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Tolesnis Mooney-Billings 
Bylos Tyrinėjimas

Buvęs svarbiausias prokuratūros liudinin
kas sako, kad už kreivą liudymą prieš 
Mooney ir Billingsą jam buvo žadėta 
“gera dalis” $17,500 sumos.

SAN PRANC1SCO. Gal., liep. 
31. - .John MacDonald, kuris 
prieš keturioliką metų buvo 
svarbiausias prokuratūros liu
dininkas byloje dėl išsprogdi
nimo l>ombos per karo prisi
rengimo paradų 1916 metų, lie
pos 22 dienų San Francisco 
mieste, ir kurio liudymais du 
darbininkų vadai, Thomas Moo
ney ir yVarren Billings, buvo 
dėl to pasmerkti kalėjimui iki 
gyvos galvos, vakar Augščiau- 
sio Kalifornijos teismo teisėjų 
toliau klausinėjamas atkartojo, 
jogei toje byloj jis neteisin
gai liudijęs prieš Mooney ir 
Billingsą. Jis taip pat atkartojo, 
tvirtindamas, kad kreivai liu-
dyti tuomet prigundę jį poli
cijos kapitonas Charles Goff 
ir patsai tuomet buvęs distrik- 
to prokuroras Charles Fickert. 
Pastarasis žadėjęs jam už ne
teisinga liudymą gerai atlygin
ti — duoti gerą $17,500 sumos 
dalį.

Augščiausio teismo kvočia
mas, buvęs distrikto prokuro
ras Fickert pasakė, kad Mac 
Donaldų jis pirmų kartą susi
tikęs tik dienų, kai susirinkus 
grand jury.

“Ne. Anksčiau,“ tvirtu bal
su pasakė MacDonaldas.

“Palaukit. Ar jus kada nors 
buvote mano ofise prieš grand 
jury susirinkimų?“ paklausė 
Fickertas.

“Buvau,
kaltės, nors pirmiau ir manęs, 

atsakė liudininkas, kad jie kalti.

Karolis įsako tremti 
riaušes prieš žydus

Rumanijos karalius išbarė prem
jera Maniu, kuris dėl to no
rėjo rezignuot

BUOILA BESTAS/ Rumanija, 
liep. 31. — Karalius Karolis 
11, nepatenkintas vyriausybės 
nesugebėjimu patrempti antise
mitines riaušes krašte, išbarė 
premjerą Maniu taip, kad tas 
norėjo atsistatydinti.

Karolis jo rezignacijos ne
priėmė, bet įsakė kišti kalė
jimai! visus, kurie kelia riau
šes prieš žydus.

Premjeras pasišaukė vidaus 
reikalų ministerį Vojevodą, po 
to pastarasis pasikvietė žydų 
deputatus ir užtikrino juos, 
kad antisemitiniai ekscesai nuo 
šio laiko busią griežtai patrem
piami ir kad padarytus žy
dams nuostolius per pastarą
sias antisemitines riaušes val
džia atlyginsianti.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; lengvi mainasi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir-77° F.

Šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 8:10. Mėnuo leidžiasi 
11:57 vakaro.

“Buvau aštuonis ar dešimt kar
tų. Jus patys tat žinote.”

“Kada ir kur jus girdėjot, 
kad jums bus atlyginta gera 
$17,500 sumos dalis?” paklau
sė Fickentas.

“Jūsų ofise,” atsakė MacDo- 
naldas.

MacDonaldas taipjau pasakė, 
kad jis buvęs apie šimtų pėdų 
nuo bombos sprogimo vietos 
ir žinojęs gerai, jogei kas ki
tas, o ne Billings ir'Mooney 
buvo padėję bombų.

Advokatas Edwin McKenzie, 
Mooney ir Billingso gynėjas, 
pristatė Augščiausio teismo tei
sėjams padidintų Eilers trobe
sio fotografijų, nutrauktų ka-
ro prisirengimo parado metu. 
Fotografijoj, be kitų, matyt 
ant trobesio stogo Mooney, žiū
rinti parado. Jis vilkėjo švie
siais rūbais. Adv. McKenzie nu
rodė, kad byloje MacDonaldas 
liudijo, busią prieš pat bom
bos sprogimų jis matęs 'Mooney 
šalinanties nuo sprogimo vie
tos, tuo tarpu kai fotografi
ja-, kuri buvo nuimta 2:01 po 
piet, parodo Mooney stovintį 
ant stogo trobesio 6,000 pėdų 
tolumo nuo sprogimo vietos, o 
sprogimas įvyko 2:06 popiet.

Duncan Matheson, buvęs tuo
met policijos kapitonas, Augš
čiausio teismo teisėjų kvočia
mas, pasakė, kad jis labai abe
jojąs dėl Mooney ir Billingso

Trys Maskvos agen
tai suimti Latvijoje
Gabeno užsienin instrukcijas 

komunistams dėl antbkaro 
demonstracijų

RYGA, Latvija, liep. 31. — 
Latvių policija suėmė tris ru
sus, slapta perėjusius sieną iš 
sovietijos. Pas suimtuosius ra
do Maskvos komunistų inter
nacionalo instrukcijų viso pa
saulio komunistams, kaip jie 
visur turi rengti rugpiučio 1 
dieną demonstracijas “prieš ką
rą.” * v f

Kominterno instrukcijose A- 
merikos komunistams pabrėžia
ma, kad per demonstracijas jie 
agituotų už. išlaikymų preky
bos tarp Amerikos ir sovieti
jos ir atidarymo Amerikos rin
kų visokios rųšies sovietų pro
duktams.

Instrukcijose Europos komu
nistams įsakoma: ypačiai kaip 
mobilizuoti darbininkus, jei 
Rusija įsiveltų į karą su Eu
ropa. Jiems įsakoma daryti de
monstracijas ir provokuoti su
sikirtimus su policija, kad tuo 
budu sužadintų stipresnę kla
sinę sąmonę proletaruose.

Britų premjeras gal 
gaus daugiau algos

LONDONAS, liep. 31.—'Tam 
tikra parlamento komisija ke
tina netrukus pasiūlyti, kad 
premjero MacDonaldo alga bu
tų padidinta nuo $25,000 iki 
$35,000 metams.

[Atlantic and Pacific Photo]

Namų griuvėsiai praėjus žemės drebėjimuiMelfi, Italija. —

Komunistai Kinuose 
paskelbė Hunane so
vietų respubliką

Čangšoj, provincijos sostinėj, 
siaučia teroras. — Komunis
tai sunaikino 50 svetimšalių 
nuosavybių

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 31.
— Čangša, Hunano provincijos 
sostinė, dabar yra visiškoj ko
munistų kontrolėj. Paėmę mie
stą, komunistai .paskelbė sovie
tų respublikų ėmė, organi
zuoti sovietų administracijų 
čangšoj.

Civiliai gyventojai apimti 
mirtinos baimės. Dauguma sve
timšalių yra pabėgę, o tie, ku
rie pasiliko, laukia savo val
džių pagalbos.

1 Paėmę miestų, puolikai ėmė 
plėšti ir deginti namus ir val
džios trobesius. Apie penkias
dešimt svetimšalių nuosavybių 
buvo sunaikinta, jų tarpe Ja
ponų konsulatas, ligoninė ir 
keletas amerikiečių rezidenci
jų ir misijų bažnyčių.

Pranešimai iš Čangšos sako, 
kad turtingi kinų gyventojai, 
kuriems nepavyko pabėgti, bu
vo komunistų mirtinai nukan
kinti.

Jungtinės Valstybės, 
siunčia 30 karo laivų 

į Kinų uostus
WASHINGTONAS, liep. 31.

— Trisdešimt Jungtinių Val
stybių kiaro laivų pasiųsta į 
Jangtse upės uostus, Kinuose, 
amerikiečių gyvybei ir turtui 
saugoti nuo komūnistų teroro, 
kuris dabar ten siaučia.

Amerikos jūreiviai nu
kovė 50 •kinų* 

komunistų
ŠANCHAJUS-, Kinai, liep. 31. 

—»Kinų komunistai puolė Jung
tinių Valstybių karo laivą Pa
los, kai laivas -artinos į čang- 
šą. Penki Amerikos jūreiviai 
buvo sužeisti.

Palos atsakė stipria kulkos
vaidžių ugnim, ir apie penkias
dešimt komunistų buvo nukau
ti, o daug kitų sužeisti.

Pionocentras
Praėjusią savaitę užsienin 

eksportavo 47960 sviesto sta
tinaičių.

Britų dirižablis turi ke
lionėj keblumų;

vėluojasi
ST. HiUOEKT, Que.» Kanada, 

liep. 31. — Gautas šį vakarą 
radio pranešimas sako, kad at- 
s'krendęs per Atlantą britų di
rižablis R-IOO turįs kelionėje 
kai kurių keblumų. Esąs pri
verstas sumažinti skridimo 
greitumą ir, gal būt, be ryt 
[šiandie]' ryto nepasieks St. 

I luberto aerodromą. '
2:35 po pietų dirižablis per

lėkė. per Crosse salą, 20 my
lių i rytus nuo Quebec’o.

Potvyniai Uzbekis
tane nunešė 300 na
mą; daug prigėrė
(JHIVA, Uzbekistanas, SSSR, 

liepos 31. — Uzbekistane kilo 
katastrofingj potvyniai, per ku
riuos jau daug žmonių ir gy
vulių prigėrė. Daug kaimų pot
vynio apsemti ir daugiau kaip 
3.00 namų išsiliejusios Amuda- 
ros upės nunešti.

Kipčako srity išneštos tvan
kos ir apie 1,000 akrų laukų 
su javais vandens užlieti. Ddug 
gyvulių žuvo.

Įsakymas atleisti, 
svetimšalius iš 
miesto darbų

BLOOMFIELD, N. J., liep. 
31. — Del siaučiančio nedarbo, 
miesto tarybos narys Charles 
Ernst įsakė visų administra
cijos departamentų viršinin
kams -atleisti iš darbo visus jų 
departamentuose įdirbančius sve
timšalius, ir pakeisti juos Ame
rikos piliečiais, kurie neturi 
darbo.

Kon traktoriai, kuriems yra 
pavesti miesto darbai, bus taip
jau paprašyti samdyti darbi
ninkus tik piliečius, o svetim
šalius šalinti.

Krovinių laivas pasken
do kolizijoje

USA BONAS, Portugalija, lie
pos 31. Garlaivio Bei ra už
gautas, Tagus upėje paskendo 
krovinių laivas Lisboa, gabe
nęs 1,000 tonų cukraus. Vie
nas įgulos narys prigėrė.

Protestuoja dėl mė
ginimo atsteigti bu
vusį Egipto chedivą
Francija ir Italija bijo, kad 

dėl tokio perversmo galį nu
kentėti svetimšalių gyvybė ir 
turtas

LONDONAS, liepos 31. — 
Egiptiečių sferose Londone gir
dėt, kad Francija ir Italija pa
dariusios protestą Anglijai prieš 
grąžinimą Egipto sostan buvu
sio chedivo Abbaso Hilmi, sa
vo protestą pamatuodamos tuo, 
kad tatai išprovokuotų nera
mumus Egipte, ir svetimšalių 
gyvybė, ir turtas atsidurtų pa
vojuje.

Britų vyriausybes nusistaty
mas, kaip -atrodo, yra toks, 
kad kol britų ir kitų svetim
šalių interesai yra apsaugoti, 
ne jos reikalas, ,kas Egipte 
viešpatauja.

Egiptiečiai Londone sako, 
kad jei Anglija i dalyką ne- 
simaišysianti, tai karalius Fua- 
das busiąs nuverstas ir jo vie
toj sostan grąžintas buvęs che- 
divas Hilmi, kurį remią 90 
n uos. Egipto žmonių. .

Abbas Hilmi, kuris per 23 
metus valdė Egiptą, iki An
glija privertė jį 1914 metais 
abdikuoti, dabar gyvena Fran
ci jo j ir laukia progos, kad ga
lėtų vėl atgauti prarastą sostą. 
Jis yra 57 metų amžiaus.

Kaltina bankininką dėl 
pasiglemžimo $200,000

GALION, Ohio, liepos 31.— 
Čia tapo areštuotas buvęs Citi- 
zens’ National Bank of Galion 
pirmininkas J. E. Casey, pra
eitą penktadienį iš tos vietos 
rezignavęs. Casey kaltinamas 
dėl pasisavinimo $200,000 ban
ko pinigų, kuriuos jis praspe- 
kuliavęs biržoj.

Šimtai afganų sukilėlių 
krito kautynėse

PEšAVARAS, Indija, liepos 
31. — Iš Kabulo praneša, kad 
afganų sukilimas prieš Niadir 
Šachą, Afganistano karalių, ta
pęs po dviejų dienų kovos pa
tremptas. Keli šimtai sukilėlių 
kritę, kovoj.

Tūli biznio lyderiai 
pataria nemažint al
gų darbininkams

___
Jų nuomone, algų mažinimu 

nebūtų atsteigta “prosperi- 
ty,” o tik dar labiau biznio 
reikalai pabloginti

NEW YORKAS, liep. 31. — 
Roy Dickinson, vienas Printers’ 
Ink žurnalo redaktorių, andai 
pasiuntė telegrafu paklausimus 
dvidešimt penkiems žymiems 
Amerikos (biznio lyderiams, 
kl-ausdhmas jų nuomonės, ar 
algų mažinimas darbininkams 
padėtų atsteigti “prosperity” 
krašte.

šiandie Dickinson paskelbi?, 
atsakymus, gautus iš keliolikos 
tų biznio vadų. Beveik visuo
se atsakymuose pareiškiama 
nuomonė, kad geriausias bū
das pramonei ir bizniui atsteig
ti esąs išlaikyti esamas algų 
normas, o ne mažinti.

George ’F. Johnson, batų fa- 
brikaninkais Endicott, N. Y., 
pavyzdžiui, sako: “Algų karpy
mas, arba darbininkų pajamų 
mažinimas, yra ne vaistas nuo 
biznio depresijos, bet tiesiogi
nė jos priežastis.”

Charles R. Hook, American 
Rolling (Mill kompanijos prezi
dentas, sako: “(Musų nuomone, 
algų mažinimas labiau kenktų 
bizniui, o ne jį stimuliuotų.

Paraffinc Companies, Ine., 
prezidentas R. Shainwald sa
ko: “*Mes manome, kad algų 
mažinimo galimo išvengti, Jr 
reikia jo vengti.”

Anglijos karalius pa
sirašė laivynų apri

bojimo sutartį
LONDONAS, liep. 31. — Ka

ralius Jurgis šiandie pasirašė 
Londono laivynų apribojimo 
sutartį, kuri tuo budu įeina ga
lion.

Prohibicijoš agentas 
-galvažudžių bandos 

galva
COLUMB-IA, S. C., liep. 31. 

— Charlestono ligoninėj buvo 
suimtas ir nugabentas i kalė
jimą buvęs butlegeris, o pas
kui patapęs federalinio prohi- 
bicijos agentu, Glenn L. Mc 
Knight, apkaltintas kaip gal
vai galvažudžių bandos, kuri, be 
kita, praeitą ketvirtadienį nu
kovė valstybės senatorių E. J. 
Dennisą.

McKnightą išdavė vienas jo 
sėbrų, W. L. Thornley, suim
tas tuojau po senatoriaus nu
kovimo ir prisipažinęs kaltas. 
Thornley išdavė ir kitus tris 
bandos narius, būtent, Fredą 
Artisą, Clarence Wood\vardą, 
buvusį deputy šerifą, ir savo 
brolį Curtisą Thornley.

Komunistai prašo “in- 
džionkšeno” prieš 

paštą
NEW YORlKAS, liep. 31. — 

Komunistai per savo advokatą 
Arthurą Hays kreipėsi į fede- 
ralinj distrikto teismų, prašy
dami “indžonkšeno”, kuriuo bu
tų užginta paštui trukdyti 
siuntinėjimą skaitytojams dvi
savaitinio komunistų organo 
“Revolutionary Age,” kurį re
daguoja Bienjamin Gitlow.

Tas komunistų organas buvo 
pašto sulaikytas dėlto, kad juo 
propaguojama valdžios nuver
timas jėgos ir smurto pagalba.

LIETUVOS ŽINIOS
Užpuolimas >•

ERŽVILKAS. — Liepos mėn. 
8 d. ant vieškelio Vadžgirys 
— Eržvilkas trys nežinomi 
banditai išžagino vieną mote
rį ir atėmė 23 litus pinigų. 
Plėšikai ieškomi ir tikimės kad 
greitu laiku bus surasti.

I L
Sudegę klojimas

Liepos 9—10 naktį Kavolių 
km., Panemunio vals., Rokiš
kio apskr., sudegė pil. Galva*- 
nausko Jono klojimas. Nuosto
lių padaryta 1000 litų sumoje. 
Klojimas apdraustas.

NUSIŽUDĖ

PAPILĖ. — Pirmomis dieno
mis liepos mėn. ant tvarto ras
ta negyvas' Juoz. Stankevičius. 
Skrodžiant gydytojas nustatė, 
kad nusinuodijęs karbolio rak
štimi. Rastas laiškutis, kuria
me jis prašo nužudime nieko 
nekaltinti.

10 metų sutarties 
su SSSR

Liepos 12 d. sukako lygiai 
10 metų, kai tarp Lietuvos ir 
SSISIR buvo pasirašyta taikos 
sutartis.

5,000 moterų kovoja 
dėl 200 juodo darbo 

vietų
WASHINGTONAS, liep. 31. 

— Civilės tarnybos komisijai 
paskelbus, kad valymo darbui 
valdžios trobesiuose reikia dvie
jų šimtų moterų, ties civiles 
tarnybos ofisu bematant prisi
grūdo penki tūkstančiai mote
rų, kiekviena norėdama gauti 
darbo. Tarp besivaržančių dar
bo ieškotojų kilo riaušių, taip 
kad policija buvo priversta įsi
maišyti ir tvarką atsteigti.

Kaitros pakenkė ja
vams; Illinois stip

riai nukentėjo
WASH1NGTONAS, liep. 31. 

— Agrikultūros departamento 
meteorologijos biuras savo biu
leteniu praneša, kad kaitros ir 
lietaus stoka centralinėse val
stybėse stipriai pakenkė der
liui, ypačiai kukurūzams. Skau
džiausiai nukentėjo nuo kaitrų 
ir sausros Illinois valstybė.

Teisėjas už suktybes 
nuteistas 6 metams 
katorgos kalėjimo

■ ■ u. ■
NEW YORKAS, liep. 31. — 

Federalinis teismas nuteisė čia 
šeseriems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo Kings kauntės tei
sėją W. Bernardą Vause, ku
ris buvo apkaltintas, kartu su 
kitais šešiais asmenimis, dėl 4 
suktybių ir vartojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams. Teisėjas 
Vause ir jo sėbrai operavo su 
pagalbai jų susikurtos vadina
mos Cokimbia korporacijos.

LIETUVON
Sinnfiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -
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Adeline Šoris

Šiais metais, kaip ir praeityje, yra rengiamas gražuolių kontestas, kuris 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 prisiųskite kontesto komitetui.

■ )

Tai bus ne tik populiariškumo, bet ir gražumo kontestas, kadangi apie kontes- 
tančių gražumą spręs specialiai paskirta komisija.

Mfc ■* 4 *'• • .4 » •_ * •// -į^ > • ♦ • A • * , •' '*» • , • i •. ' '<• ' ** ** • A , • , . , S.y . .

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

Eilėn Pangonis

Jeanette Stankus

■ Ji

Marijona Karkuckas

Estelle Evans l • ■ . , • (Strausaitė)

Julia Yanauskas

Albertine Zvirzin
4
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(KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Nepaprastos laidotuvės

Praeitą šeštadienį tapo 
laidotas Gerald E. Buckley, 
kuri piktadariai nužudė viešbu
čio laukiamajame kambaryj. 
Pastaruoju laiku Buckley tarp 
Detroito gyventojų buvo pasi
daręs labai populiariškas. Jis 
buvo radio anonseriš. Tad šim
tai tūkstančių žmonių girdėjo 
jį kalbant. Gana dažnai jis kal
bėjo apie kriminalistus, kurie 
pradėjo smarkiai siausti šiame 
mieste. Aštriai kritikavo mies
to viršininkus, kurie nededa 
beveik jokių pastangų krimi
nalistų suvaldymui.

Tokia kampanija, žinoma, 
kriminalistams negalėjo patik
ti. Diena iš dienos detroitiečiai 
vis labiau ir labiau pradėjo dė
mesio kreipti į nepakenčiamą 
padėti. Buckley kalbos juos 
akstino šluoti, taip sakant, sa
vo namus. Karšta pradėjo da

ne tik kriminalistams, 
kai kuriems politikie-

— suktiems politikie- 
Tad reikėjo šiokiu ar 

pašalinti iš kelio

pa

vitas neturi jokios vertės, ka
dangi iš baimės butlegeris pa
sirašė visai nei neskaitęs Jo.

Kaip ten nebūtų, bet daugu
ma tiems paskalams mažai ver
tės tepriduoda. Jie sako, jog 
negyvam lengva visokių kalti
nimų daryti. Jei Buckley buvo 
prastas žmogus, tai kodėl jo 
blogi darbai nebuvb iškelti 
aikštėn dar jam tebegyvenant? 
Juk tada jis buvo labai pavo
jingas visokiems politikie
riams.

Na, tiek to apie Buckley gy
venimą ir jo kovą su krimina
listais. Dabar porą žodžių apie 
jo laidotuves, kurios įvyko lie
pos 26 d. Nors diena pasitaikė 
lietinga, bet žmonių laidotuvė
se dalyvavo apie 100,000. To
kio dalyko Detroitas dar nie
kuomet nebuvo matęs. Kapinė
se ir apie kapines susirinko ar
ti 50,000 žmonių. Tai buvo sa
vo rųšies protestas prieš kri
minalistus. —K. Ž.

leidimo ir visados 
būdavo rengiamos

nebuvo paėmę permito. Pasak 
Pruseiko, pirmiau niekada ne
įtikėdavę 
prakalbos
be jo, o dabar be leidimo pra
kalbų negalima buvo laikyti. 
Tai irgi gegužininkų darbas 
esąs. Man neteko sužinoti, ar 
kas skundė policijai, ar ne, 
kad Pruseikos prakalbos buvo 
rengiamos be leidimo. Bet kiek 
mes esame kada prakalbas ren
gę, tai visados pasirūpindavo
me leidimą gauti, juk leidimas 
gauti nieko nekainuoja.

Ponas Pruseika pareiškė pa- 
sibiaurėjimą, kad policija yra 
šaukiama i seimus ir į prakal
bas ir priminė Dr. Kudirkos žo
džius: “kad tas nelietuvis yra, 
kas savo brolį lietuvį išduoda 
policijai”.

šistai” ir

vien laimėsią kitame fronte. 
Bet kokiame kitame,— tai ir 
nepasakė.

Maldelės
Vyskupas Pruseika, kaipo 

švenčiausi asaba bolševikiškos 
sukalbėjo po maldelę už Gri
gaičio sveikatą, už senio Sir
vydo ir už advokato Bagočiaus. 
Advokatas' Bagočiaus vardą su
minėjęs, Pruseika net pats su
drebėjo ir gąsdino visą publiką 
kaipo su baisiausiu 
pasaulyje.

Aš nežinau, kur 
Bagočius taip yra
vyskupą Pruseiką, kad tasai su 
tokiomis ceremonijomis mel
džiasi už jo sveikatą.

Gelbėkit

Pirmoji Amerikos
Lietuvių Ekonomi

ne Konferencija
Rašo Observer

(Tęsinys)

žmogum

advokatas 
išgąsdinęs

SLA.,—duokit dolerių, 
dolerių

Pruseika išpylė kaili 
“gegužininkams” fa- 

“socialfašistams”. Iš- 
nuopelnus ir

siuntė šio turinio telegramą p. 
Jack Sharkey:

“Members of First Lith- 
uanian Economic Conference of 
America send You theirheartv

\yishcs for success in your 
f'ight with Schmeling for the 
heavyweight championship of 
the world”. ,

(Bus daugiau)

rytis 
bet ir 
riams, 
riams.
tokiu budu 
Buckley. Ir tai tapo padaryta: 
žmogžudžio suvis amžinai su
rakino jo lupas. Daugiau per 
radio nebesigirdės jo balso; 
bent šiuo laiku nebebus kam 
kelti aikštėn kriminalistų bro- 
liavimąsi su 
politikieriais.

visokiais suktais

Paskui padaro iš
vadą. kad “gegužininkai” “fa- 

socialfašistai” ne
turi argumentų ir negali prieš 
“progresyvius” atsilaikyti, tai 
dėlto šaukiasi policijos pagal
bos, o ateityje dažnai šauksis

N. S. Pittsburgh, Pa.l ir* tik su policijos pagalba jie 
_______ valdo SLA. O jei ne tai nela- 

Pruseikos prakalbos apie SLA. Policiia- tai “šiur”, kad 
“progresyviai” valdytų.

Na, ir kokie tų “progresy
vių” argumentai? Tokie, kaip 
kad buvo SLA. seime, būtent, i 
staugimas, baubimas, kumš
čios ir dantys. Prieš tokius 
“argumentus”, tai tik policijos 
buožė tegali argumentuoti, o 
ne kas kitas.

Sidės 
progresy- 
vyskupui 
Lietuvos

Tuo tarpu Ek. Centras baigė 
savo pasitarimą ir p. Varkala 
pranešė apie pareigomis pasi
dalinimą: pirm. —Dr. Pr. Pus
kunigis; vice pirm. J. Varkala 
ir adv. B. J. Jurevičius; sekr. 
—A. S. Trečiokas ir C. J. Vaiš
nora. Centras siūlo Ęk. Centrą 
padalinti į: 1) Prekybos,— im
porto ir eksporto, — skyrių; 2) 

^organizatyvi skyrių reikalams 
Amerikoje; ir 3) investmentų 
skyrių, suradimui rinkų Ame
rikoje ir investmentams Lietu
voje.

p. žadeikis siūlo sudaryti tik 
dvi komisijas: 1) organizaty-, 
vę ir 2) eko. santykiams su 
Lietuva, t. y. prekybai, eks
porto ir importo.

Kilo ilgos ir gana įdomios 
diskusijos. Buvo nurodyta, 
kad ir priimtas Ek. Centro sta
tutas numato tik du skyrių. 
Ek. Centro nariams teko išnau- 
jo posėdžiauti. Galų gale G. 
Konsulo pasiūlymas buvo pri
imtas ir Ek. Centras atatinka
mai susigrupavo. Bus dvi ko
misijos’: 1) Amerikos lietuvių 
reikalams—vice pirm. Juręvi- 
čiu? ir sekr. Trečiokas; — jie 
atsakinės į visus paklausimus 
vietos reikalais; 2) prekybos 
santykiams su Lietuva — vice 
pirm. Varkala ir sekr. Vaišno
ras. Dr. Puskunigis, kaipo 
Ek. Centro pirm., dalyvaus 
abiejose komisijose, ypač pir
mosios komisijos darbe. Kiti 
Ek. Centro nariai jam padės. 
Del Centro raštinės, p. Var
kala klausia kr Gen. Konsula
tas sutiks laikinai 
Centro raštinę,
žadeikis atsakė sutiksiąs’.

Čia Dr. Kapočius pranešė, 
kad Konfer. sekretoriatas pa
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Pasiklausykite Blue Ribbon Malt Sport Report kiekviena 
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stoties, Chicago.

visiems 
šistams, 
pasakojęs visus 
karžygiškumus visų progresy
vių ir išaiškinęs, kad tik “pro
gresyviai” turi tikrą lietuvišką 
kraują ir kad “progresyviai” 
yra tas gyvasis sidabras, ku
ris suka visą lietuviškų maši
neriją, pareiškė, kad reikia 
nugalėti gegužininkus-fašistus 
ir socialfašistus ir išgelbėt 
SLA. Kvietė visus viernus bol
ševikiškos vieros parapijonus 
pribūti į pagelbą su doleriais’; 
o jei tik bus dolerių, tai tik
rai bus išgelbėtas SLA. Gi tie 
nevierninkai, kas netiki į bol
ševikišką vierą, tegul neduoda, 
—mes nenorim jų dolerių. Mat, 
numanė ,kad nevierninkai ne
duos,—prašysi, ar ne. Tai,
mat, geriau su garbe pasakyti, 
kad tegul neduoda, kas netiki 
į musų vierą.
Triukšmas; publika apleidžia 

svetainę; nėr dolerių...
Pruseika užbaigė savo spy

čių. Prakalbų vedėjas skiria 
dvi moteris rinkti dolerius.1 At- 
sitojo J. K. Mažiukna ir prašo 

Pora puskomisarių puo- 
grasina iš- 

Bet Ma- 
Puskomi- 

kad bolše-

ueRibbon 
[altExtractLiepos 23 d. North 

“progresyviai” ir 
vės” surengė savo 
Pruseikai pakalbas
Sūnų Draugystės svetinėje. Ir 
aš buvau nuvėjęs pasiklausyti 
tų “svarbiųjų” Pruseikos mi
sijų. Mat. jau bus apie 15 ar 
16 metų, kaip aš esu girdėjęs 
Pruseiką kalbant, o priegtam 
Pruseika yra skaitomas kaipo 
pats vyriausias komisaras lie
tuviškų bolševikų. Jis’ vado
vauja bolševikams, kurie sie
jasi užkariauti SLA. ir paim
ti tą milijoną dolerių,. nors ir 
per teismą. O šių Pruseikos 
misijų tikslas Pittsburghe bu
vo sustiprinti savo parapijo-Į 
nūs dvasioje ir pasižvejoti 
lerių.

Man atvykus į Lietuvos 
nų svetainę, jau prakalbos 
vo pradėtos'. P-nas Pruseika 
susirinkusiai neskaitlingai pub
likai aiškino apie SLA. seimą 
ir mandatų komisiją. Pasak 
Pruseikos “musų draugai” (su
prask bolševikai) labai mažai 
tereikalavo, —tik vieno Bace
vičiaus j mandatų komisiją. O 
tie gegužiniai fašistai ir so- 
cialfašistai nedavė ir gana.. 
“Musų draugai“ negalėjo nusi
leisti ir

“Progresyvių” pretenzijos 
prie SLA.

Pruseika tikrina, kad “pro
gresyviai” užaugino SLA ir net 
pats’ Pruseika, nors ir nepri
klausydamas prie SLA., bet ir 
jis yra sutvėręs kelias SLA. 
kuopas. Jo “progresyviai” 
draugai turį visas didžiausias 
SLA. kuopas užauginę ir Ame
rikos lietuvių plačioji visuo
menė pasitikinti vien tik “pro- 
gresyvėm” ir progresyviais. 
Esą tai darbščiausi, geriau
si ir stipriausi srovė Ameri
kos lietuvių judėjime, ir tik 
“progresyviai” turi “tikrą ir 
gryną lietuvišką kraują” ir yra 
tas gyvasis sidabras, kuris su
ka visą lietuvišką judėjimą.

Visi diktatūrų garbintojai 
taip mano apie, save, kad jie 
yra geresni ir su ‘^tikru krauju”, 
tai jie jaučiasi, kad turi ir val
dyti.

“Deklareišion of Independens”
Ponas Pruseika pasigyrė, 

Į kad jo draugai, prašalinti iš 
SLA. seimo iš Lietuvių Audi
torijos už triukšmo kėlimą, 
susirinko į Meldažio svetainę ir 
pasivadino “didžiumos” ir “tei
sėtu” SLA. seimu. Jie išrin
ko “teisėtą” ir “legalę” SLA. 
Pildomąją Tarybą ir paskelbė 
“Declaration of Independence”. 
Ar tikrai tas Meldažio svetai
nės Seimas buvęs didžiumos 
seimas, tai nė Pruseika neži
nąs ir dėl to nežinąs, kad Ge
gužis neįsileidęs Bacevičiaus i 
Mandatų komisiją.

Bet kokie kiti “progresyvių” 
žygiai po paskelbimo tos “De
claration of Independence”, — 
tai Pruseika taip ir nepasakė. 
Galima tik suprasti, kad ir pro
gresyviuose turbut yra ne vie
noki nuomonė ir nėra sutari
mo. Jaučiama, kad su ta “de- 
klereišion of independens” pa
darys sfivo progresyviŠkam ju
dėjimui. Susivienijime “finis”, 
ba pats! Pruseika sako, kad jie 
da ir dabar laukia, kad gegu- 
žininkai pasiūlytų jiems taiką. 
Jie. girdi, visados pasirengę 
esą priimti bile pasiūlymą, bet 
esą mažai vilties, kad jie kada 
sulauktų nors kokio pasiūlymo 
iš gegužininkų.

Nesitiki teisme laimėti

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

tuoj 
gan- 
pasi- 
ėmė

pradėta leisti

ryžo 
tvirtinti, 
tokiu ir c 

dugnėmis 
tapo

nužudymo 
visokiausi

Pirmiausiai pHešai 
apjuodinti ji. Jie

kad Buckley turėjo 
kitokių ryšių su pa- 

Iš vieno butlegerio 
išgautas net afidavitas,
ą Buckley ėmęs kyšius. 

Paskui Pasirodė, jog tas afida-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

ik V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

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

Tel. Prospect 21Q2

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

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

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel, Yards 0145

do-

Su
ba

palaikyti
Gen. Kosulas

W1SSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, 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. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

nenusileido. Jie neat- 
savo “teisingo reika- 
ir taip toliau ir taip

aukštybes ir 
pripasakojo de- 

Nupiešė gegu- 
ir socialfašistų

lavimo 
toliau.

Apie “savo draugų“ “teisin
gus reikalavimus” ir pasidar- 
bavima dėl SLA. ir kitas visas 

• >

“savo draugų” 
nekaltybes jis 
vynias galybes, 
žininkų fašistų
niekingumą, žiaurumą ir kitus 
visus galus’. Pruseika tiksliai 
apsilenkdamas su faktais teisi
no kvailus žygius sukvailintų 
savo ((raugų, kurie dėl triukš
mo kėlimo SLA. seime buvo 
prašalinti iš Lietuvių Auditori
jos.

Pruseika, pabaigęs aiškinti 
apie mandatų komisiją ir savo 
draugų “progresistų” “teisin
gus” reikalavimus’, pradeda 
guostis, kad jųf draugai nuken
tėjo nuo tos ‘žiauriosios Chi- 
cagos policijos ir mušeikų”, 
pasakoja, kaip policija juos 
mušusi, kaip moterys alpo ir 
buvo išgąsdintos ir kaip jų 
draugai buvo sumušti ir žy
mesni vadai suareštuoti ir į 
šaltąją patupdyti. Tačiau drau
gas Pruseika nė pusę žodžio 
neprisiminė, kad jo nekurie 
draugai patys* pirmiausia pra
dėjo muštis su policija, o1 drau
gės moterys ne tik muštis, ale 
ir kandžiot policistų pirštus. 
Ir gal būt, kad dėl to ir gavo 
<iek policijos buožės paragauti 
ir pamatyti šaltąją. Kurie ne
sipriešino policijai, tai prie tų 
nū piršto policijai nepridėjo.

Paskui Pruseika nusiskundė, 
kad vakar vakare jo prakalbos 
;ur?Jo būti Soho Lietuvių Mo- 
<slo Draugystės svetainėj, bet 
policija neleidus, ba rengėjai

kad
nes
pa-

Pasak Prūseikos, “progresy
viai” nesitiki teisme laimėti, 

“bet provotis vistiek reikia ir 
doleriai būtinai reikalingi. Ir 
jei progresyviai pralaimėsią 
•teisme ir negausią to milijono 
dolerių, tai tegul tie gegužinin- 
kai, užspringsta su tuo mili
jonu dolerių. Progresyviai vis-

balso.
la prie Mažiukuos, 
mesti iš svetainės, 
žiukna nenusigąsta, 
sariai, jausdamiesi,
vikų visai mažai besiranda šio
se prakalbose atsitraukia nuo 
Mažiuknos.
' Vyskupas Pruseika, matyda
mas, kad dolerių rinkimas yra 
sutrukdytas, atsistojęs ima 
koliotis. Bet kas tai iš publi
kos atsiliepia: girdi, užsimokėk 
už burdą. Kai anais metais 
laikiau jumis ant burdo, tai da 
nesi užsimokėjęs’. Pruseika 
nudavė, kad nenugirdo. Publi
ka, nenorėdama girdėti Prur 
seikos’ kolionių ir pabūgus 

I triukšmo, apleidžia svetainę. 
Pasilieka tik ištikimi Prusei- 
kos parapijonai ir parapijon- 
kos ir keletas pašalinių.

Pruseika, matydamas, 
išgelbėti SJ,A. negalima, 
Pittsburghe nėra dolerių,
sisako, kad jo prakalbų tiks
las ne vien vadavimas SLA.. 
ale ir ALDLD reikalai. Tai ir 
pradeda kalbėti apie ALDLD. 
Triukšmas pranyko ir visi ra
miai klausėsi Pruseikos spy- 
čiaus. Pabaigęs šj spyčių ne
atsakė i jokius klausimus. Mat, 
nėra dolerių, tai nereik nė 
klausimų.

Bendri įspūdžiai
Aš turiu pasakyti, kad Pru

seika jau netur jokių idėjų nė 
principų. Jo bolševikiškumas 
visai nublukęs.

Aš esu girdėjęs Pruseika 
kalbant 15 metų atgal, kada 
jis buvo socialistas. Tąsyk 
da turėjo šiokias tokias idėjas 
ir principus. Bet dabar jau 
nėra. Dabartiniu laiku visi 
Pruseikos principai ir idėjos, 
tai—vien tik raudonasis biznis. 
Pas paprastą eilinį bolševiką 
daug daugiau rasi revoliucin
gumo, negu pas Pruseiką. Aš 
esu tikras, kad netolimoje at
eityje Pruseika s'piaus ant bol
ševizmo, kaip jis šiandien 
spiaudo ant socializmo.

\ —S. Bakanas.

Didele ir Paskutinė Ekskursija

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

STATENDAM

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

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

Rugpiučio 1 d- 1914 m. prasidėjo didysis karas, 
kuriam buvo lemta tęstis daugiau kaip ketverius me- 
ts. Apie jo baisenybes, apie milionus žuvusių jame gy
vasčių ir šimtus milia/dų sunaikinto turto jau buvo 
tiek daug rašyta ir kalbėta, kad čia mes to nekartosi
me. Žmonija šiandie žino, kad karas yra baisi nelaimė, 
ir visas pasaulis galvoja, kaip karų ateityje išvengti. 
Bet reikia pasakyti, kad šita kryptim iki šiol yra dar 
labai nedaug padaryta.

Naujų karų pavojus dar nėra pašalintas, nežiūrint 
to, kad yra įsteigta Tautų Sąjunga ir buvo pasirašytas 
Kelloggo-BriancFo “amžinos taikos0 paktas- Valstybės 
tebesiginkluoja sausumoje ir jurose. Valstybių grupės 
daro militarines sutartis prieš kitas valstybes ir jų 
grupes- Santykiai tarpe kai kurių šalių — pav. tarp 
Italijos ir Francijos — yra labai ištempti, o kai kurios 
kitos šalys (pav. Lietuva ir Lenkija) dar nėra net už- 
mezgusios diplomatinių zir komercinių ryšių.

Kurios priežastys neleidžia taikai galutinai paimti 
viršų ant karo pavojaus?

Svarbiausia ir pamatinė kliūtis taikai tai — pre
kybos interesų priešingumai. Kiekviena kapitalistinė 
šalis stengiasi užtikrinti kaip galint platesnę rinką sa
vo prekėms, todėl tarp tų šalių nuolatos eina varžyti
nės, kova muitais ir diplomatų intrigos- Kol bus kapi
talizmo sistema, tol karo pavojus visiškai neišnyks.

Bet karai kyla ne tik dėl ekonominių interesų. Iš 
istorijos yra žinoma, kad karai kyla ir dėl kitokių prie
žasčių. Yra buvę daug dinastinių karų, t. y. dėl inte
resų tos arba, kitos valdančios (karalių arba kunigaikš
čių) šeimos; yra buvę politinių, religinių ir kitokių ka
rų. Karai neretai kildavo dėl to, kad dvi griežtai prie
šingos viena antrai politinės arba socialinės sistemos 
negalėdavo viena su antra sugyventi- Taip, kitąsyk mo- 
narchiška Europa kariavo per eilę metų su respubliki-' 
ne Francija, Pagaliau, karai kildavo ir dėl to, kad ku
ri nors valdžia, netekusi pasitikėjimo savo šalyje, mė
gindavo pataisyti savo vardą ginkluotais žygiais prieš 
kitas šalis.

Galima, beje, paminėti da ir įvairius vadinamus 
“pasiliuosavimo” karus, “tautinius” karus, “revoliuci
nius” karus ir t. t.

Visa tai rodo, kad ne vien tik kapitalizmas karus 
gimdo- Šiandie mes matome, kad didžiausias pavojus 
tarptautinei taikai grasina ne iš tų šalių, kuriose kapi
talizmas yra pasiekęs aukščiausio išsivystymo laipsnio. 
Lenkijos militarizmas, sakysime, yra daug agresinges- 
nis, negu Amerikos arba Anglijos; o sovietų Rusija, 
kurioje privatinis* kapitalizmas tapo visai panaikintas, 
yra militariškesnė už bet kurią šalį, išimant gal tik 
fašistų Italiją-

Šalies taikumas arba karingumas pareina ne tik 
nuo jos ekonominės sistemos, bet ir nuo jos politines 
santvarkos. Bendrai imant, despotiškos valdžios leng
viau įsivelia į karą, negu demokratiškos.

1914-18 metų pasaulio karas buvo tokia pasibaisė
tina lekcija žmonijai, kad šiandie nedaug terastum ša
lių, kuriose liaudis nėra griežčiausiai priešinga karui.
Jeigu dabar visur valdžia butų žmonių rankose, tai tai
ka pasauliui galėtų būt laikoma užtikrinta. Bet kolkas 
dar toli šaukia iki to- Nežiūrint stambių demokratijos 
laimėjimų po didžiojo karo, visoje eilėje valstybių dar 
tebeviešpatauja despotizmas, ir iš tų valstybių pusės 
tarptautinei taikai daugiausia grasina pavojus.

Bolševikiška Rusija šituo atžvilgiu yra ne geresnė 
už fašistišką Italiją arba pusiau-fašiętišką Lenkiją- 
Kaip tik, rašant šiuos žodžius, telegramos praneša 
naujų žinių apie pasibaisėtiną komunistų armijos siau
timą Kinų mieste čangšoj: sovietų Maskva tą armiją 
šelpia ir visas komunistų internacionalas karštai ploja 
jos “didvyriškiems” žygiams.

Idant neatsikartotų tokia pasaulio skerdypė, kokia 
prasidėjo prieš šešioliką metų, reikia kovoti prieš dik
tatoriškas ir kitokias despotiškas valdžias, kad visur 
paimtų viršų demokratija.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams______ _________ — $8.00
Pusei metu ________ —---------4.80
Trims mėnesiams ................ — 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija -----,------------ 8c
Savaitei . - ------------- 18c
Mineliui________________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams...................... .... — , $7.00
Pusei metu ...........—______  8.50
Trims mėnesiams —__________1.75
Dviems minesiams___________ 1.25
Vienam mftneah^ —-------------- .75

Lietuvon ir kitur uiaieiiiuose 
[Atpiginta]

Metams —-------------------------$8.00
Pusei metu ..........   4.0$
Trims minesiams------------------2.50
Pinigus reikia siusti paSto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

GRIAUJAMA KOOPERACI
JOS ŽEMAITIJOJE

Telšiuose einąs savaitinis 
laikraštis “žemaitis” rašo apie 
“kooperacijos sutemas” Žemai
tijoje. Jisai sako, kad Žemai
tijoje įvairios kooperatyvės or
ganizacijos bankrutuoja viena 
po kitos, kadangi tautininkų 
valdžia neduoda joms kredito.

“Musų krašte”, skaitome 
“žemaityje”, “kooperacija 
griūva. Vienas po kito Užsi
daro kooperatyvai, traukiasi 
stiprios jėgos iš kooperati
nio darbo, vietos visuomenę 
atšala. Po 12 metų koopera
tinio darbo žemaičių krašte 
kas gi pagaliau liko? Vieni 
griuvėsiai.

“Štai, veikė stipri žemės 
Ūkio Draugija Skuode. Ji 
buvo garsi visame krašte, 
veikė gerai ir plačiai. Prieš 
kurį laiką ji bankrutavo. 
Dar ir dabar ūkininkai lici
tuojami draugijos vekseliais 
ir netenka sunkiai uždirbto 
turto. Antras vietos koope
ratyvas — Vartotojų Bend
rovė praeitus metus baigė 
su žymiu nuostoliu. Kažin, 
ar ilgai ji dar begyvuos.

“Stiprus Ylakių koopera
tyvas, ‘Skalsa’ turi žymių 
nuostolių. Valdžios atstovui 
reikalauja kooperatyvą už
daryti. Jei ‘Skalsa’ užsida
rys’, kasžin ar dėlto negau
tų žūti ir Vyžančių žemės 
Ūkio Draugija?..

“Kiek anksčiau užsidarė 
Plungės ir Telšių vartotojų 
bendrovės. Žuvo Žarėnų, 
Luokės, Naumiesčio, Tverų, 
Varnių, Batakių ir daug ki
tų vartotojų bendrovių. Ne
beveikia Žarėnų, Kontaučių. 
Telšių, Nevarėnų, Platelių, 
Pietavo, Tverų ir daug kitų 
žemės ūkio draugijų. Plun
gės žemės Ūkio Draugija 
turi nuostolių. Kasžin, ar 
neužsidarys greit?

“Telšiuose veikianti Že
maitijos Žemes Ūkio Drau
gijų Sąjunga ‘žemai tukis’ 
ilgus metus stengėsi išlaiky
ti savystovumą, tačiau da
bar to padaryti nebepajėgia 
ir persitvarko į Telšių Že
mės Ūkio Draugiją (vadi
nas, ‘žemaitukis’ užsidarys, 
o jo vieton bus įsteigta Že
mės Ūkio Draugija).” *•
Laikraštis stato klausimą, 

dėl kurių priežasčių Žemaitijos 
kooperacijoms taip blogai klo^ 
jasi, ir suranda, kad koopera
cijas smaugia valdžia, kuriai 
rupi, kad visuomenė butų ne
organizuota. “ž.” sako:

“Kyla klausimas: kame 
priežastys? Jei pasiklausus 
ponų tautininkų, tai kalti 
esą nesąžiningi ir neprityrę 
vedėjai ir veikėjai. Taip kal
ba ir valdžios revizofiai. Ta
čiau ne čia kaltės tenka ieš
koti. Jie nori sutrukdyti

f I

Ypatingos nelaimes
Amerikoj per metus susižei

džia apie 40,000 žmonių ei
dami gulti arba besikeldaft# 
iš lovos. — Vonių piavojfak 
gumas. —“Purviniiausias 
das* pasidaryti švariu”. -** 
Nelaimių priežastys. 

Nuo seniausių laikų žmonės* 
juokauja, kad lova yra pavo
jingiausi vieta pasaulyj. O tai 
dėl to, kad lovoj daugiau mirš
ta žmonių, negu kur nors ki
tur. Bet faktai rodo, jog lova 
iš tiesų yra pavojingas daik
tas. Pavyzdžiui. 1928 ui. Jung
tinėse VnistijoSe susižeidė atpie

žmonėms burtis j sąjungas, 
pratintis' organizuotai Veikti, 
patiems valdytis.

“Valdomiesiems esą. nerei
kia mokytis valdytis, kitaip 
jie gali įgauti ‘keistą’ norą 
valstybę valdyti.

“Ta kryptimi eina Visas 
musų gyvenimas: parfijoms 
veikti neleidžiama, savival
dybių tik Vienas vardas be
liko — na, o kooperatyvai 
užsidaro patys. Ir kur neuž
sidarys, jei kooperatyvai 
kredito negauna, jei trąšų, 
mašinų, sėklų, galvijų, sė
menų, linų ir t. t. prekybo
je kooperatyvai pilnai pri
klauso nuo centro, o centras 
stato jiems tokias sąlygas, 
kad galima tik dirbti, bęt 
ne uždirbti. Vadinas, darbo 
yra, tik p^lrro riėra.

“Prie to atatinkamai vei
kiama ir per vietos valdinin
kus ir revizorius, ir koope
ratyvams viena beliko: grei
čiaus užsidaryti. Priešingai 
— juos laukia bankrotas.”

ITALIJOS SOCIALISTAI 
MMVIENIJO

Nuo 1922 metų Italijos' so
cialistai buvo suskilę į dvi 
frakcijas: daugumą ir bepri
klausomuosius. Tarpusavinėje 
koVoje būdavo • išeikvojama 
daugiausia partijos energijos. 
Dabar abi frakcijos nutarė vėl 
atsteigti partijos vienybę.

šituo tikslu įvyko Paryžiuje 
Italijos socialistų vienybės 
kongresai, kuriame pirminin
kavo senas socialistų Vetera
nas (daugiau kaip 70 metų 
amžiaus') Turati. Vienbalsiai 
priimtoje rezoliucijoje kongre
sas pareiškia, kad Italijos dar
bininkai neprivalo kovoti tarp 
savęs, bet turi visas savo jė
gas atkreipti prieš fašizmą, 
iki nebus atsteigta laisvė Ita
lijoje. Kongresas sako, kad, 
reikalui esant, liaudis neatsi
sakys ir ginkluoto sukilimo ke
liu nuversti fašizmo jungą.

Kongrese dalyvavo ir socia
listai ir kitų šalių, pav. Van- 
dervelde iš Belgijos, Adler iš 
Australijos ir k. Vyriausias 
“Avanti” redaktorius, Pietro 
Nenni, nurodė, kad Mussolinio 
imperialistinė politika sudaro 
didelį pavojų tarptautinei tai
kai.

Amerikos socialistų vadas, 
Hillųuit, pasiuntė kongresui 
sveikinimo telegramą.

čFKAGTEčlAI LIETUVOJE

Kauniškis “L. Aidas” įdėjo 
po straipsnį apie, či'kagiečius, 
p. J. Varkalą ir Dr. S. Btenzą, 
kuriuodu dabaT lankosi Lietu
voje.

Varkala, Lietuvių Prekybos 
Buto Chicagoje sekretorius, ty
rinėja Lietuvos ekonominius 
santykius. Dr. Bronza, kuris 
yra stambus biznierius, apžiu
rėjo Kaune įvairias' valdžios ir 
biznio įstaigas ir rengiasi, ap
leidęs Lietuvą, dar atlankyt 
keletą E u ropos šulių, paskui 
grįžti Chicagon.

40,000 žmonių guldami afba 
keldami iš lovos. Dar pavojin
gesnė vieta, kaip apdraudos 
kompanijų surinktos' statisti
nės žinios rodo, yra vonios.

Vonių kambarys yra pavo
jingiausi vieta namuose, ka
dangi ten atsitinka daugiausia 
nelaimių. Prieš kiek laiko New 
Yorko viešbuty j aktorė Ju- 
artita Hansen nusitvilkė karš
tu vandeniu, nes ji apsuko 
karštą Vandenį. Tartai ji paba
rė ne per klaidą, bet todėl, kad 
ant krano buvo pažymėta 
“cold”. Vadinasi, buvo sumai
šyti parašai. New J*ersey val
stijoj motina maudė savo vai
kų vonioj. Staiga jai pasidarė 
negerai ir ji apalpo. Kai atsi-

peikėjo, tai jos Vaikas jau bu
vo negyvas: jis prigėrė vo- u moj.

Dr. W. H. Whitehouse įspė
ja žmones nuo elektros pavo
jaus. Niekuomet, sako jis^ ne
reikia rankų kišti prie elekt
ros žibintuvų esant vonioj, nes 
labai lengvai gali pasitaikyti 
nelaimė. New Yorke neseniai 
jaunas vyras užlipo ant muilo 
ir paslido. Jis taip smarkiai 
sutrenkė galvą, kad už kelių 
minučių pasimirė.

Net apsikrėsti visokiomis li
gomis vonioj yra daug leng
viau nei kur nors kitur. Dr. 
Curran 'Pope sako, jog vonia 
yra “purviniausias būdas pasi
daryti švariu”. Paprastai nusi- 
mazgojimui yra naudojamos 
kempinės, kur susimeta viso
kių ligų perai. Dirbtinis liettis 
yra nepalyginamai labiau sa
nitariškas dalykas, negu vonia. 
' Tikrai tikslių skaičių apie 
susižeidimus vonių kambariuo
se negalima paduoti, nes ne 
visos valstijos v«da tos rųšies 
nelaimių statistiką. Kur ir yra 
vedama statistika, tai dažnai 
ir ten vonių ir lovų nelaimės 
nėra atskiriamos, dal daugiau
siai žinių apie namuose įvyks
tančias nelaimes paduoda Tra- 
vekrs Insurance kompanija, 
žinias ji surenka iš apsidrau- 
džiušių žmonių.

Per metus Jungtinėse Val
stijose užsimuša visokiose na
mų nelaimėse apie 24,000 žmo
nių, o susižeidžia gal keli mi- 
lionai. Apie pusantro miliono 
susižeidžia perpuldami ant že- 
ftiės dėl vienokios ar kitokios 
priežasties. Apskaitoma, kad 
75,000 pakritimų įvyksta vo
nių kambariuose. Pridedant ki
tas nelaimes, galima drąsiai 
sakyti, jog šiais metais mau
dymosi kambariuose įvyks ar
ti 100,000 nelaimių, iš kurių 
maždaug 400 pasibaigs mirti
mi.

Kaurai ir slidžios grindys 
taip pat gerokai prisideda prie 
nelaimių., Bet tos rųšies nelai
mės gali pasitaikyti bile kam
baryj. 1928 m. lipant ir išli
pant iš vonių pasitaikė du 
kartu daugiau nelaimių, negu 
besikeliant iš lovos ir einant 
gulti. Tuo tarpu 1927 m. pir
mosios rųšies nelaimių atsitiko 
mažiau, negu antrosios.

Viena rimta priežastis, ko
dėl besimaudant atsitinka daug 
nelaimių yra ta, kad žmonės 
turi nelemtą paprotį užrakinti 
duris. Nedaug teatsirastų žmo
nių, kurie užsirakintų viena
me kambaryj s ii kokiu nors 
pavojingu žvėrių, bet tie pa
tys žmonės be jokio galvojimo 
užsirakina eidami į vonią maz
gotis. O kai atsitinka kokia 
nelaimė, tai dažnai sunku bė
ra reikalingą pagalbą suteikti.

Nelabai seniai Dr. Guy Hin- 
sdale padarė sąrašą tų prie
žasčių, dcliai kurių vonių kam
bariuose dažniausia atsitinka 
nelaimių. Pirmoji priežastis tai 

sugriuvimas vonioj ar prie 
vonios. Rekordai rodo, kad tuo 
budu žuvo Si r Arthur Pbar- 
son, pagarsėjęs Anglijos kfiygų 
ir laikraščių leidėjas’. Belipda
mas į vonią, jis pasiirto ir su
griuvo. Begri irdama s taip smar
kiai sutrenkė galvą, kad nete
ko sąmonės ir prigėrė vande
nyj.

Kita nelaimių priežastis yi*a 
keturių rusiu* apalpimas, kuris 
dažnai pasitaiko troškiame 
maudymosi kambaryj. Apalpi
mas yra pavojingas dalykas, 
nes jis gali tragiškai pasibaig
ti. Taip mirė John L. Sullivan, 
pagarsėjęs bokso, čempionas. 
Jis besimaudydamas vonioj ap
alpo ir prigėrė.

Epilepsija, širdies liga ir 
apopleksija irgi dažnai gali la
bai nėlaim ingai baigtis besi
maudančiam, jėi laiku nesuteL 
kiama pagalba. Vonioj žmogus 
gali prigerti ir nuo kitų prie
žasčių. Prieš porą metų Nevv 
Yorko valstijoj prigėrė vonioj 
gana žymus teisėjas. Besimau
dant teisėjo galva apsvaigo ir 
jis irebi&teko jogų. Padariny j 

jis buvo rastas’ negyvas, ka
dangi jo galva buVo pasinėru
si vandenyj. •

Nelaimių gali įvykti ir dėl 
kitų priežasčių. Dažnai žmo
nėms pasitaiko nusišutinti 
karštu vandeniu arba nukentė
ti nuo elektros.

Reikia .pasakyti, kad elekt
ros pavojus atsiranda dėl odos 
šlapumo. Daugiausiai elektrai 
pasipriešinimo sudaro plonutė 
žmogaus oda, — jos paviršu
tinis sluoksnis. Namuose pa
prastai tenaudojama 110 voltų 
elektra. Tai perdaug maža jė
ga, kad galėtų užmušti arba 
sunkiai sužeisti žmogų. Oda 
neleidžia elektrai giliau į kūnų 
įsigauti. ... , .

Tačiau sušlapintos odos pa
sipriešinimas žymiai sumažėja. 
Kiekvienas elektrininkas žino. 
jog1 jis gali liesti elektros švie
soms pravestas' Vielas, jeigu jo 
rankos yra sausos, bė jokio 
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Lietttviškieji Patas ir 
. Patukas Alpėse

(Tą«a)
- Nepasiduosiu, kol tik nepa

siduosiu! nusprendžiau ir viso
mis ketintomis gyniausi nuo 
šalčio, fisais plyšiais ir skylu
tėmis liridrtsio po Oda.

Auštant visai buvau pasiry
žęs pasiduoti: jau vaidenosi 
šilta svetima nugara — nors 
paties nelabojo bet tik šilta! 
Tuo tarpu atėjo pamaina — 
galėjau sukristi į Pato praplė
stą guolį.

Iš dviejų šonų putė man sta
čiai į nosis cibulių, Česnakų ir 
kitokių daržovių kvapas...

Patas galva pradūrė dangų.

Nuo puspadžių ligi pat pa
kaušio lyg pakulomis buvome 
apsivėlę debesimis.

—Ėisim, tarė Patas' pasiner
damas debesių kliukoj.

—Kur eisi, kad per sprindį 
nieko nesimato, sakau.

—Juk ne akimis, o kojomis 
eisi —nukalbėjo jis mane.

Susimčlanoholijęs pažvelgiau 
į siratėjantį šiltą guolį, pas
kiau j svetingą mtflinę, paskiau 
į Visą kiemelį, kurį vos tik ap
leidus apžiojo tirštas lyg koše- 
liena žvarbus rūkas.

Nežinau, kur lipom, tik lipom 
stačiai dangų, kabinėdamas 
nuo akmehs ant akmenio sun
kiomis amžių išgriaužtomis ko
pėčiomis, kurių kiekvieną per
žengtą spyrių godžiai rijo iš 
paskui selindama migla, o ties 
galva iš ruko nėrė nauji laip
tai. Lipom daugiausia keturio
mis.

—ifcodel į kalną reikia lipti 
keturiomis? paklausiau vadą.

—(Kataruose tokia mada -^- 
burbtelejo jis.

—Kodėl tad Jtaikurie gyvu
liai ir pakalnėj vaikšto ketu
riomis? klausiau toliau vado.

—Kad neapsibridus — atsa
kė jis.

—Kodėl tad mes dviem ko
jom eidami neapsibrendam ?

- Argi neapsibrendi ?
—O, ;ne — sakau, labai retai.
—Dėlto, liežuviu labai tan

kiai apsibrendi.
Tai taręs Patas nieko man 

nebesakė. Mačiau tik jo kojų 
padus, kaip jie atsargiai sprin
go į kiekvieną uoloj įdubimą ir 
girdėjau, kaip jo paspirti ak
menukai brungzdami laigė pro 
mano akis j apačią, ilgai braz
dėdami miglotoj gelmėj. Dau
giau iš šio itarpo negaliu nieko 
pasakyti, nes' matyti nemačiau, 
tik juste jutau, kad ropojam 
kokio tai staigaus pabaisos šo
nu.

Galvojau, kaip apsisaugojus 
dviejų galimybių — nukristi 
arba Patą pamesti. Pirmąją ga
limybę, įsivąiZdavau taip: ga
liu apsibristi, galiu ir ne apsi- 
bristi. Jei neapsibrisiu — gerai, 
jei apsibrisiu, tai griūsiu arba

pavojaus. Bet daryti tatai su 
šlapiomis rankomis yra labai 
pavojinga. O tuo labiau pavo
jinga liesti elektros vielą, kuo
met visas kūnas esti šlapias. 
Tiesą sakartt, niekas už tų vie
lų tyčia negriebia. Bet reikia 
žinoti, jog prie elektros lem
pelių vielos apsaugomoji insu- 
liacija gali būti apirusi. To
kiame a t vėjy j begriebiant už 
lempelės labai lengva paliesti 
ir “gyvą, vielą”. O tai dažnai 
reiškia mirtį arba pavojingą 
elektros sukrėtimą.

Pavojų sudaro ir vandeniui 
šildyti pečiai, kurie kartais ga
li pagaminti gana daug smal
kių. Na, o kaip žinia, smalkės 
yra gana pavojingas dalykas.

Tų visų nelaimių, sako Dr. 
Dinsdale, butų galima labai 
lengvai išvengti,vjeigu žmonės 
šiek fiėk daugiau dėmesio 
kreiptų į tinkamą vonių kam
barių įrengimą ir patys butų 
labiau atsargus. —K. A.

netrinsiu. Jei negriusiu — ge
rai, je'i griūsiu, galiu nukristi 
arba nenukristi. Jei nenukrisiu 
— gerai, jei nukrisiu, tai galiu 
išlikti gyvas arba užs'imušti. 
Jei išliksiu gyvas — tai gerai, 
jei Užsimušiu ir vėl gerai, nes 
manyti, kad negerai, beabejo, 
nebebus progos.

Antrosios galimybės — pa
mesti Patą visiškai nemokė
čiau įsivaizduoti. Del viso pik
to sumaniau jam nejuntant 
užnerti už kojos virvę ir pa
čiam Užsimauti. Tai darydamas 
prabilau į Patą šiais žodžiais:

—Patai, a Patai?
—A?
-—Ar junti?
—Ką?
—Ar nieko nejunti?
—Ne.
—Kaip kojas žemyn traukia. 
—Na?
—Kaip sunku į kalną lipti.
—Argi ?
—Tartum kas kojas pririšęs 

laikytų, sakau.
—Nejau?
Pririšiau vieną virvės galą 

prie jo kojos, kitą užnėriau už 
savo -kojos ir atsisėdau — lai 
velka, jis stipresnis.

Truktelėjo kartą kitą, virvė 
įsitempė, pradėjo kelti aukštyn 
mano vieną koją, antroji liku
si viena nenorėjo pasilikti ir ta 
pasikėlė paskui pirmosios, čia 
įvyko visai nelauktas dalykas. 
Buvau neapskaičiavęs, kad jei 
kojos kįla aukštyn, tai galva 
kaipo priešingas galas leidžias 

'žemyn, ir aš nieko nelaukda
mas nubildėjau žemyngalviais.

Pasvirau ir lyg laikrodžio 
perpendikuliaras ėmiau suptis 
virš bedugnės, kuri debesų pri
kimšta atrodė panaši į pūkų 
pilną statinę — iš pažiūros pil
na, o kristi galima ligi pat du
gno.

Mano padėtis buvo lig kirmi
nu ko, pamauto ant meškerės 
kablelio ir taikomo godžiai žu
viai stačiai į nasrus, žuvis iš- 
sižojusi tyko, dantis rodo, ir 
nors nerija, tačiau kas gali lai
duoti, kad nerys. O tada poga- 
lam!

Turėdamas laiko perkračiau 
visą sąžinę: visas savo nedory
bes suskaičiavau ant pirštų. Iš 
visų ryškiausiai stojosi akyse 
meškeriojimas. Atsiminiau, 
kaip pats negailestingai smei
giau gyvą vabalą ant meškerės 
kabliuko ir įmetęs į gelmę visa 
širdžia geidžiau, kad ateitu 

m6rs pati bangžuvė ir ji su visa 
viela prarytų. Mačiau tokį vaiz
dą kaip ešeriui priėjus vabalė
lis spardosi, kiek viekas leido, 
—ešerys išsižiojo, pašiaušė ski- 
tera ir nurijo ir vabaliuką ir 
.kabliuką. (B. d.)

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45e 
kopija.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Persiorganizavo

O kuomet tie “progresyviai” 
sugrįžo į kuopą, tai pradėjo 
ipigituoti už bolševikų išrinktą 
grupę ir pervarė nutarimą ne
siųsti narių mokesčių j S.L.A. 
centrą. Deliai to ir ramiausi 
kuopos nariai sukilo prieš bol
ševikus ir sušaukė nepaprastą 
susirinkimą liepos 26 dieną G. 
M. černairsko svetainėje, 1900 
So. Union avenue.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 129-t?i kuopai ilgoką lai
ką vadovavo “progresyviai”, 
mulkindami ramius narius.

Keletas metų atgal iš kuo
pos pasitraukė kai kurie rimti 
nariai, negalėdami pakęsti bol
ševikų jungo. Bet pastaruoju 
laiku ir pasilikusioms kuopoje 
nariams atidarė akis S.L.A. 36- 
tas seimas, kuris buvo laiko
mas Chicagoje, Lietuvių Audi
torijoj, kada jie patys pama
tė savo akimis “progresyvių” 
triksus ir kąda “progresyvių” 
delegatai išėjo iš.S.L.A. seimo 
ir nuėjo Į Meldažio svetainę.

Kadangi kuopos pirmininkais 
J. Gedgaudas ir finansų rašti
ninkas laikė bolševikų pusę, tai 
vice-pirm. G. M. černauskas ati
darė susirinkimą ir paaiškino 
jo tikslą. Nariai išklausė aiš
kinimą atydžiai. Po to išrinko 
valdybą. Dabar valdyba yra se
kanti:

Pirmininkas
nušaitis (naujai išrinktas);

Vice-pirm. G. M. Černauskas 
(senasis); •

Protokolų rašt. — Stonis (se
nasis) ;

Finansų rašt. v
(naujai išrinktas)

Pranas Ja-

Žolynas

< RUMUINAI \ 
sako šitaip

Celinai bun ce banii
poate cumpara
lietuviškai tai reiškia — “ge
riausias ką pinigas gali pirkti.” 
Budweiser Barley-Malt 'Syrup 
laimėjo neabejotiną pasigerė
jimą ir užgyrimą milionų žmo
nių, ir dėl svarbių priežasčių: 
Jis neturi substitutų, priemai
šų, fillerių, neturi dirbtinės 
spalvos ar skonio, ir yra 100 
nuošimčių tyras. Publikos pa
sitikėjimą šiuo* kokybės - pro
duktu parodo tai, kad jis kiek
vieną dieną laimi tūkstančius 
nauju vartotojų.

Iždininkas Valaitis (senar 
sis);

Iždo glob. — Kaminskas (se
nasis) ;

Iždo glob. — Kanapka (nau
jai išrinktas).

Visa valdyba buvo renkama 
slaptu balsavimu, išskiriant iž
do globėjus. Viršmineti virši
ninkai buvo renkami iš trijų 
kandidatų. Daugiausia gavę 
baisų tapo išrinkti valdybom

Kada jau buvo valdyba iš
rinkta, tuomet prieita svarsty
ti klausimas siuntimo narių 
mokesčių į S.L.A. centrą. Paaiš
kinta, kad Vasy^, finansų raš
tininkas, iškolektavęs Kazlaus
kienės mokesčius $10.98, bet į 
Centrą kolei kas pinigų n c pa
siuntęs. Taigi nutarta pareika
lauti iš Centro pranešimą apie 
narių stovi.

Tam tikslui išrinko komisi
ją iš trijų narių —- Grebliuno, 
Kanapkos ir Jasinsko kurie tu
rės ištirti narių stovi. Kuomet 
buvė iškeltas klausimas deliai 
to, kad f i n. rašt. Vasys nesiun- 
čiąs narių mokesčių Centrui, tai 
Kazlauskas, užstodamas Vaši, 
pradėjo protokolų raštininką 
vadinti melagiu. Iš susirinku
sių tarpo pasigirdo pastabos, 
kad iš Kazlausko, kaip “pro
gresyvių” draugo, kitokios kal
bos ir negalima tikėtis. Po to 
nutarta pasiųsti Centran na
rių mokesčius taip greitai, kaip 
greitai viskas bus ištirta ir su
tvarkyta. i

O ištyrimas yra ne lengvas, 
nes finansų knyga randasi pas 
Vasį, bolševikų šalininką.

Keletas “progresyvių” buvo 
įėję j susirinkimą, bet jiems 
nepavyko betvarkę sukelti, nes 
iždininkas Jonas Valaitis, ma
tyti, yra sugabus žmogus: jis 
visur tinkamai atrėmė bolše
vikų puolimą. Tiesa, pirm, gal 
truputį per lėtas tvarkai palai
kyti, bet tur būt sugebės sklan
džiau susirinkimus vesti kada

[PaclHc »nd Atlantic Thotol

Hollywood, Cal.
Schildkraut
tas, kuris mirė liepos 15 d., su
laukęs 65 metų amžiaus. Grime 
jis Konstantinopoly j. Ameri
kon atvyko 1910 m.

Rudolph
pagarsėjęs artis-

■ .... —.... ....-J... —r

liję padaryti draugišką išva
žiavimą. Tai koks buvo tas pa
siūlymas — ar per susirinki
mą? Juk aš girdėjau pats, kad 
vienas asmuo kalbėjo po susi
rinkimo, jogei butų gerai kur 
išvažiuoti. Bet įnešimo neduo
ta. Tai kam reikia rugoti?

Kai dėl rudens sezono ren
gimų, tai buvo tik pakeltas 
klausimais, ką veiksime ir ko
kius parengimus ruošime. Ta
tai palikta tolesniam laikui. 
Tokiu bud u nerinkta nė ko
miteto.

Gi tas narys, kuris vei|<č ir 
gerų sumanymų sugalvodavo, 
girdi, nieko nebesakąs. Ką jis 
dabar sakys, jeigu mato, kad 
viskas tvarkiai eina. Kuomet 
buvo keliama triukšmas susi
rinkimuose (o kėlė jį J. K.), 
tuomet jis stengdavosi apgin
ti Kliubą nuo griovikų. Kada 
griovikas buvo pašalintas, tai 
pasidarė ramybė, nebereikalin
ga nesulaikomų diskusijų. Tai
gi dabar i pusantros valandos 
galima pabaigti susirinkimas, 
kuomet pirmiau negalėdavome

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

susirinkimų pabaigti per pcn? 
kias.

Dabar Kliubas sumažino jau
nuoliams įstojimo mokesnius, 
o taipgi duokles per pusę • iki 
naujų metų. Kiekvienas jaunuo-

liš-^ gali įstoti i ji.k. K liu
ką, užsimokėdamas įstojimo 50 
c^fltų ir 1 doleri duoklių me
tams, ir gaus teises iš kliubo 
kaip kiekvienas narys.

LIETUVIŲ BANKAS
STIPRUS, ATSAKANTIS BANKAS. TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ REMIA ŠĮ BANKĄ IR JIE YRA UŽGA
NĖDINTI MUSŲ PATARNAVIMU. ATEIKIT IR JUS

Halsted Eichange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

nzai

CENTRArt&'^BANK
ATRUST COMPANY 

1110 West 35* Street 
A State Bank •

Šimtų Dolerių
V ertės

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI
me ir netekome drangų ir drau- 

'giškumo — taip, kaip Lietu
vos kaimo ūkininkas, išgyve
nęs daug metų kaime, išsikelia 
į vienkiemi ir mano, kad jau 
draugiškumo nebematys.

“Narys” nusiskundžia, buk 
pas Joniškiečius nebesą drau
giškumo ir buk nustoję veikti 
net kai kurie tų narių, kurie 
buvo veiklus. O deliai to, jo 
supratimu, kliubas galįs žūti. 
Kurie aprašydavę Kliubo vei
kimą, dabar visai/ liovėsi rašę 
ir rašomas plunksnas 'atidavę 
Kliubo priešininkams. Keikia 
pasakyti, kad toks manymas 
yra klaidingas. Pas Joniškie
čių Kliubo narius ir jo drau
gus yrai draugiškumas. Jie su
gyvena draugiškai ir nėra jo
du suiručių tąi«p valdyboje, 
kaip narių tarpe. Ir jeigu kas 
mano kitaip, tai klysta, arba 
kalba norėdamas /Kliubui pa
kenkti.

Aš, kaip Kliubo narys, ma
inu visą veikimą ir sutikimą, 
>et nematau jokios suirutės. 

Valdyba vedanKliubo reikalus 
taip, kaip jie buvo vedami per 
penkerius metus, nesikišdama 

politiką, gerbia katrą vieną

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Bus išdalinti Subatos vakare 
musų banko koridoriuje. Žu- 
vavimo sezonas užsibaigs 8 
vai. vak. Atidarykite sąskai
tą iki to laiko ir gaukite pro
gos laimėti prizą.

S.L.A. narys i ten buvęs.

Anheuser-Busch

>adweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS - TIRŠTAS - NĖRA KARTUS

Sendintas 3 mėnesius 
gaminant

ZiurSit “Tonlo" pa* 
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blekinčs.
Knygai tfi paduodanti 
receptus gerų daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

Western Sales Corporation 
k 1525 Neivberry Avenue

Distributors} Chicago} UI*
, Phone, Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
Taipgi Išdirbėjai Buuch E.vtra Dp Ginser Ale BM-141 .

Iš Joniškiečių Kliu 
bo susirinkimo

Liepos 23 dieną tilpo “Nau
jienose” aprašymas Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Kliubo 
susirinkimo. Aprašymas — la
bai dusulingas; tur būt p. “Na
rys” buvo susirgęs karščio li
ga, nes dabar yra karšta. Aš, 
žinoma, tuo nesistebiu, nes ir 
ši/rp daugelis apleido miestą ir 
išvažiavo prie vandenų — vė
sesniu oru atsikvėti. O mes, 
ipsilikę mieste, labai nusiminė-

ėgdamas neturtingiems ir dir- 
ja kultūros darką, stengiasi pa- 
aikyti draugiškus ryšius tar

pe lietuvių. Kas gi tame yra 
prasto ir nedraugiško?

įGiVdi, kai kas iš narių siu-

■ PARANKI VIETA IŠVAŽIAVIMAMS
prie Willow 

turime ro- 
paranki’ ir 
visokioms 
Pasižiure- 

Willo

Apie penkiolika mylių nuo Chicagos', 
Springs, ant 83-čio ir Willow Springs kelio 
daužę su daržu, svetaine ir gražiu sodu. Tai 
gražiausia vieta piknikams, išvažiavimams, 
parems arba vestuvėms. Privažiavimas geras, 
kit ant šio žemlapio ir. rasite pažymėtą vietą 
West”.

D'raug’ijos arba šiaip lietuviai susitarę išvažiuoja pra

leisti šventadienius prastesnėse vietose ir daug toliaus. 
Atvažiuokit ir apžiurėkit musų vietą, o užtikrinam, kad 
jums patiks. Mes renduojam visiems.

Mes taipgi užlaikom dėl pakeleivių valgių ir bile lai
ku parubšiam geriausius pietus. Užvažiuokit ir persitik- 
rinkit. Nepadaryki! klaidos. Akmeninis namas, raudonas 
stogas.

WILLO WEST UŽEIGA
MICHAEL KARNILA IR E. J. NORBUT, savininkai

83rd Street ir Willow Springs Road
Willow Springs, III.

PHONE: WILL0W SPRINGS 117

Nuliūdimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nubudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausi, 
mandagiausi ir gerinusį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas’ liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulaųce patarnavimą.

F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Averiuc

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tėl. Boulevard 3201



NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, rugp- 1, 1930

. i , i ■■■■■■

Tarp Chicago& 
Lietuvių

West Pullman
55 kp. nariams žinotina

ko Chicagon liepos 29 dieną 
laidotuvėms' savo giminietės, 
Barbaros • Margis-Margevičie- 
nės, kuri tapo palaidota tre
čiadienį, liepos 30 d.

Pp. Alikoniai Chicagoje buvo 
sustoję pas Juozą Matulaiti, 
nurodytu aukščiau adresu.

Laidotuvėse dalyvavo gražus 
būrys palydovų. Giminės ir 
draugai pasirūpino papuošti 
grabą daugeliu vainikų, kurių 
buvo 21.

Širdingai dėkingas yra p. 
Alikonis graboriui Masalskiui 
už mandagų, nuoširdų ir gra
žų patarnavimą šiose 
apeigose.

žodis apie 
Jisai, kaip
Johnston City, 
nedidelį biznį ir dirba 
Kam teko lankytis pastaruoju 
laiku Johnston City, West 
Frankforte ir Zeiglerio apie- 
linkėje, tas žino, kaip išdrai
kytas, kaip sudemoralizuotas 
yra čia viešasis lietuvių gyveni
mas bolševikų pastangomis.

Demoralizacija varoma ir 
liau. Ir reikia gan didelės 
tvermės ir kantrybės, kad 
tvirkinančiai

ketus parduotų. įsakyta agen
tams gerai išplūsti tuos, ku
rie nepirks tikėtų, kad jie ne
remia darbininkų reikalu.

Tikėtai padaryta aukšta kai
na—pavieniui po $2, o vedu
siam po $3. Tai taip raudonie
ji moka darbininkus išnaudoti. 
Klausimas: ar ilgai darbininkai 
leisis mulkinti save keliems 
dykaduoniams?—P. S.

programo ir dar tokiame dide
liam vasaros karštyje.

Rugpiučio 3 d., nedėlioj, iš 
stoties WCFL 970 k., nuo 1 iki 
2 vai. po pietų programo daly
vaus Antanas Vanagaitis. Ol
šauskas ir Stepukas. Ir visi 
tie, kurie atvažiuos i Naujie
nų pikniką, ir tenai galės klau
sytis lietuvių programo.

—Girdėjęs.

liūdnose

Roselana

šaunus išvažiavimas

Vadinkime juos tik 
ru jų vardu

Bolševikus gi 
dinti taip, kaip 
m u nistais arba

dinti bolševikus progresyviais 
reiškia diskredituoti tikrai pro
gresyvius žmones ir naudingą 
gyvenimui darbą, kuri jie dir-

turėtumėm va- 
reikia — ko- 

bolševikais.
Chicagietis.

DIDELE EKSKUĖSIJA

j The English Column i i
t,-,...., „..„.Į-mm., i r *ww ——‘ akV’ |

Marąuette Murmurs'

visus kuopos 
Nes jeigu mokesčiai 

centran, tai 
nariai liksime 

vėliaus ir iš-

» a 
patį J. 

minėta,
III.

gyvena 
čia turi 
inainose.

Willow

pasižymė- 
savimi di-

lietuvių visuome- 
vertus, per ilgus 
veiklus ir platus 

arba progresyvus

Burnside Outinp;

Sunday, dūly the 27th,

to- 
iš- 
tai 

bolševikų Įtakai
neduoti lietuvius galutinai su- 
demoralizuoti.

Ot, vieni tų energingų ir 
rimtų žmonių, kurie kreipia 
lietuviškąjį viešą gyvenimą i 
rimtesnę vagą ir yra pp. Aliko- 
niai.—Rep.

NAUJU IR DIDELIU LAIVU
STATENDAM
Išplaukia iš Ncw Yorko

Rugpiučio 16 d., 1930, 12:05 A. M
Pasažicriai sulipa Rugp. 15 <1.. po 8 P. M.thc: 

Ma.rųuette Club, S L.A. Gr. 2601 
were gucsts oi’ the Burnside | 
Junior S.L.A. group at their 
outing \vhich \vas held a«t the 
B13ckhawk Besort on Flinti 
Lake near Valparaiso^ Indiana.!

The MariĮUettc Merrymakers 
enjoycd themselves immensely 
and wish to thank Walter, 
Benny Church and all the; 
others for the cxcellent refresh- 
ments.

Spalių 27-tą visos bažnyčios Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuva 
Kunigaikščio Vytauto 500 metu mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos i Klaipėdą:
Trečia Klase i vieną pusę .................................  $107.00
'Krečia Klase Į abi pusi ..................................... 181.00
Turistine III kl. j vieną pusę ........................... .*.. 130.50
Turistine III kl. į abi pusi .................................. 215.00

Lietuviai iš visų šios šalies daliu prisideda prie šios ekskursijos. 
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:

1’. BALTUTIS
3327 “*So. Halsted St. .

V. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

arba

HOLLAND - AMERICAN LINE
40 NORTH DEARBORN ST., CHICAGO. ILL.

Bolševikai per keletą metų 
taip nusidėvėjo, kad pamatė 
reikalų mainyti savo 'vardų, 
slėptis kur galima, dengtis ki
tų vardu.

Amerikos 
nėję, antra 
metus buvo 
pažangusis
judėjimas. Tas judėjimas ran
da pritarimo joje ir šiandie.

Žinodami tai ir norėdami iš
naudoti lietuvių pritarimą pa
žangiai darbuotei, bolševikai 
arba komunistai pradėjo va
dintis “progresyviais”. Ir šituo 
vardu prisidengę, jie ypač pa
sižymėjo Susivienijime Lietu
vių Amerikoje.

Pradžioje tik retkarčiais, o 
toliau dažniau ėmė vadinti bol
ševikus “progresyviais” ir ki
ti, kai užeidavo kalba apie 
juos. Del to pats žodis “pro
gresyvus” pradėjo darytis žy
me bolševizmo — bent kai ku
riose musų korespondencijose 
ir kalbose.

Nemaloni ir negeistina kal
bos kryptis. Nes komunistų ar
ba bolševikų nieku bildu ne
galima vadinti progresyviais; 
nes jų darbas yra ne progre
syvus, bet atžagarei viskas. Va-

Liepos 26 dieną Lietuvių 
Republikonų Politiškas Kliubas 
turėjo’ metinį išvažiavimą -į p. 
Dambrausko ūki, 
Springs, III.

Išvažiavimas tuo 
jo. kad patraukė su 
dėlę minią žmonių.

P. Dambrauskas dar tur būt 
nebuvo matęs savo ukyj tiek 
automobilių ir tiek svečių, kiek 
buvo minėtame išvažiavime.

• Suvažiavusieji turėjo progos 
pamatyti visokių prašmatny
bių, kliubo prirengtų, ir sykiu 
laimėti prizų.

Tur būt svarbiausias tai bu
vo šokėjų kontestas tam tikro
je platformoje, šauniai muzi
kai griežiant, būrys’ šokėjų per 
valandą laiko šoko polką, kad 
net marškiniai skyrėsi. Kiek
vienas rodė savo vikrumą, 
stengdamiesi kits kitą pralenk
ti. O storesniesiems tai buvo 
tikrai sveikas toks kontestas.

Visuose svečiuose matėsi 
pilnas pasitenkinimas. Visi 
linksminosi, šoko, valgė, gere 
kas ką turėjo, praleido dienelę 
linksmai, o saulutei pasislėpus 
palengva skirstėsi kas sau.

Viršminėtas kliubas visuo
met deda pastangas, kad to
kiuose išvažiavimuose dalyviai 
butų
pluoštą dolerių išvažiavimams 
pamarginti. Todėl kliubas su
silaukia didelės paramos ir už
uojautos iš visuomenės.

* —Dalyvis.

The Marųuctte Maroons play 
the Michael Buddy Rangcrs at 
Gage Park tomorrow at 3

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

J. .1. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

P.'M.

Brighton Park

M

Tikri Apyniai Susendinti Molte - Vie-patenkinti, ir paskiria

Lietuvių valanda
išlaikyta.—Anton Jusas.

Burnside

Atlankė Naujienas
F. Budnikas vertas pagy- 
ir linkėjimo geros kloties

ir padaryti 
nebeatsitik-

s'usirinki- 
rugpiučio

has the 
Shadbar 
mite. 
new S«ti

pietų, toj 
Park sve-

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

CH1CAGO. ILL.

J. Alikonis, iš Johnston City, 
III., buvo atvykęs Chicagon

mėnesinius 
i baimės 
raštininkui 
kuris jūsų

Raudonieji išnaudoja 
darbininkus

jams 
ka.c

pop.
\vas

rimo
jo biznyje už darbštumą suren
gime taip puikaus lietuviamsTrečiadienj, liepos 

atlankė “Naujienas” 
konis, iš Johnston 
Kartu su juo atsilankė chica-
gietis p. Juozas Matulaitis, 
gyv. adresu 2815 West 22 St.

J. Alikonis, su žmona, atvy-

BU dieną, 
p. J. Ali- 
City, III.

Panelė Viole- 
lakštutės bal- 

klausytojus sjf 
Ponas Krau-

sudainavo dai-| 
ir “Vakaras”, 

puikiai

esant kuo- 
pradejo neri- 

ėmė tartis kas reikia

GARY, IND.
Prakalbos

Temoje:
Ar Biblija yra nuo Die

vo įkvėpta?
Jeigu taip, tai kaip galima sužinoti?

Kalbės
S. J. BENECKAS

IŠ CHICAGOS

Nedėlioj Rugpiučio- 
August 3 d., 1930 

BEVERIDGE SCHOOL SVEf. 
ant Roosevelt St ir 13th Ąve. 

Pradžia nuo 3 vai. po pietą 
P. S. Koras irgi giedos iš Chicages. 

Rengiu ir kviečia T- B. T. $. 
įžanga liuosa, kolektos nebus.

nes musų procesas 
yra patien 

tuotas.

Kas Nedčldienį iš Stoties WCFL
970 Kilocycles nuo 1 iki 2 vai. no nietu

Kas Ketvergą iš Stoties WHFC.
1420 Kiloęycles, duodami Budriko Krautuvės,

Naujos, žemos kainos ant Radio. Šis 
su tūbomis, su viskuo

$69.00

1

Kaip jau daugeliui yra žino
ma, musų kuopos bolševikiška 
valdyba, liepos 5 d. laikytame 
susirinkime paskelbė, kad iš 
narių susirinktus mėnesinius 
mokesčius ji daugiau nebesiųs 
Centran, o pasilaikys kuopoje.

Tokis valdybos Pasielgimas, 
nepildymas jiems pavesto ir 
konstitucijoj nurodyto darbo 
stato pavoju n 
narius.
nebus pasiųsti 
mes visi kuopos 
suspenduoti, o 
braukti iš SLA.

Ar kuopos valdyba klausėsi 
narių? Ar buvo toks tarimas 
padarytas’ kuopos susirinkime? 
Ne! Tai vienos valdybos su
manymas.

Ar tokie dalykai galima pa
kęsti kuopoje? Ne, niekuo
met! Tokius dalykus reikėjo 
pašalinti iš kuopos 
taip, kad daugiau 
tų tas.

Tokiai betvarkei 
po j e jos nariai 
mauti,
daryti, kad apsisaugoti.

Liepos ’20 d., West Pullman 
Park svetainėje, SLA. 55 kp. 
nariai laikė susirinkimą, idant 
pasitarti dėl atsteigimo kuoi>oj 
tvarkos. Susirinkime dalyvavo 
38 nariai. Vienbalsiai jame 
nutarta išrinkti naują valdybą, 
kuri pildytų jai pavestą ir kon- 
situcijoj nurodytą darbą. Val
dyba buvo išrinkta. Reiškia, 
kuopoj vėl atsteigta tvarka. •

Be to, nutarta permainyti 
dieną susirinkimams. Ažuot 
laikyti, kaip iki šiol laikyta 
susirinkimai, 1-mą subatvakarj 
kiekvieno mėnesio, ateityje, jie 
bus laikomi 2 mėnesio nedėl- 
dienj, 2 valandą po 
pačioj West Pullman 
ta i nė j.

Sekantis kuopos 
mas bus laikomas
10 d., 2 v. po pietų, toj pačioj 
svetainėj. Todėl dabar visi 
SLA. 55 kp. nariai dalyvauki
te busiančiame susirinkime ir 
užsimokėkite savo i 
mokesčius be jokios 
naujam finansų 
AnVl riui Statkui.
mokesčius pasiųs Centran.

Kiek jau yra žinoma, komu
nistai, pasivadinę “progre- 
sistais”, vaikšto po stubas ir 
įkalbinėja narius nemokėti sa
vo mokesčių naujai kuopos val
dybai.

Nariai, apsisaugokite “pro- 
gresistų”, kad jie jums nesu- 
viliotų, nes paskui reikės apgai
lestauti.—A. Narbutas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kadžio 8902

Lietuvių Keistučio pašaipi- 
nio kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 3 d., lygiai 
12 vai. pietų laiku, Liberty 
Grove svetainėje, 4615 So. Mo- 
zart Str. Nariai ir kurie nori 
Įstoti kliuban prašomi nesivė- 
luoti Kadangi dabar vasara 
gražios dienos, tai anksčiau su
sirinkimą užbaigus galėsim 
kur nors išvažiuoti. Tie visi 
nariai, kurie esate užsilikę su 
mokyčiu Į kliubą, turit būti
nai šiame susirinkime užsimo
kėti. nes pagal įstatus busite 
spenduojami ir braukiami iš 
kliubo, jei neužsimokėsite. No- 
roms nenoroms turi būt tvar
ka

Gab Sez:
Burnside sure
Seems “Bal” 

tossed around a
See Buddy’s

Four!
Chuckic ,showed up . in his 

steaming chariot.
Alter dark. Oh my! Pal?

— A. R.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj. Lietuviu Ramu Programai

natinis būdas gauti tikrą apynių skoni!

Tik WĘNNERSTEN’S gali 

pagaminti šiuo budu

Susidarė grupė raudonųjų 
biznierių (bolševikų)! ir sumanė 
pasipinigauti. Galvojo šiaip, 
galvojo taip,, kaip iš tų 'varg
šų darbininkų iškaulyti jų pra
keiktų dolerių. Matote, da
bar nedarbo laikas, tai' ne kiek
vienas duodasi apgauti, ypatin
gai piniginouse reikaluose. Be 
to, aukomis šerti dykaduonius 
komisarus jau nusibodo. Tad 
—kaip pakratyti darbininkų 
kišenes?* Šis svarbus klausi
mas rūpėjo raudoniesiems biz
nieriams.

Na, ir sugalvojo naują, sky- 
mą. Nutarė surengti naktinę 
parę arba pikniką Willow 
Springs liepos 26 dieną .

Padarė tikėtus ir paleido 
agentus per stubas’, kad jie ti-

Pereitą sekmadienį, liepos 
27,radio programas, teikiamas 
lietuviams pastangomis Jos. F. 
Budriko, tikrai buvo užavėjan
tis gražiomis lietuviškomis 
dainelėmis. “Ant Marių Kran
telio”, senoviška lietuvių dai
nelė, sudainuota Budriko Kor
poracijos tenoro, akompanuo
jant smuiku ir vargonais, buvo' 
gyva harmonija, 
ta Jaseliuniutė 
sėliu sužavėjo 
vo dainelėmis, 
čunas smagiai 
nas “Lieputė” 
Ponas Petruševičius 
sugrojo s'muiką. Ponas J. Sau- 
ris tai yra ištikrųjų vargonų1 
daktaras, jis vargonais iš dai
nų, šokių ir melodijų klausyto- 

nupina harmonijos vaini-

Radio, kaip ant paveikslo,

Mėgiamos Europos 
Liaudies Dainos”
WRBM, 8 v. v.

ŠĮVAKAR: 
Italijos Dainos

Atidarykit 
Blokine ir 
pamatykite 

tikrus 
Apynius.

U/ENNERSTENC
V V REAL HOPS IN RICH MALT W

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Follow This With Fervor

Tik .$10 tereikia įmokėti. Pašauk Boulevard 4705 dėl dykai de
monstravimo jūsų namuose.

3417-21 South Halsted Street

REX RAD1OS
3343 South Halsted Street
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos sveikata
“Per pastaruosius 15 metų 

nei vieno susirgimo neužtik
ta, kurio priežastimi butų bur 
vęs Chicagoje parūpinamas pie
nas,” sako Dr. Aruolcl H, Ke- 
gel, sveikatos kumisionierius. 
“O tai reiškia, kad jokia kitas 
didelis miestas neturi sauges
nio pieno parupinimo už Cld- 
eagą. “&is faktas,” Dr. Kegel 
aiškina toliau, “nėra perdaug 
aiškus didžiumai chicagiecių, 
nes jie priėmė jį, kad taip ir 
turi būti”.

“Kia<Li jus išvažiuojate iš 
Chicagos šią vasarą atosto
goms”, įspėja Dr. Kegel, “tai 
stengkitės gauti tikrai švarų, 
saugų ir sveiką pieną taip pa
tiems sau, kaip savo vaikams. 
.Jeigu tokio pieno nėra, tai var
tokite pasterizuotą. Jeigu ne
galite gauti pasterizuoto, tai 
persitikrinkite, jogei tas pie
nas, kurį gaunate, yra sveikų 
karvių ir yra gaunamas šva- • • inai.

“Jeigu jus penite pienu kū
dikį, tai pašildykite tą pieną 
iki virimo, o paskui greitai at- 
šaldykite. Penėkite apelsinų 
sunka po to.

Murano bravoras už
griebta

šnapso bravorą, kurio įren
gimas kaštavo apie $75,(M10 už
griebė sausieji agentai. Mano
ma, kad tas bravoras priklau
sęs Morano gengei. Bravoras 
buvo adresu 1911 N. La r am i e 
avenue.

29 gavo pensiją
Vakar gavo pensiją 29 Chi

cagos taišk nėšiai, ištarnavusie
ji kiekvienas ne mažiau, kaip 

metus. Vienas jų, Max Wert- 
heimer, nešiojęs pašto siunti
nius ir vidurmiesty, apskaičiuo
ją, kad jis, eidamas tarnybą, 
nuplėšęs 125 porų batų.

Rakandų paroda
C h i cagos < le imi rtamen ti n ės

krautuvės rengiasi rakandų pa
rodai, kuri bus nuo rugsėjo 26 
iki spalių I d. Tuo pačiu lai
ku panašios parodos bus ir ki
tuose 7(M> miestų.
— .---------------- - V M »* I i I |l ■ Wl U

Dykai Sergantiems 
Asthma ir Šienlige

Dj kai Ubaiub mas metodo. kur| kiekvienas 
Kuli vartoti be Jok! U UcsiiiaKUluų 

ir ttugaiSimo laiko.

Jeiiru juH kenčiate nuo tų baisių Asthma 
ar Sicnliuė* (Hay Fevor) atakų: jcigii jus 
iižli-okštaic įr negalite atrauti kvapo, bū
tinai tuojau* pasiųskite i Ėrontior Asthma 
t .'o. dėl nemokamo išbandymo Šio pastebėti
no metodo. Nežiūrint kur jus iryvenat ir ar 
,iųs pasitikit kokiais nors vuistaįii p asu u b’- 
jo. pandsiųadinkit šį nemokamą išbandymą. 
Jeigu jus Kenčiate visą amžių ir viską ką 
tik žinojot išbandyt be pagelops: net jeifrii 
jųa esate visiškai nusiminę, nenustokit vil
ties. bet parsisiųsdinkit šiandie šį nemoka
mą bandymu. Tikt ii pasiuskit žemiau esan
tį kuponą. Padarykite tai šiandie.

DYKAI HANDYMO Kl'PONAS 
FRONTIER ASTHMA CO. 
2142--T frontler Bkitf., 482 Niasara St., 
Uuffalo. N. Y.

Prisiųskit dykai išbandymui jūsų 
metodą, adresu:

ąpectalfatM ryctvme chronHkų ir naujų U- 
* u Jai kiti negalėjo jumis išgydyti. stsilma* 
kAJI pa* tnaue. Maov ollnas i*er*ąa>i*»'ri- 
mum atjdeug* Jutų tikrą n<a Ir jai M, •pr
ituriu Jut rydyti. tvaikai* Jum* »u»nr*. B- 
k >t pa* tikrą «peoUUi*to. kurt* aeklau* Jutų 
kur ir ka* Jum* skauda, bat pati pasakyt 
p., ralutlno įte*s*miaavitno—kas jum* yra

Dr. J. E. Zaremba
20 NV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICACO, ILLINOIS

Ofiso valandos: duo 10 ryto iki 1 do 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pieta

Marųuette parkiečiai 
prieš savo kaimyną

M.utpiette Parko piliečiai 
teisme apkaltino savo kaimy
ną darant jiems nesmagumų. 
Tas pilietis, .Joseph Heinrich, 
gyvena adresu 7251 So. Camp
bell avė. Kaimynai kaltina^ kad 
jis laikąs šitokią “gaspadą”:

Gvinėjos paršiukų 200
Zuikių ................ j 30
Vištų .................. i 30
Oškų ..................... w 4
Šunų .. . . ............... . 4

e Viso 208 I
Visa ši “manta” laikoma ant 

75 pėdų platumo loto ir da
ranti kaimynams daug nesma
gumo. Be to, sakoma, Hein- 
rich turįs 10 vaikų. Bet deliai 
vaikų skundo teisme nebuvę.

Pati kaltina vyrą esant 
butlegeriu

Mrs. Winifred M. Fisl\er ieš
ko skirybų nuo savo vyro ir, 
žinoma, pinigų. Savo skunde 
moteris pareiškė, kad jos vy
ras esąs butlegeris ir iš tos pro
fesijos turįs $40,000 pelno per 
metus.

Krata sosaidės Janko- 
' mum kliube

Prohibicijos agentai padarė 
kratą Huron kliube, kurį už
laikė buvęs Lvsbolininkų žvaig
ždė Dolan ir kurį lankydavo 
turčiai. Dolan areštuotas. Agen
tai konfiskavo tuziną keisų 
brangios viakės, 500 bonkų alaus 
ir tūlą kiekį vyno.

Pateisina Chicagos 
laikraštininkus

Grand džiurė, kuri tyrinėjo 
kaltinimus, buk daugelis Chi- 

' cagos laikraštininkų pataikan
tys artimų ryšių su butlege- 
riais, išteisino laikraštininkus. 
Grand džiurė. pareiškė, kad kal
tinimai, kuliuos daręs laikraš
tininkams Si. Louis Star dien
raščio reporteris Brundige, ne
turį pamato ir kad tie kaltini
mai buvę paremti tik gandais, 
paskalais. Bet nurodo džiurė, 
kad Brundige elgesjs be pikto 
tikslo. '

Užkliuvo autas—gyvas
tį prarado

Automobilius, kuriuo važia
vo Edward Sullivan, 30 metų 
(gyv. 8025 Bidgehnd avė.) už
kliuvo lengvai už kito automo
bilio. Kilo argumentai tarpe 
Sullivano ir kito auto šoferio. 
Nepažįstamasis nudūrė peiliu 
Sullivaną ir pabėgo. Net jo 
mašinos laisnis nepastebėta.,

Areštuoti buvusieji 
kaliniai

Kąymond ir Dewey Hoęk, bu
vusieji kaliniai, areštuoti buvo 
prie Addison st. ir Pine Grove 
avė. Pas juos rasta revolveriai 
ir virvė 150 pėdų ilgio. Klau

sinėjami, suimtieji prisipažino, 
I kad paskutiniuoju laiku jie yra 
padarę 35 holdapųs. Vienas 
brolių gyveno adresu 2100 
Ogden avė.

Užteks pinigu iki metų 
galui

Miesto kontrolerius George 
K. Schmidt pranešė, kad mie
sto darbininkų algoms apmo
kėti užteksią pinigų bent iki 
metų pabaigai, šiuo laiku iždas 
g. lis jau parūpinti $8,500,000 
sulig pareikalavimu.

■ > I>||'      ''-t~

Priesaika kišenėj — 
i paintė rankoj

Mirė, kaip manomu, nuo gė
rimo George McCutcheon, 47 
metų, 'Madison gatvės burdin- 
gierius. Jo kišenėje rasta prie- 
saika, kurią jis davė teismui 
ir kuri išgelbėjo jį nuo kalė
jimo. Priesaika skamba: “May 
God give me streugth to keep 
t bis vow to stay away I rom 
li<|U<»r.” Dievus nepagelbėj6.

[Facitto and Atlantic Photo J
Londonas. — Dean William 

Ralph Inge, pagarsėjęs Angli
jos dvasiškis ir rašytojas, ku
ris tapo apdovanotas’ Viktori
jos ordenu.

Priešinasi gelžkelių su
vienijimui

Illinois Commerce Comipis- 
sion kartu su Minnesota val
stija įpradejo kovą, idant ne
leisti suvienyti Great Northern 
ir Northern Pacific gelžkelius. 
Argumentuojama, kad tų dvie
jų gelžkelių suvienijimas išmo
siąs iš darbo apie 4,000 dar
bininkų.

Nemėgia juokų — pra
šo indžionkšeno

Du broliai — vienaą kunigas, 
kitas advokatas — Broccolo 
kreipėsi į teismą prašydami iš
duoti indžionkšeną prieš tretį 
brolį, kuris krėsdavęs iš jų juo
kus. Tretysis brolis, sąkoma, 
pašaukdavęs juos per telefoną 
ir krėsdavęs šposus iš judvie
jų 'amato. Broccolo šeimos na
mai yra adresu 1128 Austin 
bl vci.

■ »■ >** *1 *1 ■■ ■ ■ v

48 metai kaip vede*- 
skirybų ieško

Mrs. Maria Cesal, (>5 metų, 
išgyveno 18 metus su vyru. 
Dabar padavė tcisjnui prašy
mą duoti jai skirybas. Moteris 
gyvena adresu 1345 So. 59th 
co-u’it, Cicero.

Buvęs kunigas areštuo
tas

Areštavo James Morrison 
Darnell, buvusį baptistų baž
nyčios kunigą. Darnell suėmė, 
kai jis mėgino išmainyti be
verti čekį LaSalle viešbutyje.

Nesustojo — pašauti
Trims nužiūrėtiems vyrams, 

prie Union avė. ir 22 gatvės, 
policininkai liepė sustoti, jiiė 
nepaklausė ir mėgino pabėgti. 
Policininkai pašovė Williamą

KOSTANTAS MIKULIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lie os 30 dieną, 4 vai. po piet, 
1980 m., gimęs Vilniaus red., 
Žasly parap., Prazariškiu kai
me. Amerikoj jširvveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Ievą, po tevąis Bu- 
nevičaitę, tris sūnūs: Alenksan- 
drą, Joną ir Kazimierą ir rimi
nes, o Lietuvoj du brolius — 
Jurgi ir Vincą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
160 E. 116th St., Kensington.

Laidotuves jvyks subatoj, 
rugpiuČio 2 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų buk nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kostunto Mikulio 
giminės, draugai ir pažjstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

•>

fNuliūdę liekame,

Moteris, Simai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lileikis, tel. Yurds 1711,

Brilliantą, 4429 West Monroc 
st. Pašautojo draugas, Frank 
VValsh, 1500 West 79th st., su
gautas.

Mergina negaus kū
dikio

Balandžio mėnesį, š. m., Ste- 
vens viešbuty rasta kūdikis pa
mestas. Neseniai atvyko iš St. 
Louis mergina, Edna Lepinot, 
ir jos motina. Mergina pasi
sakė, kiail paliktas Stevens vieš
buty kūdikis buvęs jos sūnūs. 
Teismas betgi kūdikio mergi
nai ir jos motinai negrąžino. 
Šią bylą klausė teisėjas Sbar- 
baro. Valstybės gynėjo padė
jėjas buvo Frftnk Mast.

Protestuoja
Sanitario distrikto tarybą 

paskelbė sumanymą statyti 
$40,000,000 vertės plentą atma
toms naikinti. Vieta tam plen
tui nužiūrėta buvo prie^ 51 gat
vės ir Chicago and Alton gelž- 
kelio bėgių. Aipielinkcs gyven
tojai tečiaiu pareiškė protestą 
plauto įrengimui. Jie nurodo, 
kad tlel to plento pas>tatymo 
jų sąvasties vertė, nupulsianti.

Lietuves AkuSčrčs
■» ~>1~ JŲ—1 J-

MRS. ANELIA K. JARU8H 
Physical Therapy & Midirife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai 
jtrij-j-t-j~i—>—***> »^*^******* 

Telefonas Yards 1138

Startley P. Mažeika
Oratorius ir 

Balzamuotojas 
. X / *

Modemiik* Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiems reika

lams. Kaina prieinama 
' % V *’ • 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILK

ę -m.rt * ■> ■ -MI * N I ■■ Į,»I|.»F**| ■ * -*■*-■■ ■» ■■* . . ■

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. RaikaJo meldžiu atsiiaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, IU.
XeL Cicero 5927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningu ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime ižlaide užlai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J, ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46Ui St

Telefonas
Boulevard 5203

1327 Be. 49th CL

Telefono 

Ciceru 8724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Pntarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia Veltui.

3103 S. Habted St.
Chicngo, III.

Tel Victotv 1115

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Uc. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Ganai 8161

Graboriai

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse natar- 
nauju geriau ir pi- 
^au* nesru to’ 

\ dėl, kad priklausau 
prie grabu ičdir- 
bystės.

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

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

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
------- 0-------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomia nuo 10 iki 12.

Dr. JOHN SMETANA

Optofnetristas
Akiu Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Vai. 9:30 ryt. iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487’ 
4649 S, Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St. 
Phone Kenwopd 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tek Kejnrood 5107 
VALANDOS:

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

apąrt ėventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

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

Re%, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHJBUBGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. DLL.

DR.V. r S»US
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedėKoj nuo 10 iki 12 A> M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viržuj Belskio-RakžČio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandom: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

------- O>—

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukes Avenue, Room 209 
Kampas Nortb Avė. ir Damen Avė 
Vali 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bransirick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini ėviesa ir diathermia 
------- 0-------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III. į 
t _

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
ValaBdot 11 ryto ikt 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
C iki 8 ytkaro. Nedaliom pao 10 iki 1S die- 

■ą. aramt] ofi*»« Korth gide 
3413 Franklin Blvd.

ValMdo* 8:80 Iki 0:80 vkkarp
------- O-------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija;

4198 Aruher Ava.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistaa

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rezidenea Phone Hemlock .-7691

, « f < . 6 • ♦ X ’ ' •

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

DR, J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2353 S. Leavitt SU Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Ned ė Ii o j pagal autaftj
"   —-................

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo lt iki 12

■ijjaiwaT!! .uu-mu—tu i1 l .ii.gr
Įvairys Gydytojai

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Ayenue

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

Nedėlioj pagal sutarti 

drTherzmIn
— 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 Shore 2238 ar Randolph 6800
/ ■ ■■ i w ■ ■**■>*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4739 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 *al. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. do piety ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 < dieną

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland AvenM 

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

7 iki 8 vul. Nedij. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 8202 •

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motery 

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
t

Viršuj Aihland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS! 
Nuo 2 iki 4:86 ir nuo 7 iki 1* 

Nedilioj nuo 2:30 iki 4:80 no ptofl
Telefonas CanaJ 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas moterišku, vyrišku, 
vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Sta Chicage 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Salio Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S'. Halsted St. te’. Victory 0'562 

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

J. P WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St
Kampas Michigan Am 

Tel. Pullman 5953 
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomia

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2553
Valandos 9 ryto įki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams SU Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo M

Telephone Roosevelt 9390 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic M0Q -----——o

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525
——o—— r

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

TeH Canal 2552
-----------------------

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 Ko. RockweH St. 
TaL Renublic 9723
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Tarp Chicagos
Lietuvių

^Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

“Naujienų” piknike dirbs 
oriau išvardyti asmenys:

J. A. Sinkus
A. Žile
J. Valiulis
A. Narbutas
G. Balevičius
J. Pučkorius
P. Galskis
X. šęikus
J. Degutis
K. Liutkus
Miss L. Joseph
A. Ambrazevičių
J. Vilis
J. Bačiunas
Ch. Navickas
V. Briedis
A. Vilis
A. Žymantas
J. Kaulinas
T. Bypkevičius
V. Mišeika

. b . ... -- ----------- -----------------------------------1---------------------------------

tuoti, šokdami, tęČiaus nepyks
ta ant Susivienijimo, dar pagi
ria už surengimą tokio šau
naus išvažiavimo.

Apie septintą valandą vaka
re pirmininkas paaiškino, kac 
bus laimėjimas dovanų. Parin
ko jauną mergaitę, kuri trau
kė dovanų bilietus iš bakso. 
Publika tik šaiposi, vieni Jo
tiems’ pasakoja kuris kokią lai
mę 
kad

turėsiąs. Aš irgi maniau, 
turiu neprastą laimę, kac 
ir man teks dešimke auk-

A. darbukas 
Skurkis 
Ascilla t 
Mrs. Rypkevičienė
A. Vilienč 
V. Maukus
Algirdas Mickevičius Jr.
B. Narna j tiška 
šmotelis Jr. 
šmotclienė 
Pučkorienė
P. Miller 
K. čepukas 
F. Jurėnas

SU‘ ' > tl.Ale pasigirsta pirmą bilietą 
laimėjusio vardas. Laimi laik
rodį K. Batauskas; antrą, laik
rodėlį —P. Jakučionis; trečią 
dovaną, auksu $5., J. Žukaus
kas; ketvirtą, $10, laimi J. At
kočiūnas. Mano ir rankos nu
tirpo, kad nieko nelaimėjau; 

Įmaniau, kad negalėsiu parašy
ti nė korespondenciją į “Nau
jienas”. Bet šiek tiek atsipei
kėjęs, rašau šią koresponden
ciją.

Išvažiavimas buvo geras ir 
pasekmingas visais atžvilgiais. 
Susivienijimui liks apie trys 
šimtus dolerių pelno, nors ne
mažai buvo ir išlaidų. Iš dau
gelio teko 
vienijimas 
surengimą 
žiavimo.

Vietai

girdėti, kad Susi- 
yra pagirtinas’ už 
tokio šaunaus išva-

visi buvo joms labai dėkingi.
Po vakarienės buvo ir šokių 

kontestas.- Geriausia šokusiems 
I 

lietuvišką polką buvo suteik
tos dovanos. Jas laimėjo dvi 
poros. Kokias dovanas laimė
jo. neteko man pamatyti.

Ir taip visą naktį linksmai 
leidome laiką. O padangėj lie
tuviškas dievaitis vis dunde
na, kartais ir gerokai nusičiau- 
dėdamas, bet lietaus vos po ke
letą lašų teišpuola, ir vėl auk
štai, bėry beje spinda žvaigždu
tės. Tai vėl girdisi kur tai to
lumoje dundenimas, tai žaibas 
nušviečia mišką. Svečiai juo
kaudami kalba, kad kai išauš, 
tai jie, orlaiviu pakilę aukštyn, 
pasibars ant to dievaičio už 
tai, kad jis juos perdaug gąz- 
dinąs. Mat, čia pat ir tūlas 
lietuvis su orlaiviu#nakvojo.

—Taip—atsako orlaivio Sa
vininkas—galėsite pasiekti de
besius.

—O kaip brangiai kaštuos*? 
—teiraujasi tūlas vyrukas. »

—Matai, kaip mes visi lietu
viai, tai gazui teks pridėti.

Na, ryte, vos išaušus, ir pra
dėjo skraidyti vienas po kito 
šios gadynės areliu. Gi musų 
šeimininkė, rengiasi kaisti l K.
va. Jau sukurė šventąją, 
nelę^ bet protėvių dievaitis, 
būt užpykęs, jogei ant jo
rasi—kad užleis lietų... Taip ir 
pasilikome be šiltos kavos.

Apie 10 valandą ryto ir vėl 
traukiame Rožių žemės linkui, 
kur vėl saulutė kepina be nrie- 
laširdystčs.

Taip tai Batelis moka su
rengti linksmus išvažiavimus. 
O dabar jis pradės rengtis prie 
žieminio sezono. Laukiame 
Ratelio vakarų bei teatrų.

—Kvieslis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
12:00 mid.f—Around the Town \vith 

Irving Aoronson’s Orchestra; 
Frank Shavv; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gend- 
ron’s Orchestra.

870 Kc.
7:00
7:30

8:00
8:15

8:30

WLS — 345 M.
p. m.—NBC—Pickard Family.
p. m.—The Marching ,Men,

malė chorus and orchestra.
p. m.—Chrysler Records.
p. m.—Tanglefoot Minstrėl 
Šhow.

THROUGH WJJI). -
p. m.—Prairie Farmer Music 
Bill.
p. m.—Sign Off.
Kc. — WCFL — 309.1 M.

Federation
and J iii Players 

recital by Al

9:00
970

5:00—5:30—Junior
Club, Jack

5:30—5:45—O rgąn
Carney.

5:45—6:00—WCFL all star Orch.
6:00—6:15—Helen and Camille,

Harmony Team.
6:15—6:30—B a.s t h Musical Prog.
6:30—6:45—Municipal Talk.
6:45—7:00—Harry Scheck,

Penktadienis, rugp- 1, 1930

[ CLASSIFIED ADS

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

Visų

Cer-

K. ir

Kensington
D. Susivienijimo smagus 

išvažiavimas

šeštadienio į sekma- 
naktį. lietus lijo

IŠ 
dienį, 
ir graustinis griaudė, rengėjus, 
narius ir pašalinę publiką gąs
dino. Bet i 
pietus pradėjo 
saulutė švietė 
gino rengėjus 
buvo seniai 
žiuoti Susivienijimo išvažiavi- 
man.

Karvėj iečiai telefonuoja man 
ir klausia ar bus išvažiavimas. 
Atsakiau— žinoma, kad bus. 
Sako, mes jau buvome nuva
žiavę, bet nieko neradome miš
kelyje. Atsakiau jiemš, kad, 
jus, draugučiaų paankstinot 
nuvažiuoti. Atsakė: mes ant
ra karta važiuosime vėliau.

Aš pats irgi nesiskubinau 
važiuot. Po pietų nuvažiavau 
į miškelį. Jau radau daug ma
šinų privažiavusių. Mačiau jų 
keletą 
mano, 
lando, 
giau.
jau buvo daug publikos priva
žiavusios iš apielinkės. Teko 
sutikti su draugais, seniai ma
tytais. Vieni skundžiasi blo
gais laikais, o kiti sako, kad 
čia ne vieta bėdomis aimanuo
ti; čia, girdi, suvažiavę į Pa- 
vėsj miškelyje turime, užmiršti 
vargus nors vienai dienai.

šiltas ir gražus pusdienis. 
Tik pasidairau, ogi po medžiu 
pavėsyje svečiai kvėpuoja it 
karosai. Šiluma tiek pritroš- 
kino, kad svečiai buvo privers
ti eiti prie šaltkošes ir šalto 
alaus. Baras buvo apstotas 
svečių. sunku ir prisigrūsti. 
Nusimanydamas, kad esu dau
giau ištroškęs, negu kiti, šiaip 
taip ir aš prisigrudau, ištrau
kiau keletą bonkų alaus.

Netoli barė platformų šo
kiams’. Muzika grojo visokius 
šokius, o šokėjai šoko, neatbo- 
dami kad ir šiltas oras, šokėjai 
pusėtinai buvo sušilę, labiau ne 
kad dirbdami dirbtuvėj. Liuos- 
noriai kad ir gauna paprakai-

prieš 
oras, 
džiu- 
kuri

sekmadienį
> blaivėti 

skaisčiai,
ir publiką, 
pasirengusi va

iš Harvejos, West Pull- 
Kensingtono ir iš Rose- 
Vėliau privažiavo dau- 

Trečią valandų po pietų

ka- 
ug- 
tur 
ba-

išvažiavimui reikia 
įmokėti $25. Buvo kalbama, 
kad ta vieta yra miesto, bet 
kiti pasakoja, kad jeigu ji bu
tų miesto, tai nebūtų galima 
biznis daryti. Harvejietis man 
pasakojo, kad būtinai reikia iš
tirti kam ta vieta priklauso. 
Jo manymu, ta vieta priklauso 
privatiškam žmogui, o koks 
politikierius daro sau biznį. 
Butų gerai, kad kas nors suži
notų ir patirtų. O paskui galė
tų pranešti visuomenei.

Vieta neprasta išvažiavimui. 
Jeigu butų galima ji veltui 

įgauti, tai butų galima sutau
pyti daug pinigų draugijoms.

Yra Calumet upė; ji gili, bet 
vanduo nešvarus. Jeigu butų 
švarenis, tai butų galima mau
dytis. Jeigu butų laivelių, tai 
galėtų važinėtis laiveliais. Miš
kely daug medžių, ir šiltą die
ną nėra bėdos—galima pavėsy 
po medžiais atsikvėpti. Galima 
sakyt, kad tai yra geriausi vie
ta išvažiavimams’ šioje apielin
kėj e.

Už upes yra Acme Steel Co. 
dirbtuvė, bet šiuo laiku ji ma
žai dirba. Ir seniems darbi
ninkams duoda dirbti ne visas 
dienas savaitėje. Iš kitur nepa
tartina važiuoti ieškoti čia 
darbo. Vietoj yra užtenkamai 
bedarbių.—Korespondentas.

Atvyksta j “Naujie 
' nu” pikniką

Iš Grand Rapids atvažiuoja 
p-niia Felicija Vaišviliute- 

Delenick

iš Grand Rapids, 
į jūsų pikniką. Butų 

susitikti su savo 
pažįstamais
nesu mačiusi per 
Aš labai su jais

nes

Vakiair nuo p-nios Va i sviri u- 
tčs-Delenick gavome laišką, ku
riame tarp kitko rašoma: “Aš 
atvažiuoju 
•Mieli.,
man malonu 
draugais ir 
kaiikuriuos jų 
dešimtį metų.
norėčiau pasimatyti. Ir esu tik
ra, kad su jais ipasimatysiu 
Naujienų piknike.

Pasilieku su pagarba jūsų 
skaitytoja ir rėmėja,

Felicija Vaišviliutė-Delenick”.

Roseland Šiandie-Italų dainos
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

Ratelis surengė šaunų išvažia
vimą liepos 26 dieną į Crete, 
III. Išvažiavimas buvo DešerS 
parke.

Minėtą dieną oras rodė lietų, 
nors ir nelijo. Vakare, apie 6 
valandą, prie Strumilo svetai
nės rinkosi Ratelio nariai, pri
tarėjai ir rėmėjai.

Apie 7 valandą, apleidę kraš
tą Roselando orą, keliais auto
mobiliais patraukėm Crete. lin
kui. Nuvažiavę, radome jau 
keletą belaukiančių rateliečių, 
jų tarpe ir rraujieniečius pp. 
Baronus ir kitus.

Tuoj pradėjo muzika groti 
lietuviškus šokius, o svečių vis 
kas kartą pribuvo daugiau ir 
daugiau. Aplink vietą šokiams 
lempos šviečia, medžiuose iška
binėtos. Vieni šoka, kiti bū
reliais dainuoja lietuviškas dai
neles; viename' būrelyje tūlas 
Tutlis gana komiškas daineles 
ir deklamacijas pildo, o jo pa
klausyti apstoja būrys; visi 
ploja katutęs ir prašo daugiau. 
Jis nešikštauja.

Apie 12 valandą nakties pp. 
Pučkorienė ir Liutkevičienė pa
dengė ilgus stalus, pridėjo vi
sokių valgių. Matyti, musų 
darbščios ratelietės nesigailėjo 
išlaidų ir triuko tokiai skaniai 
vakarienei prirengti, už kurią

Šiandie vakare, 8 vai., iš 
WBBH stoties bus duotas įdo
mus italų dainų programas. 
Tai bus dalis “Europos mėgia
mų liaudies dainų” programų, 
kuriuos kas penktadienis iš 
tos stoties duoda Wennerste.n’s 
Malt-Hopi šiame programe bus 
stengiamasi muzika išreikšti 
tas italų dainas, kurios atvaiz
duoja Italijos liaudies gyveni
mą — jos vargus ir rūpesčius, 
meilę ir džiaugsmus, liūdesį ir 
užsimiršimą.

šiuos programus’ “Mėgiamų 
Europos' liaudies dainų” stėn- 
giamąsi padaryti kiekvienam 
kuoįdomiausius ir juos rengia
ma kaipo atsidėkavojimą kiek
vienam už vartojimą VVenner- 
sten’s Malt-Hop ir rėmimą tų 
grosernių, kurios tą patentuo
tą moltą pardavinėja.

SK1N IICHING ENOS
•vhen soothlng lemo le uaedl 

Right from the first touch. antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites,-rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
gunburn. Dousė it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

Presi- 
dent, Union Laber League 

7:00—8:00—Jewish Musical Hour. 
8:00—8:15—Adolph and Rudolpl 

Comedy Team, sponsorec 
. by Calif. Fur Co.

8:15—8:30—Bulletin Board—I>aboi 
Flashes, U. S. Agricultura 
and Weather reports.

8:30—8:45—Single Tax Talk. 
8:45—9:00—Music of the Nations 
9:00—9:30—Merry Gardens Bali 

room Orchestra.
9:30—9:45—WCFL Novelty Orch. 
9:45—10:00—Joe Kayser’s Navy 

Pier Orchestra. .
110:00—10:15—WCFL Radio StudyKadio programai ciub.

__ vavadv 10:15—10:45—Merry Gardens
ŠIANDIE VAKARE room orchestra.

iš Chicagos didžiųjų radio stočių 10:45—11:00—Joe Kayser’s
Pier Orchestra.

1020 Kc. — KYW —294 M. n :QO—ll.:02-^Longine’s Time
n m—Uncle Bob als oVer NBC network-p Y^-Tonv nSs Canton 11:02—11:30—Phil Spitalney’s Orch
Tea Garden Orchestra. I on ^BC network.
p. m.—Teaberry Sports Re- H:30 12.00—Joe Kaysers
view. Pier Orchestra.
p. m.—Stone’s Congress Orch. 12:00 >15:00 Organ recital by 
p. m.—NBC—Cities Service i > TT iConcert WCHz,.renders daily Hydro
p. m.—NBC—Intervvoven Pair. graphic Service of U. 3.
p. m.—NBC—Armour and Co. I Navy. .
Concert Orchestra.
p. m.—NBC—Armstrong 
Quakers.
p. m.—Russo’s Edge. Beach. 
Orchestra.
p. m.—Teaberry Sports Re- 
porter.

10:05— p. m.—Chicago Herald and 
Examiner Nevvs Flashes.
p. rp.—State Street Tomorrow.
p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy.
p. m.—Wayne King’s Aragon 
Orchestra.

p. m.—Public Service — Tem
pera ture; -Weather; *Correct 
Time.
p. m.—Russo’s Edgewater 
Beach Orchestra.
mid.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
a. m.—Stone’s Congress Orch.
a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.
Kc. _ WMA0 — 447.5 M.’

[Pacific and Atlantic Photo]

New York. — Dr. Elmer A. 
Sperry, giroskopo ir daugelio 
kitų dalykų išradėjas, kuris pa
simirė birželio 14 d., būdamas 
69 metų amžiaus.
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PRANEŠIMAI
Jaunų Liet., Am. Tautiškas Kliubas 

laikys mėnesini susirinkimą > penkta
dieny, rugpiučio 1 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Sq, Halsted St. Visi nariai 
malonėkite iaiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti.

N. R. S» Kuneviče.

18-tos Kolonijos SLA. 129 kuopos 
reguliaria mėnesinis susirinkimas 
jvyks rugpiučio 10 dieną, 1 v. p. p. 
Chernausko svetainėje, 1900 South 
Union Avė. Visi nariai dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles, kad būtu
mėt gerame stovyje. Apsižiūrėkite, 
neklausykite bolševiktj agitacijos ir 
jų susirinkimų. —Valdyba.

Exchange—Mainai
TURIU NEDIDELI NAMĄ

Su mažu mortgičiu ir cash pinigų, 
noriu gauti j mainus du flatus po 
5 arba 6 kambarius, nepaisau apie
linkės.

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

Financial
Finansai-PaakoloB

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.
<• ... -------o------

Skolinam Jjims Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgiėius b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava. 
------ O—__

Paskolos suteikiama i viena dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
« 3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 •

Personai
Asmenų Ieško

PAJIESKOME p. Konrado Ayste- 
teno, jisai 1904 metais atvyko į S. 
Valstijas. Yra labai svarbus reika
las. Prašome jo paties arba kas apie 
ji žino pranešti, busime dėkingi.

Rąžykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Chicago, 111.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

For Rent
IŠSIRENDUOJA 2 flatai 5 kamba

rių pečium šildomi, geistina lietu
viai. Grąži vieta, pigi renda. Sav. 
ant 3-čio aukšto. 2428 W. 34th Place ■■ -o - -

PASIRENDUOJA arba išsimaino 
public garažas, randasi South Sidėj. 
Priimsiu 2 ar 8 flatu namus. Ren
da pigi. 840 W. 51st St. Tel. Victo- 
ry 9129.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai, 

miegamas ir frontinis kambarys, ve
dusiai porai. 4146 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 9832.

PASTOVUS blaivus gero charak
terio švarus vyras (dirba ofise) pa- 
įieško sau kambario prie mažos šei
mynos ir švarių žmonių. Atsiliepkite 
atvirute arba laišku, Naujienos Box 
1219, 1739 South Halsted St.

JIEŠKO PARTNERIO
Pajieškau paitnerio dėl "vvenimo. 

Turiu 2 kambarius šiltu vandeniu 
apšildomus. Galima pačiam ir val
gis pasigaminti — yra atskiras ki- 
činas. Turiu garažą dėl automobilio, 
jeigu kuris norėtų. Renda nebrangi, 
1 blokas nuo Humboldt Park. Kam 
reikalinga šaukite; Brunswick 5097

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 8 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

8040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poro#, 

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

50 % cash pamatu
, Jokis užsakymas nėra per mažas, ar per 
didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa 
nijomis Chicafroje. šaukite Columbus 0467. 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne ir fixtu- 
riai, taipgi fixturiai dėl bučemSs, 
eurie randasi prie

4511 South Hermitage Avė.
Labai gera lietuvių apgyventa 

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

PARSIDUODA grosernė arba pri- 
msiu pusininką. Vienam per sunku, 
’rie dirbtuvių. Pigi renda. Parduo

siu pigiai. 3853 Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč labai pigiai arba mainysiu j 
otą arba kaęą. 3647 Archer Avė.

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

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO trys flatai mūrinis 

namas, 5-6 ir 3 kambarius. Namo 
kaina $5,500, mainysiu ant loto arba 
nedidelės farmos.

IŠSIMAINO du flatai medinis na
mas po 5, ir 4 kambarius, mainy
siu ant bučemės ar loto.

IŠSIMAINO du flatai, Brighton 
parke, karštu vandeniu šildomas su 
dviem garažais, kaina $9,500, mai
nysiu ant farmos, arba didesnio 
mo.

IŠSIMAINO puikus restoranas 
romas geras biznis, mainysiu 
namo, arba loto. Kas pirmas, 
laimės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, Brighton Parke, namo kaina 
$14,500 mainysiu ant dviejų flatų 
namo, nepaisant apylinkės.

F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107.

na-

da- 
ant 
tas

Farms For Sale
Ukiai Pard ari m ni 

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

Box 65, Carlisle, W. Va.

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

TED SMIGLO,
2146 Culter St., 

Tel. Roosevelt 2457.

PARSIDUODA farma 160 akerių 
su budinkais. Parduosiu pigiai už 
cash arba priimsiu mažą mainą.

6001 So. Carpenter St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus,' lotus, faunas, biznius visokio# 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam nota* 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

Brighton Park. SLĄ. 238 kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks pėtny- 
čioj, 1 dieną rugpiučio, 7:30 vai. va
kare, K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockvvell St. Gerbiamieji nariai, ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti ir pažiūrėki
te savo knygutes, kad nebūtumėt su
spenduoti; užsimokėkite savo mokes
čius ir atsiveskite savo draugus pri
sirašyti prie SLA. 288 kuopos.

—Organizatorius M. Norkus.

p. m.—Topsy Turvy Time.
p. m.- 
Pianist 
p. in.—Model Airplane Club, 
p. m.—Daib^ News Concert 
Orchestra, p
p. m.—Sjjorts Announcements. 
p. m.—National Air Races 
Program.
p. m.—Harold Van Horne, 
Piajiist.
p. m.—News Concert Orch.
p. m.—CBS— U. S. Army 
Band.

m
m.—CBS—Malė Chorus.
m.-rMusical Program.

m.—Classied Ad Drama.
m.—Dan and Sylvia.
m.—Harrison Weather Re- 

port. ♦
p. m.—O. G. Style Program. 
p. m.—-NBC—Amos ’n’ Andy. 
p. m.—Daily News Concert 
Orchestra.
p. m.—Uptown Village and 
Via Lago Orchestras (3 hrs).

870 Kc.— WENR — 344.5 M.
m.—Tip Top EnsenV)le.
m.—Irma Glen, Organ Crt. 
m.—NBC—Phil Cook.
m—Tip Top Ensemble.
m.—Illinois Watch Time. 

Off_the Air at 7:00 p. m. 
p. m.—.Farm Program — 
Trend of the live stock market 
p. m.—.Luke and Mirandy.
p. m.—Musical Travelogue of 
the United States.
p. ni.—Variety Musical.
p. m.—Weatfaer Report. x
p. m.—Mike and Herman.’
p. m.—Outing and Rrecreation 
n. m.-rNBC—Uncle Abe and 
David.
p. m.—Telechron Time.
p. m.—Studio Program.
p. m.—NBC-— National News 
Events.

bie Kays’ Orchestra; Jimmy 
Green’s Orchestra.
Off the Air at 1:00 a.

770 Kc. —<WBBM — 389.4
m.—Nexvs Flashes.
m.
m
m.
m.

Harold Van Horne,
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CBS—True Story Hour
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Business Service 
______ Biznio Patarnavimag 

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojanti

8147 S. Halsted St 
Vlctory 7261, Res. Hemlock 1292 

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

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda 5 kam. ir sleeping 

porch mūrinis bungalow, 6535 So. 
Francisco Avė. oktagon frontas, tile 
sienos toileto, blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto Marųuette 
Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. Naujas 
muro namas. 1-st class {rengimai 
oętagon frontas, blizgančiais lan
gais, garu šildomas, 3 karų garažas 
prie Marųuette Parko 7030 Fairfield 
Avė. Kaina prieinama i mainus pri
imsiu mažą namą ar bungalo'w.

Prie .to jeigu jums nepatiks virš- 
minėti 'namai, tuomet mes galėsime 
pastatyt pagal jūsų noro gerai ir 
prieinama kaina. Kontraktorius 

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

lo :35
10:86 
10:45

11:00 p. m.—Air Vaudeville — Her-

6:00
6:10
6:45
7:00
7:15

7:30
7:45

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

9:30

m.
M.

P- 
P. 
P. 
P- 
P.

Orch.Henri Gendron’s 
-McAlear Program.
Henri Gendron’s Orch.
Timęs High School

Program..
p. m.—Irving Aaronson’s Or.
o. m.—Lee Sims and Ilomay
Bailey.
p. m.-
p. m.
p. m 
p.

d*S<
o. m.—CBS—Gold Medai Fast 
Freight.

”Program of Ali Na’s 
-Tom Gerun’s Orch. 
-Centerville Band C’rt. 

m.—Aaronson’s Commond-

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustoin rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St i
CHICAGO

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

Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

PETER ADOMAITIS
AR REIKIA JUMS ANGLIŲ?

Kreipkitės pas Mr. P. Adomaitis, 
6630 So. Talman Avė. Tel. Prospect 
3938. Aš esu pardavėju James Coal 
Co. anglių, kurių yardai randasi — 
58th ir Halsted ir 81st ir Wallace. 
Kainos prieinamos visiems.

Jūsų laukiame.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Westem Avė.

Teli Grovehill 1088

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

DELICATESSEN ir grosernės ge
ras biznis. Ruimai gyventi. Parduo
siu už pirmą tinkamą pasiulyma. 
Kreipkitės: Knygynas Lietuva. 
81, 3210 So. Halsted St.

Box

PARDUOSIU arba mainysiu 6 
kambarių namą su bučeme ir gro- 
serne, ant faunų arba mažesnio na
mo. 2547 W. 71st St. Prospect 4586.

PENKIŲ kambarių mūrinė bun- 
galow, stikliniai porčiai, augštas 
jeisnientas ir viškos; arti šv. Kry
žiaus bažnyčios. Pigiai. 6544 So. 
Francisco Avė., Tel. Prospect 8927.

PARDAVIMUI 4x4 kambarių me
dinis namas. Kampinis lotas tuš
čias.

Randasi:
1444 South 51st Court, 

Cicero, III.
Atsišaukite: 2348 So. Scovelle 

Avė., Berwyji, 111.
Tel. Berwyn 2792.

NAŠLĖ turi paaukoti 5 flatu na
mą ir 4 kary garažu Marquette Man- 
nor apielinkėj, ant kampo, arba mai
nys ant mažesnio. 1516 West 63rd 
St., tel. Republic 4023.

Pardavimui negirdėtas
BARGENAS

Ant 63 gatvės biznio mūrinis na
mas. Storas ir flatas. šiltu vande
niu apšildomas, ir 2 karų mūrinis 
garažas. Pigi kaina $15,500, cash 
aktai $4,500. Biznieriai nepraleiskite 
dios progos, nes užmokate už lotą, o 
murini namą ir 2 karų garažą gau
nate už dyka. Nepriimsiu mainų. 
Parduodu tik už “cash”. Savininką 
galima matyti nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare. Atsišaukite.

2839 West 63rd St.

PARDAVIMUI mažas namelis ant 
dideles bizniavos gatvės. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant dviejų fla- 
tų. Šaukit Frank Ridlauska,s, Repub
lic 186L jr £


