūrint į tai, dar ir šian
dien kaikuriė mano, jog per
kūnsargio verte yra labai men- 
ka^ Nesunku yra surasti moks
lininkų, kurie laikosi tdkibs 
nuomonės. Jie sako, jog apsi
saugoti nuo perkūno nėra Jo
kios galimybės. (Iš kitos pusės, 
daugelis elektros ekspertų ir 
mokslininkų mano, jog perkdh- 
s’argiai yra geras dalykas ir 
teikia apsaugų.

Tai gana keistai skamba. Di
dele dauguma žmonių šiandien 
mano, jog perkūnsargio klau- 
simas jau seniai tapb galuti
nai išspręstas, ir dėl jo nau
dingumo jokios abejonės nega
li būti. Tai klaida. Tuo klausi
mu mokslininkų nuoinohčs vis 
dar tebesiskiria. O tas nuotno- 
nių skirtingumas aiškiai rodo, 
jog žinomi faktai nėra labai 
įtikinantys. Yra netnažai įro
dymų, kad perkūnsargiai tik
rai suteikia apsaugų. General 
Electric kompanija darė įdo
mius eksperimentus. Labora
torijoj buvo pagamintas perkū
nas ir žaibavimas. Ten pat sto
vėjo mažyčiai nameliai. Vieni 
jų turėjo perkūnsargius, o ki
ti ne. Pasirodė, kad dirbtinis 
perkūnas trenkė beveik išim
tinai į tuos namukus, kūriė ne
turėjo perkūnsargių.

Iš kitos pusės, yra žinomi 
atsitikimai, kuomet trobesiai 
buvo tinkamiausiai perkūnsar
gių ' apsaugoti, o vienok tatai 
nieko negelbėjo: jie buvo žai
bo užgauti. Tvirtinama net, 
kad yra pasitaikę tokių atsiti
kimų, jog elektros ugnies ka
muolys, nušokęs nuo perkūn
sargio, įsigavo į trobesio vidų. 
Na, o tokiame atvėjyj tapo pa

neigti visi žinomi elektros 
mokslo dėsniai. Ar taip iš tie
sų gali atsitikti?

Prieš porų metų jokio tiks
laus atsakymo į tų klausimų 
nebūtų buvę galima duoti. 
Ekspertų nuomonės labai sky
rėsi: vieni manė taip, kiti — 
kitaip. Tačiau dabar ta miste
rija pradeda aiškėti. Mes turi
me nauja teoriją apie perkūno 
trenkimą. Tos teorijos auto
rius yra Dr. N. E. Dorsey, pa
sižymėjęs elektros ekspertas. 
Ilgų metų tyrinėjimas įtikino 
jį, jog perkūno trenkimas yra 
dvejopos rųšies'. Viename at
vėjyj žaibas prisilaiko visų 
taisyklių, kokios yra žinomos 
felektros mokslui. Jei namas 
esti perkūnsargio apsaugotas, 
tai jis jo niekuomet neliečia. 
Visai kas kita yra su kitos rų
šies žaibu arba perkūno tren
kimu, kuris’ nesilaiko jokių 
taisyklių ir nekreipia mažiau
sio domesio į perkūnsargį. To
kiam perkūno trenkimui, kaip 
yra sakoma, įstatymai nerašy- oratorijose
ti, — jis elgiasi kaip tinka\ 
mas.

Dr. Dorsey sako, jog pirmos 
rųšies žaibas susideda iš eĮekt- 
ros ugnies kamuolio, kuris 
griežtai laikosi elektros moks
lui žinomų taisyklių. Antros 
rųšies žaibas yra niekas dau
giau, kaip tik elektronų rinki
nys. Tie elektronai yra lyg iš 
šautuvo iššaunartii ir nuo savo 
kelio nepasisuka, kaip nepasi
suka kulka. Aišku, kad toks 
“elektronų šūvis” jokių elekt
ros taisyklių nesilaiko: jis le
kia, kaip kulka, ir pataiko tam, 
kas' ant kelio pasipina, — ar 
tai bus žmogus, ar namas, ar 
mėdis, ar koks kitas daiktas.

Ta nauja teorija visai ski
riasi nuo to, kas buvo skelbia
ma apie perkūną dar netolimoj 
praeityj. Praeityj buvo mano
ma, kad žaibas yra tik elekt
ros kibirkštis. Ant mažesnes 
skales žaibavimą galima paga
minti laboratorijoj. Tačiau la
boratorijoj pagaminamos ki- 
birštys’ yra labai silpnos, paly
ginus su žaibu, žaibo ilgumas 
paprastai siekia apie pusę my
lios. Bet yra atsitikimų, kuo
met žaibo ilgis lyginasi pen
kioms mylioms. F. W. Peek ap
skaičiavo, jog žaibas turi maž
daug 100,000,000 voltų.

Neįmanomą žaibo intensyvu
mą mes paaiškinsime kitokiu 
budu. Suprantamas daiktas, 
jog žaibo intensyvumas’ nėra 
vienodas. Laike perkūno aud
ros gal tik pasitaiko du ar 
trys sužaibavimai, kurie pasi- 
žyrhi savo nepaprasta jėga. 
Bet žaibui turėti 50,000.000 
kilovatų jėgų yra visai papras
tas dalykas. Vidos Amerikos 
elektros gaminimo stotys ga
lėtų pagaminti tik pusę tos' jė
gos.

Pažiūrėkime dabar kiek jė
gos pagamina perkūno audros 
visame pasaulyj. Anglų moks
lininkų surinkti statistiniai da
viniai rodo, jog be paliovos pa
saulyj siaučia 1,800 perkūno 
audrų. Kai jus skaitote šį 
straipsnį, tai įvairiose pasau
lio dalyse siaučia apie du 
tūkstančiai perkūno audrų. Ir 
taip esti dienų ir naktį, kiek-

I Pacific and Atlantic Photo 1

Sir Edward Ward, Anglijos
karo sekretoriaus padėjėjas, 
kuris žuvo lėktuvui sudužus.

vieną momentą. Viso sužaiba
vimų, pasak prof. C. T. R. 
Wilsono, pasaulyj kas sekundų 
įvyksta 100. Tai išvysto tokių 
milžinišką jėgą, kurią sunku 
ir skaičiais išreikšti. Paliuo- 
suojama elektros energija ly
ginasi vienam bilionui kilova
tų. Reiškia, perkūno audros 
pagamina dvidešimtį kartų 
daugiau elektros jėgos’, negu 
dabartiniu laiku yra pagamina
ma visuose pasaulio kraštuose. 
Vidutiniškai apskaičius, žaibai 
per minutę pagamina už vieną 
milioną dolerių elektros. Kiek
viena perkūno audra, kuri ap
lanko Chicagą, išeikvoja elekt? 
ros už 30,000 ar 40,000 dole
rių.

Visi tie apskaičiavimai yra 
paremti tuo. kad žaibas savo 
savybėmis nesiskiria nuo labo- 

pagamintų elektros 
Didelėj daugumoj 

atsitikimų taip iš tiesų ir yra.
štai kodėl perkūnų audros, 
bendrai imant, nėra taip jau 
labai pavojingos. Perkūnsargiai 
nuo tokių audrų apsaugoja ir 
žmones ir trobesius.

Bot visai kitoks reikalas yra 
su “elektronų šūviais”. Nuo jų 
perkūnsargiais negalima apsi
ginti. Kas pasitaiko ant jų ta
ko, tą jie ir užgauna. Tas fak
tas išaiškina, kodėl kartais 
perkūnas trenkia ir į tokius 
namus, kurie yra tinkamai 
perkūnsargių apsaugoti.

Bet jeigu nuo “elektroniškų 
žaibų” negalima apsiginti, tai 
ar jie nesudaro žmonėms dide
lio pavojaus? Reikia pasakyti, 
kad tas pavojus yra labai ma
žas. Pirmiausiai “elektroniškų 
šūvių” pasitaiko nedaug. O 
antra vertus, jie juk netaiko į 
žmogų.

Kaip jau buvo minėta, per 
sekundą pasaulyj įvyksta 100 
sužaibavimų. Didelė dauguma 
jų visai nepasiekia žemės, o 
tik persimeta nuo vieno debe
sies ant kito. Pagalios, ir iš tų 
žaibų, kurie pasiekia žemę, tik 
labai nedidelis nuošimtis ne
priklauso “elektronų šūviams”, 
nuo kurių žmogus kol kas dar 
negali apsisaugoti.

Praktiškiems tikslams ge
riausiai į tuos “elektronų šū
vius” visai nekreipti domesio, 
kadangi nuo jų mes visvien 
negalime apsisaugoti. Svarbu 
turėti galvoj tik antros rųšies 
žaibus, nuo kurių mes galime 
apsisaugoti perkūnsargiais. Ka
da perkūno audra užtinka mus 
laukuose, tai geriausia yra at
sigulti ant žemės arba stovėti 
netoli nuo medžio (bert ne po 
medžiui) arba kito kokio aukš
to dalyko. Mat, žaibas papras
tai užgauna aukščiausį dalyką, 
žmonėrtis tad reikia saugotis, 
kad jie nebūtų tais “a'ukščiai- 
siais dalykais” ir rtepritrauktų 
žaibo. O kai dėl “elektronų šū
vių” tai — geriausiai visiškai 
juos užmiršti: nuo jų žmonės 
negali apsisaugoti, bet tuo pa
čiu laiku jie jų ir nepritrau
kia. —K. A.

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)

Mudu su Patu laistčva pir
muosius kvotimus. Greitai atsi
rado ir daugiau padėjėjų- Ma
čiau tik, kaip iš puodų kyšėjo 
pastyrę ūsai ir jų plačios skry
bėlės vis toliau slinko ant pa
kaušių.

-v-Patas ir Patukas —paaiški
no mano vadas-

—Tai <tie patys, ką musų ki
nematografe juokus krečia.

—Tie patys—atsakė jis.
—Tai pakrėskita čia mums, 

o mes pažiūrėsim, pasiūlė vi
sas būrys.

—Pirma turite išsigerti — 
pastate sąlygą vadas.

—Tai tuomet mes pradėsim 
juokus krėsti—tarč^jie.

—O mės pasižiui’ės’iva, atsa- 
kėva. Bavarai vėl sumerkė į 
puodus usuš. Pagaliai! vienas, 
baigęs savo pareiškė: — Aš jau 
noriu šokti, —ir hiėko neištik
damas pradėjo visaip kraipytis 
ir rankomis daužyti sau kur pa
kliūva. Sišas vistis pagavo. 
Greit pasitvėrę kas ką pakliuvo 
padūko šokinėti visas būrys.

—Ar svetimšalis nenori šok
ti? paklausė stačiai priešais 
atsistojusi bavariete.

Kodėl ne? ir nėsiprašydinda- 
ma's bandžiau pašokti iš suolo. 
Negalėjau atsistoti.

—žmogau, pasidėk savo naš
tą! įspėjo piemenė.

Tikrai dabar pastebėjau, kad 
ant nugaros tebelaikiau krepšį 
ir pasipiktindamas nudrėbiau jį 
į patvorį.

Pamėginau vėl stotis:—stojo
si, eiti—ėjosi, šokti—šokosi. —■ 
štai kur buvęs šuva pakastas! 
tariau ir bavariete visam va
karui turėjo juoko.

Rytą metų susirinkę savo 
kelionės prietaisus išvykome į 
stotį.

Ruošiamės pulti Ziigšpizėis 
viršūnę

Partenkirchene vadas sakė, 
kad reikia pasiimti dar daugiau 
sausos provizijos ir prikimšo 
mudviejų kukštaraš taip kietai, 
jog nors buvo jau trečia diena, 
vis tik našta mane dar žemiau 
nulenkė. Tuo tarpu valgyti da
vė paėjus niekus: citroną. sau
sainį ir svogūną, sako tai bu* 
šią lengva einant. Pagaliau 
ar ne visviena, pamaniau, kur 
nešti maistas—savy ar ant sa
vęs.

Išrikiavęs mane prieš mėli- 
nuojančias sienas Patas papa
sakojo 'tokį pamokslą: —“Nuo 
šiol, sako, prasideda tikrasis 
žygis. Visa, ką esi lig šiol ma
tęs', nieko dar nesi matęs. Lip- 
sim į dangų su 'gamtos kliūti
mis, per čross country- Lipk, 
kaip moki, o kai bus bloga, žiū
rėk į mane”.
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Atsivertęs pažiurėjau pažiū
rėjęs į sumišusias su tirštais 
debesų durnais' pabaisas. Štai 
čia pat viršum eglių kunkulia
vo bauginantis chaosas. Mačiau, 
kaip maišėsi ir virė mėlynai 
juodi debesų kamuoliai ir virs- 
dafni nuo viršūnių leidosi1 į slė
nius. Jau pirmieji dūmų volai 
padengė mišką ir grasė paskan
dinti Carmisch Partenkircheno 
slėnį. Ten attkštyn priešais vi- 
sds' pasaulis buvo užvilktas vio- 
letinial-pilkai-juoda uždanga, 
pro kutios plyšius kur tai dan
guose vienur tai kitur aštriu 
ryškumu styrojo prasikalę 
žvilgančios plieno viršūnės. Ro- 
dčsii sugriuvo dangus ir paleng
va leidosi, slinko žemėn, apžio- 
dafrias tirščiausia lava visų že
mes' veidą. Kur besusirasi ta
me debesį] vdndenyne pasinė
ręs, niigriuvusio dangaus pata
luose paklydęs?... Toli kalnuose 
baugiai griovė šimtai perkūnų. 
Šakoti Raudoni žaibai plėšė tirš
tą Užlaidos mhsę. Tame aki- 
rtdrkšhy matei, kaip kelių kilo- 
riiėtriį dukštos kalnų galvos pa
dangėse pro tarpus nejaukiai 
žvalgėsi Į viena kitą.

—Kalnuose audra — pastebė
jo Phtiis: gausim lietaus. — 
Bet man rodėsi, kad rte audra 
ir rte perkūnas ten, o kažkokie 
fnilžinai nuo pūsaūlio debesų 
užlaida pasislėpę pragarų kelia 
ir kalnų viršūnes į bedugnes 
svaido. Kodėl tad kurčias bil
dėjimas iš aukšto žemyn plito, 
ir be to iŠ kur tad prtskui tiek 
daug randasi daubose nugriuvu
sių Javinių, užtvinusių upių, 
užverstų kelių?

žvyruotas keliukas įvedė į 
tankų mišką. Čia pamiršau, 
kas prieš akis dedasi. Audros 
gaudėsi nustelbė pro šalį besi
verčiančios Partnacho upės 
kurtinantis šniokštimas.

(Bus daugiau)

TĖVAI SUPRATO ŠIO KUD1- 
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky njot’na. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas yra gc- 
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklas 
tikros Castoria.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mėgins sumažinti tak
sus mažiems namams

Pradėta vajus, idant praves
ti įstatymą, kuris sumažintų 
taksus, dedamus ant mažų na
mų. Vajui vadovauja teisėjas 
McKinley ir 4)e Witt Billman.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančiu penktadieniu bus 
rodoma kalbantis paveikslas 
“A Man from Wyoming”; kar
tu su šiuo programų bus duo
dama milžiniška scenos pro
dukcija; kitokie numeriai.

Boosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Com- 
mon Clay”, kuriame svarbiau
sią rolę vaidina paskilbusi ak
torė Constance Bennett; sako, 
labai tragingas vaizdas paro
doma; kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “The 
l)a\vn Patrol’’; kitokie nume
riai.

United Artists teatre—šiuo 
laiku rodoma paveikslas “Bai
les”; tai kalbantis paveikslas; 
labai vaizdingas; kitokie nume
riai.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma seniau garsinamas ir kai 
kurių laukiamas paveikslas 
‘ILove Among Millionaires”; tai 
m uz i kalis romansas; kitokie 
numeriai.

Policijos pranešimas
Jau viskas priruošta Chica- 

gos policijos departamento pa
rodai — Fiekl Day — rugpiu- 
čio 16 ir 17 dd. Paroda bus 
laikoma Soldiers Field aiktėje. 
Tarpe kitų parodos numerių 
bus raitelių kontestas, motor- 
ciklininkų, numeris parodus 
kaip gaudoma kriminalistai, ir 
eilė kitokių.

Pelnas iš |>arodos eis naš
iems ir našlaičiams tų polici
ninkų, kurie žuvo savo parei
gas eidami. Biletus jau dabar' 
galima gauti.

Chicagos sveikata
C.hicagos sveikatos departa

mentas praneša, kad praėjusią 
savaitę sirgo: 12 wardoje — 
chickenpox 2; difterija 3; plau
čiu uždegimu 2; skarlatina 2. 
11 \vardoje — measles 5; plau
čiu uždegimu 3; tuberkuliozu 
2. 22 vvardoje — difterija 1; 
skarlatina 2; iuberkuliozu 2.• I' 
21 w> ardoje — chickenpox 1;| 
difterija 3; plaučių uždegimu 
2; skarlatina 2; tuberkuliozu 
3: šiltine 1.

» » »
šią vasarą labai padidėjo 

skaičius ipcdliorių, kurie vežioja 
stumiamais karu kais ledus 
(ice cream), komis ledams į- 
k rūsti ir kitokius produktus, 
kuriais vaikai mėgia smagu- 
riauti. Kai kurie tų pedliorių 
laiko savo tavorus netinkamai, 
neapsaugotus nuo pavojaus už
krėsti ligomis perkančius ir su
vartojančius tuos jų tavorus.

Taigi sveikatos komision to
lins Dr. Kegel Įsakė departa
mento inspektoriams peržiūri
nėti jų ta vorą — ar jis yra 
sveikas. Pasėkoje šito įsaky
mo, tik vien 11, 12, 21 ir 22 
\vaidose buvo areštuoti 98 ped- 
lioriai ir nubausti piniginėmis 
1 ■ usmūmis (lėliai to, kad jie 
užlaiko ledus nešvariai.

0 0 0
O štai ir poezijos pluoštas' 

r»ie CJiicagą. Ir ta poezija lie
čia vvardas, kuriose ne vienas 
lėtu vis gyvena:

v • * f

“They say tha-t the noise 
on Bridgeport is less

Būt they doii’t live near 
35th and Halsted, 1 guess

For the noises ’round there
pierce the soft evening air

And a moment of peace 
is something that’s rarė.

The nercvsboys do yell ’till 
all hours of the night

Loud talking and laugh- 
ing is thought to be right,

I wonder, sometimes, how 
they think people sleep

Būt you can’t, for the nois
es just make you r nervus 
weep.

You mušt vviait ’till it’s 
midnight and sometimes even 
later

Beforepthey will cease from 
the yelling and chatter.

In the morning, when \ve, 
from our ręst do arise

We’d štili litke to elose 
č our yet sleepy eyes,

Būt to work we mušt go 
to caru daily bread

. Tho from laek o f sound 
sleep wc feel tired and dead.”
Tai eilės, kurias sveikatos 

departamentui pasiuntęs neži
nomas “poetas”. Bet sveikatos 
departamentas yra uŽintcresuo- 
tas sumažinimu triukšmo, bil
desio, ūžimo. Ir kur departa
mentas gali padaryti, jisai sten
giasi sumažinti triukšmą, o kur 
ne, tai atiduoda skundus poli
cijos departamentui.

® » »
Sveikatos departamentas už- 

gyrė I). Mauiatis valgyklą, kaip 
sanitariai užlaikomą. Ta v 
gykla yra adresu 3102 So. Hal
sted street.

Sveikatos departamentas už- 
gyrė lietuvio, FVankio Saba
liausko, planus statyti dviem 
krautuvėms ir vienam pagyve
nimui trobesį adresu 3970 Ar
cher avenue.

Atostogininkų laiškas
“Naujienoms”, —
Jau baigiame kelionę. Ke

liaujame namų linkui. Iki šiol 
viskas gražiai sekėsi. Tikimės, 
kad ir toliau taip bus. Širdin
gų velijimų visiems. — Tupi- 
kaitis.”

Pradės antrą parodos 
trobesį statyti

šią savaitę pradės antrą tro
besį statyti ('.hieagos pasauli
nei parodai 1933 m.

MIRTIES SUKAKTUVES

MYKOLAS BUKINAS'
Kuris atsiskyrė su šiuo pa

sauliu birželio ?0 dieną ir bu
vo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse. Liepęs-July 30 d. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje bus pa
maldos už velionio Mykolo sie
lą. Pamaldos prasidės 8:30 va
landą ryte.

Visi velionio Mykolo, (gimi
nės draugai ir pažystami nuo
širdžiai prašomi atsilankyti i 
minėtas pamaldas. Ir iš pamal
dų tiesiai i velionio žmonos 
Kazimieros Bukeniehčs namus, 
6120 South Keuting Avė.

Nuoširdžiai kviečia
Nubudusi velionio žmona,

Kazimiera Bukenienė.
6120 South Keatihg Avė., 
Chicago, III.

STANISLOVAS JURAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 dieną, 5:40 vai. iš ry
to, 1980 m., sulaukęs 6 metų 
amžiąjįs, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Vladislovą ir motiną Mo
niką, du broliu VValdramiejų, 
Henry, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4240 So. Ai tęsia n Aye.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
liepos 31 dieną. 9 vai. iš ryto 
iš namu j šv. Agnieškos, 89tos 
ir Rockwell St. parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Juro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Tėvai, broliai ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

Padegė trobesį pavogę 
kailius

Vagiliai apiplėšė namus Ber
nare! C. Garrison, 2137 Sheri- 
dan road. Išnešę brangių kai
lių vertės $25,000. O paskui 
jie padegė namus, kurios 
vogė. Gaisras dar padarė 
los $50,000.

ap- 
ža-

šeši žuvo dėl karščių

Sekmadienį keturi chicagie- 
čiai mirė nuo karščio. Du pa
skendo, vandeny ieškodami pro
gos atvėsti.

Kai kuriose Illinois valstijo
se vietose karštis pasiekė 104 
laipsnių, o Mount Carmel mie
stelyje — net 110. čia asfalto 
gatvės ištyžo.

ENfi

GRIBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 d., 4:30 vai. ryte, 
1930 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Girdiškės parap., Gegužio kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Johaną, 2 dukteris Ag
niešką ir I?rancišką. sunu Sta
nislovą, 3 brolius, Jokūbą, Mo
tiejų ir Petrą, seserį Marijoną 
ir gimines, o Lietuvoj broli Mi
kolą, brolienę Povilienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
G952 So. Talman Avė.

Laidotuvės Įvyks ketverge, 
liepos 31 d., 8 vai. ryte iš na
mų 1 Gimimo Panelės šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o* iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Gribo gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, suntis, 
broliai, sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel. Yards

................................. . ..........

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 d., 11:30 v. vakare, 
1930 m., sulaukusi 45 metų 
amžiaus, gimusi Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Šiaulių mieste; 
gyveno Viekšnių parap., Rama- 
niškiu kaime; Liverpool, Angli
joj, išgyveno 7 metus; Chica
goj ■ išgyveno / 20 metų. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą My
kolą, dvi dukteris — Oną ir 
Eleną, du žentUs ir du švogerlu 

•—Joną, Ručine, Wis., ir Anta
ną—Toronto, Ottt., Canada, 
Margevičius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8052 So. Evans Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
liepos 30 d., 8 vai. ryto iš na
mų j Gimimo Panelės Šven
čiausios parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Margie- 
nės-Margevičienės giminūs, jos 
draugai ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Vyras, dukterys, žentai, švo- 
geriai ir gimines.

laidotuvėse patarna*uja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boule
vard 4139, I

MAGDALENA BEKEVIčIENfi 
po tėvais Kaminskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 d., 4:30 v. po pietų, 
1930 m., sulaukus 43 m. am
žiaus, gimus Mariampolės ap
skrity, Sasnavos parap. ir mie
ste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Joną, dukterį Juzefą, bro
li Antaną, broli Juozapą, Mon- 
treal Canada ir gimines, o Lie
tuvoj motiną Jievą, 2 brolius: 
Franciškų ir Kazimierą, dvi 
seseris Oną ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 S. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
liepos 29 d., 8 vai. iš Eudeikio 
koplyčios i šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos Be- 
kevičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, broliai ir gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Cicero 3794.

Išsigelbėjo per plauką
Traukinys sudaužė Fredo 

Olsono auitomohilį. Pats Fted, 
jo žmona ir trys jų kūdikiai 
išsigelbėjo, iššokdami iš auto
mobilio. Prietikis pasitaikė prie 
Wentworth ir Grand avės.

Lietuvos AkuŠėržs
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Telefonas Yarda 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 231-3 PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
> CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46(h St

1327 So. 4«th Ct.

Telefonas
Cicerą 8724

Telefonas

Boulevard 6208

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiika 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 11^

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Komp

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

PAGRABU VEDĖJAI 
« Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 491 h Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

32(11 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3291

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto t dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose

Park 797

DR. VAI1USH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.'

Phone Boulevard 7089

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. .

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

4*0^ UOGAUS 
AKIS •

yra taip dalikatna* sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apfr jos 
veikimą. Didėlė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurio siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji anie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulęvard 6487
4649 S. Ashland Avė. Ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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 žventadionio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222DR. S. talS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Tol. Drcxel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo G iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401 „
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CIŲRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedėŪoj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

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

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

Telefonas Ya.’ds 0994

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

Tel. Brwnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

Telefonas Boulevard 1989

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. III.

Ofiso Telafoaas Vlrrl*la 0080 Bes. Tel. Tu Bore* 8S58
DR. T. DUNDULIS 

•gydytojas ir chirurgas 
4142 Archer Avė.Valaados 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir6 iki 8 r*karo. MedAliom >au 10 Įkl 12 dle ■ų. Nainį] ofisas North Slds

3413 Franklin Blvd.▼•landos 8:80 iki U :80 vakaro
-------O-------

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canul 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avense'
Ant Zaleskio Aptiekož

CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR 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 pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

............... ri— ~ ...»---- —»
Jvairųs Gydytojai

TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P, M.
Sercdos vakare uždaryta t 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SAore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense 

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

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tule stone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectaJ

Dr. J. W. Beaudette
Viriu j Ashland State Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSj
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki H 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 do pist
Telefonai Canaj 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin«2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

-11 S. La Šalie Street,
Room 1701

TcL Randolph D331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaro 
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vat 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčioi

- -------- ......... - . ■ . -H

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Išėmus SubatalNuo 9 iki 1

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Puilman 5958
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

.Telefonas Canal 2552

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

,A. A. SLAKIS
f • ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

✓Namų Tel. Hyde Park 3395

/JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adams StM Room 2117.

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas J

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockirdl SU
Tel. Republic 9723 X /



NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Mondeika gali huti dėkingas 

likimui

buvo išgelbėtas. Ir kaip tik 
laiku, nes vandenyje juokų nė
ra. Pp. Mondeikos gali būti 
dėkingi likimui, kad šis ivv- 
kis taip laimingai pasibaigė.

Kep. -

Naujienų gražuolių 
kontesto dalyvė

Bridgeportas
Draugas clevelandietis nusi 

skundžia Chicaga

Sekmadienį buvo parapijinio 
šv. Cecilijos choro piknikas. 
Pats piknikas niekuo nesisky
rė nuo daugelio kitų piknikų, 
kurie jau yra buvę ir kurie 
dar bus.

Bet ryšyje su šiuo pikniku 
pasitaikė įvykis, kuris galėjo 
pasibaigti tragingai pp. Mon- 
deikų šeimynai.

Artimoje piknikui vietoje 
susirinko būrys lietuvių, štai 
šičia pasirodė automobilis, ku
riuo atvažiavo graborius Ežer- 
skis. Mondeikos (Cicero para
pijos vargonininko) sūnūs, as
tuonių metų bernaitis, pama
nė, kad tuo automobiliu atva
žiavęs jo tėvas.

Skubėdamas pasitikti tėvą, 
jisai ne neapsižiurėjo, kad čia 
pat, prie kojų, buvo atdara 
cisterna (tanka), gilumo ko
kių astuonių pėdų, pilna van
dens. Vaikas bėgo pas mena
mą tėvą — ir plumpt cister- 
non!

Niekas iš vyresniųjų vaiku
čio nelaimės ir nepastebėjo. 
Tik kažin kaip, netyčiomis, re
gis, pats p. Ežerskis pažvelgė 
į cisterną ir pamatė vaikučio 
ranką kišant iš vandens.

Supinu vaikutis tuojau.

Subato j e ar sekmadienyje iš 
Clevelando Chicagon atvyko 
vienas musų brolis lietuvis. 
Taip bent jis pasipasakojo kai 
kuriems Bridgeporto piliečiams.

Sekmadieni jisai užėjęs j vie
ną galiūną Bridgeporte, paskui 
j kitą - savo draugų paieš
koti.

Viename tų saliunų prie ba
ro buvusi moteris. Ji ir už- 
l’undijusi musų svečiui “vieną- 
kitą”.

Na, gerai. Brolis clevelandie
tis pasijutęs nuo tų dviejų taip 
silpnas, kad nebežinojęs kas 
su juo darosi.

Jis išėjęs laukan. Čia j j pa
sitikę du jauni vaikinai. Jie 
įsivedę musų svetį clevelandie- 
tį kur ten į skiepą, prismau
gę ir atėmę iš jo visus pini
gus, kiek- tik jis' turėjęs 
apie 15 dolerių.

Labai gali būti, kad taip ir 
atsitiko su broliu clevelandie- 
čiu. Nes Chicagoje žulikėlių ne 
stoka. Bet jo pasaka gali bū
ti ir “fishy”, — ypač kad jis 
siulijąs dar kokius ten bonus 
pirkti iš jo, ba esąs “broke”.
Žinote, visko musų Chicagoje 
gali pasitaikyti, kaip pasitaiko 
ir kituose miestuose. ----Rep.

Sudriko Radio 
Krautuve

kuri duoda Jums radio programas iš dviejų 
Radio stočių WCFL ir WHFC

Naujas radio, kaip ant paveikslo, groj’a 
labai gražiai.

Kaina S69.00 su viskuo

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

Budrike Krautuvėse
*

Jos.F.Budrik,lnc
3417 South Halsted Street

REX RADIOS
3343 South Halsted Street 

i*--............. - =:

Tai jaunutė lietuvaitė Ber- 
nice Jakaičiutę, kuri rugpiu- 
cio-Augusto 3 d. dalyvaus 
“Naujienų” rengiamajame gra
žuolių konteste.

Kontestas, kaip žinia, įvyks 
Naujienų piknike Chernausko 
darže.

Kas ką veikia
(Per teleskopą žiūrint)

S.L.A. apskundė teismui ko
munistus, kad šie atsisako pri
imti milioną dolerių.

» » »
Amerikoje darbai eina taip 

smarkiai, kad net dirbtuvės 
pyška; gatvėse nematyti nė 

vieno darbininko: kapitalistai 
gi vaikštinėja gatvėmis ir ne

gali gauti darbo.
« » »

Chicagoje ištvirkę piliečiai 
pradėjo šaudyti ramius butle- 
geriuą.

8 » »
Chicagos miestas iš piliečių 

visai nekolektuoja taksų, nes 
turi pinigų per viršą ir iš nuo
šimčių apmoka visas išlaidas.

» » »
Atrodo, kad neužilgo Chica

goje pradės žmonės po žeme 
orlaiviais važinėti, o padangė
mis gatvekariai lekioti.

» » »

~~---------------------- ’
bar Rusijoj nėra nė skurdo, 
nė vargo; visi sotus ir nieko 
nebijo. i

« » »
Vilnius nori, kad Lenkija at

imtų 'Kauną iš Lietuvos, bet 
lietuviai nenori pasiduoti. De
ltai to net Tautų Lyga atsi
dūrė Lietuvoje.

Kipras Petrauskas ir Mari
jona Rakauskaitė eiles rašo, o 
Balys Sruoga ir Liudas Gira 
operas dainuoja.

Mažytis IStnetona atvijo mil
žiną Voldemarą į Kauną. 

» « »
Kauno kalėjime politiniai 

kaliniai daboja sargybą, kad 
nepabėgtų nuo laisvės.

8 8 8
Kai kurių Lietuvos piliečių 

degtinė bėgai iš gerklės j stik
lą ir Lunką. 

'» » »
Stambieji Lietuvos valdinin

kai neturi ko valgyti, o papra
stieji piliečiai kiaules šeria viš
tiena. 1

» » »
Kinijoj daktarai labai serga; 

piliečiai nespėja juos gydyti. 
» ’» S

Anglai sukilo prieš indusus 
ir nori nuo jų pasiliuosuoti; 
šaudo žmonėmis į kanuoles; 
gatvėse matosi gulinčių daugy
bė gyvų žmonių.

Pustapėdis.

riausia organizuotų grupių dai
navime. Jis dalyvavo daugelyje 
Glee kliubo scenos parengimų, 
tokių kaip Boy’s Carnival, 1927 
m., ir Musical Bevie\v, 1929 m.

Pirm negu įstojo į Lindblom1 
mokyklą, jis lanke McClellan, 

“sv. Jurgio, Gimimo ir pagalios 
Ebcrharto pradines mokyklas.

šiuo laiku gavo vietą Ar- 
mouro keminėse laboratorijose, 
kur įgija puikaus patyrimo in
dustrinėje ir sanitarėj kemi- 
joj, ir tų dalykų studijuoti vė
liau jis vyks į Illinois univer
sitetą.

Golfo turnamentas
Town of Lake prieš 

West Side

Antradienis,, liepos

Komisarų lapas rašo apie 
Valonį ir vis keikia Rusiją, o 
giria socialistus ir pataikauja 
“Naujienoms”.

» » 8
Gi kituose kraštuose tai ve 

kas matyti:
Rusijos caras nudaigojo Le

niną, Staliną ir jų šeimynas 
ir pasigriebęs bolševikų auksą, 
išdūmė į kitą pasauli, ir da-

ATeJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija. 1

Speciali etas rydyme chrohtikų Ir nauju U* 
ffU. Jei kiti negalėjo jumlu išgydyti, ataflan- 
kyklt pau mane. Mano pilnas iAegzamlnavi- 
mas atidengs jusi} tikra litrą ir jei aft apsi* Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po ralutlno tftegzamlnavimo—kaa jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

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

I šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State St., k. Lake St. 10 H.

Town of Lake golfininkai 
sumanė nuvainikuoti West Side 
gollininkus, kurie per kelis 
paskutinius metus labai gerai 
pasirodė. Rytoj, liepos 30 d., 
tų kolonijų golfininkai savo 
disputą išspręs golfo lauke. 
Mat, tą dieną jvyksjta turna
mentas, kuris prasidės 8 vai. 
ryto Cog Hills golfo aikštėj.

Kiek teko patirti, West Side 
golfininkų “armija” susidės iš 
Mackicwicz, Bronzos, Dr. Bie- 
žio, Chyžo ir kitų. Town of 
Lake pastatys į mūšio lauką 
Millerį, Pivariuną, Majauską ir 
kitus narsius golfininkus. Ku
ri pusė laimūs, sunku pasaky
ti. Atrodo, jog kaip viena, taip 
ir kita kolonija turi gerų gol
fininkų. — N.

Feliksas A. Jakavičius

Šitam kontestui galima 
pritarti

Chicagoj esama visokių kon- 

testų. Bet 'birželio 1 dieną 52 
vaikinai pradėjo k on testą dar
bui ieškoti, t.y. kuris iš jų 
daugiau ištvermes parodys, ieš
kodamas, darbo.

Trys tų vaikinų dar tebe
dalyvauja . konteste. Tarpe jų 
yra ir lietuvis. Jo pavardė — 
Viktoras Balinskas. Jisai at
lankė 41 įstaigą darbo klau
sinėdamas. Jo konkurentas, 
Henry Schlitz, atlankė 78 biz
nio įstaigas. O trečias — John 
Himber — atlankė 32 įstai
gas. Kiekvienas suminėtų vai-

Feliksas A. Jakavičius, 17 
motų, baigė kepurių metų kur
są, abclnų mokslų ir kalbų sky- 
irių, Lindblom mokykloje su 
auk štai s pasižy mojimais m ok- 
slė, atletikoje ir socialiame mo
kyklos gyvenime.

Pasiremiant jo pasižymėjimu 
moksle, jis buvo parinktas, 
kartu su pora desėtkų kitų ga
biausiųjų mokinių jo mokyk
los draugų, kvotimams laikyti 
Chicagos universiteto stipendi
jai (ksc holais h ip), kuriuose 
Lindblom mokyklos mokiniai 
pralenkė1 konkurentus (daugiau 
kaip 50 kitų vidurvakarių val
stijų mokyklų), laimėdami še
šias stipendijas, siekiančias nuo 
3 mėnesių iki vienų metų lai
ko.

Feliksas, nors nebuvo vie
nas iš tų šešių, bet jis turėjo 
pasitikėjimą savimi, ir ilgai 
netrukus jisai laikė kitus kvo
timus, būtent Illinois univer
siteto stipendijai.

Šį kartą jis laimėjo antrą 
aukščiausią gąrbės ženklą Cook 
paviete ir ačiū tam gavo ke
turių metų stipendiją Illinois 
universiteto.

Lindblom mokykloje jis pri
klausė ne vienam atletiniam 
jauktai, bet labiausia pasižy
mėjo plaukime — dailiu nar- 
stymosi, — o taipgi kaip na
rys pagarsėjusio seniorų ^vy
resniųjų) čempionų gimnasti
kos jaukto, išlaikiusių čempio
natą penkerius metus paeiliui. 
Jis, be to, yra laimėjęs savo 
atletinį “L” ir Lindblomo mo
kyklos auksinę “L” sagutę, ku
ri yra kiekvieno Lindblom mo
kyklos mokinio labiausia trok
štamas prizas.

Socialiame mokyklos gyveni
me jis buvo veiklus narys kliu
bo, žinomo kaip Lindblom’s 

Championšhip Boy’s Glee Club, 
per visus ketverius mokyklos 
metus. Ir šis Glee kliubas yra 
laimėjęs keturius miesto čem
pionatus kontestuote tarp ge-

kinų yra 17 metų.-

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

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

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

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

view.
6:30 p. m.—Stones Congress Orch.
6:45 p. m.—Malings Bros. Fashion 

Program.
7:00 p. m.—NBC—(Pure Oil Band.
7:30 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

f l pęjTi’u
8:00 d. m.—NBC—Tek Music.
8:30 p. m.—Affiliated Hotels Pro

gram.
8:45 p. m.—Benrus Time.
8:45 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

Orchestra.
9:00 p. m.—NBC—Westinghouse 

Salute.
9:30 p. m.—Russo’s Edge. Beach 

Orchestra.
10:00 p. m.—Teaberry Sports Re-

porter.
10:05 p. m.—Chicago Herald and 

Examiner News Flashes.
10:10 n. m.—State Street Tomorrow.
10:30 p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy.
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

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

ther; Temperature; Corrcct 
'Pime.

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

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

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

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

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

Pianist.
5:45 p. m.—Chrysler Program.
6:00 p. m.—CBS Feature.
6:30 p. m.—Sports Announcement, 
6:45 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m—CBS— S. W. Straus Co 
7:45 p. m.—Studio Trio.
8:00 p. m.—Dr. Pratt and Dr.

Sherman.
8:30 p. m.—-Studio' Trio.
9:00 p. m.—“Charlie and Mollie”.
9:15 p. m.—Harold Van Horne, 

Pianist.
9:30 p. m.—Bunte Program.

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

port.
10:15 p. m.—iNews Concert Orch.
10:30 p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy.
10:46 p. m.—News Concert Orch.
11:00. p. m.—Uptqwn Village and 

Via Lago Orchestra (3 hr.).
870 Kc. — WENR — 344.5 M. 1

10:10 p. m.—Outing and Recreation.
10:15 p. m.-'-NBC—Uncle_ Abe and 

David. /
10:35 p. m.—Telechron Time.

10:36 n. ip.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—National News 

Events.
11:00 p. m.—Air Vaudeville—Herbie 

Kay’s Orch.; Jimmy Green’s 
Oreli. Off the Air at 1:00 a.m.

770 Kc. — WBBM — 389.4 M.
6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m.—Henry Gendron’s Orch.
6:30 p. m.—<CBS—Guy Lombardo’s 

Ore Hes^rn
7:00 p. m.—wjlBM Night Court.
7:30 pt m.—Aaronson’s Command- 

ers.
7:45 p. m.—“Permahizer” Songsters 
8:00 p. m.—CBS—Henry-George.
8:30 p. m.—Aaronson’s Command- 

ers.
9:00 p. m.—CBS— Graybar Pro

gram.
9:15 p. m.—CBS—Grand Opera Mi- 

niatures.
9:30 p. m.—To^ Gerun’s Orch.
9:45 p. m.—Charley Straight’s 

Band. /
10:00 p. m.—CBS—Anheuser Busch 

Antiques. \
12:00 mid.—AroundAhe Town with 

Jrving Aaronson’s Command- 
erš; Frank Shaw; Tom Ger

un’s Orch. and Henri Gendron’s 
Orchestra. x

870 Kc. — WLS — 345 M.
7:00 p. m.—Eventide Melodies, 

strings and poem.
7:15 p. m.—The Oatesville General 

Store.
7:30 p. m.—Ozark Folk Lore, old- 

time music and philosophy.
7:45 p. m.—Brad Kincaid, mount- 

ain songs.
8:00 p. m.—Verse and Music, mu

sical settings of Shakespeare’s 
verse.

• THROUGH WJJD.
8:30 p. m.—Echoes of the Concert 

Hali.
9:00 p. m.—Sign Off.

ŠIANDIE
970 Kc. — WCFL— 309.1 M.

5:00—5:30—Junior Federation Club 
5:30—5:45—Bakery and Confec- 

tionery Workers, Chas. Hoh- 
mann.

5:45—6:00—WCFL all star Orch.
6:00—6:30—DeLuxe Variety fea- 

turing Louis Ridley, Trum- 
pet Solos.

6:30—6:45—L. Pj Straube, Analyz- 
ing Labor’s Problema.

6:45—7:00—Recital by Mary Lav- 
ei’y. Soprano.

7:00---- 7:10—Organ recital by Al
Carney.

7:10—7:20—Rev. Elmer L. Wil- 
liams.

7:20—7:30—Organ recital continued
7:30—7:45—Bulletin Board, Labot 

Flashes, Agricultural and 
Weather reports.

7:45—8:00--Adolph and Rudolph 
Co’r-edy Team, snonsored 

, by California Fur Program.
8:00—8:30—Spanish Musical Hour. 
8:30—8:45—Wm. Loehde, Past Pre- 

sident, Cook County Real 
Estate Board.

8:45—9:00—WCFL Novelty Orch.
9:00—9:30—Merry Gardens Ball- 

room Orchestra.
9:30—9:45—DeLuxe Variety Pro

gram.
9:45—10:00—Joe Kayser’s Navy

Pier Orchestra.
10:00—10:02—Longine’s Time Sig

nalą over NBC nework.
10:02—10:15—WCFL Radio Study 

Club.
10:15—10:45—Merry Gardens Ball- 

room Orchestra.
10:45t—11:00—Joe Kayser’s Navy 

Pier Orchestra.
11:00—10:30—Palais D’Or Orches

tra over NBC network.
11:30—12:00—Joe Kayser’s Navy 

Pier Orchestra.
12:00—12:45—Organ recital by Al 

Carney.

CLflSSIFIED APS.
Financial

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038 
- O-------

PINIGAI
Mes skolinam nUb $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.
. ----- o-----
1

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

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

Skolinam Jums Pinigus 
, $100 iki $2,000

Jųą atmokate mažomis minesln*- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgiHus ir 
Real Estate kontraktus. «

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Manhfield Ava. 
-------0-------

Paskolos suteikiama i viena diena 2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

*Mes perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.90 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo prie namų, turiu 
patyrimo. Telęfonuokite iki 10 ryto 
ir po 6 vai. vakare. 5537 South 
Homan Avė., tęl. Hemlock 4190.

PAJIEŠKAU darbo už bučerj, tu
riu 6 metų patyrimą. Kam reikalin
gas toks darbjninkas atsišaukite. 
Justin Vijūnas, 12149 So. Ashland 
Aye.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkp Reikia 

REIKALINGA Cloak meikerių pa
tyrusių vyrų ir moterų. Kreipkitės 
2215 So. St. Louis Avė.

PRANEŠIMAI

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ~

REIKIA patyrusių moterų prie 
siuvimo “sausage časings” (žarnų). 
Kreipkitės tuojaus. 946 W. 33rd St.

L.. S1. S. C. C. kuopos susirinkimas 
seredo.j, liepos 30-ta diena Naujienų 
raštinei, 1739 So. Halsted St.. 7:3Q 
vai. vakare. Visi Lietuviu Socialistų 
Sąjungos nariai turi dalyvauti, tu
rime kai kuriuos svarbius reikalus 
aptarti. LSSCC. kuopos sekretorius

— J. Mickevičius.

For Ręnt
RENDON 3 ir 6 kambariai su vi

sais patogumais. Renda pigi.
Miscek, 3121 So. Morgan St.

CLASSIFIE p ADS.
Business Service

_______ Biznio PatarnaviniM______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

3040 West 62nd Street.

PATENTAI, copyrighta — išradi
mai visokios rūšies.

B. PELECHOWICZ.
2800 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

Miscellaneous for Sale
Įvairas Pardavimai

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustpm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iŠ miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui___

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė,

Tel. Lafayette 0455

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei- 
tai taisome stogup visokios rulies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedtie 3468.

PARDUODU arba IŠRENDUOJU 
namą, 7 kambarių, furnasu šildo
mas, didelis beismantas, labai pigiai. 
Priežastis — išvažiuoju j seną kra- 
jų. Namas randasi ant Western Avė. 
ir 72nd St. Namie esame visados.

Mr. Jokubauskas,
Tel. Republic 5667.


