
.............................................................................................. . ............................................ n ■

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newo

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 111., 
under the Act of March 3, 1879

.-A ■ •---<< ’-ir.a ................. .................?   If. -filir .i1

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 85001 " Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
............. —..... . ...................... ,,

VOL. XVII Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugpiutis-August 7 d., 1930 No. 185

Sovietų Valdžia Nori Gauti 
Amerikos Pripažinimą

Maskva instruktavus Amtorgo Bogdanovą 
pradėti pertracijas dėl diplomatinių 
santykių su Jungtinėmis Valstybėmis 
atsteigimo

BERLYNAS, rugp. (i. — Te- 
legrafen Union pranešimas iš 
Kauno sako, kad sovietų Ru
sijos vyriausybė įsakius P. Bog- 
danovui, Amtorgo [sovietų pre-

Washingtonas šaltas so
vietų overtiuroms dėl 

pripažinimo
WASHINGTONAS, rugp. 6. 

— Kaip patirta Valstybės De
partamente, Hooverio admini
stracija šaltai priims sovietų 
Rusijos overtiuras dėl sovie
tų valdžios pripažinimo ir di
plomatinių santykių atsteigi
mo.

Prezidento Hooverio admi
nistracija tebesilaiko įto nusi
statymo, kurį paskelbė savo lai
ku buvęs valstybės sekretorius 
Charles Evans Hughes, būtent, 
kad kolei sovietų valdžia atsi
sakys nuo savo tarptautinių 
obligacijų ir nepadarys galo ko
munistų propagandai, tol ji ne
gali laukti *sau Jungtinių Val
stybių pripažinimo.

viršininkui, pradėti pertrakta- 
cijas su pusiau oficialiomis A- 
merikos sferomis dėl įsteigimo 
diplomatinių santykių tarp so
vietų Rusijos ir Jungtinių Val-

Bogdanovui pradėjus pcrtrak- 
tacijas, į Ameriką atvyksianti 
oficiali sovietų delegacija, įga
liota tartis dėl diplomatinių 
santykių atsteigimo.

Kalif. teismas kvos 
unijų vadus Billings- 

Mooney byloj
Augščiausi teisėjai įtaria, 

buvę prokuratūros liudinin
kai nebuvę vėliau papirkti 
kitaip liudyti '

ar

6. — Augščiausias Kalifornijos 
teismas nutarė ištirti, kokį 
“vaidmenį vaidino” organizuo
ti darbininkai keturiolikos me
tų kovoje už paliuosavimą To
mo Mooney ir VVarreno Billing- 
so, pasmerktų kalėti iki gyvos 
galvos dėl sprogimo bombos 
per karo prisirengimo paradą 
1916 metais.

Vyriausias teisėjas Waste va
kar pareiškė, kad 'teismas no
rįs pa kvosti Ed\vardą N. Noek- 
elsą, Chicagos Darbo Federa
cijos sekretorių, ar kartais 
darbo unijos nepapdrkusios 
Johną MaciDonaldą, vieną svar
biausių prokuratūros liudinin
kų, kuris dabar prisipažino, jo- 
gei byloje prieš Mooney ir Bil- 
lingsą jis neteisingai liudijęs, 
nes buvęs papirktas ir paties 
prokuroro Fickerto primokin
tas neteisingai liudyti.

Sudegė trylika namų ir 
medžio įmonė

GARE, W. Va., rugp. 6. —. 
Kilęs gaisras sunaikino čia me
džio įmonę ir tryliką kitų na
mų. Keliolika šeimų liko be 
pastogės.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Iš dalies debesiuota ir ne
nusistojęs oras; truputį šilčiau; 
lengvi mainąs! vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 78° F.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 8:03. Mėnuo leidžiasi 
3:39 ryto.

Sprogimas kasyklose; 3 
darbiinkai sužeisti

VANDERGRIFT, Pa., rugp. 
6. — Apollo West Penu ang
lies kasyklose, netoli nuo čia, 
įvyko dujų sprogimas, kurio 
trys angliakasiai buvo skaud
žiai, vienas jų turbut mirtinai, 
sužeisti.

Sprogimo metu kasyklose dir
bo daugiau kaip penkiasdešimt 
darbininkų, bet visiems jiems, 
išskiriant tuos tris, pavyko 
sveikiems pabėgti.

Indusų musulmonų 
riaušėse 12 užmuš

tų, 150 sužeistų
LONDONAS, rugp. 6.—Daily 

Hcrald gautas iš Karači pra
nešimas sako, kad Sukkure, žie
mių vakarų Indijoje, įvyko kru
vinos riaušės tarp musulmonų 
ir indusų.

Riaušėms 
pavartojus 
ir dvylika 
mušta, o apie 150 kitų sužei
sta. Du šimtai riaušininkų su
imta.

patrempti policija 
šaujamus ginklus, 
asmenų buvo UŽ

Jungtinės Valstybės tu
ri 1^2,729,615 gy

ventojų
WASMINiGTONAS, rugp. 6. 

— Visuotinio gyventojų sura
šinėjimo duomenimis, šių me
tų balandžio 2 dieną kontinen
to Jungtinės Valstybės turėjo 
122,729,615 gyventojų.

Su Jungtinių Valstybių teri
torijomis, salomis ir okupuo
tais kraštais, kurių gyventojų 
skaičius iš viso siekia dar 14,- 
773,430, bendras J. V. gyven
tojų skaičius bus 137,502,303.

Daugiausia gyventojų turi 
New Yorko valstybė — 12,- 
609,555; mažiausia Nevada 
90,559. Antra daugiausia 
ventojų turinti valstybė 
Pennsylvanija — 9,638,841; 
čia Illinois — 7,630,283.

gy- 
yra

BERLYNAS, rugp. 6.—Lan
kęsi čia du Jungtinių Valsty
bių senatoriai, Wneeler iš Mon
tanos ir Barclay iš Kentucky, 
ketina netrukus išvykti su vi
zitu į sovietų Rusiją.

Benevento, Italija. — žemės drebėjimas tam miestui padarė labai daug nuostolių. Žuvo ne
mažai ir žmonių

Darbo Sekretorius
Davis ragina įvesti 5 
dienų darbo savaitę
Iškelia į aikštę, kad daugely 

įmonių dar dirbama 7 die
nas savaitėj po 10—12 va
landų dienoje

WASHINGTONAS, rugp. 6. 
— Nedarbo situacijai pagerin
ti, Darbo Sekretorius Davis ra
gina panaikinti septynių dienų 
darbo savaitę su dešimties ir 
dvylikos valandų darbo diena.

Davis sako, kad Jungtinėse 
Valstybėse yra ddr labai daug 
fabrikų, kur toks be galo il
gas darbas viešpatauja.

Kalbėdamas apie jo departa
mento padarytą darbo sąlygų 
tyrinėjimą geležies ir plieno į- 
monėse Birminghamo rajone, 
Davis pasakė, kad įsteigus as
tuonių valandų danbo dieną, 
dagi dirbant šešias dienas sa
vaitėje, tose įmonėse dirbtų 
daugiau ne dvigubai tiek dar
bininkų, kiek dabar jose dir
ba. O jei butų įsteigta penkių 
darbo dienų savaitė su astuo
nių valandų darbo diena, tai 
tose įmonėse turėtų darbo tri
gubai tiek darbininkų, kiek da
bar jose dirba.

Siūlo spaudinti kiekvie- 
no piliečio pirštus po

licijos žiniai
DULUTH, Minu., rugp. 6.-L 

Laikomoj čia Internacionalinės 
Policijos Viršininkų Asociaci
jos konvencijoj vienas dalyvių, 
būtent Riverside, N. J., poli
cijos viršininkas Antliony Va- 
chris, pasiūlė, kad dėl identi
fikacijos kriminaliniuose nusi
kaltimuose turį būt padaryti 
kiekvieno asmens Jungtinėse 
Valstybėse pirštų atspaudai.

Pirštų atspaudai, kurie bu
tų laikomi policijų nuovadose, 
turį būt padaryti pradedant 
nuo 12 metų amžiaus vaikų. 
Tai busiąs lengviausias būdas 
kriminalistams identifikuoti. 
Reikią, girdi, tik prašyti kon
gresą, kad jis priimtų tam tik
rą visų gyventojų pirštų 
dinimo įstatymą.

spau-

Praneša Mussolinj 
tai sergant

rim-

rugp. 
gau- 

sako,

GENEVA, Šveicarija, 
6. — Rasler Nachrichten 
ta iš Lugano telegrama 
kad, nežiūrint oficialių neigi
mų, Italijos diktatorius Musso- 
lini rimtai sergąs vidurių skau
duliu.

Dorothy Goff išrinkta 
Pasaulio Grožio Ka

ralienė
GALVESTON, Texas, rugp. 

6. — Tarptautiniame gražumo 
konteste, “Miss Universe” — 
Pasaulio Grožio Karaliene — 
tapo išrinkta Dorothy Dell 
Goff, 17 metų amžiaus šviesia
plaukė Nevv Orleans gražuolė.

Prieš tai įvykusiame Ameri
kos gražuolių konteste, kuria
me Dorothy dalyvavo kaip 
“(Miss New Orleans”, ji buvo 
pripažinta gražiausia ir laimė
jo “(Miss UnitecJ State” ti
tulą.

Butlegeriaujančių 
bičių kova už me
džiagą savo buzei

NORFOLK, Va., rugp. 
Butlegcriaujančios bites 
kariuomenės bazėj veda 
dėl išlaikymo šaltinio 
“buzei” gaminti.

Prieš keletą mėnesių 
riuomenės bazę buvo atgaben
ta 60 tūkstančių tonų cukraus. 
Netrukus į cukraus sandėlius 
ėmė per mylias iš visos apie- 
linkės lėkti darbščiosios bite
lės. Parsinešusios namo, cukrų 
jos paversdavo medum su to
kiu alkoholio kiekiu, kokio p. 
Volsteado įstatymas visai ne
leidžia.

Federaliniai probibicijos ag
entai areštuoti bitužių nega
lėjo, todėl pareikalavo, kad tas 
taip vinginiečių mėgiamas pro
duktas butų užgintas pardavi
nėti.

<
Dabar atėjo įsakymas 5,000 

tonų cukraus išgabenti į Nevv 
Yorką. Kai vakar muitinės ag
entas Hargrave ir krovikai at
ėjo pradėti daubą, bičių spie
čiai puolė juos su tokiu įnir
timu, kad jie buvo priversti 
bėgti.

Vienas krovikų, negras, vai
todamas skundiesi, kad, girdi, 
bitės šaudančios kulkosvaid
žiais: jos suvariusios'į jį mi
lijoną kulipkų.

6. — 
vietos 
kovą 
savo

Viena diena kalėjimo 
už šovimą svetimo vyro

LOS ANGELES, CaL, rugp. 
6. — Už pašovima vieno Johno 
Quiickelio, kurį jis parėjęs na
mo užklupo pas savo žmoną, 
Sheltonas Herrin, departamen
to krautuvės tarnautojas, bu
vo čia Augštesniojo iteismo tei
sėjo Tuttle nuteistas vienai die
nai kalėjimo.

Sako, Čangšoje Kinų 
komunistai išskerdė 

2,000 gyventojų
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 6. 

— Spaudos pranešimais, kinų 
komunistai, okupavę Čangšą, 
Ilunano provincijos sostinę, iš
skerdė du tūkstančiu gyvento
jų. Be to daugiau kaip 4,000 
pasigendama ir manoma, kad 
jie buvo arba nugalabinti, ar
ba pagrobti į nelaisvę ir rei
kalaujami išsipirkti.

Paskersti yra daugiausia tur
to žmonės, o tie, kurių pasi
gendama, buvo daugumoj pro
vincijos ir miesto tarnautojai 
ir kuomintango — politinės ki
nų tautos partijos — nariai.

čangša vėl atimta
Bevieljis japonų pranešimas 

iš I lanko vo sako, kad gen. H o 
čien, centralinės valdžios ka
riuomenės vadas, vėl atėmęs 
Čangšą, bet komunistai vis dar 
tebesą apsikasę kalnuose mie
sto apielinkėj.

Nančangas pavojuje
Komunistų sukilimas Peipin- 

go-Hankovo geležinkelio zonoj 
į žiemius nuo Hankovo tapo 
patremptas, tačiau šiauriniame 
Kiangsi ir ypačiai Nančange, 
provincijos sostinėj, situacija 
yra kritinga.

Nančangas veikiausia bus su
kilėlių okupuotas.

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad nedidelis Kulingo mie
stas netoli Kiaukiango buvęs 
vakar komunistų užimtas.

Siunčia kiaro laivus
Del pranešimų apie nepaliau

jamus plėšikiškų komunistų ar
mijų smurto žygius prieš sve
timšalius, Jungtines Valstybės 
ir Japonija siunčia daugiau ka
ro laivų į Jangtse upę padė
ti esantiems vienuolikai karo 
laivų Rankove ir penkiems 
Čangšoj.

Buvo pavyzdingas vy
ras, kol nebuvo gra

žuolių sprendėjas
NEW YORKAS, rugp. 6.— 

Costcllų šeima t sugyveno labai 
gražiai — taip bent pasakojo 
pati Mrs. Costello, įnešus by
lą dėl išsiskyrimo — kol Mr. 
Costello, jos vyras, nebuvo pa
kviestas į teisėjus viename 
“bathing beauty” konteste At
lantic City. Nuo to laiko, sake 
Mrs. Costello, vyras ėmęs vis 
rečiau ir rečiau pareiti namo, 
o pagaliau ir visai paliovęs ro
dytis.

Teismas priteisė jai “alimo- 
nės” po $50 savaitėje.

Prof. Freud gauna di
džiausią vokiečių prizą

f

VIENA, Austrija, rugp. 6.— 
Prof. Sigmundas Freud, garsus 
psichiatras ir mokslininkas, ga
vo žinią, kad Goethe’s prizias, 
didžiausia Vokietijoje dovana 
už nuopelnus moksle ir litera
tūroj, tapo pripažintas jam.

Prizas bus prof. Freudui į- 
teiktas Frankfurte šio mėne
sio gale.

Indų sukilimo vadai 
perkelti į vienų ka

lėjimą su Gandhi
BOMBĖJUS, Indija, rugp. 6. 

— Indijos vyriausybė įsake in
dų nacionalistų vaidus, Bandi
tą Motilalį Nehru ir jo sūnų, 
Banditą Džavarhalalį Nehru, 
perkelti į Jeravdos kalėjimą 
Poono'j, kuriame yra uždary
tas Mahatma Gandhi.

Abudu Nehru, tėvas ir sū
nūs, kurie kaip civilio prieši- 
nimos vadai buvo areštuoti, 
yra laikomi kalėjime Allaha- 
bade. Jųdviejų perkelimo į Je
ravdos kalėjimą prašė britų 
taikos emisarai, Sir Tej Baha- 
dur Sapru ir (M. Jayakar, ku
rie stengiasi sutaikinti indų na» 
cionalistus su valdžia.

Neseniai juodu aplankė Gan
dhi Jeravdos kalėjime, o pas
kui išvyko į Allahabadą kal
bėtis su Nehru tėvu ir sunum. 
Pagaliau jiemdviem pasirodė, 
kad taikos pertraktacijos ga
lėtų turėti geresnio pasiseki
mo, jei visi trys indų vadai bu
tų' daikte, ir dėl to kreipėsi į 
vicekaralių lordą Irvviną. Pa
starasis tuojau leido abudu 
Nehru perkelti į Pooną.

Kuba rengiasi. de
portuoti 70 svetimų 

komunistų
HAVANA, Kuba, rugp. 6.— 

Kubos vyriausybė ketina de
portuoti daugybę svetimšalių, 
daugiausia kinų ir ispanų, ko
munistų, kaltinamų kaip kur
stytojų prieš esamą valdžią.

ISuimta septyniasdešimt taria
mų sąmokslininkų.

Fatalingas dviejų 
pakraščių sargybų 

susišaudymas
BOSTON, Mass., rugp. 6.— 

Ipswich įlankoje praeitą naktį 
įvyko susišaudymas tarp dvie
jų pakraščių sargybos motori
nių valčių įgulų.

Vieni antrus palaikė dc"' 
nes kontrabandininkais, ir ėmė 
kulkosvaidžiais Šaudytis.
nas sargybos narys, Louiis A. 
Pratt, buvo nušautas.

Vyriausybė dėl to pradėjo 
tardymą.

Sprogimas įmonėje 
užmušė tris dar

bininkus
STAMBOKI), Conn., rugp. 6. 

— (Richarde kompanijos įmo
nėje, kuri yra Duponto kon
troliuojama, vakar įvyko smar- 
kur sprogimas. Trys darbinin
kai buvo vietoj užmušti ir ke
li kiti skaudžiai sužaloti.

Dvi mergaitės prigėrė 
besimaudydamos

UBiBANA, III., rugp. 6. — 
Besimaudydamos čia prigėrė 
dvi mergaitės, Ruth Mays, 15, 
ir jos draugė Marcene Hen- 
drieks, 14 metų amžiaus.

LIETUVOS ŽINIOS
I

Liūdnai įdomios Rasei
nių naujienos

Aiškėja keli išgaišinimhi. Ke
lios mirė; jų tarpe gimnazi
stė. Daktaras uždarytas ka- 
lėjiman

Raseinių gimnazijos mokinė 
Eugenija Žolytė 18 metų mer
gaitė pradėjo meilės romaną 
su apskrities agronomu p. Mor
kumi.

Juodviejų meilė siekė taip to
li, kad Eugenija rengėsi būti 
motina. Abiem labai parupo. 
Pradėta ieškoti būdų, kaip to 
nesmagumo išvengti. Ir štai 
vieną gražią dieną Eugenija 
slaptomis pabėga iš namų ir 
niekas nežino kur ji dingo. 
Su Eugenija išvyko ir Morkū
nas. Tėvai, žinodami, kad Eu
genija karštai mylisi su Mor
kūnu, manė, kad juodu išvažia
vo susituokti. Bet po kelių die
nų Morkūnas grįžta, o Euge
nijos nėra.

Tėvams didelis rūpestis, nes 
jie nežino kur dingo jų duk
tė.

Tėvai kreipiasi į Morkūną ir 
klausia kur yra Eugenija.

Morkūnas tėvams aiškina, 
kad Ž. išvažiavus Kaunan kaž
kokios operacijos darytis, o iš 
Kauno (važiuosianti į Tauragę 
pas dėdę svečiuosna.

Tėvai keletą dienų laukia. 
Pagaliau pradėjo nerimauti ir 
rašo laiškus.

Į tėvų paieškojimo laiškus 
niekas neatsiliepia. Bet tuo 
tarpu, tėvams besirūpinant na
mo grįžta Eugenija.

Bet tuoj suserga, o kelioms 
dienoms praslinkus — miršta. 
Palaidota. Bet ramybės nėra.

Visi Raseiniai pradėjo šne
kėti, kad Eugenija mirus nuo 
aborto.

Susidomėjo krim. policija. 
Sudaryta gydytojų konsiliu
mas, atkastas lavonas. Ir eks- 
pertyza pasakė, kad Eugenija 
mirė nuo aborto.

Prasidėjo tardymas.
Krim. policijai pavyko nu

statyti. kad Eugenija su Mor
kūnu buvo nuvykus į Telšius 
pas dr. Montvilienę, kuri nėš
čiai jaunai mergaitei ir pada
rė abortą.

Tardant paaiškėjo, kad dr. 
Montvilienė darė abortą Mont- 
vilaitei, kuri taip pat mirė, 
plius Kriukaitei, Rekašaitei, 
Strickaitei ir k.

Dr. Montvilienė tuojau bu
vo suimta ir padėta Telšių ka
lėj iman.

Dr. Montvilienė yra aukštos 
kilmės, turi dvarą. Jos sūnūs 
lanko Panevėžio įenkų gimna
ziją, o vienas mokosi Prancū
zijoj.

Bylos įžengiamasis tardymas 
jau baigtas ir ji perduota Šiau
lių Apygardos teismui. Tai 
liūdnai įdomi byla. Šiaulių 
Apyg. teisme bus sprendžiama 
apie rugp. mčn. pabaigą.

Stato du angarus
Kaplanas paėmė statyti Šiau

liuos du angarus aeroplanams.
Kaštuosią apie 250,000 lt.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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KORESPONDENCIJOS
N. S. Pittsburgh, Pa.
Bolševikų vyskupo L. Prusei- 

kos misijos

Bolševikiškos vieros vysku
pas Pruseika aplanke ir musų 
senąjį F’itts'burgTią su savo rni- 

sijomis, kad sustiprinus bolše
vikišką vierą ir kad gavus kiek 
dolerių dėl užkariavimo SLA. 
ir atėmimo milijono dolerių iš 
gegužininkų “fašistų” ir “so- 
cialfašistų”. Mat, pastaruoju 
laiku pas mus Pittsburgh'e vi
sai baigia nykti bolševikiška 
viera,—nyksta, kaip žydo bi
tės. Vyskupo Pruseikos tikrai 
reikalingas' buvo sustiprinimas.

Vienos iš tų svarbiųjų vys
kupo Pruseikos misijų buvo ir 
pas mus North Sidėje. Jos bu
vo surengtos liepos 23 d. Lietu
vos Sūnų Draugystės svetainė
je. Ir aš buvau nuėjęs, kad 
bolševikiškoj dvasioj sustiprin
tų ir palengvintu mano kišenę 
nuo tų kapitalistiškų dolerių. 
Pirmiausia Pruseika papasako
jo apie SLA. seimą, kuris įvy

ko Chicagoj. apie Mandatų ko
misiją ir apie tai, kad musų 
vieros parapijonai mažai terei
kalavo tame seime, — tik vie
no Bacevičiaus į Mandatų ko
misiją. Bet esą gegužiniai 

I ‘‘fašistai” ir “socialfašistai”, 
■ neturėdami argumentą ir nega
lėdami per pusantros dienos’ 

I atsilaikyti prieš musų parapi- 
jonų gerklių staugimo ir kumš- 

|čių argumentus, turėjo šaukti 
policiją, kad nugalėti musų pa- 

! rapijonų kumščių ir gerklių ar- 
I gumentus. Musų parapijonai 
; bandė ir prieš policiją argu- 
i montuoti kumščiais ir gerklė- 
' mis, o parapijonkos pavartojo 
I ir dantų argumentus, bet prieš 
! policijos buožę visi musų argu
mentai negalėjo atsilaikyti, ir 
musų parapijonai turėjo ap
leisti Lietuvių Auditoriją ir 

' susirinkti į Meldažio svetainę, 
j o ten pasiskelbti “didžiumos ir 
teisėtu SLA. seimu”. Jie pa
skelbė “Declaration of Inde-

1 pendence’, kaip kad Amerika 
I savo laiku padare. O ar ti- 
‘ krai Meldažio svetainės seimas 
i yra didžiumos, tai nė vyskupas 
1 Pruseika nežinąs, o dėl to ne-

Greitas
Palengvinimas
Reumatizmui

Strėnų
Skaus
mui

Neuralgi-
I joj, Galvos

Skaudėji
mui

Šalčiu*

flAYER Aspirin palengvins skaus
mus. Be abejojimo. Net ir tuos 

gilius skausmus kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- 
matibkus skaudėjimus kurios mote
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliu- 
kem! Tikras Aspirin teikia įvairių 
naudų. Skaitykit nurodytus budus 
vartoti kiekvienam tikrų Bayer As- 
nerin pakely, ii' nekentekit bereil^** 
lingu skausmų, " neuralgijos, nenri- 
tis. reumatizmo. šių piliukių bon- 
kute laikykit namie; nešiokit kišeni
ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos 
skaudėjimų, greiti: šalčių. Greitas 
palengvinimas, be kenksmingų veik
mių; Bayer Aspirin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do — ir žodžio “tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

BAYER

žinąs, kad Bacevičius nctnivo 
Įleistas į Mandatų komisiją.

Vyskupas Pruseika mums 
pasakojo, kad tik musų para- 

' pijonai tur valdyti SLA., o ne 
kas kitas, ir kad Gegužis tik- 

Į rai butų buvęs nuverstas nuo 
i sosto, jei ne policija. Apznai- 
i mino jis taip pat, kad musų 
į parapijonų partija yra galin- 
j ginusi partija ne tik SLA., ale 
• visame Amerikos lietuvių ju
dėjime. Girdi, musų parapijo
nų yra didžiausi nuopelnai ne 
tik SLA., ale ir visame Ame
rikos lietuvių judėjime. Jis su
deda daugiau apierų musų vys
kupams ir kunigams, negu ka
talikiškos vieros parapijonai. 
Ir dėlto musų bolševikiškos 
vieros parapijonai yra tokie 
geri ir galingi, kad tik mes tu
rime tikrą lietuvišką kraują. 
\Vell, aš dabar jaučiuosi, kad 
mes esame ne tik geresni, ale 
turime ir geresnį kraują.

Vyskupas Pruseika sakė, 
kad jis netikįs, jog per teismą 
musų parapi jonams pasiseks 
atimti tas milijonas dolerių. 
Bet jei neatimsim, tai tegul 
tie gegužininkai užspringsta 
su tuo milionu, o mes laimėsim 
kitame fronte. Tik nepasakė

rių, nes, girdi, reikia SLA. 
gelbėti. Pasakė tiems, kas ne
tiki į bolševikišką vierą, ne
duoti nė vieno dolerio, nes vys
kupas jų dolerių nenorįs. Aš 
tuojau pajutau, kad ne tik mu
sų kraujas yra geresnis (tikrai 
lietuviškas), ale ir musų dole
riai yra vožnesni.

Vyskupui Prūsei kai pabaigus 
pamokslą, inusų prezidentas 
paskyrė dvi parapijonkas pa
imti kepures ir eiti rinkti tų 
vožniųjų dolerių. Bet štai at
sistoja nevierninkas' Mažiukna 
ir prašo balso. Girdi, aš no
riu balso ir turiu keletą svar
bių dalykų pasakyti pirm nei 
jus padėsite rinkti tuos dole
rius. Sako, kad SLA. vada
vimui doleriai nereikalingi. 
Musų prezidentas neduoda jam 
balso ir liepia sėstis. Vienok 
Mažiukna neklauso: stovi ir 
prašo balso. Vyskupas Pru
seika irgi atsistojo. Kai pama
tė, kad musų parapijonkos ne
gaus dolerių, jis labai užsirūs
tino ir pradėjo bartis ant to 
nevierninko Mažiuknos , ir jo 
draugų, kam jie nepalankia su 
tuo savo reikalavimu balso iki 
doleriai bus surinkti dėl gel
bėjimo SLA. Aš ir kitos pa
rapijonkos bei parapijonai už
sirūstinome ir pradėjom rėkti 
ant nevierninkų, kad jie nu
tiltų ir duotų mums surinkti 
dolerius. Priešingam atvėjyj 
mes norėjom pavartoti prieš 
tuos nedavierkas geriausius 
savo kumščių, gerklių ir dantų 
argumentus, kaip kad musų 
draugai SLA. Seime argumen
tavo. Bet, kai reikėjo, tai ir 
musų smarkiausi parapijonai 
pabūgo pasirodyti su tais ar
gumentais, nes tų nedavierkų 
daug daugiau buvo susirinkę, 
negu mūsiškių. Mums liežu
viais ir gerklėmis beargumen- 
tuojant. tie žmonės, iš kurių

vo dolerius vyskupui Prusei- 
kai, bet tiek mažai sudėjom, 
kad! neužteks jam nė ant tikie- 
to į kitą parapiją nuvažiuoti. 
Apie kitus dalykus, prie kurių 
vyskupas Pruseika yra pripra
tęs, tai t negalės nė pamislyti. 
Bet ką mes galim padaryti! 
Daugiau dolerių negalėjom su
dėti, ba ir mes jų neturim.

Musų vyskupas Pruseika, 
matydamas, kad jau daugiau 
dolerių nėra, liepė mums vi
siems sėstis. Mes susėdom. Ir 
tie nevierninkai taip pat susė
do. Vyskupas Pruseika pasa
kė geriausią pamokslą apie 
ALDLD ir kitus vožnus daly
kus. Prakeikti visus nevier- 
ninkus, o musų bolševikiškos 
vieros parapijonams ir parapi- 
jonkoms suteikė palaiminimą 
ię griekų išrišimą. Pasako, kad 
10 bolševikų daugiau reiškia ir 
daugiau gali padaryti, negu 
100 kitokių. Kitais žodžiais 
sakant, 10 bolševikų atsveria 
100 kitokių. , Tai. mat, kokie 
mes esame sunkus. Tai dėl to, 
turbut, musų ir kraujas tikrai 
lietuviškas ir dėl to mes turime 
visur ir viską valdyti.

Po tų visų ceremonijų, ei
nant namo, aš ėmiau sakyti: 
ką tas Mažiukna žino ir ką jis 
reiškia prieš vyskupą Prusei- 
ką. Tad kaip jis drįsta saky
ti, kad vyskupas Pruseika jam 
da už burdą nėra užsimokėjęs 
dar iš 1916 metų. Vienas tų 
nevierninkų mane pavadino 
parapijonka, tai aš, supykus, 
norėjau jam snukį išdaužyti. 
Bet kai pasakė, jog aš Prusei
kos parapijonka, tai man pasi
darė geriau ant širdies ir da
bar gerai jaučiuosi.

Šeyia Pruseikos Parapijonka
-Magdė,

ta piknikui buvo paimta visai 
atsakanti ir paranki. Privažia
vimas geras.

Jaunieji smagiai šoko prie 
tinkamos muzikos, o senesnie
ji būriais šnekučiavosi. Kur-ne- 
kur girdėjosi lietuviškos dai
nos. žodžiu, visi turėjo gerus 
laikus. Nuo pikniko gaspado- 
riaus teko girdėti, kad draugi
jai pelno liks apie trys' šimtai 
dolerių. Reikia pagirti dar ir 
užtai, kad piknike buvo pavyz
dinga tvarka. Musų piknikams 
geros tvarkos dažnai trūksta. 
Pikniko rengimo komitetan į- 
ėjo draugai C. Petraitis, J. 
Brazauskas ir Daugėla.

—John Jarus.,

stybes teritorijos dalį bet tų 
salų nepriklausomybės vėliava, 
šios salos jiau nuo seniai kovoja 
už savo nepriklausomybę, tačiau 
ji joms nėra pripažinta ir tas 
f aro j iečių judėjimas laikomas 
Danijoj valstybes išdavimu. 
Todėl to judėjimo simbolio — 
nepriklausomybes vėliavos — iš
kėlimas sukėlė didelio pasipik
tinimo dalyvavusių ^išMilmčste 
danų tarpe. Jie pareikalavo, kad 
ta vėliava butų pašalinta. Jų 
reikalavimas buvo Įvykdytas.

Motinos Dabar Su- 
-žino Vertę Mag- 

nesia

ASPIRIN kokiame, būtent, fronte. Vys
kupas Pruseika dar sake, kad

----------— mes esame SLA. gyvasis si-
Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockirell St., 

CHICAGO, ILL.

dabras.
Paskui Pruseika mums aiš

kino apie Kriaučių Uniją, apie 
Alainierių Uniją, apie Lewisą, 
apie velniavas anglių kasyklo
se, automobilių dirbtuvėse, 
apie “Tėvynę”, Vitaitį, Kini-

IŠMOKIT DF.ZAININIMĄ
Dozaininimas ir siuvimas 
drošiu moka didelę alga, 

(j Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

A

įZ Dienos Ant Vandenyno

LLOYD

PER (HERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentų arba
NORTH GERMAN

130 VV. Randolph St., 
CHICAGO, ILL.

ją, Angliją, Indiją... Tik apie 
Rusiją nieko nesakė. Pasisakė 
Pruseika, kad jis niekados nė
ra dirbęs sunkaus darbo. Tik 
kai kada nu vykdavęs Į kriau
čių šapą ir žiūrėdavęs, kaip ki- 

j ti dirba. Tačiau jis žinąs, kad 
yra sunku dirbti. Vyskupas 

I Pruseika pasakė mums, kad jo 
vienos misijos vakar vakare 
turėjo būti Soho, bet policija 
sutrukdžiusi, ba misijų rengė
jai nebuvo gavę leidimo. Pru
seika sake, kad ir čia geguži
ninkų kaltė esanti.

Paskui musų vyskupas su
kalbėjo po maldelę dėl sanda- 
riečių, dėl socialistų, dėl senio 
Sirvydo, dėl Grigaičio ir dėl 
advokato Bagočiaus. Kalbėda
mas maldelę dėl advokato Ba
gočiaus, musų vyskupas atliko 
visas ceremonijas: pakėlęs akis 
j dangų kelis kartus, atsiduso 
iš gilumos širdies ir grūmoda
mas su ranka, pakeltu balsu 
prakeikė Bagočių kaipo bal
siausi žmogų pasauly ir liepė 
mums saugotis jo kaip kokios 
pavietres.

Baigdamas savo pamokslą, 
Pruseika atsišaukė Į bolševi
kiškos vieios Darapijonus ir 
parapijonkas, kad duotų dole

Pruseika tikėjosi gauti dolerių, 
atsikelia ir tik eina, tik eina 
per duris lauk. Paliko svetai
nėje tik pats Pruseika su ke
liais savo ištikimais para pi jo
nais ir parapijonkomis. Na, o 
tie nevierninkai vis neina lauk 
iš svetainės ir gana. Nors 
mes ant keršto tiems nevier-1 
ninkama nešėme ir davėm sa-

Cleveland, Ohio
Dr. V. Kudirkos Palaipinės 

Draugijos piknikas

Rugšpiučio 3 d. Dr. V. Ku
dirkos draugija turėjo pikniką. 
Galima sakyti, kad tai buvo 
didžiausias šio sezono piknikas. 
Diena pasitaikė labai graži, tai 
ir žmonių suvažiavo daug. Vie

šįs naujas 6 svarų Master Automatic 
Sunbeam turi, visur kur pagarsėjusį, il
gai atlaikantį šildymo įtaisą; atšaldomą 
rankieną ir automotišką kontrolę. Nie
kad perdaug neatvėsta — niekad ne
perkaista — jis automatiškai palaiko 
vienodą karštį. Lengva pirštų kontrolė. 
Turi atramą padėjimui, šniūrą ir plūgą, 
tiktai $7.95

— •COMMONV/'EALTH EDISON r 
tLECTRIC SHOPO

Vidųrmiesty—72 West Adams Street—132 South Dearborn Street 
Visi telefonai: RAN’dolph 1200—Local 1227 •

lir<Milwuy—15<W Brouduay AhIiIhikI—4834 Soitfli Anhland Avenue
Irvlng l’ark—1833 IrvbiK Vark Boulevard South Stato—3100 South Stato Street
Logini S<iuare—2018 Mtluuukee Avenue Englewood—852 Went O3rd Street
MadiMon-l'iauford—.3035 We«t Mudisou St. «<» * . • nieugo—21150 Kast D2nd Street

KoNelaiid—1111 (i South Mh'higiin Avenue
l’rie visi) pirkinių ant ifisimokėjinio pridedamai! "carrylng charge"

FEDERAL COUPONS GIVEN

Incidentas per iškilmes 
Islandijoj

Berlynas. Elta. (Musų kor.). 
“Vossische Zeitung” praneša iš 
Reykjaviko apie įvykusius ten 
incidentus per 1000 metų par
lamento sukaktuvių iškilmes. 
Vienas iš tų incidentų įvyko per 
danų parlamento pirmininko 
kalbą. Įlipęs į kalbėtojų tribūną, 
jis pastebėjo, kad tarp puošusių 
tą tribūną daugelio valstybių 
vėliavų truko danų vėliavos. Tai 
pastebėjęs jis tuoj pasišalino iš 
tribūnos. Tuoj po to, danų pa
siuntinys taip pat išėjo iš iškil
mių aikštes. Laikraštis praneša, 
kad iškilmių rengėjai paaiškinę, 
jog danų vėliava nebuvusi iškel
ta per neapsižiūrėjimą. Islan
dijos 1 ministeris pirmininkas 
tuoj atsiprašė danų karalių 
Chriistianą ir minisiterį pirminin
ką Stauningą. Netrukus inci
dentas su vėliava pąsikartojo. 
Ftaroe salų atstovui įlipus į tri
būną, buvo iškelta ne danų vals
tybės Vėliava, nors šios salos 
sudaro integralinę Danijos val

Lietuvos vyriausybė 
steigia Brazilijoje 
žemdirbių kolonijų

“Gazcta do Povo” praeitame 
menesyje patalpino ilgoką 
straipsnį apie Sao Paulo lietuvių 
koloniją.

Galima spėti, kad “G. do P.” 
korespondentas medžiagą kal
bamam streipsniui sėmė iš Lie
tuvos Konsulato. Tarp kitko 
staipsny sakoma, kad: “Dabarti
niu metu Lietuvos vyriausybė 
Santo Anastacio srityje nori įs
teigti didelę lietuvių koloniją 
iš 500 šeimynų.

Steigiamoji žemdirbių koloni
joj! visos šeimos bus gabenamos 
iš Lietuvos tinkamai ūkininka
vimo sąlygoms prisirengusios ir 
kolonizacija bus pradedama pla
ningai.

Brazilijos lietuviams 'tai nau
jiena, juo labiau, kad Sianto 
Anastacio srity “Colonia Nova 
Lithuania” jau buvo ir, rodos, 
išnyko; taigi nežinia ar atsinau
jins “Nova Lithuania” ar steigs 
naują.

“B. N. ”

Garsinkitės Naujienose

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

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 

! Kaip švelnus liuosuotojas jis 
! veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karves pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“Uscful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 170 Varick 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

, . (Apgarsinimas)
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trumpas, parankus

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(SWEDISH AMERICAN LINE)

ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais 
MOTORINIAIS LAIVAIS

“Kunksholm” ir “Gripsholm” ir S. S. “Drottningholm”
Žvilgterėjęs į žemlapj, tuoj matysit keliones naudą važiuodami į Lietuvą per 

Švediją. Švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo — taip 
lengva, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionė prasideda ir baigiasi pačios 
linijos laivais.

Keliaują Švedų Amerikos Linijos laivais iš Ncw Yorko, keleiviai plaukia .per At- 
lantiką ir North Sca tuo pačiu laivu tiesiog į Gothenburg, Švedijos didžiausią uostą, 
iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių* išlaidų valgiui ar perveži- 
muį, į K-ilmar, kur išvedu Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos.huvežt 
tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” naudoja
mas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos, užtikrinant greitą keleivių 

•kelionę ištisus metus. 4 i

Ncreik švedu vizos, nėra muilo peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra 
trukdymų, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

KAINOS Iš NEW YORKO (AR BOSTONO) Į KLAIPĖDĄ c 
— $181.00 

pusi — $205.00 
pusi — $268.50

Trečia Klase — $107.00 — Į abi pusi 
Turistų trečiu kabin — $124.50 ■— į 

Kabin ar Antra Khf*e — $152.50 — į abi

:Y:

M?

Išplaukimai iš New Yorko: 
Rugpiučio 23 d. ................
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalių 4

6 d.

30 d.

Išplaukimai iš Gothenburgo:
........................ Rugsėjo 6
...................... Rugsėjo 20
....................... Rugsėjo 27

d. ,

d

Spalių 18

DROTTNINGHOLM .... 
.... GRIPSHOLM .....
. KUNGSHOLM .........
DROTTNINGHOLM .... 
... GRIPSHOLM ........
. KUNGSHOLM .........

Jei rengiatės keliaut j Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut 
visų informacijų iš centro raštinės, arba arčiausio vietinio

Švedų Amerikos Linijos agento

SWEDISH AMERICAN LINE, 181 NS;,caXh£toAvcnuc
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Bolševikų susiartini 
mas su katalikais

Klerikalai giria “Laisvę'* už 
pažinties įvertinimų

Bostono švento Juozapo 
ganas “Darbininkas” liepos 
d. vedamame ra>šo:

or-

Lietuvis Rusijos 
valdžios viršūnėse

a utas

nuo

buvo
• V_ispa-

bolše-

Lietuvis Vareikis -'Tram vaikis
vienas žymiausiu Stalino 

padėjėju

bai reikalingi ir gerai žinomi.
Valstietis.

J
Kaune bus laisvi kapai.

w eina- 
“Lais- 

klansi-

“Lais- 
tokios

“Andai “Darbininkas” 
pataręs S. L. A. įvesti 
žintį, kad apsigynus nuo 
vikų. Tiesą pasakius, tai nebu
vo tikras patarimas, kuriuo mes 
neturim nė teisės nė noro S. L. 
A. nariams duoti, ir žinome, 
kad jei toksai patarimas butų 
ir rimtai duotas, tai jis niekuo
met nebūtų priimtas. Tai buvo 
tik pareikšta nuomonė 
muoju klausimu. Tačiau 
vė” rimtai pradėjo tą 
mą svarstyti.

“Pagalios, ir patsai 
vės” redaktorius nuo
galimybės nėra liuosas ir nieku 
gyvu negali užgvarantuoti, kad 
to niekuomet nepadarys, nes 
žmogaus valia kartais labai pa
sikeičia ir Dievo malonė net iš 
akmenų padaro Izraeliaus su
ims, anot šv. Rašto išsireiški
mo.

“ ‘Laisvės’ redaktorius daug 
kuomi pasitarnauja' katalikų 
bažnyčiai. Vislų pirma, ragina 
laisvamanius išpažinties ir pa
reiškia panieką tiems, kurie su
lig jo nuomonės veidmainingai 
ją atliktų, vadinasi, visiškai 
katalikiškas nusistatymas. Pas
kui, savo griežta kova prieš 
tikėjimą jis visiškai sumuša 
nuomonę, kad komunistas gali 
būt kataliku, ir tuomi labai pa
lengvina kunigams darbą, nes 
jau čia pats komunistų šulas 
nurodo, kad komunistas būtinai 
turi būt bedievis. Toks atviru
mas reikia įkainuoti1. Tuo bil
du ‘Laisvė’ nors neigiamomis 
priemonėmis daug pasitarnauja 
Dievui ir užtai Jis gali suteikti 
‘Laisvės’ redaiktoriui atsiverti
mo malonę.

“Bet vis gi net pačių komu-

Šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti 
■ m...  , /

809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

2839 W. 63rd St
Republic 8$99

3335 So. Halsted St
Yards 6894

4600 So. Wood St
Tel, Virginia 0117

6542 So. Western Avė,

Prospect 2102

2433 W. 69th St
Prospect 8140

5339 S. Central Avė.
9. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina SU

Tel. Yards 0145

Sharkey menažeris: — ban
krotas! Reikia pradėti gaminti 
degtinę.

Organizatoriai. Kokios įplau
kos! Dar padarysime tas pa
čias rungtynes! —B. M.

Teko sužinoti, kad Kauno 
miesto valdyba esanti nusista
čiusi netolimoj ateity Kaune 
atidaryti kapus ir tiems žmo
nėms, kurie gyvi būdami buvo 
laisvi bet kokių tikybų, nepri
klausė jokiai religini. Vieta 
tiems kapams dar nepaskirta, 
bet ieškoma. Šį kultūringą Kau
no miesto^ valdybos žygį reikia 
tik sveikinti, ir laukti kad to
kie būtinai reikalingi kapai {ne
greičiau butų atidaryti.

Pasikorė moteris.
* t ' '

Birželio 25. Ukmergės PI. 165 
n r. savo bute pasikorė Elena 
Martinaitienė 29 metų amžiaus.

Susirūpinęs pasikorė.
Birželio 23 Mištautų km. Dot

nuvos v. Lupk linas Kazys 55 
met. amž. susirūpinęs, kad pa
bėgo bernas ir išsinešė 110 lt. 
algos, pasikorė.'

Pasikorė grįžęs

pakeldamas gėdos bandė pasi
karti. Išgelbėjo kaimynai.

I
Nusišovė viršaitis.

ISavo bute nusišovė Žiliūtės 
ap., Šakunelių vai. viršaitis (brū
žinąs. Dieną mikčiau apskr. 
viršininkas jį pašalino iš parei
gu

Buy gloves with what

nistų pripažįstama, kad išpa- kibs... aš jį primušiu.
ž.intis yra' galima priemonė Publikoj: — 100,000 dolerių 
tvarkai palaikyti.” | už Sharkey. SUplyšęs

Schmellingui.
Ketvirtas rundas. 

Brrrrram!
(Ringo grindys lūžta

pusgyvio vokiečio kritimo).
Berretrot: — Ladies and gen- 

tlemen. Schmellingas nugalėto
jas!

. ... - Schmellingo menažeris: —Paskutiniam kompartijos ..... , D ... .... , . , , . v . Esu mihonierius! Reikia eitikongrese Maskvoj labai žymią ie-koti , 
rolę vaidina, kaip uolus Stalino 
rėmėjas ir visokių opozicionie
rių ėdikas Vareikis. Jis yra lie
tuvių tautyl>ės kilęs iš Kauni- 
įos, daro didelę karjerą ir tur» 
būt neužilgo susilauks dar aug- 
štesnių paskyrimų.

Dabar Vareikis yra Veik’o
(visos SSSR centro vykdomojo! T’IPTITVAC 
komiteto) narys ir komunistų 1 U V VkJ ZillllVkJ 
kongreso prezidiumo narys. -----------------

Pirmiau būdavo provincijos Ūkiški poteriai 
Gubispolkomų pirmininku —Vi- Šiaulėnai, (Šiaulių apskr.). P.
tebske, Kaukaze (baku). baku Į su j. y^dyjjų reikalu nu

vyko pas kleboną. Kleb. klausia: 
Kiek yra svetimų grickų?

P. N. sako: Aš savo nesuskai
tau, o svetimus kas gali žinoti?

Kleb.: O kiek sunkiųjų gric
kų?

mieste jį praminė “Tram vai
kiu” užtai, kad jam ten pirmi
ninkaujant pravesta tramva
jaus linija.

Įdomu, kad 
giausiai dirba 
niam aparate, 
lietuvių sekcijoj mažai tesidar- 
buoja.

Vareikis dau- 
bendram parti- 

o Komintemo

Kaip franeuzai ap 
rašė Sharkey-Šmel 

lingo kumštynes

P. N.: Sunkiųjų tai keturi: 
pirmas arimas, antras akėjimas, 
trečias drapakojimas ir ketvir
tas vojkavojimas.

Kleb.: Tai kokie čia tavo po
teriai ?

P. N.: Tai “ūkiški” poteriai. 
Tokie poteriai prie ūkio yra la-

prisiuntė Lie-

Amerikos lie
pti ngtynese iš

L. Natkevičius 
tuvos spaudai iš 
kį raštą :

Shmellingo ir 
tuvio Sharkey
pradžių pas prancūzus daugiau 
simpatijų turėjo Schmellingas, 

' nors ir vokietis, bet europietis, 
kol nebuvo sužinota’, kad Shar
key esąs irgi europietis, o ne 
yankee. Bet štai vėl prancū
zams nemalonumas: Sharkey— 
lietuvis.

Bulvarinė spauda visai dezo
rientuota. Jeigu didžiojoj pre
so j nuotaika prieš Lietuvą ge
rokai atslugusi, tai bulvarinėj 
presoj ji dar nėra pasikeitusi.

Kad Sharkey nebūtų nei ame
rikietis nei lietuvis, jį pavadina 
estu (sic), kaip paskiau jūsų 
korespondentui teko sužinoti, 
kad nedarytų garbės Lietuvai. 
Ypač tuo pasižymėjo L’Ami du 
peuple<. Coty organas... L’In- 
transigeant, Paris—Midi...

Vienas tiktai Paris-Soir įdė
jo trumpą biografijėlę lietuvio 
čempiono, bet ir tai per pažin
tis.

Prancūzų spauda pažymėjo, 
■kad vokietis vien tiktai laimė
jo dėl smūgio, gauto „ žemiau. 
Vienas sporto laikraštis (Aut<>) 
apie Sharkey ir Schmellingo 
rungtynes štai paduoda kokią 
“teleimanižaciją:”

Prieš rungtynes.
Schmellingas: — Aš košelie- 

ną padarysiu iš to senio lietu
vio!

Sharkey:— Aš pagydysiu tą 
negalintį užmigti mergšių (gi-j 
golo)!

Schmellingo menažeris: — 
Neštuvai amerikonui!

Sharkey menažeris: —Tuo-Į 
jau ringe, teutono dantys išby
rės!

Publikoj.
Schmellingo šalininkas' — 

Tūkstantis dolerių už Schmel- 
lingą.

Sharkey šalininkas: — Tūk
stantis dolerių už Sharkey.

Pirmas rundas.
Sharkey: Eik čion, vokiška 

rupužė. Atsiprašyk ir supa'suok. 
Turi dar laiko...

Schmellingas: — Aš mėgstu 
Lietuvos veršius, še tau!

Sharkey: — Pasiimk grąžos, 
Zeppelino vaike!

Turi pasiu-

Antras rundas.
Bum... Badaibum, pan, pan.

Aach! j
Schmellingas: — 

tusią dešinę ranką.
Publikoj: — 100,000 dolerių 

už Sharkey, tramvajaus bilietas 
už Schmellingą.

Trečias rundas.
Sharkey: — Jeigu dar jis

Korsakui prezidentas dovanojo 
bausmę.

Nuteistam kriminalėj “Rūbo” 
byloj Korsakui 'prezidentais 
bausmę dovanojo, o jo sėbrui 
tos pačios bylos dalyviui Gud
žiūnui sumažino 
neriais metais.

Birželio 14. Malupių k. Daujė- 
nų v. Zono pirty pasikorė sugrį
žęs iš Argentinos ir ten sirgęs 
maliarija Krapaitis Antanas 33 
met. amžiaus.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v7 p. p.

it savęs
Nčra reikalo mokėti 50e ar x 
daugiau, kad gauti gerą dantų j 
koSele. Lieterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už į 
25c. Ji valo ir apsaugo dan- 
tis. Be to galite sutaupinti J 
$3, už kuriuos galite nusipirk- 
ti pirfttinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

bausmę vie-

su Latvija.
netrukus su

apie sanitarinę priežiūra 
apie

Trys konvencijos
Yra žinių, kad 

Latvija bus sudarytos trys kon
vencijos: apie vizų panaikini
mą,
eksportuojamų gyvulių ir 
prekybos ženklų apsaugą.

Pasikorė moteris.
Rokiškis. Birželio 19 d. savo 

bute rasta pasikorusi .viena mo
teris Jakštonienė. Pasikorimo 
priežasti —nervų liga. Prieš sau- 
žudystę jį apie tai pranešė žmo
nėms. •

Del motinos nekulturiškamo 
bandė pasikarti sūnūs.

Biškonys, Dusetų vai., Za
rasų ap. Čia vienas gana tur
tingas ūkininkaitis susimylėjo 
su panele ir norėjo ją vesti. 
Tačiau tam pasipriešino motina. 
Kadangi ūkininkaitis, kaip kal
ba žmonės, dėl numylėtinės at
sidūręs keblioj padėty, tai ne-

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepoilsingas

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tonc 
pagerina apetitą ir sutelkia poilsinių ir at
gaivinantį miegą, šis didelis sveikatos ir 
stiprumo budavotojas išvalo kūną nuo ligas 
gimdančiu nuodų, nugali konstipaciją, sutei
kia jums geresni apetitą, pagerina virfikini- 
mą ir padidina spėką ir svarumą pas silpnus, 
nusikamavusius žmones.

Nuga-Tone ypač yra geras dėl abelno nu- 
sikamavimo ir nusilpnėjimo, nežiūrint ar tai 
paeina nuo senatvės, kokios nors užsisenėju- 
sios ligos, ar perdaug didelio iščiulpimo or
ganų. Jus galite gauti Nuga-Tone kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų par
davėjas neturi jų stake, paprašykit jį užsa
kyti jų dėl jus iš savo džiaberio.

(Apgarsinimas)P. Kriukelis.

ĮTRAUKITE jeigu

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
WISSIG,

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

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

jus mėgstate
(bet jums to nereikia)

kad gauti oru išvėdintą 
“jautimą”!

JEIGU jus įtraukiate, WINGS suteiks jums satino 
švelnumo, malonų, vėsų, švarų rūkymą. Tai cigaretai, 

® kuriuos jus galite rūkyti nuo pat aušros iki vidurnak
čio su tuo pačiu stipriu, jautriu smagumu.

Net jeigu jus neįtraukiate, jus galite gauti pilniausį sma
gumą iš WINGS. Tiktai papsėkite. Pajauskitc slepningą, 
privatišką WINGS skonį—taip pilną, taip individualį, taip 
patenkinantį.

WINGS yra Oru Išvėdinti—štai kame skirtumas. Išim
tinas naujas procesas “skalbimo oru” išvėdina puikų mišinį 
,Turkiško, Virginijos ir Burley tabakų WINGS cigaretuose, 
“išskalbiant oru” L-A-U-K visas dulkes ir žvirgždus—kiek
vieną galimą erzinantį nešvarumą. Nepasilieka jokio kar
tumo, graužinio ar deginimo. Tiktai tyras, geras, svarus 
tabakas.

Neabejotinai WINGS yra vešesni. Tai todėl, kad jie yra 
švaresni. Ir kadangi jie yra svaresni, jus galite daugiau jų 
surūkyti! ,

Išdirbti Raleiglt 
Cigaretų 
Išradėjų

Wl NGS!
The AIR-COOLED Cigarette

(Oru Išvėdintas Cigaretas)

BR0WN & WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, Louisville, Ky.

© 1930,Brown & Williamson Tobaccp Corporation, Louisville,Ky<

Sulenkiama 
cigaretų dė
žutė -Plona 

ir tvirta!

Wallct Pakelis

Twin Tena 
Pakelis

Nėr Daugiau Sutrintą ar 
Pustuščių Cigaretų!

y
Du maži pa- j 
kilčiai po 10 <

— Vietoj 
storo po 20!
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GEROVĖ IR VALDŽIA.

Dešimtys milionų žmonių balsavo už republikonų 
kandidatą. Hooverį, tikėdamiesi, kad jo išrinkimas užtik
rins kraštui gerovę (“prosperity”). Bet šiandie, vieto
je gerovės, mes turime didelį biznio krizį ir nedarbą.

Per šių metų pirmuosius šešis mėnesius Jungtinėse 
Valstijose subankrotavo 13,771 biznio įstaigų. Ar pre
zidentas Hooveris galėjo jas nuo bankroto išgelbėti? Ži
noma, kad ne. Bet jeigu ne, tai ar ne juokingi buvo tie 
republikonų pasigyrimai, kad jų kandidatas, patekęs į 
prezidento vietą, suteiksiąs žmonėms gerbūvį?

Valdžios politika gali, be abejonės, prisidėti prie pa
gerinimo arba pabloginimo ekonominių sąiygų. Sakysi
me, tam tikras mokesnių paskirstymas apsunkina pro- 
duktingus arba parazitiškus turto šaltinius; tam tikra 
muitų sistema sutrukdo arba palengvina prekybą, su 
svetimomis šalimis. Bet pamatinė priežastis, dėl ku
rios biznis pergyvena tai gerovės, tai krizio laikus, yra 
pačioje šių dienų ekonominėje tvarkoje. Kol kapita
lizmas gyvuos, tol kriziai bus neišvengiami, nežiūrint, 
kieno rankose bus valdžia: republikonų, demokratų, so
cialistų ar kieno kito.

ČERVONCAS PASKUI RUBLI?

Iš Maskvos pranešama, kad sovietų Rusijoje kilusi 
piniginė panika. Žmonės atsisaką priimti popierinius 
rublius ir jų vietoje reikalaują metalinių monietų. Ir 
kadangi tik metaliniai pinigai žmonių akyse yra “geri”, 
tai tuos pinigus visi stengiasi neišleisti iš rankų. Sida
bras ir varis (jau nekalbant' apie auksą) nyksta iš apy- 
vartosw Mokant už ką nors popieriniu rubliu, beveik 
negalima gauti grąžos (“čenčiąus”) monietomis: Sako
ma, kad net tramvajų konduktoriai atsisako duoti grą
žos sidabriniais ir variniais, ir dėl to daugeliui žmonių 
kasdien tenka būt išmestiems iš tramvajų. Maskvoje 
dabar išakyta, kad keleiviams * vietoje grąžos pinigais 
butu duodama kelionės bilietai. 

G 

Šita baimė popierinių pinigų dabar esanti pasklidusi 
visoje Rusijoje. Atrodo, kad Rusija vėl atsidūrė pana
šioje finansinėje suirutėje, kaip ta, kurią ji pergyveno 
netrukus po bolševikiško perversmo.

Tiesa, tais laikais sovietų valdžia sakydavo, kad pi
nigų sistemos sugriuvimas esąs nekenksmingas tokiai 
šaliai, kaip Rusija, kurioje norima panaikinti kapitaliz
mą. Nabašninkas Leninas buvo net sugalvojęs labai 
“gudrią“ finansinę teoriją, kad pinigams tolyn vis la- 
biaus netenkant savo vertės jie galų gale pasidarys nie
ko neverti ir išnyks. Tuomet busiąs “išmuštas dugnas 
kapitalizmui“, kurio pamatas juk esą pinigai, ir jisai 
daugiau niekad, o niekad nebeatsigausiąs. Ir, Leninui 
įsakius, sovietų valdžios presai dirbo dieną ir naktį, 
spausdindami “bumaškas“, kol jų buvo pridirbta tiek, 
kad už vieną amerikonišką dolerį buvo duodama pilnos 
rezginės rusiškų rublių.

Šiandie Rusijos valdovai nusimano apie finansus 
daug daugiau, negu 1918 m., ir jie nieku budu nesisten
gia sunaikinti popierinių pinigų vertę. Jie žino, kad be 
finansinio “dugno“ negali gyvuoti ir jų bolševikiškas 
ūkis. Tečiaus, ką jie nedaro, o naujoji sovietų valiuta 
smunka vis labiau ir labiau. Červoncas vejasi paskui 
senąjį rublį. Ir suprantama, kodėl. Bolševikai visą 
laiką importuoja iš Amerikos ir kitų šalių mašinas, o 
eksportuot jie nedaug ką tegali,, nes Rusijos ūkis yrą 
suiręs. Seniaus Rusija parduodavo užsieniams už mil
žiniškas sumas javų — kviečių ir rugių; bet dabar, kai 
bolševikų valdžia atima iš ūkininkų viską, ką jie užgy
vena, tai sodiečiai nesistengia užauginti daug javų, ir 
to pasėkoje Rusija šiandie atliekamos duonos neturL Už 
pramonės prekes, atgabenamas iš užsienio, sovietai turi 
todėl mokėti auksu.

Kai aukso išteklius valdžios banke tirpsta, tai puo
la to banko išleistų “bumaškų“ vertė, nes popierinis pi
nigas yra tik tiek vertas, kiek jisai yra “padengtas“ 
auksu. Jeigu už popierinį pinigą negalima gauti val
džios banke tiek aukso, kiek ant pinigo pažymėta,' tai 
tas pinigas netenka vertės. Jo niekas nenori imti. Prie
šingai, visi nori metalinių pinigų, nes metalas ir pats 
savaime turi tam tikrą vertę. Yra seniai patirta kad 
tenai, kur vartojama geri ir blogi pinigai, gerieji pinigai
pasislepia (žmonės juos renka ir slepia), o blogieji pasi- sai apie tai kalba.

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje —• paltui

lieka apyvartoje./ Tas dabar ir. dedasi Rusijoje.
Finansiniu atžvilgiu. sovietų Rusija, vadinasi,-grįž

ta prie to, kas buvo prieš 12 metų. .Progresas j atbu
lų pusę!

Jei červoncasji'nueis senojo rublio į keliais, tai visi 
Stalino suplanudfiįiHdūstrializącijos darbai sugrius, kaip 
vėjo papustas popierinis namelis. I
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'] NEPASISEKĖ. * :

“Laisve” rašo:

Metame______ ■ r -t r ____ $8.00
Pusei metu ............................ —< 4.90
Trims mėnesiam* ------ 2.00
Dviem mėnesiam  —1.50
Vienam mėnesiui____;_______ .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija____ -, , 8c
Savaitei ....... — , 18c

, Mėnesiui . - ■ u r r 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltui
Metama , $7.00

1 Pusei meti____— 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui —_____ —— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .......... . $8.00
Pusei meti____ . 4.0$
Trims mėnesiams u—________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su ušsakymu.

IGNORANTO ISTERIKĄ
«

Brooklyno “Vienybė” pasi
žymi tuo, kad ji daugiausia ir 
drąsiausiai kalba apie tai, apie 
ką mažiausia išmano. Taip, jau 
kelintas kartas ji “aiškina 

| svietui”, kaip turįs būt tvarko
mas Lietuvos’ universitetas, — 
nors “Vienybės” redaktorius 
nusimano apie universitetus ne 
daugiau, kaip svirplys apie 
Wagnerio operas.

Ji, be to, dabar įsikando ra
šyti apie “izmus“ ir “lietuvy
bę”. Visi “izmai”, anot jos, 
pareiną nuo slavų ;o “izmų” 
šaltinis tai—Markso “Kapita
las”. Sulig autoritetingu 
Brooklyno tautininkų organo 
pareiškimu, pats Rusijos’ caras 
prisidėdavo prie “izmų” plati
nimo, nes —

“caro universitetuose stu
dentams buvo leista skaityti 
‘izmų’ šaltinį, socializmo tė
vo Markso ‘Kapitalą.’ Bet 
jei rasdavo pas lietuvį stu
dentą nors lietuvišką mal
daknygę, tai toks studentas 
buvo jau kely į Sibirą ar 
katorgą. Carui ‘izmai’ nebu
vo -tiek baisus', kiek lietuvy
bė.”
Iš kur tas nesąmones “Vie

nybės” redaktorius paėmė? 
Jam, matyt, viskas galvoje 
susimaišė. Jisai girdėjo, kad 
Lietuvoje žandarai kartais ati
minėdavo iš žmonių net malda
knyges (nežiūrint to, visgi 
žmonės jas visą laiką vartoda
vo), tai jam sapnuojasi, kad 
ir universitetų studentai po
teriaudavo iš maldaknygių, o 
valdžia juos už tai siųsdavo 
į katorgą. Kelis gi nusiuntė?

Niekas neginčija, kad Rusi
jos carizmas buvo žiaurus lie
tuvių tautos engėjas; bet tik 
paskutinis ignorantas gali įsi
vaizduoti, kad carizmas neper
sekiodavo socialistų. Juk kiek 
yra žuvę katorgoje, kalėjimuo
se ir Sibire pačių rusų, kurie, 
suprantama, niekuomet ne tik 
neskaitė lietuviškų maldakny
gių, bet ir lietuvybe nesirūpi
no! Vien už| priklausymą prie 
socialistinės partijos caro val
džia bausdavo žmones iki de
šimties metų katorgos.

“Ištižęs slavizmas”, girdi, 
buvusi derlingiausia dirva “iz- 
mams”. Bet yra faktas, kad 
cariškoje Rusijoje tik visai 
menkas nuošimtis žmonių buvo 
užsikrėtęs kokiais nors “iz- 
mais” ir visi tie “izmai” buvo 
atnešti iš kultūrinių vakarines 
Europos kraštų — iš Vokieti
jos, Francijos, Anglijos, Švei
carijos ir tt. Caras gi ir jo 
ištikimieji tarnai — žandarai ir 
“tikrieji rusai” — “izmus” (so
cializmą, nihilizmą, anarchiz
mą ir k.) smerkdavo lygiai 
taip, ir kuone tais pačiais žo
džiais, kaip dabar kad smerkią 
Lietuvos tautininkai, žvalgybi
ninkai ir p. Valaitis.

J isteriką įpuolęs, tas juo
kingas redaktorius pranašauja, 
kad su laiku lietuvių tauta su
silauksianti Bismarkų (kokia 
tai butų garbė!) / kurie “Lietu
vą sulietuvins' pilnoj dvasioj”. 
Kodėl Bismarkas? “Vien.” re
daktorius tur-but nė nežino, 
kad tas jo “didvyris” buvo Vo
kietijos junkerų vadas, kuris 
bandė represijomis sunaikinti 
socialistinį judėjimą, bet tapo 
nuverstas panašiai, kaip Volde
maras. Tečiaus jau toks yra 
Brooklyno tautininkų organo 
paprotys: juo mažiau apie ką 
jisai nusimano, tuo drąsiau ji-

“Reikiamo pasisekimo ne
turėjo Pirmosios Rugį)iučio 
demonstracijos prieš imperi
alistinius karus ir už Sovie- 

, tų Sąjungos apgynimą. Ta
tai pripažįsta Amerikos Ko- 
muriisų Partijos Centro Ko
mitetas; Įr jis gvildena prie
žastis Pirmosios Bugpiučio 
demonstracijų kur kas ma
žesnį skaitlingumą (kur kas 
mažesnio skaitlingumo. — 
“N.” Red.), negu kovo 6-tos 
dienos.”
Aiškus dalykas, dėl ko nepa

sisekė. Kol bolševikų demons
tracijos buvo policijos drau
džiamos, tai atrodė, kad jie yra 
kažin kokia jėga. Bet kai ko
vo 6-ą dieną Maskvos davatkos 
gavo progos viešai pasirodyti 
publikai, tai visi pamatė, jogei 
“raudonoji armija” Amerikoje 
yra mizerna. Ir nuo to laiko 
į bolševikų demonstracijas ma
žai kas kreipia dėmesį. Todėl 
ir paitems demonstruotojams 
pasidarė neįdomu “gąsdinti 
buržujus”, kada jie mato, kad 
jų niekas nepaiso.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakar buvo klaidingai susta
tytas pirmo redakcinio straips
nio antgalvis. Turėjo būt: 
Biurokratiško Paikumo (o ne 
Puikumo) Pavyzdys.

VIRŠIJA!
VISUMET

Kai isbandet perdėjimus

■■k*

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakio”

UŽSUK—Lucky Strike Šok’ų Orchestrą kas ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.
. ~ • C 1930, The American Tobacco Co.. Mfra
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Atostogos Alpėse Į
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Lietuviškieji Patas ir
Patukas Alpėse -

(Tąsa)
—Heil!, heil! girdi tik tai 

viena. Bet ką gelbės visi tie 
heil, kad mažiausis neatsargu
mas gali tau pridaryti amžiną 
unheil.

Įsismaginau kupra joti rai
tas. Tik — heil! po pat nosim.

—.Heil, atsakau mašinaliai. 
Priešais sėdi taip pat raita ko
kia tai nieko sau būtybė kelnė
se, ir šypsosi.

—Kas per juokai? klausiu.
—Juokai čia maži, atsako

nieko sau būtybė: praleisk!
—Ir nemanau, sakau.
— Aš ir nemanau, užsispyrė 

nieko sau .būtybė kelnėse.
—Vėl kas per manymas? ė- 

miau bartis: kuo aš blogesnis, 
kad aš turėčiau praleisti, o ne 
tu.

—Tai tu ne džentelmenas?
—Vadink, kaip nori, sakau, 

čia visi lygus. Susiderėti nesi
sekė. Liko išspręsti * pajėga. 
Nieko sau būtybė turėjo tą 
pirmenybę laimėti, kad ji buvo 
viršuj ir jos spaudimas galėjo 
man pasibaigti katastrofa. Ji 
tą savo poziciją žinojo ir spir
te spyrė eiti persimesti. Tai 
buvo duelis ties iškasta duobe.

—Kas kitam duobę kasa, tas 
'pats į ją puola, tariau ir pasiti
kėdamas ta tiesa kibau nieko 
sau būtybę per juostą... Nieko 
sau būtybė piktai atstume ma
ne, sušukdama: — Taip negali
mi! «

—.Kodėl ?

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk tos 
ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori, išlaikyti tą modernišką, 
visada jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky".

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus kada 
rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų Derliaus— 
“JIE SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir taip 
sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau erzina jūsų 
gerklę.

It’s toasti
Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį

♦“Ne ypatingas valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai Į dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Belt\ 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterims norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigarctų 
rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų isbandet, “jų vietoj—užsirūkykit 
Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išailaikyait modemišką, gražią figūrą.

' Jusu Gerklės

—Aš mergina.
—Beatskirk tu, papykau, tai 

kaip bus ?
Vėl gerą pusvalandį derėjo- 

vosi dėl persimetimo budo.
—Leisk, aš, tu gal labiau 

pratęs, — tarė mergina.
-r^Aš? apkabinamas? Aš tik 

ne merginą, užprotestavau, tai 
logika!

—Tai kaip bus? susirūpino 
ir ji.

—Bus taip, kad tu man pa
siduosi — nusprendžiau.

—Na, tai greičiau, sutiko 
nieko sau būtybė.

Pastvėriau, prispaudžiau, iš
mečiau per galvą, pabučiavau 
ir pasodinau — jok sveika.

—Dar kartą! sako ji atsigrį- 
žus.

—Pakaks, tariau, matai visa 
eilė jau laukia ir nujojau kal
nu tolyn. Kiti lenkėsi su ta už
sispyrėle turbūt tuo pačiu bil
du, man tai mažai rūpėjo.

Kvailesnio už save nerasi.
Patas nuėjo ir nuėjo, žino

kis.
Be31 saistydamas įsigalvojau, 

kaip daugelis pasauly gyvena 
iš kilų kvailybės.

Kodėl ir man tai nepaban
dyti, pamaniau, kad tik tokių 
kvailių atsirastų. Sakysime, 
kad kitas atliktų už mane tą 
sunkųjį j kalno lipimą. Jei yra 
galima už kitą žmogų kalėjime 
atsėdėti, disertaciją parašyti, 
kam nors išlupti kailį, už kitą 
išsigerti, ta pačia logika einant 
galima už kitą ir į kalną įlipti. 
Teorija yra, padarius iš jos te
oremą gaunasi aksioma t. y. 

neginčytinaJ išvada — tai vadi
nas matematiška tiesa. Berei
kėjo rasti tik objektas, su ku
riuo butų galima šis eksperi
mentas'išmėginti. Čia man švy
stelėjo naujo išradimo per
spektyva. O kas, jei pasisektų? 
Tuo pačiu butų išrištas lig šiol 
dar ginčytinas klausimas, ar 
yra galima už kitą pavalgyti ir 
laukan išeiti!
‘ Subjekto objektui ilgai ieško
ti nereikėjo. Vienoj uolos nišoj 
radau beplunkščiantį kokį tai 
atkaklų užsispyrėlį, kurs sąvo 
didžiule galva ir dar didesniais 
batais daužė akmeninę sieną.

—Dieve padėk! tariau priei
damas.

—Jei ką turi pasidėk! atsa- 
kėąjis.

—Ačiū tamstai, tariau, kukš- 
tarą už save didesnę turiu.

Tai tu turtingas vyras?
—Nebėdnas, ačiū ♦Dievui, pa

sigyriau.
—Tai ko nevažiuoji važiuo

tas? klausia jis.
—Ieškau, ką pasamdyti, sa

kau.
—Manai koks velnias šia sie

na tave vežtų!
— Aš ir abejoju, atsakiau: 

manau, pėsčias, greičiau sutik- 
tų.

—Gal tik pėsčias sutiktų, su
tiko dručkius.

—Ar nesutiktum sveikas už 
mane palipti? klausiu.

—Aš?
—Taip, tu.
—O ką man už tai?

(Bus daugiau)

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

Biznis gerėjąs

Interstate Merchants Coun- 
cil, biznierių smulkmenų par
davėjų organizacija, turi suva
žiavimą Chicagoj. Dalyvauja 
2,120 delegatų, suvažiavusių iš 
visų Suvienytų Valstijų ir Ka»- 
nados. Pirmoje sesijoje bendra 
daugumos suvažiavusių nuomo
nė pasirodė ta, kad neužilgo 
prasidėsiąs biznio gaivumas, 
kad to gaivumo žymes jau da
bar galima pastebėti.

Nusižudė
Nusišovė \Villiam W. Hali, 

18 metų, Colson Uompany sek
retorius ir menedžeris. Papil-

kurią prižiūrėjo, adresu 
West Randolph St.

Prastas biznis

išsirinkti arkliuką ir

Krautuvei! adresu 18 North 
lX‘«rborn St. įėjo jaunas, pu
sėtinai apšepęs vyras ir pasi
gyrė :

Na, 'tai nors kartą pavy
ko man
pitelaryti pinigų.

Šitokį pasigyrimą 
krautuvės savininkas 
kostumeriui patarnauti^

O kostumeris išsirinko, pri
sikrovė marškinių, kaklaraišių 
ir kitokių dalykų net už $68.

Po to gi — kai viskas bu
vo dailiai surišta — jis paro
dė... revolverį. O kostumeris 
apleido krautuvę nemokėjęs ir 
dingo. Pasiėmė <įar kiek pi
nigų iš registerio.

—
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išgirdęs, 
sukruto

Suimti kaip aptiekos 
plėšikai

Areštuoti Joseph Krupinski, 
gyvasties sargas paežery, Hus- 
sell Terse, Normai! Sope r ir 
Henry Yebele. Visi jie yra kal
tinami, kaip banditai, kurie pa
darę holdapę aptiekai 5601 
Belmont avė.

Reikalauja moterims 
daugiau teisių

Illinois valstijos moterų ad
vokatų asociacijos narės pra
dėjo vajų, idant butų padėta 
balsavimui referendumu busi
muose rinkimuose sumanymas 
suteikti moterims teisę tarnau
ti kaip džiute teismuose.

Paplovė du savo vaikus 
ir pats nusižudė

Krank Jelinck, 50 metų, 
1818 So. Ručine ayenue, pa
pjovė britva du mažus savo 
vaikus, sunkiai sužeidė žmona 
ir pats nusižudė.

Mergina banditas
Evelyn

Tuskegee 
prisipažino
Šimus. Kartu su ja buvo areš
tuotas ir jos vyras.

Mitchell, 19 metų, 
instituto auklėtinė, 
papildžiusi 21 plė-

Mirė Eddie

Kas buvo tas Eddie? Pilno 
jo vardo niekas nežinojo. Gal 
ir jis pats jau buvo pamiršęs. 
Jis gyveno ilgą laiką ant sa- 
liukės Michigan ežere, kur da
bar yra Chicagos planetariu
mas, kaip koks Bobinson Cru- 
soe. Pastaruoju laiku jis, sa
koma, jautęsis labai susikrim
tęs deliai «to, kad buvo pasta
tytas planetariumas ir kad Ba
lukę pradėjo lankyti daugiau 
žmonių. Etjdie mirė naktį iš 
antradienio į trečiadienį.

Henry Boivin ir William Wil- 
helm tapo gan sunkiai sužei
sti, kada šalygatvis, kuriuo jie 
ėjo, ties namais 2362 Clay- 
bourn avė., įdubo keletą pėdų 
žemyn. Abu nukentėjusiu nu
gabenta ligoninėn.

l •
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vietos' draugijos, ir mažiausia 
turi savo tarpe komunistų. 
Raudonos Rožės kliubas turi 
vieną Opolskį, o Liet. Kareivių 
draugystė 2—abu broliai K. P. 
Deveikio. Draugystėj jie tyli 
—nėra progos— jie nesisako, 
kad JŲ dauguma.

tt tt tt

Pereitą savaitę, sausi agen
tai išsivežė buvusį Cicc- 

dabar Melros'e parkietį.
» tt »

mus biznieriai vadinasiPas 
tie žmonės, kurie laiko minkš
tų gėrimų užeigas.

Pavyzdžiui, Malakauskas ar
ba Jankauskas— jie ne biznie- 
raii, j ie aptiekoriai. Pocius ar
ba Urbaitis—ne biznieriai, bet 
“zegarmeistrai” — laikrodinin
kai. Putrymas, Bočiunas 
“bučeriai”. O Ambrozaitį 
mat jo kratuvėje yra daug de
partamentų ir net pieno —tai 
vieni vadina pienium, o kiti 
“Marshall Fieldo wėrauze”.

tt tt tt
Gaž... šilta ir pas mus.

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas k
Modemiška Koplyčia Dovanai 

t

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL.

Kas sako, kad biznieriai ne
skaito knygų? ( Štai vakar vie
nas mano draugas' pasakojo 
man. o kitas patvirtino, kad p. 
Liudvikas Zamulevičius (turįs 
užeigą prie 51 ir 14 gatvių) 
parsivežė iš “Naujienų” pikni
ko knygų “Vakarų fronte nie
ko nauja” ir skaito ją. Asme
niškai, galiu pasakyti, kad jo 
pasirinkta knyga yra tikrai 
verta skaityti.—Ražo UI.
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Lietuvės Akušėrčs
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Phyaical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS 

•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidąri antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viriuj Belskio-Rakičio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

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

TeL Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathenuia

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
* \ 

slaptas ligas vyrų ir motery 

senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banką 

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki II 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 do ptef

Telefonai Cana| 0464

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. UI.

Oflao Telefoaaa Viržiui* 0089 
Bea. Tel. Vm Bures 08S8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valeadoa 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom auo 10 Iki 13 dle- 

M. Karnų oflaaa Morth Slda 
3413 Franklin Blvd. 

Valaadoa 8:80 Iki 9:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicagi 
arti 31st Street

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

Advokatai

11 metų bernaitis, sugryžo iš tolimos kelionės
Porą sykių jau buvo rašyta 

“Naujienose”, kad Hartley De 
GeraJd, 11 metų bernaitis, sū
nūs .John DeGerald, vice pre
zidento Peoples National Bank, 
neseniai sugryžo iš tolimų ato
stogų. Svarba yra tame, kad 
jis, būdamas dar toks jaunas, 
pats vienas keliavo į taip to- 

I limą kelionę. Tėvai rizikavo 
ir leido savo jaunam sunui pa
matyti tolimas salas — pama
tyti platų pasaulį. Nėra abejo
nės, 
visą 
tuos 
žius,
bekeliaudamas po nežinomas ir 
įdjomias pasaulio dalis.

Su didžiausiu džiaugsmu tė
vai, broliai, giminės ir draugai 
sutiko sugrįžusi 
lio keliauninkų 
— taip ji dabar

Jis sako: “Aš
atsiminti tų salų, kurias 
čiau savo kelionėje. /\š mačiau 
St. Thomas, St. Croix, St. Kitts,

Virginia salas, Barbados, St. 
Vinccnt, Trinidad, Granada, 
British Guianas ir Guadaloupe. 
Iš tų visų vietų, Trinidad man 
patiko geriausiai. Kuomet ėjo
me į vidų, tai net čeverykus 
reikėjo nusimauti. Vidui vis
kas labai gražiai išpuošta.”

— Ar tu ėjai vienomis pan- 
paklausė

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

čiakomis į 
motina.

— Taip, bet manų pančiu- 
kos nebuvo‘prakiurusios — juo-

kad šis bemditis galbūt 
savo gyvenimą atsimins 

malonius ir gražius įspud- 
kuriuos jis da>ba»r įgijo

didelj pasau- 
— “Crusoe”, 
pavadino.

nebegaliu nei 
ma-

Tarp Chicagos
Lietuviu
Cicero

/

Lukštienei “Hold up

Pereitoje iš šeštadienio 
sekmadieni naktį nežinomi pik 
tadariai padarė holdapą p-niai 
S. Lukštienei ir kostumeriams. 
Kaip kalbama, pusėtinai 
plėšikams kliuvę. Gaila 
Lukštienės. Moteris 
reikia šeimyną užlaikyti 
ginti.

i >

pinigo 
p-nios 
našlė 

ir au-

tt tt tt
P-nia Deveikienė, K. P. De

veikio moteris, jau gryžo namo 
iš ligoninės. Jai buvo 
ta .operacija. Gyvena 
1518 So. 48 Ct. 

tt «
Tapo palaidota 

Iena Bekevičienė.

padary- 
adresu

»
a. a.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU

/ SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akiu karšti, 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 atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weiteru Avenzc 

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: 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SL, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Jis susirašė i savo knygutę Musų 
visos kelionės įspūdžius ir ke- laidotuvSse k kokia. 
t-inai šią žiemą is tų savo uz- m© reikale visuomet 
rašų parašyti knygą. esti sąžiningai ir ne-

Jis lanko Bobert Fulton mo- brangus todėl, kad ne- 
kvklą ir studijuoja piešimą Art Hurim® nilai-
lust itale. kymul

Nors dar jaunas Hartley l)e 3307 AubUSIl Avė 
Gerald, bet jau pradėjo savo I CHICAGO, ILL.
karjerą iš p?»t jaunų dienų. Tu
rėdamas genis ir inteligentiš
kus tėvus, galės pasiekti gy
venime augštą ir garbingą vie
tą. Linkiu jam pasisekimo.

— Antanas žymontas.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7689

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

Phope Frąnklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

PRANEŠIMAS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

buvo linksmo budo ir mylinti 
skaitymą, moteris.

Ilsėkis svetimoj žemelėj I O 
nuliudusiam vyrui ir artimiems 1327 Sft. tttb Ct 
giminėms reiškiu gilios užuo- Telefonu 
jautos. „

tt tt tt ' Cicero 8724

Draugystė Lietuvos Kareivių 
ir Raudonos Rožės kliubas, tai 
dvi didžiausios ir tvirčiausios

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard 6208

Undertaking Co. 
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8181

JONAS OS'VvALD
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio* 4 dieną, 10:40 valan
dą vakare, 1930 m., sulaukęs 
47 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Yat.netrių kaime, 
Tauragės parapijoj. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ma
rijoną, 3 dukteris — Oną, Ma
rijoną ir Lidiją, 1 sūnų Al
berta. o Lietuvoje 3 brolius ir 
motiną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4455 So. T.roy St.

Laidotuvės jvyks rugpiučio 
7 dieną. 2 vai. po pietų iš na
mų i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Osvvaldo gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvičeiami da
lyvauti laidętuvčse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Motina.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius. Tel. Victory 
4088.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS 
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel Victory 1111

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 
įpaikinai persikėlė už 
kampo - ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė.

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Repubhc 7868

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėle i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.,
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3211 S'. Halsted St. tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj nagai sutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmądieniais nuo 10 iki 12

TIK SUGRĮŽĘS I« EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avie.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Serędoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjų 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

Magda- 
Mirė 43 me

tų amčiaus. Sirguliavo per tū
lą laiką. Prieš mirti tų pačių 
dieną dar kėlėsi iš lovos, bet 
4:30 pavakary mirė. Paliko 
vyrą Joną, dukterį Juzę Uk- 
sienę, žentą, anūkes 2 ir brolį 
su broliene. Kadangi pp. Be- 
kevičių namuose nebuvo gali
ma (ne paranku) šermenų tu
rėti, tai velionė tapo pašarvota 
Eudeikio koplyčioj ir iš ten 
palydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. Magdalena Bekevičienė

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesni^ už ki
tų patarnavi
mas.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

• 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 SJiore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel Renublic 9606 

•■ • ■ o - - —- >

J. F. Eudeikis Komp
•. ' PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero <3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel. Blvd.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS ' ' 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaikų ligų 
OFISO VAlANDOSi 

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

Phone Midway 2880

v. w. Gutkauskas
ADVOKATAS

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

TeL Prospect 8525
------o------

3291

Phone Boulevard 1401 ,

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Ashland Avenią

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12, 
Rez. Teleųhone Plaza 32U2

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552
• ------- O-------

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 4

4631 So. Aahland Avė.
Tel. Boulevard 2800*’

Rcs. 6515 So. Rnckwdl St, 
TeL Republic 9728 * J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atsisakė nagrinėti 
bolševiką skundą 
prieš Susivienijimą
Trečiadieniui, rugpiučio 6 d., 

buvo padėtas teisėjo Friend ka
meros kalendorium nagrinėti 
bolševike skundas prieš Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos narius, 
kaip pavienius asmenis, ir prieš 
patį Susivienijimą, kaip organi
zaciją.

Byla buvo iššauktai 10 minu
čių prieš 10 valandą ryte. Skun
dėjų ir skundžiamųjų advoka
tai prašė teisėją Friend bylą 
nagrinėti. Bet teisėjas nesuti
ko.

Dalykas toks, kad šiuo lai
ku teisėjai turi atostogas. Tai
gi vieni jų pavaduoja kitus ir 
toiįel esančių teisme teisėjų 
rankos yra pilnos darbo.

O kadangi bolševikų skun
das, kelis kartus taisytas ir pa
pildytas visokiais pridėčkais, 
yra pusėtinai ilgas, tai teisė
jas Friend atsisakė jo klau
sytis ir net laiko nepaskyrė, 
kada jis galės tai daryti.
Byla atrodo prasta bolševikams

Vakar jau buvo minėta “Nau
jienose”, kad bolševikų advo
katai įspėjo skundžiamųjų, t. 
y. Susivienijimo advokatus, jo- 
gei jie prašysią indžionkšeno 
prieš kaltinamuosius. Tame nie
ko naujo nėra.

Antra vertus, Susivienijimo 
advokatai ketina pradėti kaip 
ir kokį “ofensyvą”. ilki šiol, 
keliais atvejais, jie Įrodinėjo 
•teisme, kad bolševikų skundas 
neturi pagrindo. O teismas vis 
lokio bolševikų advokatams 
skundą taisyti ir papildyti. At
eityje Susivienijimo advokatai 
prašys teismą bolševikų skun
dą visai išmesti.

Ir Susivienijimo gynėjai tu
ri tvirtą pamatą šitokiam pra
šymui. Mat, yra Įstatymas, ku
ris nusako, kad valstybes gy
nėjau (aVtorney general) pri- 

valo traukti atsakomybėn fra- 
ternales organizacijas arba jų 
viršininkus, jei pasirodo orga
nizacijose kas nors negero, o 
ne privačiai asmens.

Tas įstatymas nužiūri, kad 
fraternalese organizacijose, ku
rios turi didelį skaičių narių, 
bile kada gali,. atsirasti nepa
tenkintų narių; kad tokie na
riai gali daryti žalos organi
zacijoms, tampydami jas po 
teismus. Ir ot, kad apsaugoti 
organizacijos nuo tokios žalos, 
Įstatymas ir nusako, kokios pro
cedūros 'reikia laikytis trau
kiant jas teisman.

O procedūra yra daug-maž 
tokia: Skundėjai turi visų pir
ma kreiptis į apdraudos de
partamento viršininką. Jeigu 
jis nužiuręs, kad skundui yra 
pamato, tai tuomet įsakys val
stybės gynėjui (attorney gen- 
erai) iškelti bylą prieš orga
nizaciją.

Bolševikai gi pradėjo bylą 
prieš Susivienijimą, taip saky
ti, iš kito galo. Ir todėl jų by
la atrodo prasta.

Be to, Susivienijimo gynė
jai mato ir daugiau “skylių” 
bolševikų skunde. 9

Bolševikai niekuomet bylos 
nelaimės

Kitas dalykas. Net jeigu bol
ševikai gautų indžionkšeną 
prieš Susivienijimo viršininkus 
ir patį Susivienijimą, kaip or
ganizaciją, tai ir tuomet jie 
niekuomet nematys Susivieni
jimo miliono dolerių, kaip sa
vo ausų be veidrodžio.

DaleiskiiĄc valandėlei — kaip 
argumentą — kad bolševikai 
gautų indžionkšeną. Byla perei
tų pas Master in Chainccry. O 
čia ir pasirodytų visa šlykš
čioj! bolševikų darbuote: kas 
jie per vieni, kam tarnauja, 
kieno Įsakymus pildo, ir tt. 
Galima numanyti, kad ne vie
nas jų išsižadėtų skundo, pirtn

negu tyrinėjimas užsibaigtų.
O po to — kas? Po to Ma

stei* 111 Cbancery raportas, su 
dvasine bolševikų “fotografi
ja”, butų įteiktas teismui. Ar 
reikia aiškinti, kaip pažiūrėtų 
teismas į bolševikų pasimoji- 
mus?
Kodėl gi bolševikai bylinėjasi 

— ar jie nesupranta?
Kodėl gi bolševikai bylinė

jasi? Ar jie nesupranta, kai 
neturi mažiausios progos by
lai laimėti?

Žinoma, kad supranta. Bet 
priminsiu rusų patarlę, kuria 
jie, kaip Maskvos tarnai, be 
abejonės, žino: ‘‘V mutnoj vo- 
die chorošo rylbu lovyt”. Tai 
yra, tur būt, vyriausias jų mo
tyvas bylinėtis. Tik pamislykit 
kiek aukų galima surinkti šau
kiantis “draugų” pagelbos by
lai vesti prieš “buržujus”.

Patys bolševikų viršilos tur 
būt dar ne dolerio nepridėjo 
tam tikslui. O jei. pridėjo, tai 
visai mažai. Tuo gi tarpu bū
rys jų, išrinktų Meldažio sve
tainėje, jau spėjo ir algas par 
siskirti. Beiškia: jus, draugai 
proletarai, dėkite aukas, o mes 
valgysime jas!

Toliau. Žmonės stebisi bol
ševikų duosnumu ir klausia: iš 
kur jis? Kaip gali jie aukauti 
po $10, $20 ir not po $50? 
;Vienas iš atsakymų Į šiuos 
klausimus teko nugirsti toks. 
Tur būt toli gražu ne visas 
aukas bolševikai gauna iš sumul- 
kintų darbininkų. Labai gali 
būti, kad djdelę dalį tų pini
gų jie gauna iš Rusijos. Tik 
išdėsto juos Įvairioms pavar
oms, idant neparodyti, kad 
tai vra Stalino červoncai, ąr

O kadąngi musų bolševikai 
pasirodo dabar turį rankose 
“didelį darbą” — bylą prieš 
Susivienijimą — tai Stalinas 
ir šeria juos apsčiau, ne kad 
pirma.

Įdomus tas aiškinimas, ir la
bai gali būti, kad jame yra ge
ra doza teisybės. Gi bolševikams 

pelno! Matote, motyvas by
linėtis su Susivienijimu pasi
daro dar opesnis. Rep.

gijos yra nusistačiusius vieno
dai.

1 Dabar tjk geistina, kad su
manymas pasekmingai butų 
įvykintas. A. Narbutas.

Gražuolių paveikslai
“Naujienų” gražuolių kontes

to paveikslai galima gauti 
pas Peter Conrad

“Naujienų” kontesto 
gražuolės

Paulina Gudaitis, 7130 So. 
Maplevvood avė., laimėjo antrą 
$50 vertės dovaną.

“'Naujienų” piknike p. Peter 
Conrad nuėmė gražuolių ir pu
blikos paveikslus. Paveikslai 
išėjo gana gerai. Kas norėtų 
jų Įsigyti, tai tegul kreipiasi 
į p. P. Conradą šiuo adresu: 
730 W. 62nd ISt.

Be “folderių” paveikslus bus 
galima gauti po 50 centų.

Laivakorčių skyrius
P-lė Stefanija Smulkevičiu- 

tč atvažiuoja iš Lietuvos, Bal- 
tic American linija, ir apie 11 
d. rugpiučio pribus Ncw Yor- 
kan. Važiuoja pas p. Frank 
Grigalauski i La Šalie, III. Bet 
pakeliu žada sustoti pas savo 
dėdę Alex Štormą.

P-lė Jadvyga Balaišytė at
važiavo rugpiučio 5 d. vakare 
pas savo gimines.

Nors dabar atvažiavimas iš 
Lietuvos yra labai apsunkin
tas, bet per Naujienų patar
navimą visgi pasiseka dauge
liui atvykti, nes Naujienų lai
vakorčių skyriaus vedėjai yra 
gerai patyrę sutvarkyme doku
mentų.

9:00 p. m.—Popular Program.
9:15 p. m.—Songs Stories.
9:30 p. m.—Variety Musical.

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

David.
10:35 p. m.—Telechron Time.
10:36 p. m.—Studio Program.
10:45 p. m.—NBC—Nat’l News

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

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

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
6:00 p. m.—Times News Flashes.
6:10 p. m.—Henri Gendron’s Or

chestra.
6:45 p. m.—Tasty Yeast Musical.
7:00 p. m.—CBS—Symphonic In- 

terlude.
7:15 p. m.—CBS—“Political Situa- 

tion in Washington.”
7:30 p. m.—Aaronson’s Commanders.
8:00 p. m.—CBS—Arabesųue.
8:30 p. m.—Tom Gerun’s Orchestra.
9:00 p. m.—CBS—Eastman Kodak 

Program.
9:30 p. m.—Allen-A “Try and

\ Sturnp Us.”
10:00 p. m.—Off the Air Until Mid- 

nite.
12 mid.—Around the Town with Irv- 

ing Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gend
ron’s Orchestra (2 hrs. ).

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

Store.
7:30 p. m.—Allstate Brass Band.
8:00 p. m.—Hymn Time, org. & 

(juartet.
THROUGH WJJI)

8:30 p. m.—The Home Town Band- 
stand (46 hr. ).

10:45—Joe Kayser’s Navy Pier Or
chestra

11:00—*Paramount Dance Orchsetra 
over NBC netvvork

11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or
chestra

PRANEŠIMAI
Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas atsibus pėtnyčioj, 
rugpiučio 8 d., Amalgamated Centro 
name 333 S. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Meldžiame skaitlingai atsilan
kyti į susirinkimą.

Sekr. F. Prusis.

L. S'. S.. Chicagos Centnalines kuo
pos Valdybos ir Komisijų susirinki
mas įvyks rugpiučio 8 d., 7:30 vai/ 
’vak. • Naujienų name, 1739 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

CLASSIFIED ADS.

Ketvirtadienis, rugp. 7, 1930
“ n r ■ i i M .................i

CLASSIFIED ADS.
Financial

Finansai-P—kolos

PINIGAI i
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

For Rent
RENDON 2 flatai, 4 kambariai, 

rendos $27.00, garadžius $5.00, 5
kambariai — rendos $35.00 mėnesiui 
su garadžium. Savininkas, 5613 So. 
Racine Avė.

Furnished Rooms
KAMBARIAI rendon, garu šildo

mi, fornišiuoti, šviesus, su ar be val
gio, 4557 So. Albany Avė.

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

1020 Kc.—KYW—294 M.

Roseland
Roselamk) draugijos rengia

si bendrai suruošti bįznišką iš
važiavimą, o išvažiavime pada
rytą pelną suvartoti iškeliant 
Oak Forest prieglaudoj esan
tiems lietuviams pietus.

Vietinės 9 draugijos sudaro 
bendrą komitetą, kuriam pa
vesta išvažiavimas rengti.

Antradienio vakare, liepos 29 
d., Strumilos svetainėj Įvyko 
Boselando draugijų susirinki
mas. Susirinkimui pirmininka
vo A. Draugelis, raštininkas 
buvo F. Grigula. Susirinkime 
plačiai apkalbėta reikalingu
mas surengti pietus Oak Forest 
prieglaudoj esantiems lietu
viams seneliams, panašiai kaip 
kad pereitais metais buvo su
rengta roselandiečių.

Visapusiškai apsvarsčius, šį 
sumanymą, prieita išvadas, kad 
pirmiausia pageidaujama su
rengti išvažiavimas bendrai vi
sų roselandiečių, o uždirbtais 
išvažiavime^pinigais rengti pie
tus varde visų roselandiečių. 
Tikslas labai geras ir remti
nas, kaipo visuomeniškas da
lykas. Kalbamas išvažiavimas 
bus rengiamas Washington 
Heights miškely.

Išvažiavimo surengimui iš
rinkta į komitetą šie asmens: 
J. Gedminas, P. Razmas, V. 
Prušinskas, F. Jokubauskienė, 
A. Sudentas ir P. Mickevičie
nė. Visas rengimo darbas pa
vestas komiteto nuožiūrai.

Susirinkimas nutarė atsi
šaukti ir Į kitas vietos drau
gijas, kurios neprisiuntė atsto
vų, kad ir jos prisidėtų prie 
surengimo. Kaip pasiseks rose- 
laiu|iečių sumanymas įvykinti, 
teks vėliaus pakalbėti apie tai. 
Dabar galima tik spėti, kad 
jis tur būt bus pasekmingas. 
Nes draugijos, prisidėjusios 
prie rengimo, yra visokių pa
žiūrų žmonių — kaip tautiš
kų, taip bažnytinių. Reiškia, 
labdarybės klausime tos drau-

Alberti ne Zvirzin, 3135 W. 
j’ershing Rd., laimėjo gražuo- 
ių konteste trečią $30 vertės 
dovaną. • . . - • , ■

Estelle Evans, 4>145 South 
Halsted St., laimėjo ketvirtą do
vaną ir gavo $15.

Bernice Jakaičiute, 4446 So. 
Sawyer Avė., laimėjo penktą 
dovaną, — $10.00.

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

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

Tea Garden Orchestra.
6:24 p. m.—Sessions Chimes.
6:25 p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
6:30 p. m.—Marty Stone’s Orches

tra.
6:45 p. m.—Maling Bros. Fashion 

Prog.
7:00 p. m.—Olsen &Ebann Time.
7:00 p. m.—NBC—bučky Strike

* Program.
8:00 p. m.—NBC—Arco Birthday. 
8:30 p. m.—'NBC—Maxwel! Conccrt. 
9:00 p. m.—NBC—RCA Hour. x 

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

10:05 p. m.—Chicago Hearld and 
Examiner Ncws Flashes.

10:09 p. m.—Benrus Time.
10:10 p. m.—State Street Tomorrovv. 
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
10:45 p. m.—Wayne King’s Aragon 

Orch.
11:15 p. m.—Public Service—Weath- 

er; Temperature; Correct 
Time.

11:20 -p. m.----- Itusso’s Edgevvatei:
Beach Or.

12:00 mid —Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.
a. m.—Stone’s Congress Or- 
chsetra.

12:45 a. m.—-Tony Nuzzo’s Canton 
Tea parden Orchestra.

670 Kc.—WMAQ—447.5 M.
5:00 p. jn.—Topsy Turvy Time.
5:30 p. m.—Harold Van Horne, Pi- 

anist.
6:00 p. m.—University of Chicago 

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

anist.
6:30 p. m.Sports Announcements.
6:45 p. m.—News Concert Orchestra.
7:00 p. m.—“Health and How to 

Keep It,” Dr. Herman N. 
Bundesen.

7:15 p. m.—Musical Program.
7:30 p. m.CBS—S. W. Straus Co
7:45 p. m.—Musical Program.
8:00 p. m.—WahTs Tip Top Club.
8:30 p. m.—Freeman Shoe Program.
9:00 p. m.—Pabst Memories.
9:30 p. m.—“Old King Coal.”

10:00 p. m.Dan and Sylvia.
10:10 p. m.—Harrison \Veather Re

peri.
10:15 p. m.—Jerrem’s Program.
10:30 p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy.
10:46 p. m.—Motoristą Ass’n of

Illinois.
11:00 p. m.—Upto'vn Village and 

Via Lago Orchestra (3 hours).

970 Kc.—WCFL—309.1 M.

5:00—Junior Federation Club
5:30—WCFL all star Orchestra
6:00—<DeLuxe Mariety Prolgram 

with Edgar Scott, Tenor
6:30—Mary Xblson, Character Sket- 

ches
6:15—Charles F. Wills, Executivo 

Member, C. F. of L.
7:00—Organ recital by Al Carney
7:10—*Rev. Elmer L. Williams
7:20—Organ recital continued
7:30—BulletSn Board, Labor Fla

shes, Agricultural &Weather 
reports

7:45—Adojnh &Rudolph, Comedy 
Tea m

8:00—Saxaphone Solos by Ralph 
Parks

'8:15—*Kennard Barradell, Baritone
8:30—*Johnnie Harmonica Special 

with DeLuxe Variety
8:45—Samuel Plame, Health Talk
9:00—Merry Gardens Ballroom Or

chestra
9:30—*Variety Program
9:45—*WCFL Orchestra with Kas- 

per Program
10:00—*Longine’s Time Signals over 

NBC netvvork
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—Merry Gąrdens Ballroom Or

chestra

Aš JUOZAS KAREIVA tariu 
šifding’t, Ji ei 11 Dr. Dovidoniui už 
sanžinišką ir rūpestingą gydy

mą.
Aš sirgau per tris metus ir 

perleidęs daug gydytojų, bet vis 
buvo be pasekmių. Dėka Dr. 
Dovidoniui dabar jaučiuosi svei
kas. Rugpiučio 7 d. išvažiuoju 
i Californiją prie artisto Vaič
kaus, Sugrįšime Chicagon 1933 
metų parodon. Juozas Kareivio.

(Apgarsinimas)

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

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

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

and Mirandy.
8:59 p. m.—Illinois Watch Time.

KANKYNĖS
MOTERŲ VARGAI

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

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

FEMALE DEPARTMENT, S-M-S 
HEALTH INSTITUTE, 
1869 N./ Damen Ave„ 

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

(Apgarsinimas)

r

Feen&mint
Lasativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos

Aptiekose —15c,25e

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor- 
macijųi šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘGĘ,

672 West Madison Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

3040 West 62nd Street.
RAKANDŲ BROKERIAI

Kiekvienas, ypačiai jaunos vedusios poros, 
esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuvės už sutaupimų mažiausia.

60% cash pamatu
Jokia užsakymas nčra per tnažaa, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmentę rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

Business Service

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojant

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI cigarų, aiskrimo, 
cigaretų ir visų smulkmenų krautu
vė. Parduosiu pigiai, nes esu per
sonas. 1617 S. Ruble St.

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosemę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu į mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42 Place.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, išdirbtas biznis su ar be namo. 
246 So. 13th Avė., Maywood, III.

PATENTAI. Copyright® — išradi
mai visokios rūšies.

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

Į

Boulevard 6520 Bes. Yarda 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

................... O . ■■ — -

- ... O —
J. KORSAK CO.

Malevotojai ir Popie- 
riuotojai 

$5 už kambarį.
530 West 45th St., Chicago.

Tel. Boulevard 7539
Šaukite 7 vai. ryte ar 7 vai. vakare.

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

PETER ADOMAITIS
6630 So. Tai man Avė. 

Tel. Prospect 3938

Help WanteU—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo, 6 dienos savaitėj 
$6.00 i savaitę. S. Tarre, 4705 May- 
pole Avė. !<l

Pianos
PARDAVIMUI pigiai grojiklis 

pianas Gulbrensen.
3219 So. Lime St.

$1,000 BUČERNĖ ir grosernė, ge
ras biznis ir vieta, taipgi galiu mai
nyti ant ūkės. Ateikit pamatyti, pa
šaukite Roosevelt 5532.

Exchange--Mainai
IŠSIMAINO mūrinis moderniškas 

namas 2 fl. po 6 kamb., medinis ga
ražas; mainysiu j biznį arba biznia- 
vą namą, gasolino station arba road 
house. 6348 S. Francisco Avė. Tel. 
Hemlock 4846.

Real Estate For Sale
Nfcinai-Žeme Pardavimui_______

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio! 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkis ir 
kur yja ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

TeL Lafayette 0455

6 RŪMŲ mūrinis bungalov/, for- 
niso šilmą. 2 karų garažas, kaina 
$9,000, $1,000 reikia įmokėti. 3503 
W. 60 PI.

PARDAVIMUI biznio prapertė sų 
2 flatais ir cottage užpakalyj arba 
mainysiu ant loto. Savininkas bar- 
bernėj, 2612 W. 47th St. Telefonas 
Lafayette 4226.

Specialistai rydynae chroniškų Ir ■aujn li
rų. Jei kiti neralSJo jųmla iirydyti, ataflan- 
kyklt paa mane. Mano pllnaa Ifcerzamlnavl- 
maa atidengi) juaų tikrų liga Ir Jei aA apal- 
Inialu jua gydyti, sveikata Juma augryl. Ei
kit paa tikrų apedaliatų, kuria neklaua Juaų 
kur ir kaa j urna skauda, bet pata paaakya 
po galutino itegcamlnavimo—kaa Juma yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 1Q ryto iki 1 ix> pietų

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. vVestern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomLi minėtini 
mit mokestimU.

Mee taipjau perkama morgiHua b 
Real Estate kontraktu*.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marahfield Ava.

tSĮ

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą įmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

Pardavimui negirdėtas 
BARGENAS

Ant 68 gatvės biznio mūrinis na
mas. Storas ir flatas. šiltu vande
niu apšildomas ir 2 karų mūrinis 
garažas. Pigi kaina $15,500, cash 
tiktai $4,500. Biznieriai nepraleiskite 
šios progos, nes užmokate už lotą, o 
murinj namą ir 2 karu garažą gau
nate už dyką. Nepriimsiu mainų. 
Parduodu tik už “cash”. Savininką 
galima matyti nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare. Atsišaukite.

2839 West 63rd St.

PARDAVIMUI 2 flatų biznio pra- 
perte ant Town of Lake priešais 
bažnyčios ir mokyklos. Tel. Republic 
0820, arba Lafayette 8361.


