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Stalinas siekiąs užimt 
Lenino vietą valdžioj
Norįs patapti liaudies komisarų tarybos 

galva ir tuo budu oficialiu Rusijos auto
kratu - Patvirtinama žinios apie komu
nistų partijų užsieniuose krikimą

Neiw York Times korespon-f sieniuose. Savo kalboj, kuri bu-

W. Va. angliakasių 
streikas esąs baigtas
MOBGAiNTOWN, W. Va., 

liep. 10. — Continental Coa 
kompanija tikrina, kadĮ anglia
kasių streikas jos įBrock ka
syklose esąs baigtas. Girdi, 
400, arba 90 nuoš., angliaka
sių grįžę j kasyklas dirbti.

Angliakasių streikas kilo dėl 
to, kad kompanija sumažino 
algas.

Vicekaralius Irwin 
graudena nerim

stančią Indiją
Anglija esanti prižadėjus su

teikti Indijai dominijos tei
sę, ir prižadėjimą išlaiky
sianti

[ Atlantic and Pacific motoj

Lietuvos Naujienos
Ugniagesiai netvarkoj Del motinos nekulturiš- 

ir piliečiai neap- kūmo bandė pasikar- 
sidraudę ti sūnūs

(lentas, \Valter Dura uty, savo 
kablegramoj iš Maskvos parei
škia nuomonę, kad .Juozas Sta
linas, faktinis Rusijos diktato
rius, siekiąs užimti Lenino vie
tą kaip liaudies komisarų ta
rybos prezidentas ir tuo bu
du patapti oficialiu sovietų Ru
sijos diktatorium.

Ligšiol Lenino vietą sovietų 
valdžioje laikė užėmęs Aleksie
jus Bykovas, bet dabar, kai 
dešinysis sparnas komunistų 
partijoje, kurio Bykovas buvo 
vienas vadųK tapo komunistų 
partijos kongrese Maskvoje vi
siškai nugalėtas ir visa deši
nioji opozicija priversta klaup
tis ant kelių prieš Staliną, pa
starasis gali jau drąsiai stum
ti Bykovą šalin nuo . Lenino 
sosto ir pats jame atsisėsti.

Manoma, kad dar komparti
jos kongresui nepasibaigus, 
Stalinas jau nešios ant galvos 
Lenino karimą. Kas bus su 
Bykovu, nežinia.
Bykovas gal visai išlėks laukan 

iš valdžios
Iš pradžių buvo manoma, 

kad jei Bykovas praras savo 
vietą kaip komisarų tarybos 
prezidentas, Stalinas duos jam 
kurią kitą svarbią vietą sovie
tų valdžioje. Dabar, tačiau, ka
da pasirodė, kad kongresas 
piktai nusistatęs prieš Bykovą, 
tad labai galimas daiktas, kad 
jis visai iškris iš bolševikų val
džios aparato.

Stalinas ligšiol neužėmė nė 
kokios vietos sovietų vyriau
sybėje. .Jis buvo tik generalinis 
komunistų partijos sekreto
rius. Bet kaip toks, jis kontro
liavo visą komunistų partiją, 
visą vyriausybę ir visas valdi- 
Žios vietas, kurias kompartija 
dalina. Tuo budu jis buvo fak
tiškas visos sovietų Rusijos dik
tatorius.

Dabar, kai Stalinas užims Le
nino vietą sovietų valdžioj, jis 
pataps jau tikras ir oficialus 
visos Rusijos autokratas. Da
bartinę savo generalinio kom
partijos sekretoriaus vietą jis 
veikiausia paves trims savo ar- 
timiausiems Jr ištikimiausiems 
leitenantams: Molotovui, Ka- 
ganovičui ir Kirovui, bet visą 
jų darbą pats kontroliuos.
Skundžiasi dėl komunistų par

tijų irimo svetur
Įdomi yra kalba, kurią M. 

Manuilskis, vienas komunistų 
internacionalo (kominterno) 
vac|ų, pasakė Maskvos kongre
se apie komunistų padėtį už-

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

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus; šilčiau; vidu
tiniai pietų ir pietų vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 79° F.

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:27. Mėnuo teka 9:37 
vakaro. •

vo Maskvos Pravdoj išspaus
dinta; Manuilskis sako, kad de 
Bucharino “herezijų” komuni
stų partijos užsieniuose, kaip 
Jungtinėse Valstybėse, Vokieti
joj, Švedijoj ir kituose kraš
tuose, praradę daugybę narių, 
čekoslovakų komunistų partija 
netekus 50% savo narių. An
glijos komunistų partija, turė
jus 12,000 norių, dabar betu
rinti vos pusketvirto tūkstan
čio. Vokietijoj ir Franci joj pra
rasta nuo 20% iki 30% par
tijų narių.

Svarbus pakeitimai 
sovietų valdžios 

aparate
Kaip New York Times ko

respondento pranešimą patvir
tindamas, Chieagos Daily Ne\vs 
korespondentas Berlyne, Carroll 
Bender, vakar savo kablegra
moj pranešė, kad Stalinas jau 
esąs patapęs Sovietų Sąjungos 
premjeru, vietoj Bykovo, ku
rio gal laukiąs Trockio liki
mas. Esą padaryta ir kitų griež
tų permainų sovietų valdžios 
aparate, bet tos permainos bu
sią paskelbtos tik dabartiniam 
kompartijos kongresui Maskvoj 
pasibaigus.

Esą visi Stalino oponentai 
pašalinti iš vietų ir pakeisti 
ištikimiausiais jo leitenantais. 
Karo komisaras Vorošilovas 
esąs pakeistas gen. Bliucheriu. 
Valerijonas Kubyševas, augš- 
čiabsios ekonominės tarybos 
(pirmininkas, esąs pakeltas į 
liaudies komisarų tarybos vice
pirmininkus; tuo budu jis už
imsiąs dabar antrą šalę Sta
lino vietą. Kubyševo vietą eko
nominėj taryboj užimsiąs kitas 
gruzinas, Gregory Ordžonikid- 
ze, kuris ligšiol buvo darbi
ninkų ir valstiečių inspekcijos 
komisaras.

Sovietų valdžios projektų 
komisijos vyriausias galva, G. 
M. Kšižanovskis, pakeičiamas 
Janu Budzutaku. Esą ir dau
giau pakeitimų.

Chieagos Daily News kores
pondentas pastebi, kad, kiek 
esą galima spręsti, tų pakei
timų tikslas esąs padaryti Sta
liną absoliučiu ir neginčijamu 
sovietų Rusijos diktatorium. 
Visose svarbiausiose vietose jis 
pastatęs savo draugus, arba iš
tikimus gruzinus, ir tuo bu
du tvirtai paėmęs už gerklės 
visokiai opozicijai ir kritikai. 
Kaip praeity, taip dabar vėl, 
absoliutus Rusijos valdovai esą 
ne rusai.

Nužudė du savo vaiku 
ir pati nusižudė

iMUSSOULA, įMont., liep. 10. 
— Gyventojai iMrs. G. Boyer 
dėl nežinomos priežasties nužu
dė du savo vaiku, paskui pati 
nusižudė.

Lakūnas užsimušė lėk
tuvui nukritus

OAKLAND, Gal., liep. 10.
Nukritęs su savo aeroplanu iš 
3,000 pėdų augštumos, užsimu
šė čia aviatorius Alfredas O. 
Smith, 47 metų amžiaus.

SIMLA, Indija, liep. 10. — 
Lordas Irvvin, vicekaralius In
dijai, kalbėdamas vakar čia 
abiem Indų legislaturos butam, 
pasakė, kad Londono r o u n d 
t a b 1 e konferencija Indijos 
klausimu ateinanti spalių mė
nesį nė kiek nebusianti Simono 
komisijos raportu apribota. Tai 
busiąs visai laisvas, niekuo ne
varžomas, abiejų įšaliu pasita
rimas.

Lordas Irwin pareiškė, kad 
esą sunku ir tikėtis, kad tei
singai jautri ir save gerbian
ti Indija savo valia norėtų po
litinėje Britų imperijos drau
gijoje amžinai pasilikti kaip 
žemesnis jos narys. Anglijos 
vyriausybe esanti pareiškus, 
kad Indijai pagaliau busianti 
suteikta dominijos teisė, ir tas 
(prižadėjimas pasiliekąs neat
mainomas.

Neramumai nesiliauja
Tuo tarpu, kai vicekaralius 

ordas Irwįn savo kalboj tiese 
alyvos šakelę Indijai, Įvairiose 
pussalio vietose Įvyko indų na
cionalistų riaušių ir susikirti
mų su policija. Gudijatame po- 
icija du kartu šovė į riauši

ninkų minią, ir vienas jų bu
vo užmuštas, keletas kitų su
žaloti. Kalkutoj į policijos in
spektoriaus namus buvo nume
sta bomba, bet^ žmonių niekas 
nebuvo užgautas. Pešavare taip 
jiait buvo išsprogdinta bomba. 
Simloj, kai vicekaralius Irwin 
atvyko į legislaturos rūmus, j j 
pasitiko indų nacionalistų mo
terų būrys šauksmais: “Nė ko
čios taikos! Valio revoliucija!”

162 angliakasiai žu
vo Vokietijoje

NEUBODE, Vokietija, liep. 
10. — Apskaičiuojama, kad 
Wenceslaus anglies kasyklose, 
kuriose vakar Įvyko baisus du
jų sprogimas, žuvusių darbi
ninkų skaičius siekia 162.

Daugiau kaip aštuonios de
šimtys kūną jau išimta iš ka
syklų, daugelis- jų taip apde
gę, kad sunku bepažinti.

Kasyklų valdininkai sako, 
kad kasyklų tuntliuose esą dar 
81 angliakasys uždarytas. Jų 
likimas nežinomas, bet valdi
ninkai nesitiki, kad jie butų 
dar gyvi išgelbėti.

Keturias dešimt devyni an
gliakasiai buvo išgelbėti gyvi, 
bet dauguma jų yra pritroškę 
nuodingais gazais ir yra kri- 
tingoj padėty.

MANIWAKI, Que., liep. 10. 
— Malinęs upėj, netoli nuo čia, 
prigėrė kethri miško darbinin
kai, bandydami paleisti upe 
plukdomų rąstų kamšą. Du ki
ti1 jų draugai išsigelbėjo.

Vita Shoemaker. kuri parašiutu laimingai nukrito nuo 3 my
lių aukštumos. Paveiksle parodoma, kaip ji krinta iš lėktuvo

Suomiai uždaro par
lamento duris ko
munistų atstovams

—1 _r '' ' |

HELSINKIS, Suomiai, liepos 
10. — Suomių seimas vakar 
150 balsais prieš 58 priėmė 
vyriausybės pasiūlytą Įstatymo 
projektą, kuriuo visi komuni
stų atstovai pašalinami iš sei
mo.

Įstatymas buvo priimtas bur
žuazinių partijų atstovų bal
sais. Visi socialdemokratai bal
savo prieš įstatymą.

Negrų karo motinos 
protestuoja prieš jų 

diskriminavimą
N1EW YOBKAS, liep. 10.— 

Penkiasdešimt negrų aukso 
žvaigždės motinų, kurios turė
jo šeštadienį išplaukti j Fran- 
ciją žuvusių per pasaulinį ka
rą savo sūnų kapų aplankyti, 
anuliavo savo rezervuotas vie
kas laive ir pasiuntė preziden
tui Hoovcriui skundą, kad jos 
esančios diskriminuojamos — 
skiriamos nuo baltų moterų.

Jos sako, kad negrų moti
nos esą siunčiamos per vande
nyną daug menkesniais, piges
niais ir ne taip greitais lai
vais, koki parūpinami baltoms 
motinoms. Tuo tarpu kai val
džia kiekvienos baltos motinos 
kelionę į ten ir atgal apmo
kanti laivų kompanijai po $175, 
tai kiekvienos negrės motinos 
tokia kelionė apmokama tik 
po $100.

Penki žmonės žuvo 
lėktuvui nukritus

t AIRAN1SAS PA®, Texas, 
liep. 10. — Keturias mylias nuo 
čia šiandie nukrito aeroplanas. 
Penki juo skridę žmonės už
simušė.

Žuvusieji yra: Murat Boyle, 
Raymond Watson, Eugene 
Lynn, Roy Dellano ir Gene 
Gabbert, visi žymus Kansas 
City piliečiai. Aeroplanui pilo
tavo Gabbert.

SAN JUAN, Porto Rika, liep. 
10. — Sugavęs upėj žuvį, žu
vautoj as Antonio iRamos, ei
damas vietos papročiu, bandė 
ją užmušti nukąsdamas galvą. 
Bet žuvis stipriai pasipurtė ir 
Įstrigo Rarnoso gerklėj. Ramos 
nebegalėjo jos ištraukti ir nu- 
troško.

PITTSBUIRGH, Pa., liep. 10. 
— Bijodamas, kad jam nereik
tų visą likusį gyvenimą būti 
be kojos, nusišovė čia kasyk
lų darbininkas George Dunbar.

Anglies kasyklos jam buvo 
sužeistos abidvi kojos, ir gy
dytojai pasakė, kad viena ko
ja teks nupjauti.

Lewis, angliakasių 
vadas, kaltas drau

smės sulaužymu
SPĮRINGFJEIIJ), III., liep. 10. 

— Miaster in Chancery Trut- 
ter, kuris tardė Illinois anglia
kasių unijos bylą prieš Johną 
L. Lewisą, internacionalinį ka
syklų darbininkų unijos prezi
dentą, pripažino Lewisą kaltą 
dėl teismo paniekinimo (con- 
tempt of count) laužymu tei
smo drausmės (injunetion), 
kuriuo jam buvo užginta mai
šytis Į 12-to (Illinois) distrik- 
to unijos reikalus.

Master in Chancery’ tačiau 
randa, kad Leftvis, neklausyda
mas teismo drausmės, vis dėl
to turėjęs gerų norų, ir pata
ria nebausti jo.

Žemės drebėjimas 
Guatemaloj sugrio

vė daug namų
GUATEMALOS MIESTAS, 

liep. 10. — žemės drebėjimai, 
kurie per pastaras kelias sa
vaites nuolatos atsikartojo ry
tų Guatemaloj, vakar buvo ypa
čiai smarkus. Supurtymai bu
vo jaučiami ir Guatcmalos so
stinėj.

Gauti pranešimai sako, kad 
Guazacapane žemės drebėjimas 
sugriovė, daugiau kaip dvide
šimt namų ir keletą valdžios 
trobesių. Tapa Lapos miestely 
sugriuvo viena bažnyčia, ir ke
letas asmenų buvo sužeisti.

Amerikos profesorių 
partija tyrinės padėti 

Rusijoj
(MASKVA, liep. 10. — Į Ma- 

skvą atvyko dvidešimt penki 
Amerikos universitetų profeso
riai ir mokytojai, kurie keti
na pavažinėti po Rusiją tikslu 
patirti jos ekonominę padėtį ir 
sovietų valdžios penkerių metų 
industrializacijos programo pa
sisekimą.

Ekskursininkų partijai vado
vauja prof. Henry R. Seager, 
Columbijos, universiteto ekono
mikos skyriaus galva, buvęs 
Amerikos Ekonomijos draugi
jos, pirmininkas.

PAPILE. — Kaip jau buvo 
pranešta, birž. 14 d. naktį čia 
buvo gaisras. Sudegė Pr. šliau- 
terio ir iMiekaus trobesiai, Sto
ties gatvėje. Atvykus gaisrinin
kams degė kalve ir namai tik. 
ką pradėjo degti, bet nelaimei 
gaisro gesinamos mašinos ne
veikė (tur būt, užsikišusios bu
vo) ir vandens nebuvo, nors 
tie trobesiai stovėjo ant upės 
Ventos kranto. Matyt gaisri
ninkai menkai prižiūri savo ma
šinas ir tuščiais bosais važiuo
ja gaisro gesinti, kad iš to
kios menkos kavės jiems pa
tiems bežiūrint dar leista su
degti trims trol>esiams. Nuo
stoliai siekia apie 30,000 lit.

Nusišovė viršaitis
(Savo bute nusišovė Šilutės 

ap. šakunelių vai. viršaitis 
Gruzinas. Dieną anksčiau ap- 
skr. viršininkas ji pašalino iš 
pareigų.

Darbiečių kandida
tas laimėjo rinki

mus Suffolke
AYLSHAIM, Anglija, liep. 10

— Vakar įvykusiuose papildo
muose rinkimuose Į parlamen
tą North Suffolke vėl laimė
jo Darbo partijos kandidatas, 
'LadĮy Buxton.

Ji gavo 14,821 balsą prieš 
konservatorių kandidato T. A. 
Cooko 14,642 balsu.

Papildomieji rinkimai įvyko 
dėl darbiečių parlamento na
rio, Noelio Buxtono, Lady Bux- 
ton vyro, pakėlimo į perus.

Pirko Jupiter-Venus- 
Mars-Juno geležinkelį 

už — $2.80
PALM BTAiCII, Fla., liep. 

10. — Pilietis G. P. Corrigan 
nupirko čia vieną geležinkelį. 
(Geležinkelis pramintas garsiu 
Padangės Geležinkelio vardu, 
nes jis jungia Jupiterą, Venus, 
Marsą ir Juno. Bet tai tik Flo
ridos kaimeliai, o ne dangaus 
kūnai. Pats geležinkelis ne koks, 
viso jo '— 8 mailės, bot ir pi
giai pirktas. Už taksus. Viso
— $2.80. .

Prašo ištraukt Jungti
nių Valstybių kareivius 

iš Nikaraguos
NEW YOBKAS, liep. 10. — 

Pan-Amerioan Fellowship of 
Beconciliation pasiuntė prezi
dentui Hooveriui laišką, pra
šydama, kad Jungtinių Valsty
bių kareiviai butų ištraukti iš 
Nikaraguos.

Laiške sakoma, kad Ameri
kos imperializmas esąs Kellog- 
go pakto laužymas.

Statybos geležies dar
bininkai laimėjo dau

giau algos
KANSAS CITY, Mo., liepos 

10. — Organizuoti statybos ge
ležies darbininkai, kurie liepos 
1 dieną mete čia darbą, rei
kalaudami daugiau algos, strei
ką laimėjo. Vietoj $10, nuo šio 
laiko jie gaus $10.50 dienai, 
o nuo ateinančio sausio 1 die
nos — $11 dienai. Sutartis pa
daryta dvejiems metams.

RIšKONYS, Dusetų vai., Za
rasų ap. čia vienas gana tur
tingas ūkininkaitis susimylėjo 
su panele ir norėjo ją vesti. 
Tačiau tam pasipriešino mo
tina. Kadįangi ūkininkaitis, kaip 
kalba žmonės, dėl numylėtinės 
atsidūręs keblioj padėty, tirt 
nepakeldamas gėdos bandė pa
sikarti. Išgelbėjo kaimynai.

Šaudymai ties adminis
tracijos linija

Iš Ukmergės pranešama, kad 
netoli administracijos linijos 
birželio 8 d. nuo 9,30 vai. iki 
12 vai. lenkai šaudė iš kulkos
vydžių ir šautuvų, šaudymo 
kryptis buvo Museikių kaimas; 
tokiu budu kulkos lėkė Į mu
sų pusę.

Taip pat pranešama iš Laz
dijų, kad lenkų pasienio sar
gybiniai metė granatą per Igor- 
kos upelį į šiapus administra
cijos linijos, netoli Kapčemies- 
čio plento. Granata sprogo, ta
čiau jokių nuostolių nepada
ryta.

Kiek svetimšalių suteik
ta Lietuvos pilietybė
Nuo 1928 m. vasario 16 d. 

iki š. m. vasario 25 d. peržiū
rėta 901 prašymas priimti Lie
tuvos pilietybę. 494 prašymai 
atmesti, 407 patenkinti. Dau
giausia prašymų buvo iš Kau
no, (Marijampolės ir Vilkmer
gės apskr., mažiausia Kretin
gos.

Gaisrai
Birželio 11 d. Skuode dr. 

Gurausko garaže užsidegė au
tomobilis, o nuo jo tvartas ir 
daržinė sudegė. Nuostolio apie 
10,000 lt.

Tą pačią dieną Daktarų kai
me Kretingos aps. iš nevalyto 
kamino užsidegė vieno pilie
čio gyvenamas namas ir sude-

Birželio 11 d. Vytelinės Ro
kiškio ap. valdžios miške kilo 
gaisras ir sudegė 14 hekm. jau
no miško. Gaisro priežastys 
aiškinamos.

Dega valdiški miškai
KAUNAS, Birželio 22.—Kaž

kam padegė Alytaus apsk. Moc- 
kunų mišką, kurio išdegė 10 
ha. Nuostolių — 5000 lit.

Birželio 24, Juros miškų urė
dijoj, iBapilvių girininkijoj už
sidegė jaunas miškas ir išdegė 
jo 100 ha. Nuo miško užsidegė 
Pališkių girininkijos sandėlis, 
kuriame buvo 1(NM) metrų po
piermalkių, daug pagamintų 
telefonų stulpų, pabėgių ir pir
klių neatsiimtų iš sandelio mal
kų.

Nuostolių apskaičiuota apie 
100,000 lt. Kaltininkai ieško
mi.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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RAUDONASrdt: GRĄŽTAS
DIDESNIS DŽIAUGSMAS, 

NEKAIP BUTŲ BYLĄ 
PRIEŠ SLA LAIMĖJĘ

Ježednevnos tavorščius Valo- 
nis baisiai nudžiugo, radęs an- 
trudienio ‘Naujienų’ A [įžvalgoj 

paminėtą ‘Vilnies’ vardą.

—Aha! — džiūgauja Valo- 
nis: — pats Grigaitis dabar 
prisipažino, kad jis skaito ‘Vil
ui’!

Nenorėčiau padaryt smutko 
tavorščiui Valoniui, bet jo 
džiaugsmas buvo truputį per
dėtas: Grigaitis jau antra sa
vaitė ramiai švenčia vakacijas 
Kentucky — toli toli nuo Chi- 
cagos, kur jis ir norėdamas ne
galėti! .pamatyt ‘Vilnes’ ježe
dnevnos. —R. G r.

Iš SLA. TEISMO GRĮŽTANT

Kas ten rėkia,
i. Kas ten šaukia, 

; i Kati net strytai plyšta?
| Bene musų

Komisarai
i Jau iš teismo grįžta?

Slėpkit, slėpkit 
Savo centus —

; Slėpkit ko giliausiai, 
Nestovėkit 
Čia ant tako — 

Bėkit ko toliausiai.
Tik aš vienas

. Pasiliksiu, 
Komisarus 
Pasitiksiu

Švilpdama!, rėkdama!!

šaukia, rėkia 
Komisarai:

Kur tavorščiai musų?
Mes tai tuoj am, 
Kuisą varom

Vis dėl labo jūsų — 
Kur l.'Umaškos? 
Kur penkinės? 
Kur ilolerkos? 
Dešimtinės? —

Duokit mums, duokit mums!;
♦

Daugiau aukų
Ncbeduosi m,

Ko, perkūnų, stangiai?
Ar nežinot, 
Kad bedarbė?

O Jus reikalaujat!

Kai supyko 
Komisaras —

politinę žinią iškraipo ir su- 
klastoja taip, kad ji sutiktų su 
komiįvterno tėiiais, o ne su 
tiesa.

lokio bolševikiško telegramų 
klastojimo pavyzdžiu gali būt 

ir andai “Vilnies”
ta telegrama iš Krakovo, pa

vardyta “įgilkijos ‘socialistai’ 
užstoja Pilsudskj.” Tą telegra
mų “Vilnis” savo skaitytojams 
pakepė šitaip: •

“Opozicija prieš dabartinį 
kruvinąjį Pilsudskio režimą 
didėja. Šiomis dienomis Kra- 
kove 6 politinės partijos, 
griežtai nusistačiusius prieš 
Pilsudskio režimą, atlaikė 
slaptą suvažiavimą. Visi vien
balsiai priėjo prie išvados, 
kad kruvinasis diktatorius 
Pilsudskis turi tuojau pasi
traukti ir užleisti vietų par
lamentarinei valdžiai... ‘So
cialistai’ atvirai palaiko Pil
sudskio pusę.”
Iš tiesų, Associated Press ži

nioje, kurią “Vilnis” naudojos 
savo fabrikatui, buvo aiškiai 
pasakyta, kad tame suvažiavi
me, kuris visai nebuvo “slap
tas”, dalyvavo ir lenkų socia
listų partija ir ji, kartu su ki
tomis opozicijos partijomis, 
priėmė bendrą rezoliuciją prieš 
Pilsudskio valdžią.

liet, matote, bolševikų vy- 
! riailsias uždavinys yra visais 
i budais šmeižti socialistus, nes 
! jie negarbina raudonos magiš
kos Kasiejos, ir Lenino nepri
pažįsta šventuoju. Tad ir apie 

llenkų socialistus, dalyvavusius 
Į opozicijos suvažiavime, musų 
bolševikų “Vilnis” pasistengė, 
kaip reikiant, sufabrikuoti 1m>1- 
ševikiškų melą, busią jie pa
laiką ‘PiLudskio pusę’.

— Raudongrąžtis.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwe!l St„ 

CHICAGO, ILL.k________ —______

Tarp Chicagos 
Lietuvių

nepaprastai įdomus visiems A- 
■merikos lietuviams.

Atminkite laiką — 8 valan
dą penktadienių vakarais ir pa
tarkite savo draugams atsukti 
radio Wennersten’s progra- 
mams, susidedantiems iš my
limų jų Lietuvos dainų.

Nauji radio progra
mai lietuviams

Liauciies dainos iš gimtinio 

krašto, dainos iššaukiančios 
brangius atsiminimus apie Ue- 
tuvą, skausmo ir linksmybes 
dainos sudarys naują eilę Lie
tuviškų Badio Programų, pra
dedant šiandie vakaru, iš sto
ties \VBK\I, 8 valandą.

Visas pastangas <|eda Wen- 
nersten’s Molt-Hop, rengėjai šių 
programų, padaryti juos tikru 
Lietuvos dainų atvaizdu. Štai 
kode! jie bus sudaryti ne tik 
iš kurinių gabiųjų Lietuvos 

kompozitorių, bet 'taipjau iš 
dainų pačių žmonių, liaudies 
dainų, kurios išreiškia tikrą 
tautos sielą — dainos gimusios 
iš sunkaus darbo, iš pertek
liaus, iš vargo — piemenų dai
nos, meilės dainas pakilių dai
nos ir lopšinės.

A. Žymantas, “Naujienų” 
štala) narys, pasakys trumpą 
kalbą, pasveikindamas klausy
tojus, suprantančius lietuvių 
kalbą.

Šie programai siunčiama lie- 
'tuviams, kaip įvertinimas to, 
kad daugelis Amerikos lietuvių 
grocerninkų, kurie pardavėja 
Wennersten’s Malt-IIop, Paten
tuotą Malto Sirupą, su tikro
mis mielomis, nusendytą tiesiai 
kone (blėkeje). Tie dyleriai 
Ghicagoje, Joliete, Auroroje, 
Ciceroje, Benwyne, Melroso 
Parke, IBocklorde ir daugelyje 
kitų miestų, visi bendrai tiki
si, kad kalbami programai bus

Nelaimė atlankė ge- 
rai žinomu lietuviu šeimyną
Liepos 3 dieną šių metų mi

rė p-nia Metrikienė, gyvenusi 
96 Vernon street, Worcester, 
Mass., plačiai žinoma toje apic- 
linkėje, kaip gera veikėja lie

tuvių tarpe ir dora motina.
P-nia Metrikienė persiskyrė 

su šiuo pasauliu dar nesulau
kusi senatvės, ir todėl jos mir
tis yra nuostolis ne tik jos šei
mynai, bet ir vietos lietuvių 
visuomen i nei (8a rbuotei.

P-nia Metrikienė sirgo visai 
trumpą laiką. Ji buvo palai
dota liepos 7 dieną.

Paliko -vyrą, šunų ir <lnl<te- 
yi Julę. Panelę Metrikaitę tn- 

rėjo progos matyti ir kai ku
rie susipažinti ir chicagicciai. 
Ji buvo delegate S.L.A. Seime, 
atstovaudama 318 kuopą. Ji 
taipgi dalyvavo išpildyme Sei
mo koncerto programo, 17 die-

ną birželio, Lietuvių Audito
rijoj.

P-Je 'Metrikaitė yra daininin
kė, ne tik savo moksle, bet bai
gusi muzikos konservatoriją 
Boston, Mass.

Liūdna, kad nelaimė ištiko 
taip gražiai gyvenusią šeimy
ną. Iš savo pusės reiškiu užuo
jautos visai Metrikų šeimynai, 
žinodamas kaip jie visi velio
nę gerbė ir mylėjo.

Draugas.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI
PASIRENGg JUMS PATARNAUTI

Bliaudams išsižiojo.
Ant rytojaus
Savo “Vilnį”

Visą pr i peizojo: —
Jus buržujai,

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

Del smulkmenų rašykit

Išdavikai;
Jus judošiai,
“Cicilikai”,

Mus priešai, mus priešai...
— Pustapėdis.

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

KAIP REIKIA KLASTOTI 
TELEGRAMOS

Kaip reikia bolševikiškai kla
stoti telegramos ir geru pinigu 
leisti jas savo skaitytojams, vi
sų bolševikiškų organų redak
toriai turi pasimokyti iš chi- 
cagiškės “Vilnies.” Ji kiekvie
ną beveik telegrafo agentūrų

Užlaikau čeverykus dėl visos 
šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl štarkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios sku- 
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

/ .." "" " — 11 | ■ ■■"

The ERIE LIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS Į

NEW YORKA
Žemiausios Kainos

NEVV YORK EXPRESS
Išeina is Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna i New Yorką (Jersey City Sta)

THE ER1E LIMITED
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00
3:15

A.
P.

M.
M.

8:45 P. M.
9:30 P. M.

10:20 P. M.
6:00 A. M.

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės:
z---------------------------------------------------------------------

30 dieną Ekskursijos j Now York 
Kiekvieną Subatą 
$46.05 Round Trip

L-------------------------------------------- ------------------------ /
CITY T1CKET OFFICE, ii»3 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Wabash 4600
Dearborn Station. Telefonas Harrison 9830 

arba
H. T. IIARL0W, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St.

ERIE RAILROAD SYSTEM

WHEREVER YOU GO YOU FIND

Blue 
Ribbon 

Malt 
Extract

BESBOLO SKOBAI!
Pasiklausykite Bluo Ribbon Malt Sport Report kiekvieną vakarą 

6:30 v., Daylight Saving Time, iš WMAQ stoties, Chicago.

KAS VALANDĄ
• . . ' ,< jj . p

.i . I ,

LaiKrodžiui Mušant
Į PIETVAKARINĮ MICHIGANĄ

Naujos Žemos 
Round Trip Kainos

(Sugryšti reikia i 21 dieną)

Iš Chicagos j

Grand Beaeh ............ $3.05
New Buffalo .................. 3.20
Union Pier .................... 3.55
Lakeside .....................   3.60
Harberb ............................. 3.75
Sawyer ............................... 3.85
Rridgman ......................... 4.05
Stevensville ................. — 4.30
St. Joseph ...................... 4.75
Benton Harbor .............. 4.75

Vaikams 5 ir jaunesniems 
kaip 12 mėty, pusė kainos. 
Tikietai parsiduoda kasdie
ną stotyse ir vidurmiesčio 
informacijų ir tikietų ofise, 
Outing and Recreation Bu- 
reau, 72 W. Adams St., tel. 
Randolph 8200.

Greiti South Shore Line trauki
niai išeina iš vidurmiesčio gali
nės Illinois Central Suburbai! 
stoties, Randolph St ir Michigan 
Avė. ir sustoja prie Van Buren 
St., Roosevelt Road, 53rd St. 
(Hvde Park), 63rd St. (Wood- 
lawn) ir Kensington (115th St.),.

Benton Harbor 
Sto Joseph

Union Pier - Lakeside

—Ncw Buffalo — Grand Beach — Savvyer —

Bridgman — Stevensville — Harbert

Dabar, pirmą kartą istorijoj, reguliaris patarnavi
mas į Pietvakarinį Michiganą “kas valandą laikro
džiui mušant” iš Chicagos! Patogus motoriniai bu- 
sai pasitinka Michigan City kiekvieną South Shore 
Line traukinį, išeinantį iš Chicagos tarp 6 vai. ryto 
ir 7 vai. vakare paprastomis dienomis, ir tarp 6 vai. 
ryto ir 9 vai. vakare šeštadieniais. Ši sceniška kelio
nė Michigan ežero pakraščiu į S t. Joseph ir Benton 
Harbor yra naujai ištaisytu U. S. Highway No. 12, 
išėmus per Union Pier ir Lakeside. Round Trip ke
lias iš Chicagos į Benton Harbor ir St. Joseph kai
nuoja tik $475. Žemesnės round trip kainos į tarpi
nes vietas Michigane.

CHICAGO SOUTH SHORE and SOUTH BENĮ) RAILROAD

| S. L. Fabian & Co. i
i - 809 W. 35th.St. Į

Į B. R. Pietkiewicz !
& Company |

2608 W. 47th St. j
Tel. Lafayette 1083 X

X A. Grigas & Co. | 
| 3114 So. Halsted St. i
X TeL Victory 4898

! M. Rozenski & Co. X
i 6542 So. Western Avė. f

^£OSpCCt

| S. P. KazweU & Co. Z
S 2839 W. 63rd St. . i
2 Tel. Republic 8§99

. J. Yushkewitz Į
i 2433 W. 69th St. 1

Tel. Prospect 3140 .gr -m- —i?
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■■■■ ■■■■ ■ 1 ■ ■■■■■■■■■■ M ■■■—■ ■■■-.. ■ ■

t M. J. Kiras f
į 3335 So. Halsted St. 1

Tel. Yards 6894

f J. N. Zewert”& Co? j
5339 S. Central Avė. XV S. E. Cor. Archer and Central 2

■ Tel. Prospect 8759

z B. V. Milaszewicz I
2 4600 So. Woo<l St. f

Tel. Virginia 0117 i

g J. J. Zolp j
4559 So. Paulina St. $

i Tel. Yards 0145

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 .pūsles, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas^ žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles 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.
OFLSO VALANDOS: nuo JO ryto iki 8 v. vak. Nedčliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawfbrd 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12lh STREET'

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th St. & Western Avė.

Saukite YARDS
1770 dėl 

VALYMO už 
Naujas Žemas Kainas

* Išvalomi ir Suprosinami

Vyrą 
Siutai, 
Topkautai 

Moterų 
Paprastos Dresės 
Kautai

I šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

; -00
; -00
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Svarbu!

Lietuvių spulkų darbuotojų 
dėmesiui

Skoli-
laikys

Lietuvos Statybos ir 
nimo Bendrovių Lyga 
savo bertaininį susirinkimą lie
pos 19 dieną 1930 m., šešta
dienį, apie 7:30 valandą vaka
re, Lietuvių Auditoriume, prie 
9-tos ir Lincoln gatvių, \Vau- 
kegan, 111. •• * •

šį išvažiavimą rengia Wau- 
keganiečių spulka, kaip ekskur
siją Chicagos spulkų delega
tams.

Kurie važiuos, tai meldžiu 
Lygos raštininkui priduoti sa
vo vardus, kad galima butų 
pranešti Waukeganiečiams kiek 
asmenų atsilankys.

John J. Zolp, rast.

Rožių Žemė
Jau ir tavorščiams nesiseka 

žvejoti aukos iš masių. Ta- 
vorščių buvo tikslas užkariau
ti mases, o paskui iš jų žve- 
jotis. Teorijoje planas buvo 
geras, bet praktikoje negalima 
jis įvykinti. Tavorščiai turės 
griebtis kitokių priemonių, kad 
gauti daugiau aukų.

šiuo laiku tavorščiams aukų 
būtinai reikia: jie turi užvedę 
bylą prieš Susivienijimo Pildo
mąją Tarybą. Jie pasakoja be- 
sibylinėjantys narių labui. Jei
gu tai tiesa butų, kam tad Pet
ronis’ nori įlysti į vice-pirmi- 
ninkus nebūdamas išrinktas. 
Argi ne sarmata per teismą 
briautis į vice-pirmininkus ?

Kuris šiek tiek žmoniškumo 
turėtų, manau to nedarytų. 
Bet dabar, prisidengęs “pro
gresyvių” kauke, jis daro sar
matą kitiems nariams, o prie to 
ir Susivienijimui nuotolius.

Petronis landžioja po Susi
vienijimo kuopas ir varo agi
taciją, kad jo- planą paremtų ir 
aukautų pinigus bylai. Nariai 
turėtų neduoti nė cento tam 
tikslui. Jis daro su byla ža
los Susivienijimui, o prie to 
dar prašo aukų. Mat, kaip gud
rų planą sugalvojo tavorščiai, 
idant gauti aukų.

Jau įvyko keli susirinkimai, 
sušaukti saviškai. Tavorščiai 
pėrvarė tarimą nebesiųsti pi
nigų į Susivienijimo Centrą, 
bet pasiųsti juos į savąjį, bol
ševikišką centrą. Pinigus sudės 
tavorščių sekėjai. .

Jeigu tavorščių sekėjai ne
protaus ir darys pagal jų pa
liepimus. siųs pinigus į jų 
centrą, tai manau, ne vienas’ iš 
jų bus susependuotas, o pas
kui išbrauktas ir iš Susivieniji
mo. Tavorščiai tiešija savo 
sekėjus, kad jų pinigai bus su
laikyti tik kol teismą “laimės”. 
Kiek man žinoma, jie, laimėti 
negalės, nors per dešimtį me
tų bylinėtųsi, šmeižimu ir 
pliovonėmis teismą laimėti ne
galima.

Bacevičius 
ūpą sukelti, 
cionieriumi.
narys žino, kad Susivienijime 
revoliucijos nereikia kelti. Tai 
kam toki narį siūloma per 
teismą į prezidentus? Jeigu jis 
bus tinkamas, tai patys nariai 
galės jį išsirinkti. — R.

važinėtis, tai tik pamąstykit 
kiek pinigų reikia valdžiai iš
leisti, kad vieškelius užlaikyti!

Liepos' 4-tą dieną p-nų Če- 
pukų kaimynai pamanė, kad ir 
Čepukai madas gaudo, kada jie 
išvažiavo su savo Buicku į 
VVausau, Wisconsine. Taip 
kaimynai manė; bet artimieji 
draugai žinojo, kad čepukai tu
rėjo tikslą važiuoti į Wiscon- 
coną—apžiūrėti ūkį, kurį jie 
ketina apmainyti ant lotų.

Kelyje p-nai čepukai patė- 
mijo madų sekiotojų autus ap
sivertusius ravuose; keli autai 
buvo taip susirūpinę mados se
kimu, kad jie kaktas’ suraukę 
savo stiklines 
tam išdaužė, 
savininkai

kur musų generolai mus pa- 
muštravojo dar ir prisakė vi
siems laikytis tos pačios tvar
kos antradienį. Prie viso to 
Pruseikovič iš šalies pridūrė, 
kad visos tavorškos remtų 
mus, ne vien priešaky būda
mos, bet ir užpakaly.

Utarninko rytas buvo apsi
niaukęs ir atrodė lietingas, 
taip kad revoliucijai kelti oras 
buvo visai neprielankus. Todėl 
mes prie revoliucijos nesiren- 

Vienok tykojom smurto 
padaryti bolševikiškai-

norėdamas narių 
pasiselbė revoliu- 
Juk kiekvienas

North Side
o, tos mados, mados—prie 

ko jos žmogų nepriveda! Juk 
dabar, kaip įėjo mada autais

kokybės 
pasau- 

suk lysti 
tvrumo

Tai yra ge- 
pinigas gali 

ka kiekvienas 
kurie jį var- 
pasakys. Pa-

žinrfik “Tonlo” pa
veikslo ant viršaus 
kiekvienos blekinčs.
Knygnta paduodanti 
receptus gerų daly
kų valgyti bus pri
siųsta bile kur dy
kai ant pareikalavi
mo.

(Kaip sakomai
CHINIJOJ '

geriausias 
ką pinigas gali pirkti”. 
Buihveiser Barley - Malt 
Syrup nustato 
standardą visam 
liui. Jus negalite 
su 190 nuošimčių 
produktu, kuris neturi sa
vy substitutų, priemaišų, 
fillcrių, dirbtinės spalvos 
ar skonio... 
riausias ką 
pirkti—štai 
iš milionų, 
toj a, jums 
bandykit vieną blekinę ir 
patys pilniausia įsitikin
kite, kad apsimoka var
toti geriausį.

Sendintas 3 mėnesius 
gaminant

Anheuser'Bnscb

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS - TIRŠTAS - NĖRA KARTUS

Western Sales Corporation ** 
1525 Newberry Avė,

Distributors', Chicpįo^llL
Phone Canal 7051

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS
taipgi išdirbėjai Busch Extra Dry Ginger Ale BM-160

gėm. 
keliu 
fašistišką pervartą.

Kaip tik prez. Gegužis pa
reiškė, kad “mandatų komisi
ja išduos raportą”, tai musų 
generolai užkamandavojo ir 
mes visi sustojom ir pradėjom 
vakarykščios
knarkimą, šaukėm, 
pom ant krėslų ir 
šus buvom gatavi 
po kojų.

Bet štai apie 10

madą.

akis vienas ki- 
Net ir keli autų 

buvo nukentėję, 
sekdami tą naujai išmislytą

Bet p-nas Čepu kas, tu
rėdamas kelionės tikslą ir bū
damas atsargus, o taipgi sek
damas psichologijos principus, 
savo būrelį saugiai nuvežė p

Gerai išvažiavo; gerai ir par
važiavo p-nai čepukai, apžiūrė
ję ūkį ir pasigerėję upeliais ir 
pušimis apaugusiais kalnais. 
Su čepukais važiavo ir real- 
estatininkas Petrulis.

Gero pasisekimo p-nams če- 
pukams visuose jų sumanimuo- 
se!—Del Ko.

Raportas iš progre 
šyvių fronto SLA.

Seime
Gerbiamieji! Aš žinau, 

tamstų kuopos narodas 
progresyvus, tad aš noriu į 
tamstas pakalbėt atvirai apie 
nuotikius SLA. seime.

Musų progresyvių fronto na
rodas suvažiavo visas nedėlio
ję, taip sakant, prieš pietus. 
Musų kamandieriai peržiurėjo 
mus visus Halsted ulyčioj ir 
užkamandavo, kad visi būtu
mėm fronte ir maršuotumėm 
į Meldažio salę padaryt, žno- 
čijasi, manevrus.

Apmaršavom visi krugom, 
susėdom visi parėtkaunai ir 
laukiam. Musų generolai, su
stoję, darė rodą kaip pradėti 
manevrus. Tavorščius Mizaro- 
vič-Rasaoda, kuris Pietų Ame
rikoj tyrinėjo svarbius daly
kus, papasakojo savo plačius 
patyrimus ir apie SLA. seimo 
reikalus. Po to p-lė Yes-yes 
perskaitė, citromis įrodydama, 
kiek musų pusėje yra komu
nistiškai progresyviškų tavorš- 

ir tavorškų, sudarančių 
Musų priešo 

numatoma apie

kad 
yra

čių ir tavorškų, 
apie 170 asabų. 
pusėje buvo 
300.

Bet čia mus 
rodė ne kvaili, 
skelbė, kad priešo pusėje apie 
šimtas kareivių yra “dreftyti” 
nelegaliai ir jiems busiančios 
atimtos “faitavimosi” teisės. 
Kalbėjo gana daug ir kiti ta
vorščiai ir tavorškos, ir paga
lios nutarėm, kad ir mirsim, 
bet priešui nepas’iduosim.

Čia pat vietoje išrinkom ge
neralinį štabą, į kurį įėjo, 
kiek atmenu, sekantys tavorš
čiai : Andriulevič, Buividovič, 
Bacevicovič, Mizarovič, Milovič, 
Jusovič, šalaviejavič, šarkuno- 
vič ir keletas kitų. Mums pras
toms pieškoms įsakyta, kuo
met bus duota kamanda, rėkti 
ir kojom trypti, kad sukelti 
daugiausia skandalo ir kad tuo 
išgąsdinti priešą. Šitaip susi
tarę ir apžiūrėję visas pozici
jas, laukėm 
kę traukėm

Panedėlio 
užtekėjus iš 
kad paprastai. Mes susirinkom 
visi ir susėdom drauge su sa
vo priešais. Apie 10 vai. ryto 
mes paleidom pirmą šūvį sėdė
jimu, kuomet jie, giedojo Lie
tuvos himną. Po šito pradėjom 
nuolatines atakas. Skandali- 
jom visą dieną, o musų priešai 
turėjo klausyt musų necivili
zuoto skandalo. Ką mes pai- 
som jų. Sulaukę vakaro, visi 
atmaršavom į nurodytą vietą,

generolai pasi-
Jie tuoj aus pa-

rytojaus ir s’ulau- 
į kovą.
rytą saulė buvo 
rytų krašto, kaip

dienos^ pamėgtą 
rėkėm, li- 
savo prie- 
sutrempti

aržuolų, mes visi geri žemai
čiai nutarėme važiuoti į tą pa
rengimą. Sako, busią tą dieną, 
gegužinė, piknikas, komedijos, 
koncertas, šokiai, beisbolas, 
kumštynės, golfas ir kitokios 
linksmybės. Na, jeigu jau kas 
lai nepaprasto, tada reikės nu
važiuoti. Juk Margutis parengs 
kitaip, negu visi kiti i*> 
čia i kad rengia. Jo koncertas 
ir-gi buvo kitoks.

O vieta, girdi, vadinasi tik
rai lietuviškai “Aržuolynas”, 
alc tikrai amerikoniškai, visi 
vadina “The Oaks”. Ji yra prie 
123 stryto ir Archer Avė. Ten 
pat randasi golf-links Cog ILilis. 
Golfininkams bus teikiama pre
mijos, kurie blogiausią “score” 
priduos. Ir vis tai nepaprastai 
atsibus Margučio dienoj.

— Rep.

ir šposuoti. Atrodo, kad parsi
vežė padidėjusi “futbolą”. Del 
tos priežasties susirūpinęs “nu- 
siredusinimu”. Kas jam pata
ręs, jog norint nusiredusinti,

reikią valgyti “hatdogus”. 
taip ir žada daryti.

Savo kelionės įspūdžius p. A 
Vanagaitis papasakojo atšilau 
kęs į “Naujienas”.—V. R-s.

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

Halslad Exchange National Bank
HALSTED ST. AT 19 PLACE

Vanagaitis Sugrįžo
Komp. A. Vanagaitis, “Mar

gučio” redaktorius ir leidėjas, 
pereitą pirmadienį, t. y. liepos 
7 d., sugrįžo Chicagon.

P-as A. Vanagaitis kartu su 
art. Olšausku praleido apie, tris 
mėnesius gastroliuodami su 
koncertais ir vaidinimais po 
rytines valstijas, o ypatingai 
Pennsylvanijos valstijoj.

Paklausus p. Vanagaitį, kaip 
pavyko gostroles, atsakė, 
pusėtinai gerai, nežiūrint į 
kad beveik visur žmones 
siskundžia dėl bedarbės,
ir blogiems’ laikams esant žmo
nės sutiko pp. Vanaagitį ir Ol
šauską maloniai ir surengė 
jiems daug koncertų ir vaka
rų.

Po sugrįžimui, p. Vanagaitis 
nedaug pasilsėjęs ėmėsi darbo, 
būtent išleisti “Margutį” už 
liepos mėnesį. Be to, rengia 
“Margučio” pikniką, kuris tu
rės įvykti rugpiučio 17 d. š. m.

P-as Vanagaitis, kaip ir vi
suomet yra linksmas ir sma
gus, mėgsta visuomet juokauti

jog 
tai, 
nu- 
Bet

reiškia,

vai. ryto 
atvyko į pagelbą musų priešui 
nauja armija, šita armija, ne
paisydama musų šauksmo, 
pradėjo mus imti už pakarpos 
ir šalinti pro duris lauk. Die
vuli tu mano, kaip musų visų 
kinkos ėmė drebėti! Viena ta- 
vorška, sėdėdama šalia manęs, 
apalpo. Sakau: kad tu surūg
tum su tokia išgaščia.

Prieina vienas juodas brolis 
prie tavorščiaus Andrulevič ir 
paėmęs jį už keteros veda 
lauk. Ar reikia didesnės gėdos 
už šitą? Mes, progresyviai, 
juodukus laikom savo tavorš- 
čiais, o jie mus mėto lauk iš 
svetainės! Piktumas, daugiaus 
nieko negali sakyt...

Prabėgo apie 15 minučių lai
ko, ir mes’ visi atsidūrėm, taip 
sakant, znočijasi, reiškia, ne- 
utralėj zonoj, t. y. gatvėj. Be 
to, keletas musų tavorščių pa
kliuvo į priešų rankas ir atsi
dūrė kalėjime. Taip tai pasi
baigė nelaimingai visa vaina 
ir musų frontas didžiausiam 
suirime pasitraukė apie tris 
mylias į vakarų pusę. Musų 
priešai pasiliko tose pačiose 
pozicijose. Vadinasi,
mes pralaimėjom mūšį ir mi
lijoninį iždą, dėl kurio taip pa
sišventusiai kariavom. Sakau, 
net graudu ir pamislyt...

Nors musų frontas visas ta
po sudemoralizuotas ir mes vi
si gavom ne vien kinkų dre
bėjimą, bet ir visų kitų galų 
suirimą, bet susirinkom visi 
nurodytoj vietoj ir pagal ka- 
mandą savo generolų pradė
jom rimtai keikti priešą. Nie- 
kinom visaip, kaip tik mokė
jom, ir pagalios' nutarėm pa
siųsti prašymą, kad jie mus 
priimtų atgal į buvusio mūšio 
lauką, su išlyga, kad svetima 
armija neturėtų teises mus 
daugiau atakuoti ir kad* musų 
generolai butų paliuosuoti iš 
nelaisvės. Į savo laišką nega
vom patenkinančio atsakymo 
ir todėl nusitarėm vesti mirti
ną kovą iki paskutinios.

Dabar mes kreipiamės’ j jus, 
mieli broliui ir*sesutės, kad 
jus ateitumėt mums į pagelbą. 
Stoti su mumis į bendrą fron
tą ir padėti mums nugalėti 
musų priešus, šalin Gegužio, 
Jurgeliutės ir Gugio baltos 
rankos nuo milijoninio iždo! 
Lai valdo jį Bacevičiaus, Jes- 
kevičiutės ir Salaveičiko apy
juodės rankos!

Progresyvia.

Artinasi Margučio 
Diena

Lietuvoje ir kituose necivi
lizuotuose kraštuose, šiais me
tais lietuviai švenčia Vytauto 
Didžiojo Dienia, o mes, Cliica- 
gos lietuviai, švęsime Margu
čio Dieną. Chicagiečiai daugu
moje, (apie 99%) esame žemai
čiai. Sulyg Pronskaus teoreti
niai istorinio išrokavimo, išei
na, kad Vytautas musų protė
vius žemaičius žudė, todėl mes 
nenorime jam garbės teikti.

Išgirdę apie “Margučio iDie- 
ną”, kuri sakoma bus 17 rug- 
piučio (August) kur tai, pa
sakiškai gražioj vietoj, tarpe

ArJumsSekasiŽuvauti?
Ateikite ir pabandykite savo 
laimikį dėl brangių ir nau
dingų prizų.

Kiekvieną dieną, išėmus sek
madienius ir šventadienius
laike Liepos mėnesio.
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FRANCUZŲ-ITALŲ santykiai

Santykiai tarp Francijos ir Italijos blogėja. Nors 
per paskutinius kelis mėnesius buvo daroma pastangų 
išlyginti nesusipratimus, bet tatai nepasisekė padaryti. 
Ir mažai tėra vilties, kad trumpoj ateityj tarp Italijos 
ir Francijos bus atsteigti draugiški santykiai. Geriau
siame atvėjyj ko galima laukti, — tai išvengimo atvi
ro susikirtimo. O tuo tarpu eina visokie alarmingi gan
dai. Niekam, žinoma, nėra paslaptis, kad Francija stip
rina savo sienas. Jos laivai Adriatiko juroj randasi 
visą laiką. Tokių priemonių stvertis esą reikalauja sau
gumas, kadangi Mussolini pasakė ne tik karingas kal
bas, bet italai pradėjo stiprinti savo sienas, kurios su
sisiekia su Francija. Ir mes dabar matome, kad tarp 
tų dviejų šalių prasidėjo ginklavimosi lenktynės. Itali
ja savo sienų apsaugai paskyrė $27,500,000. Tai buvo 
savo rūšies iššaukimas Francijai. Toji neužsileido ir iš 
savo pusės sienų apsaugai paskyrė apie $45,000,000.

Ta padėtis yra gana pavojinga". Tiksliai kalbant, 
tai reiškia, jog Italija ir Francija rengiasi karui. Dau
gelis, žinoma, reiškia tą nuomonę, kad tarp tų dviejų 
lotynų tautų karas yra neįmanomas. Tačiau ginklavi
mąsi ir sienų stiprinimas rodo, kad tiek italai, tiek 
franeuzai jokių šansų nenori imti. Jie nori būti prisi
rengę prie visko.

Tiesa, dabartiniu laiku karo nelaukiama. Nežiū
rint į savo karingumą, Mussolini gerai žino, jog italai 
neturi jokių šansų šiuo momentu sumušti franeuzus. 
Karas italams butų nepakeliama našta. į

Bet užtat blofui yra derlinga dirva. Taip sakant, 
dėl menko dalyko keliama labai didelis triukšmas. Ita
lija nori, kad kartą ant visados butų išspręstas Tuni- 
sijos klausimas. Išspręsti tą klausimą butų nesunku, 
jeigu butų daromos pastangos. Bet faktas yra tas, kad 
fašistinė Italija nori daugiau. Mussolini svajoja apie 
atsteigimą Romos imperijos. Savo kalbose jis ne kartą 
tą minti yra pabrėžęs. Tuo tarpu Francija fašistiš
kiems troškimams visur stovi ant kelio.

Francija priklauso prie daugiau ar mažiau pasi
tenkinusių tautų. Nei Europoj, nei Afrikoj nieko nėra 
tokio, ko ji ypatingai trokštų. Iš vokiečių ji atgavo 
Alsace ir Lorraine provincijas. Šiaurinėj Afrikoj ji 
taip pat gerokai įsitvirtino. Ji laiko Sirijos mandatą. 
Ji turi daugiau nei reikia vietos išsiplėtimui. Maisto 
jai netrūksta, žodžiu, ji turi visko, kas jai reikalinga, 
išėmus naftą. Vyriausias jos dabar uždavinys yra pa
laikyti ir apsaugoti tai, ką turi, — apsaugoti sutarti
mis arba ginkluota jėga.

Italijos reikalas yra kitoniškas. Ji nori imperijos. 
Jai reikalinga daugiau vietos. Ji jaučia savo geografi
nės padėties silpnumą. O prie viso to, — reikia patei
sinti fašizmo sistemą. Juk Mussolini daug kartų tvir
tino, kad Italijos išganymas yra fašizme. Girdi, fašiz
mas padarys Italiją galingesne ir turtingesne valstybe.

Italija dabar randasi tokioj pat padėtyj, kaip kad 
buvo Vokietija prieš karą. Vokietija irgi skundėsi, kad 
ji yra izoliuota ir neturi vietos išsiplėsti. Na, ir kaize
rio kalbos skambėjo beveik taip pat, kaip Mussolini. 
Prie ko visa tai privedė — mes visi gerai žinome. Ar 
prives Mussolini karingos kalbos prie naujos katastro
fos, — sunku pasakyti. Bet šiaip ar taip, o dabartiniai 
italų-francuzų nesusipratimai nieko gera nežada. Kuo
met šautuvas yra užtaisytas, tai pavojinga su juo žais
ti, nes jis visai netikėtai gali išsišauti. Tas pat gali at
sitikti ir tame atvėjyj, kai valstybės pradeda ginkluo
tis neva apsaugos tikslais, — visai nelauktai ir netikė
tai ginklavimąsi gali privesti prie kruvino konflikto.

BEDARBIŲ SKAIČIUS

Kaip žinia, balandžio mėnesyj įvyko Amerikos gy
ventojų surašinėjimas. Teoretiškai turėjo būti užrašy
tas kiekvienas gyventojas, — jo užsiėmimas, amžius, 
ar turi radio ir t. t. Klausiama taip pat buvo, ar žmo
gus dirba, ar ne. Daugelis tad manė, jog tas surašinė
jimas tikrai parodys kiek Amerikoj randasi bedarbių 
ir išblaškys visus spėliojimus.

Tačiau atrodo, jog bedarbių klausimas pasiliko ne
išspręstas: mes ir šiandien tikrai nežinome kiek Ame
rikoj randasi bedarbių, nežiūrint j tai, kad Cenzo Biu-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu;
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Pusei metu ...... ooo«ooo............... Ii 4.00
Trims mėnesiams----------- --  2.00
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Vienam mėnesiui____________ .75
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ras jau paskelbė gyventojų surašinėjimo apytikrius 
davinius.

Cenzo Biuras sako, jog, apytikriai apskaičius, vi
soj šalyj randasi 2,298,588 bedarbiai. Tai nepaprastai 
mažas skaičius, o todėl ir neįtikinantis. Visi žino, kad 
šiandien nedarbo krizig yra gana aštrus. Didesniuose 
miestuose bedarbių yra gana daug. Amerikos Darbo 
Federacija skelbia, jog apie 20 nuošimčių jos narių ne
turi darbo. . į

Yra rimtų faktų manyti, kad bedarbių Amerikoj 
randasi nepalyginamai daugiau, negu Cenzo Biuras 
kad paduoda. Pavyzdžiui, paduodama, kad Bostone 
balandžio pradžioj buvo tik 27,000 bedarbių. Tuo tarpu 
policijos cenzas parodo, jog bedarbių ten buvo 41,000. 
Jeigu toks bedarbių skaičius prisipažino policistams, 
tai tikrumoj jų buvo dar daugiau. Taip mano Clement 
A. Norton, Bostono tarybos narys. Norton spėja, jog
Bostone bedarbių yra iki 75,000.

Tokie pat dalykai, žinoma, dėjosi ir kituose mies
tuose. Sakysime, Clevelande apie 1,000 žmonių padarė 
afidavitus, tvirtindami, kad enumeratoriai jų visai nei 
klauste neklausė, ar jie kur dirba, ar ne.

Ar tokie dalykai buvo daroma tiksliai, ar ne, — 
sunku pasakyti. Bet faktas yra tas, kad dauguma enu- 
meratorių visai netiko tam darbui. Jie buvo menkai 
apmokami ir todėl blogai atliko savo darbą. Na, o re
zultate mes apie bedarbių skaičių tiek jau težinome, 
kiek žinojome ir prieš gyventojų surašinėjimą. Vienų 
spėjimas yra tiek jau geras, kaip ir kitų. Vieni sako, 
kad Amerika turi keturis milionus bedarbių, kiti jų 
priskaito penkis, o pas bolševikus bedarbių skaičius 
paaugo net iki aštuonių milionų. žodžiu, kiekvienas 
spėja taip, kaip jam patinka. O spėjimai spėjimais ir 
pasilieka.

Apžvalga
Iš L. R. K. S. A. 43-TO 
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“Draugo” Rap. rašo:
Kaip buvo pirm, pareigos 

atliktos
Antrą dieną, išklausius ir 

priėmus dvasios vado raportą, 
prieita prie visų laukiamo, 
svarbiausio Pildomojo Komite
to pirm. P. Muliolio raporto.

Muliolis pažymėjo, kad jo 
raportas yra trumpas, bet de
legatams pasirodė neaiškumų. 
Kalba P. Mačiulis, kun. Gar
mus ir kiti. Duodama įneši
mas, kad raportaus butų ati
duotas Skundų Teismo kom. 
ištirti ir patiekti Seimui. Nu
balsuota 61 prieš 19 ir pavesta 
.teismui. Vice-pirm. Marozo 
raportas priimtas.
Kodėl nertnkta kom. patikirni- 

mui finansų knygų?

Iškeltam klausime Šaliunas 
atsako, kad tai tik bereikalin
gas darbas ir išlaidos. Ir nu
balsuota, kad nereikia.

Centro sekretoriaus Šaliuno 
raportas

šaliunas savo raporte pažy
mėjo, ką jis pergyvenęs, kiek 
kentėjęs ir tikrino, kad iš šir
dies dirbęs SLRKA. Kiti net 
buvo susigraudinę. Bet kada 
pradėjo kalbėti apie tą nelai
mingą Lukoševičiaus bylą, jos 
vedimą ir išlaidas, kįlo daug 
balsų su klausimais. P. Ša
liunas prisipažino, kad padaręs 
klaidą ir neįrašęs advokatams 
išmokėtų virš $8000 ir bandė 
aiškintis, delko narių skaičius 
mažėjo.

Per dvi valandi diskusuojant 
prisėjo net dvasios vadui įsi
maišyti.

P. Mačiulis kalba 135 kp. 
vardu *su. įrodimais, dokumen
tais; šaliunas karštai gina sa
vo nekaltybę. Vis-gi didžiuma 
balsų nutarta raportas atiduo
ti teismo komisijai.
Kasieriaus raportas priimtas

P. Moliušis patiekė savo ra
portą teisingai. Nors ir buvo 
daug klausimų, bet raportas 
viebalsiai priimtas’. Kasos glo
bėjų raportai taipgi priimta. ’

Įdomiau nereikia
P. Stulgaitis, kontrolės kom. 

narys, teikdamas savo rapor
tą, pabrėžė, kad jis nepasira
šęs po raportu. Jo vardas pa
dėtas neteisotai. “Aš negaliu

tikrinti visų atskaitų, nei bilų, 
nes nemačiau; musų teisės taip 
siauros', apkarpytos, tik vienas 
p. šaliunas yeikia,” sakė Stul
gaitis.

Kaip pirko namą
P. Stulgaitis sako “Tik bu

vo nutarta viename posėdy, 
kad namo pirkimui $29,000 pa
skirti ir komisijai pavesta nu
siderėti. Bet už namą sumo
kėta visi $29,000. Ir aš nebu
vau kaip namą nupirko.”

P. Mardosa taipgi nepatikri
na.

Šaliunas ir Zujus aiškina, 
kad pasitikėję ir išspausdinę 
be jų parašų. Bet raportas 
priimtas.

Daktaro kvotėjo raportas po 
ilgų galybės įvairių klausimų, 
nusiskundimų ir-gi priimtas.

POPIEŽIUS LIETUVĄ PADA
RĖ RUSIJOS FORPOSTU

Lietuvos kunigai pradės antrą 
unijotų gadynę. Pirmoji unijo- 
tų gadynė pražudė Lietuvą ir 

Lenkiją

“Draugas” skelbia:
“Pranešama, kad tuojau po 

konsekracijai. Vyskupas Bučys 
įšventino kunigu princą Alek
sandrą Walkonsky, buvusį se
niau Rusijos militariniu attache 
Romoje.

“Catholic Tribūne” taipgi 
pabrėžia naujo vyskupo tauty
bę ,kad jisai Amerikoje lietu
vių tarpe darbavosi nuo 1917 
iki 1921 m.

šios papildomos žinios mums 
lietuviams dar daugiau džiau
gsmo duoda. Pasirodo, kad 
J. E. Vyskupas Pr. Bučys bus 
viadu visų slavų apeigų katali
kų. Reiškia, lietuvis vienuolis, 
kuriam uždėta taip aukštos 
pareigos’, turi didelį pasitikėji
mą pas Popiežių ir Jo malonę. 
Tas faktas teikia garbę ne 
vien pačiam J. E. Vyskupui 
Bučiui, jo vadovaujamai Mari
jonų Kongregacijai, bet visai 
musų tautai (?) kuriai, mato
mai, paties Aukščiausiojo yra 
skirta apaštalauti katalikybę 
rytuose.

Tas pats faktas, kad Vys
kupas Bučys', tuoj po savo kon- 
senkracijai, įšventino kunigu 
Rusijos kunigaikštį, labai daug 
pasako apie naujojo vyskupo 
pareigų • svarbumą ir kilnu
mą.” ■

Popiežiaus forpostų politika 
yra vadinama Romos katalikiz- 
mo pastangos padaryt! Lenkiją 
ir Lietuvą pryšakiniais kleri
kalizmo apkasais ofensyvoj 
prieš Rusiją. Popiežius ir Ro

mos kleras seniai planuoja kaip 
pasižvejoti dūšių miešniame 
Rusijos vandeny. Paskui reli
ginių įtakų būtinai seka kito
kios imperialistinės įtakos'. Tą 
jau pastebėjome nesename po
piežiaus poterių kare prieš So
vietus.

Kunigo Bučio paskyrimas vi
sų slavų apeigų vyskupu yra 
labai reikšmingas. Reiškia Len
kijos klerikalai pasirodė tau- 
tiškes'ni ir atsargesni, nedrįso 
eiti popiežiui traukti keptų 
kaštanų iš karšto Rusijos pe
čiaus. Lietuvos klerikalai “ra
dy staratsia!” Bučio įšventini
mas rusiško kunigaikščio mo- 
narchisto į katalikų kunigus, 
parodo kur eina Lietuvos kuni
gai ir kur velka Lietuvą.

—J. P.

PASTABOS
Kvailoms ir loskavi sendvičiai

Bridžporto bolševikai turi 
vieną labai didelį vyrą, draugą 
Kvailonį. Seniau, kol draugas 
Kvailonis “Naujienose” dirbo, 
dar Strazdu vadinosi. Bet 
koks ten bolševikas iš strazdo. 
Paukštis, kurs pats savo liz
do nemoka švariai .užlaikyti. 
Tai Strazdas susirado tinka
mesnį vardą.

Sako, drabužiai puošia žmo
gų. Raudoni marškiniai daro 
bolševiką. Bet niekas turbut 
nepasirinko tiek tinkamo sau 
vardo, kaip draugas Kvailonis.

t. I I

Tas' tat draugas Kvailonis 
jau kelinti metai, kaip iš “Nau
jienų” išvytas, kasdien po ke
lis kartus sukalba visų šventų 
litaniją už Grigaitį. Tačiau, 
kas iš draugų nežino kaip ne
dėkingas yra pasaulis. Grigai
tis net skersa akia į draugo 
Kvailonio poterius nepažvelgia.

Kartą ,ožys sumanė išversti 
muro sieną, ir pusdienį ragais 
pabeldęs' į akmenis vakare, 
eidamas gulti rimtai nusistatė, 
ryt dieną mūrą vis .tik išvers
ti. Neišvertė. Vietoj sienos, 
ragus nusivertė.

Draugo Kvailonio laimė už to 
ožio buvusi geresnė. Grigaitis 
išvažiavo atostogų, ir kažkas 
per klaidą nukėlė pasišnekėji
mą su draugu Kvailoniu iš 
Raudono Grąžto į Apžvalgų 
skyrių. Koks' džiaugsmas! 
Draugas Kvailonis tuojau pri
pildė savo pirmąjį puslapį 
džiaugsmo šukavimu: “Paga
lios pats Grigaitis prisipažino, 
kad jisai* skaito ‘Vilnį’...”

Sakoma yra, per tvorą neiš
lipęs, nesakyk op. Su liūdna 
širdžia reikia pranešti draugui 
Kvailoniui, kad įvyko baisus 
nesusipratimas! Grigaitis ir 
šį kartą tamstos rašymo ne
skaitė... Bet nenusimink, drau
gas, rašyk kaip rašęs. Galbūt 
tavo laime bus geresnė kaip to 
ožio.

Draugas Kvailonis sako apie 
“Sandaros” Vaidylą:

“Išrodo, kad Vaidyla savo 
padėti nusimano: praganęs 
“Sandarą” jis tikisi gaut “los- 
kovų senvičit] pas— Mr. Gri
gaitį!”

Pasakyta tikru praktiško 
žmogaus tonu. Kreditas' drau
gui Kvailoniui. Aš visuomet 
sakiau, Kvailonis žino ką sako. 
Štai jo paties visa biografiją/ 
keliuose žodžiuose: Kai kada jis 
gyveno ant “loskavų sendvi- 
čių” pas Grigaitį (dirbo Nau
jienose). Ten jo, žmogaus, ne
įvertino ir sendvičius nutrau
kė. Laimei, draugas Kvailo
nis gavo jų iš Maskvos', ir jis 
Maskvai už tai dirba visa šir
džia. Bet ką gali žinoti. Send
vičiai yra toks mat daiktas, 
kad šiandien gauni, rytoj ir 
nebegauni. Tad atsarga gėdos 
nedaro. Draugas Kvailonis vi
są laiką myli ir gerinasi Gri
gaičiui. Ką gali žinoti, gal dar 
teks prašytis priimti atgal. Pa
ties Kvailonio . žodžiais beta
riant: “Praganęs ‘Vilnį’ jis ti-

Andrejs Upite

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško vert* Emile Skujenieka

(Tąsa)
“Vieną pusmetį, pone Žieme

li! Aš užtikrinu, už pusės metų 
aš turėsiu dešimts tūkstančių 
prenumeratorių.”

Žiemelis liūdnai nusišypsojo, 
abejodamas, bet ir besitikėda
mas.

“Tegu jau butų, tegu jau 
butų! Bet aš, gerbiamieji, ne
beturiu laiko. Pusę penkių 
“Tarpininko” akcininkų susi
rinkimas.”

“O Tamsta -visgi ten pate
kai ?”

“Aš pats stebiuosi. Ar tik 
tas špičbukas neturi ko nors 
omenyje? Juk jis turi laisvą 
pasirinkimą, galėjo įsileisti ar
ba atmesti savo nuožiūra.”

Dzintarnieks ūmai pašoko 
nuo kėdės.

“Ne — aš girdėjau, kad ten 
jau įsimaišė departamentas ir 
valstybės kontrolė. Matyt, iš 
ten paeina spaudimas. Kitaip 
toji gauja prašvilptų tuos mi
lijonus bematant. Bet buk at
sargus, aš Tamstai sakau! Jis 
klastingas, lyg lapė.”

Kai Žiemelis išėjo, visi trys 
vėl pradėjo išnaujo savo pasi
kalbėjimą. Dzintarnieks pamojo 
galva į tik ką užsiskleidusias 
duris.

“Visą pagarbą ponui Žieme
liui: jis tikras ir nuoširdus de
mokratas. Tiktai kiek be inici
atyvos ir be platesnio žvilgsnio. 
Taip sakant, be tolimesnės per
spektyvos. Čia, jei norime ko 
pasiekti, reikalinga ir rizikuoti. 
Be medžiaginio pagrindo ir ka
pitalo nieko- nepajėgia ir demo
kratinė politika. Tą jie supran
ta ir bando. Bet pamiršta tai, 
kad pirmučiausiai tuomet — 
taip, pirmučiausiai reikalinga 
moraliniai ir idėjiniai nuveikti 
tie, kurie tuos kapitalus dabar
tiniu metu laiko savo naguose. 
Tie, kurie uzurpavę respublikos 
privilegijas ir kitų neprisileid
žia.”

Roza Meija išrietė krutinę.
“Tamsta pakartoji tik tą, 

ką mano Robertas jau senai pa
sakęs. Tai jo idėja!”

Dzintarnieks susigriebė.
“Argi aš ką sakau? Aš esu 

pasirengęs ponui Neikei padėti, 
kiek tik leis mano pajėgos! 
Kiek įmanydamas, pone Nei
kei”

“Man jų kapitalų nereikia, 
aš jų netrokštu. Aš ginu vals
tybes interesus ir demokratinę 
idėją. Teturi kiekvienas pilie
tis savo teises, teišnaudoja 
kiekvienas savo gabumus. Šalin 
šeimynišką kromelį ir dėdžių 
protekcijas — čia ne cariškoji 
Rusiją! Tebūnie kiekvienam 

kiši gaut “loskavų s'envičių” 
pas—Mr. Grigaitį.

Palaiminti tikintieji!
—Kvailonio Draugias. 

Vėlyvos Vasarinės Ekskursijos'
į TĖVYNĘ

Pasirink bent kurį iš sekančių išplaukimų kad užtikrinus ncpalygi- 
nomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra pasau- 
liniai-atsižymėję.

Rugpjūčio Išplaukimai
S.S. LEVIATHAN.......................... Rugpjūčio 2-ra ir 20-ta
S.S. PRESIDENT HARDING .............. Rugpjūčio 6-ta
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT ............Rugpjūčio 9-U
S.S. GEORGE WASHINGTON .............Rugpjūčio 19-ta
S.S. AMERICA ...........................................Rugpjūčio 27-ta
S.S. REPUBLIC ........................... Rugpjūčio 30-ta

Plaukia i Plymouth — Charbourg — Southampton — Hatnburg
Ruoškis būti savo Tėvynėje vėliausioms vasaros ir ankščjausiomis 

rudens savaitėmis kada gamta yra visoje savo grožybėje.
Pirk laivakortes į abu galų!

Keliaunant šiais Amerikos laivais, pinigai kuriuos Jūs praleisite 
pasiliks Amerikoje — tuom padidins šalęs gerbūvį.

Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 
laivakorčių agentus arba rašykite tiesog į

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICE General offices

Charles Krcilek, Gen. Agt., 45
216 N. Michigan Avenue Wew York ctty

♦ ♦ ♦ -f- Q_ft_r_r_- ~ + -f- - ♦ ♦ . T y

leistas atviras, teisingas žodis, 
teisybė vėl teįgauna garbingą 
vietą! Šalin uzurpatorius!”

“Teisingai, pone Nelke, tei
singai! Tai ir mano idėja, ir 
ją aš ginu!... Aš žinau, kaip 
veikia tie uzurpatoriai. Aš pa
žįstu jų intrigas, jų taktiką, jų 
šmugelius. Tamsta pamatysi, 
kaip aš juos -savo feljetonuose 
iškelsiu.”

Roza Meija pritarė širdimi 
ir siela. *

“Ir aš Tamstai duosiu med
žiagą. Juk aš taip gerai pažįstu 
jų šeimyninį gyvenimą. Visus 
tuos Tombergus, Sprukstinius. 
Krėslinius, šusterius ir Škerbe- 
lius! O, jei tauta žinotų, kaip 
jie -gyvena — kaip jie gyvena!.. 
Ir ponia Sluoka... -toji ponia 
Sluoka, pone Dzintamiek! Su 
ta Tamsta turi pirmučiausiai 
apsidirbti!”

Prislinkusi su savo kėde ar
čiau Dzin tam ieko, jie ėmė kar
štai šnybždėtis.

Neikė smarkiai žygiavo po 
kambarėlį nuo vienos sienos 
iki kitos ir atgal.

“Mes esame tiltas tarp Vaka
rų Europbs ir Rusijos. Mes 
esame ant rubežiaus tarp vaka
rų ir rytų. Mums prieinamos 
rytų ir vakarų šalių kultūros 
galimybės. Mes galime imti iš 
vienos pusės ir iš kitos, perly
dyti, bet nenustoti savo ypatin
gumo. Musų tautinės, musų 
latviškosios demokratijos kal
nų viršūnės dar pryšaky. Tiktai 
ten tenesigraibo nešvariomis 
rankomis! Nesuteptos, švarios 
asmenybės turi stovėti pryša
ky!”
šešiomis Roza Meija buvo pa

kviesta j švietimo skyrių. As
tuoniomis partijos susijungimo 
pasitarimas su kitomis demo
kratinėmis grupėmis. Bet iki to 
dar buvo laiko. Neikė su Dzin- 
tamieku pasiliko ir vystė to
liau savo galinguosius sumany
mus.

“Tarpininko” kontoroje Žie
melis rado dar tik bugalterį 
Francį Ludinį ir kontoristę 
Vandą Stiprais. Darbo valandos 
buvo pasibaigę, bet tie abu šį
vakar turėjo dar pasilikti ne
numatytiems reikalams. Vanda 
ti'k paviršutiniai į jį pažiurėjo 
ir vėl nusilenkė skaityti “Nau
jausias žinias”. Ludinis nusi- 
rioglino nuo savo aukštosios 
sėdynės ir maloniai prikėlė kė
dę.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės laikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Komisarų šauksmas
Graudus verksmai plačiai lėkit, 
musų šauksmui pagelbėkit — 
kad buržujus nugalėtum, 
miliončiką turėtum.

♦ ♦ ♦

Dabar, draugai, aukas dėsi m, 
nes juk byla iškelta — 
kai aukų gana turėsim, 
miliončikas bus čia.

* ♦ ♦

Ir žinokit: jeigu kas aukavo, 
atskaitų visai nereikalavo — 
o jei kas ir reikalavo, 
tai visuomet sprindį gavo.

♦ ♦ *

Kad jus mokat kolektuoti, 
nieks negali abejoti — 
tad, draugai, visi pabuskit, 
rinkit aukas, komisaram siųs- 

[kit!
♦ * ♦

.Jei seime “Čeką” butum turėję, 
aukų šiandie nebūt reikėję — 
jau Gegužis butų pastiręs 
ir Gugis su milionu persiski- 

[ręs.
Sakalas.

Yra žmonių kurie per radio 
stotis skelbia netiesa, klaidin
ga mokslą. Tokiu radio ir sto
čių ir žmonių reikia saugotis.

Nei vienas Katalikas nenorė
tu, kad į jo namus atėjęs pro- 
testonu, metodistu, ar nezaliez- 
ninku pryėeris laikytu tikybi
ne prakalba. Bet jie gali leng
vai ieiti radio pagelba.

Klaidotikiai prisidengia “ti
kėjimo skraiste; (kaip kadai- 
siai Lietuvoj Kryžiuočiai darė) 
neva tikėjimą bando žmonėms 
skelbti..”

Cicero kaip Sovietų Rusijoj, 
bemėsės dienos

“įPėtnyčioje, 4th July, iš prie
žasties Švenčiu bus galima val
gi n ti mėsa.”

Laikraščių agentų konku
rencija?

“Jeigu pas parapijoms atei
na koki nors agentai užraši- 
n ėdami ar magazinus ar laik
raščius, tai žinokite kad jiems 
nevale priimti Mišių intencijų. 
Kurie jiems duodate negerai da
rote.”

Krikštą reiks registruoti lig 
vaikui negimus

“Krikštai visuomet turi bū
ti užregistruoti pirm laiko, per 
tęva ar motina.”

lipti į troką, ■ kad nepalikti 
miške.

Namo važiuodamas sužino
jau, kad vienas kliubo narys’, 
S. Rupeika, bemaž neprigeręs. 
Važiavęs laivuku tuo laiku, 
kai galva buvusi sunki ir vis 
sviravusi tai į vieną pusę, tai 
į kitą, na, ir nepastebėjęs, kaip 
jo galva pasvirusi i vieną pu
sę perdaug ir, bematant, kaip 
akmuo, jis įkritęs i vandenį. 
Laimė, kad netoliese buvo Pra
nas Laucius, 17 metų vaikinas, 
geras' plaukėjas, kuris, suradęs 
Rupeikos galvą vandenyje, iš
vilko ją į krantą.

Tai vis, mat, pamokos, kad 
turint sunkią galvą geriau yra 
po medžiu pasilsėti, ne kad 
valtele važinėtis.

Visi, kurie dalyvavo pikni
ke, buvo patenkinti. Piknikas 
rengta ne bizniui, o tik pasi
linksminti. Valgiai ir gėrimai 
pardavinėta pigiai, kad nenu
skriausti svečių.

Kitas išvažiavimas
Neužilgo roselandiečiai vėl 

turės didelį pikniką, o gal ir 
triukšmingesnį už Golden Star 
kliubo pikniką.

Liepos 20 dieną Lietuvių Ge
resnes Valdžios Kliubas rengia 
pikniką irgi Crete, III., farmo-

se. Sakoma, kad busią daug vi
sokių įvairumų — kaip kad 
praėjusiais metais turėjo.

—Na.

Specialistas rydyrae chroniškų ir nauju li
rų. Jei kiti nnraMjo tumia išgydyti, atšilau* 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apat
imsiu jus rydyti, sveikata jums sugiyl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums 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. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

• ——■—■ ■

Margučio Ofisas
iMarųuette Parko ir apielin- 

kės lietuviams yra patogu at
lankyti Margučio ofisą, kuris 
randasi 2437 W. 69th str. Dai
nininkai, muzikai, rekordų my
lėtojai ir knygų skaitytojai, ras 
sau nusipirkti to, ko jie nori.

Margučio ofise gausite įvai
rių lietuviškų laikraščių iš vi
so lietuviško pasaulio. Ofiso va
landos nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakare, šventadieniais už
daryta.

Atsilankę, rasite visuomet 
mandagų ir linksmą patarna
vimą. Pats Margutis (komp. A. 
Vanagaitis) mėgsta juoką ir 
tokiu budu palinksmina savo 
draugus ir rėmėjus. Patartina 
atsilankyti Marguty. Labai pi
giai galite įsigyti gerų ir nau
dingų knygų iš Lietuvos. Gau
site visokių rekordų, o jei no
rėsite ir radio galėsite nusipirk
ti.

Marguty rasite visko, tik ei
kite linksmu veidu. Nuo West- 
ern Avė. eidami 69th strytu, 
jus matysite didelę iškabą už 
Artesian Avė. su užrašu “Mar
gutis — Redakcija — Knygy
nas”. Ten pat bus ir ofisas, ku
riame sėdi, stovi, vaikšto pats: 
“ponas re»laktoriu.s”, “ponas 
manadžčrius” ir “ponas dženi- 
torius”. Vienas Margutis, vie- 
uss vardas, viena |>avar<iė, o 
trys garbingiausios profesijos 
vienam smagenyne.

— Kep.

Cicero
Ką rašo kunigas Vaičiūnas

Musų klebonas išleido savo 
“gazetos” dar du numeriu, iš

Roseland
Feurth of July roselandiečiai 
piknikavo Crete, III., farmose

Liepos 4 dieną Golden Star 
kliubas turėjo metinį pikniką 
Crete, 111., farmose.

Piknike buvo daug roselan- 
diečių ir kitų kolonijų lietuvių. 
Kliubas buvo nusamdęs du di
delius trokus tiems asmenims 
nuvežti į pikniką, kurie netu
rėjo savo automobilių nuva
žiuoti.

Diena pasitaikė labai tinka
ma piknikui. Oras buvo ne 
perdaug šiltas, bet ir ne, šal
tas. Maudytis buvo galima be 
baimės, kad saulė perdaug nu
degins. Todėl vieni maudėsi, 
kiti šoko, treti dainavo sustoję 
buriu. Beje, reikia pagirti kliu
bo komisiją, kad ji pasamdė 
gerus muzikantus — visi jau
ni vaikinai ir gražiai grojo. Jei 
kuris iš buvusių piknike ne
mokėjo šokti, tai galėjo su 
smagumu klausytis muzikos.

Tą dieną buvo susiorganiza
vęs choras. Dainos buvo “gra
žios” ne muzikališkumu, bet 
tam tikrais rinktiniais žo
džiais, pavyzdžiui, kaip Lietu
voj e, linus raunant, moterys, 

pasilikusios vienos, uždainuo
davo tam tikras dainas. Skir
tumas čia buvo tas, kad mote
rys dainavo, o vyrai klausėsi. 
Iš moterų nesirado nė vienos, 
kuri butų klausiusi. Kad dai
navo kuri, tai dainavo, o jau 
klausytis tai nesiklausė.

Taip man besiklausant, pa
mačiau, kad jau trokai pilni 
žmonių, rengiasi važiuoti na
mo. Turėjau viską mesti ir

Feena-mint
Laxativas

kurį jus 
kramtote kaip 

gumą.
Nėra kito skonio 

kaip mėtos
Aptiekose —"»15cy2į$C

OVR EYES 
Night and Moming to kccp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marino Co„ Dept. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

birželio 29 d. ir liepos 6 d. Svar
biausi dalykai, kokių klebonas 
“mokina” savo paklusniuosius 
bus šie:

Business before pleasure
“'šiandien mėnesinė kolekta 

parapijos reikalams. Labai pra- 
š iu visu prisidėti su gausia au
ka.

šiandien jeigu sudėsite 400 
dol., parapijos reikalai bus pil
nai aprūpinti.

Visi kurie turite', parapijos 
pinigu, 2r už tikietus ar su
rinkę, arba nuo vakaru, labai 
meldžiu priduoti Klebonui.

Kurie dar neatidavėte kvo
tos, — dabar kiek galite nors 
i o biskeli duokite nes dabar 
reikalinga.

L’bąį ačiū teipgi Bulvariš- 
kiams už pasidarbavima ir au-; 
k u rinkimą parapijos piknikui.”

Maldos prieš radio pagundą
“(Maldos Apaštalystes bendro

ji intencija Liepos menesiui yra 
ši: Apsisaugojimas nuo neka
talikišku radio pranešimu.

A

VLADISLOVAS LUKŠTĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 11 dieną, 1929 metais, sulau

kęs 36 metą amžiaus, gimęs Preikapės kaime, Pernavos vąlsč., Kė
dainių apskrity.

Paliko dideliame nuliudinie moterj Stanislavą, du sūnūs—Vladis
lovą ir Robertą, broli Vincentą ir Lietuvoje seną motinėlę.

štai jau meteliai suėjo kaip musų mylimas vyras ir brangus tė
velis persiskyrė su mumis ir su šiuo pasauliu. Sunkus, ilgi ir labai 
graudus šie meteliai mums buvo. Rodės, kad jis vis dar gal sugryš 
pas mus, nors protas mums sakė, kad to nebus ir būti negali.

Tad lai Gailestingas Dievas tesuteikia Tavo nemariai sielai amži
ną atilsi, o mums kantrybės ir jėgų tęsti šią žemišką kelionę. Ilsė
damasis pas Viešpatį lauk mus pas Tave ateinant.

Pamaldos ir šv. Mišios už a. a. Vladislovo sielą jvyks šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, III., liepos 11 d., 7:30 vai. ryte. Visus 
gimines, draugus ir pažystamus maloniai prašome atsilankyti į šiaš 
pamaldas.

Dideliame nubudime lieka.
Moteris, Sunai ir Gimines.

1500 South 49th Avenue. Cicero, 111.
Tel. Cicero 3760.

______ Graborlzi_______

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49th

Telefonai
Cicero 8724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vise visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia^ veltui.

8103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midwife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

DR. VAITUSH, OPT.

Phone
Hemlock 9252

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
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

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

------ o—■-----  
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
t SKYRIUS:

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

BUTKUS
Undertakinjf Co.

P. B. Hadley Ldc.
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street
Ganai 8161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

Akių Gydytojai
t^^m*wwwwww^*^**w**www^wwww**«******w>

Dr. JOHN SMETANA

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

skirtų valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35thSt. 

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

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

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phono Kcnvvoocl 1752

Lietuviai Gydytojai
DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
i CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedehoj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

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

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. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathennia
---------O---------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
-------O-------

Ofiso TelefouM Vlrgrlala 0088 
Bm. Tel. V*» Barea 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
ValnMdoi 11 ryto iki 1 po pietą, 2 iki 4 Jr 
6 Iki 8 vakaro. Nedaliom ano 10 iki 12 dle- 

aą. Namą oflaaa Nortb Alde 
3413 Franklin Blvd. 

Valaadoa S:80 Iki 9:80 vakaro
---------O---------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard R4R3__
DK. MARGEKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai

South Sliorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 :>o niet,j

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1
Rez. TeleBhone Plaza 3202

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:31 Ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 do piet
Telefonas Canaj 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chininas

• fSp'ecialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St^ Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin«2460 #
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street, 
Room 1701 

Tel. Randolph 1)331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

y

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus S u batai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Av».

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

John Kncliinskas

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. -/Washington and Clark Sti. 
« Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W.‘ Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo «-•

Telephone Roosevelt 9990 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STRECT
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas |

4G31 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2.' 00

Re s. 6-15 h'oiK'v^ll SL
Tel. Republic 9723
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mirė turtuolė
iMire Mrs. Mary A. Wrigley, 

William VVrigley, Jr. — kram- 
tamosios gumos karaliaus — 
motina. Mirė ji Philadelphijoj.

500,000 svečią konven 
cijoms Chicagoje

Kiek kurių tautų Chi- 
cagoje gyventojų yra

1920 metais Chicagoj buvo 
gyventojų: 

negrų ... 
vokiečių . 
airių ....
švedų ....
čekų-slovakų .... 50,392
danų ..................... 11,268

109,458
112,288
56,786
58,563

graikų

meksikonų ..

čekų-slovakų

59,215 
. 1,141 
137,611

1930 metais gi buvo: 
negrų ................. 200,009
vokiečių .............. 350,000
airių ..................... 350,000

175,000
150,000
39,000

graikų ................. 60,000
italų .................. 150,000
meksikonų .......... 30,000
lenkų ................. 400,000
Dėlei šių skaitlinių reikia bet

gi pastebėti, kad 1920 metais 
prie pažymėtų grupių skaity
ta tik asmenys, kurie buvo gi
mę užsieny. O j 1930 m. skait
lines 
šieji

įeina ir jų vaikai, gimu- 
Amerikoje.

moterys ir vyrasDvi
mirė autui užsidegus
Naktį iš trečiadienio į ketvir

tadienį autas smogo į tiltų. 
Autas tuojau užsiliepsnojo. Va
žiavusieji autu Harry Horn 
(21 metų, 3940 Amelia avė., 
Lyons, III.), p-lė Patricia Hoff- 
man (21 metų, Lyons, III.) ir 
Mrs. C. II. McAleer (45 metų, 
Horno motina) atsidūrė liep
snose. Visi itrj'S skaudžiai ap
degė, kad mirė.

Norėjo atvėsti,gali mirt
Miss May Davis, gyxr. 1536 

Iludson avenue, trečiadienio va
karų užlipo ant stogo, kad at
vėsti šaltesniu vėju. Ji nepa
stebėjo skylės (skylight) j bu
tų po stogu. Taigi nupuolė, gal
va žemyn, i to buto voninę ir 
užlsigavo taip skaudžiai, kad 
gali mirti.

Benjamin Hunt, norėdamas 
taipjau atvėsti, atsisėdo prie 
lango Passadena viešbuty, an
trame aukšte. Išvirto į gatvę. 
Veikiausia mirs.

Bėgiu ateinančių 6 mėnesių 
įvyks Chicagoje 300 konvenci
jų. Apskaičiuojama, kad jos su
trauks Chicagon apie 500,000 

Pašautas policininkas, | svečių, 
medžiojęs butlegerius paliks 

(XK),000.

Tie svečiai, nužiūrima 
iChicagoje apie $10,-

Aptiekos galinčios par
davinėti literatūrą apie 

, gimdymo kontrolę
miesto advokatas 

kad 
teisės par- 
kuri liečia 
Tokios li- 

pardavinėti

Chicagos 
Ettelson išreiškė opiniją 
aptiekos turinčios 
davinėti literatūrų, 
gimdymo kontrolę, 
teraturos nevalia
tik ant standų gatvėse ir esą 
nevalia jos siuntinėti paštu.

Pašautas Henry Schelling, 
Jolieto policininkas, kuris vijo 
snapso gabentojas, kurie važia
vo iš Jolieto į Aurora.

Ar bliofuoja, ar rinitai 
kalba?

Policijos komisionierius Al- 
cock paskelbė, kad jis reikalau- 
siųs, idant policijos stočių ka
pitonai parodytų savo darbo 
vaisius. Pasak Alcocko, arba 
policininkai turi eiti savo pa
reigas ir parodyti rezultatus, 
arba eiti lauk iš policijos de
partamento dėl neveiklumo.

Pareiškimas geras. Bet ir 
pirmesni policijos komisionie- 
riai darydavo panašius jau pa
reiškimus, o policijos departa
mento darbuotės rezultatai nie
kuo ypatingu neatsižymedavo.

Naujo pašto trobesio 
reikalais '

Kaip šiandie Chicagoje lau
kiama dĮviejų svarbių valdinin
kų iš Washingtono. Juodu bus 
čia tartis ryšyje su planais nau
ją didžiulį trobesį paštui sta
tyti — ir kaip galima greičiau.

Aviatoriai kuone pa 
skendo

Aeroplanas, kuriuo lėkė lei
tenantas Arthnr Johnson ir 
mergina, aviacijos mokine, nu
krito ežeran, penkių mylių to
lumoj nuo kranto. Aeroplanui 
pludoruojant, 'juodu užsirito 
ant sparnų. Bet neilgai butų 
tęsėję, bet pakrančių sargyba 
spėjo juos išgelbėti.

Nušovė * biznierių
(Banditlas nušovė savininką 

graznų krautuvės (1317 Mil- 
waukee avė.), kai, ažuot išpil
dyti 
<as, 
vę j

paliepimų ir iškelti ran- 
paleido nuodingų dujų sro- 
banditą.

Crane College kaip tik 
ra kolegija

Crane Junior College ateity
je North Central Asociacijoj 
skaitysis kaip pripažinta kole
gija.

Patys Pasirinkit
Wennersten’s

MALTHOP

Maltas su tikrų apy
nių skoniu — atsiek
tu sendinant Tikrus 
Apynius tiesiai Molte 
— VVENNEBSTEN’S 
Patentuotas Procesas

Wennersten’s
Hop Flavored Malt

— naujaiį patobulinta 
formula priduoda pa
gerintą skonį. Koky
bės “hop flavored” 
Moltas dėl tų, kurie 
nori molto paprastoj 
formoj.

Pasiklausykit Mėgiamiausių Lietuvos 
Liaudies Dainų

WBBM
ŠĮ VAKAR

8 Vai.

A žymontas
Kalbės

U/ENNERSTEN’C f f REAL HOPS-OR- HOP FLAVORED
-------------y -------——-------- r-r— - - W ~- ■— <---------------- Of — - —v

Viena nelaime — 
nelaimė

ne

A. Scovvley, 1717 Hiarvard 
st., nusipirko naujų autą. Prie 
šalygatvio, 'ties savo namais, 
jis sumanė laisnio lenteles pri
sukti. Nuėjo pasiimti skriudfai- 
verį (sraigių raktą). Kai su
grįžo, auto neberado. Scovvley 
atsilankė į pMicijos stotį pra
nešti apie nelaimę. Kai jis grį
žo namo, tai jeloj ištiko jį ki
ta nelaimė: banditas padarė 
holdhpą ir atėmė $280 iš jo.

TheEnglishColumn

Roseland
win at Braidvvood, III.

The

Irgi sumanumas
John Kulczak, 5820 N. Lin- 

der st., apsitvėrė savo namų 
vielų tvora. Sujungė ja su 
elektros srove — kad šunys ir 
vaikai nesisukinėtų perdaug ar
ti. Bet policija pažiurėjo į da
lyką kitaip ir areštavo Džia- 
nų.

Gaisras su daug dūmų
Buvo kilęs gaisras gazo ku

bile (tankoje), kuri priklauso 
Peoples Gas Light and Coke 
Co. Tanka apleista ir jos ne
benaudojama. Ji randasi prie 24 
ir Canal gatvių. Tankoje bet
gi buvo aliejaus išmatos. Ot 
jos ir užsidegė, sukeldamos de
besius durnų.

Golden Stars travelled 
to Braidwood, Illinois and 
trounced the heavy hitting coal 
miners by a score of 11 to 4; 
The Lithuanians had no mer- 
cy on thd local pitehers, pound- 
ing out 8 solid smaeks off 
Lefty Bros and 6 off Ferris. 
Stars 14 hits were good for 11 
runs. J. Jukon and Paglioro 
led the hitters' with 3 apie,ce, 
Gricius, Extin and Makay got 
2 hits apiece, while Domikaitis 
and Tommy Yukon received 
one apiece. The Stars had no 
respect for the Pitehers or 
catcher stealing 8 bases', 
particularly J. Yukon, Extin 
and Pagliero. In the fourth 
inning the Stars counted 7

runs on 7 hits, 2 put outs
stolen bases.
Golden Stars Ab r
Romanas 1b 5 1
Pagliero C 4 1
Domikaitis' 3b r> 1
Gricius SS 4 2
Extin Cf 4 3
J. Yukon Lf 4 2
Obrein Rf 3 0
T. Yukon Rf-P 1 1
Makay 2b 5 1
Gaussesllin P 3 0
Fryer Rf 1 0
Sestok Bf 1 0

40 11

Braidwood Ab R
F.Nahas 2b 5 1
Pliese SS 5 1
Lusing Lf 5 1
T. Nahas 3b 4 0
Forris Rf-P 3 0
Seeley C 4 0
G. Nahas 1b 4 0
Plane,tta Cf 3 1
Matters PU 1 0
Stuart Cf 0 0
Doode Rf 3 0
B ros s P 1 0

K

h

3
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o
o
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2
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38 4 10
Two base hits: Gricius, Pag

liero, F. Nahas.
Double 

manas.
Strike

2, Ferris

play:

outs‘:

Pagliero to Ro-

By Gaussellin 
Yukon 2.

—Julius.

Nušautas namuose
Nušovė Thomasą Bonner, ži

nomų policijai, kaip vienų smul
kiųjų rak eterių, jo namuose, 
7553 Yale avė. Manoma, kad 
nušovę, jį jo draugai už išda
vimų paslapčių.

Chicago Motor Club
Chicago Motor Club prane

ša:
Amerikoje šiuo laiku yra 92,- 

500 motorinių' busų.
Kaštai operuoti vidutinį au

tomobilį siekia 6.43 centų my
liai.

Chicagos sveikata
Dr. Kegel, sveikatos depar

tamento komisionierius, įspėja 
chieagiečius, kad gal teks už
daryti vasaros metu dantų kli
nikas, kuriose buvo iki šiol 
teikiama pagelbos kūdikiams 
veltui, jeigu miesto taryba ne- 
aprupins sveikatos ideparta- 
mentų pakankamais fondais.

Pasak . Dr-o Kegelio, laike 
aštuoniolikos mėnesių — nuo 
sausio 1929 iki liepos 1 <1. 1930 
m. — sveikatos departamento 
dentistai ,ir daktarai padarė 
(Jauigiiaii, kaip 140,000 dantų 
operacijų vaikams tų šeimynų, 
kurios yra neturtingos ir ku
rios kreipėsi i klinikas.

Kaip matyti iš tų skaitlinių, 
kalbamos klinikos lošia svar
bią rolę miesto gyvenime ir

miesto tarybą, idant ši aprū
pintų klinikas reikalingais fon
dais. Ba kitaip nežinia kada 
jos galės atsidaryti, kuomet 
kartų užsidarys.

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

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotu sa

vininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
July 17 d., 1930, Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare ant 1 lubų. Būtinai 
atsilankykite į ši susirinkimą. Taipgi 
ateidami i susirinkimų atsineškite 
atvirutę kaipo ženklų, kad esate loto 
savininkas-kė, nes be atvirutes nebu
site įleidžiami i susirinkimų.

Nut. Rašt. J. Zalatoris.
Roselando draugijos L. D. K. Vy

tauto No. 2 dvidešimt metu sukak
tuvių iškjlnjingas piknikas įvyks ne
dėlioj, liepos-July 13 d., 1930 m. prie 
159 gatvės ir Globė stoties.

Važiuokit i piknikų per Riverdale. 
Iš Riverdale paimkit South Park 
avė., užsukant i 54-ta gatvę ir va
žiuokit iki pirmu geležinkelio trekių. 
Geležinkeli pervažiavus, pasukit j 
dešinę ir važiuokit tuo keliu iki tas 
kelias pasibaigs. Ten rasite draugi
jos iškabas Trokai vež visus dykai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, kvie
čiame tuos, kurie neturi automobi
lių, susirinkti pas Strumilos svet. 
kaip 10 v. ryto, o iš čia paims tro
kai ir nuvež i vietų visus. Maloniai 
visus kviečia Reng. Komitetas.

Kriaučių Lokalas 269 A. C .W; of 
A. susirinkimas atsibus pėtnyčioj, 
liepos 11 dienų, Amalgamated Cen
tro name, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 
v. vak. Malonėkit nariai susirinkti, 
laiku. —F. Prusis, Sekret.

SLA. 238 Ikuopa laikys mėnesini 
susirinkimų 11 d. liepos, 7:30 v. vak. 
K. Gramonto svet., 4535 So. Rock- 
well St. Visi kviečiami atsilankyti 
skaitlingai, nes čia svarbus dalykai, 
organizacijos reikalai, o musų kaipo 
nauja kuopa susitvėrus, tai musų pa
reiga organizuoti musų jaunuomene.

—Povilaitis, Rašt

Roseland. Liepos 11 d., 7:30 vai. 
vak., svetainėje 321 Kensington Av. 
ivyks Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo pusmetinis 
susirinkimas. Susirinkime bus rapor
tų, pranešimu ir svarstoma nauji rei
kalai Susivienijimo labui. Nariai, na
rės ir visi tie, kurie norite prisira
šyti atsilankykit paskirtu laiku. Už 
neatsilankymų bausmė pagal įstatu 
—50 centu. — Sekretorius.

Humboldt; Park lietuvių Politiško 
Kliubo draugiškas išvažiavimas bus 
nedėlioj, liepos 13 j Eikš Grove miš
kus. Kviečiami visi kliubiečiai daly
vauti. Važiuoti reikia Higgins Road 
i vakarus 19 mylių; privažiavus miš
kų reikia pasukti po dešinei.

Kviečia Komitetas.

Pranešimas Lietuvos Dukterų Drau
gijos narėms, kad nuo šio laiko mi
nėta draugija laikys susirinkimus 
kas trečių subata kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, paprastoj svetai
nėj prie Halsted ir 29 gatvės. Visos 
nares malonėkite laiku pribūti 19 d. 
liepos, nes randasi daug svarbių 
reikalų, taipgi bus išduotas rapor
tas komisijos pusmetinio peržiūrėji
mo knygų. Nut. rašt. A. Dudėnienė

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmų kartų Įsigijom tikrai kultūriškų “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamų dvisavaitini spalvuotų jumoro žurnalų

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

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

2 lt.

CLASSIFIED ADS. I
Financial

Finanaai-Paakoloa
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Soft Drink ir Chili 
Parlor. Priežastis — partneriai ne
sutinka. Tinkama vieta porai. 6852 
So. Ashland Avė.

Jus atmokate m a lomia mėnesini- Į----------------------------------
mis mokestimiz.

Mes taipjau perkame mergišius b | pirkę šių gerų grosernę,
Real

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava. 
-o---------

AR DIRBI? Turėsite darbų nusi- 
saldainių, 

cigarų, tabako. Didelis bargenas, 
arba mainysiu j automobili. Nepra
leiskite progos. Atsišaukit. Savinin
kas C. K. VALAITIS.

3247 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

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

----- o-----
Paskolos suteikiama i vienų dienų 

2-RI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

—-O■
DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 

grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu i mainus 
karų arba lotų. 558 W. 42nd Place.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 akrų farma; 
pusė dirbamos, kita pusė miškas. 
Arklys ir kiti įrankiai, šalimais par
siduoda 77 akrai su budinkais ir gy
vuliais. Cash arba mainymui j namų.

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisal

PARSIDUODA frontinis furnitu
re mėlynai šilkinės velour setas 51 EXTRA BARGENAI 
kavalkų, lempos ir oi! paintings. La- J 15 dienų turime parduoti 80 ak- 
bai pigiai. 6116 So. Mozart St. Rep. rų ūki prie ežero; Miškas, sodnas, 
3438 Mrs. E. C. Barris. | budinkai, $1,500.

40 AKRŲ ūkis ant kranto ežero, 
miškas, sodnas, budinkai, $600.

80 AKRŲ ūkis, apsėti laukai, 10 
galvijų, sodnas, miškas, $3,500.

ūTDVTTr amctto fiadap I TaiPld turiu 6 gerus ukius ant PIRKITE ANGLIS DABAR Su- mainymo, su galvijais.
taupinkite. Žemiausios vasaros kainos p p ANDREKUS
imant vežimais. Garsus Radium Minę pj eon Lofts, Pentwater, Mich. 
$6 su pristatymu, švarus rankomis1 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu.
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

Miscęllaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

ĮSTABUS 
REZULTATAS

“Fort Stockton, Texas.—Aš gėriau 
TRINERIO KARTŲ VYNĄ 

pagal nurodymus. Rezultatai buvo 
nuostabus. Sukietėjimas mane var
gino per meti} metus, bet šis vais
tas paliuosuos mane nuo tų triube- 
biu. Miguel Tarias.”

Dabar, kuomet atėjo vasara, tai 
Trinerio Kartus Vynas, yra geriau
sias nuo nevirškinimo, sukietėjimo 
ir panašiu bėdų. Jis akstiną virški
nimų ir pašalina sistemų nuo nuo
dų. Daktarai ji rekomenduoja. Imk 
jo reguliariai! Visose ąptiekose.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 kambarių namų su 

trimis bizniavais lotais ant farmos.
Tv* nTnniTiATinT. „ . , . i Atsišaukite, Barbemė, 4309^ WestPASIRENDUOJA 6 kamb. flatas, 63r(j Street 

naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
3 aūgštas, $30. 3839 Grand Avė., tel. 
Belmont 0363.

For Rent

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

CLASSIFIED ADS.
..... . 4

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungralow viftkose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

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

jimu. Likusius mažais mčnesiniais išmokčji- 
niais. Ateikite, rašykite ar telefonuokite

ZELEZNIK CONST. CO.
5S01 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1821

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popiemojam ir
Dekoruojam

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

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

-------- o-------- -
PATENTAI, copyrights — 

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ,

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

išradi

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile Kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468

Financial
FinanBai-Paskploa

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso
$300Mes

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of IHinois

Po valstijos priežiūra
3804 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
cokj konstrukcijos tikslų. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tų pačių dienų. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

PAS1RENDUOJA moderniškas 5 
kambarių flatas. $55 iškaitant gasą 
ir elektrų. Karštu vandeniu šildo
mi. 3320 Crystal St., tel. Belmont 
7315.

Furnished Rooms

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

• LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkis ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas.

FURNIŠIUOTI kambariai su visais I 2nd ™rtitąKe & Pąrupinam Į ir 2nd 
patogumais; su valgiu ar be valgio. mortK»W lengvomis 1A yiroinis. Tei- 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St. . ?K£as J’ ^“patarnavimas --------------- -------------- —14425 So. Fairfiela Ava

Tel. Lafayette 0455KAMBARIAI rendon, šviesus, pa
togus dėl vyrų, be ir su valgiu, in
teligentiškoj šeimynoj. Nebrangiai.

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146.

MODERNIŠKAS furnišiuotas kam
barys, su valgiu arba be valgio, pu
sė bloko nuo bulvaro ir nuo West- 
ern Avė. 6747 So. Artesian St.

RUIMAS ant rendos dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. Ruimas didelis ir 
šviesus, ant antrų lubų iš fronto. 
Yra elektra, vana ir telefonas. Nėra 
mažų vaikų> šeimininkė tik viena, to
dėl geistina, kad būt ramus vyrai 
klauskite šeimininkės Mrs. Josephi- 
ne Brazavska, 3232 So. Union Avė. 

2-ras fliorag.

RENI) AI kambarys vienam vy
rui, prie mažos šeimynos. 1 fl. 6609 
So. Campbell Avė. tel. Hemlock 0010

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS kriaučius prie se
no darbo. Mokantis ant Oakman 
pressing machine. 2058 W. 22n(l PI.

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 concrete beismentas^ 
tile maudynės, lietus, karštu vandey 
niu šildomos. Perdėm moderniškoj 
pilniausia, arti Chicago Aye, Divi- 
sion St„ Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvekarių. į

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus, Priimsime spul- 
kos sųskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mų jmokėjimų. '

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
jrie hotelio darbo, gera mokestis, 
;uri būti pavienis, ir blaivus. 477 
)eming Place. Važiuoti reikia iki 

2500 N. Clark St.

2 LOTU Niles Center, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Frank Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tel. Humboldt 
6471.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortuo- 
ti skudurus. 1017 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui. 1550 South Karlov 
Avė., tel. Lawndale 0633.

. 5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
ąžuolu trimuota, apšildoma, 30 pėdų 
lotas, rahdasi prie 54 ir Mozart. 
Cash reikia $1,500. Turi būti par
duota šių savaitę.

Specialis bargenas $6,500.
2 augštų miltinis, 2-4 kamb. flatai, 

arti Kedzie, Brighton Parke, perdėm 
moderniškas.

Specialis bargenas. $6,800.
B. R. PIETKIEWICZ and CO.

2608 West 47th Street

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

ANT PARDAVIMO arti Marųuet- 
te Parko 6 kambarių muro bunga- 
low, 2 karų garadžius. Platus lotas. 
Bus parduota už pirmų teisingų pa
siūlymų.

NAUJAS 4 flatų namas — arti 
gatvekarių Marųuette Parke. Priims 
senų namų j mainus.

60 PĖDŲ lotas arti Marųuette 
Parko. Mainys j biznj.

2 FLATŲ muro namas arti Mar- 
(luette Road ir Western Avė. 6—6 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Mainys ant medinio namo 
Brighton Park kolonifbje.

A. N. MASULIS CO.
6641 So. VVestern Avenue

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU grosernų labai pi
giai, nes aš esu priverstas apleisti 
Chicagų. Biznis gerai eina ir senai 
išdirbtas. 1820 Canalport Avė.

NEPAPRASTA PROGA. Iš priežas
ties vyro mirties parduodu vėliausios 
mados vieno augšto murini namų ir 
biznj. Iš fronto bučernė ir grosernė, 
ir iš užpakalio šešių kambarių pa
gyvenimas ir dviejų karų mūrinis

PARDAVIMUI grosernė ir bueer- 
nė, pigi renda, 5 kambariai dėl pa
gyvenimo. Geras ir didelis biznis. 
Išdirbtas per ilga laikų. Randasi Ci- 
ceroj. Parduoda dėl ligos. Turi tą 
vieta matyti. Teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas.
2419 W. 69th St. Tel. Hemlock 8099

gyvenimas ir dviejų 
garažas.

Biznis išdirbtas per 
nešantis gera pelną, 
priversta greitai, nes 
giu išlaikyti. Atsišaukit bile dienų ar 
vakare. 6059 S. Kildare Av. Chicago.

daugelį metų, 
Parduoti esu 

viena nepaje-

| ... .............
PARDUODU 2 po 4 kambarius 

muro ir medžio naujų namų už pusę 
kainos dėl nelaimės. Greit bus par
duotas. Kas pirmas— laimės. Geroj 
vietoj. 2308 W. 50th Place.


