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Kongresas Ruošias Kovai 
Prieš Komunistus

Specialč kongreso komisija pradėjo tardy
mą New Yorke, Chicagoj ir kituose 
miestuose. Ruošiamas prieškomunisti- 
nis įstatymas

VVASIIINGTON, D. C., liep.
14. — Išleidimas įstatymų, ku
rie leis federaliai valdžiai sek
ti komunistų veikimą Suvieny
tose Valstijose ir deportuoti į- 
kyrius svetimtaučius komunis
tus, manoma bus pasekmės 
tam tikros kongreso komisijos 
pradėto darbo šią vasarą.

Tardymo akcijai vesti specia- 
lę kongreso komisiją vadovau
ja atstovas Hamilton Fish .Ir. 
(Rcp. N. Y.). Komisijos pir
mas posėdis įvyksta šį antra
dienį New Yorke. Vėlesnės se
sijos įvyks Chicagoj ir kituo
se didesniuose industrijos mie
stuose per visą kraštą. Ypatin
gos domės bus kreipiama į ko
munistinės jaunuomenės kem
pes, įsteigtas kaikuriose vaka
rinėse valstijose.

Komisija šį rudenį savo su
rinktą medžiagą raportuos kon
gresui, kurs spręs ar komunis
tų veikimas šiame krašte yra 

• nuostolingas ir ar reikia spe- 
cialio įstatymo užkirsti komu
nistų akciją .Jungtinėse Valsti
jose. .

Įsakymus ir pinigus gauna 
iš Rusijos

Fish pareiškė, kad komisija 
surinks gatavus faktus iš val
stybės, justicijos, darbo ir pa
što departamentų, kad gavus 
aiškius davinius, kas yra tik
rasis komunistų akcijos tiks
las, kokios pajėgos juos Stip
rina, ko komunistai siekia ir 
kokius ir iš kokių svetimų val
stybių jie gauna pinigiškus re
sursus. “Aš esu tikras, ir ti
kiu galėsiu patikrinti, kati pi
nigai ateina iš Rusijos komu
nistinių šaltinių, ir kad gavę 
pilną vaizdą galėsime legisla- 
turai rekomenduoti.

Medžiaga apie komunistus 
renkama •

“Šio tirinėjimo tikslas yra 
aiškiai peesitikrinti dėl padė
ties liečiančios komunistų vei
kimą. Komunistai šiame krašte 
priklauso nuo svetimos Rusi
jos diktatūros paliepimų. Slap
toji policija kituose kraštuose 
žino viską apie komunistus sa
vo krašto ribose. Manau, nebus 
sunku tokius faktus gauti ir 
šiame krašte. Valstybės depar
tamentas seka komunistų tarp
tautinius siekius, bet nekreipia 
domės į jų darbuotę viduj, iš
skiriant kad renka propagan
dos medžiagą, spausdinamą ko
munistų laikraščiuose ir maga
zinuose. Departmentas deda 
pastangų susekti Sovietų pa
stangas maišytis į Amerikos 
.reikalus duodant šio krašto ko
munistams direkcijas ir orde-

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana« 
Šauja:

Šiandien giedra; naktimis 
vėsu; trečiadienį kiek šilčiau. 
Vėjai daugiausia šiaur-ryčiai, 
vidutiniai, galima permaina.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:25. Mėnuo teka 10:53 vakaro.

Kaina 3c

rius, tačiau departmentas ne
daro tolimesnio sekimo, kiek 
tie Sovietų orderiai yra vyk
domi ir kokios to pasekmės.
Specialė' policija komunistams

NEW YORK, liepos 14. — 
Elihu Root, National Civic fe- 
ideration garbės prezidentas pa
rašė savo ekzekutyvio komite
to sekretoriui Ralph M. Easley 
specialų laiškų, kurs buvo skai
tytas kongreso komisijos posė
dyje. Laiške sakoma yra rei
kalas įsteigti specialę federalę 
policiją kovoti su komunistais. 
“Dabar mes turime pamato ti
kėti, kad yra daromas kraštui 
įžeidimas slaptomis priemonė
mis, palaikomomis didelės im
perijos, turinčios tikslo sunai
kinti musų tvarkos sistemą,’ 
rašo Elihu Root.

Su Lietuva galima 
bus kalbėtis tele

fonu
Lietuva prisidėjo prie tarp- 

atlantiko sutarties

NIEW YORK, liepos 14. — 
Lietuva prisidėjo prie Europos 
valstybių grupės, turinčios su
tartis susisiekti telefonu su 
šiaurės Amerika. Lietuvos pri
sidėjimas įvyko pereitą trečia
dienį, kaip praneša American 
Telephone & Telegraph Com- 
pany, kuri atliko parengimus 
susisiekimo su Kaunu ir Klai
pėda.

Išlaidos pasikalbėti telefonu 
su Lietuva, bile su miestu, Kau
nu ar Klaipėda trims minutėms 
kainuoja $35.25. Kiekviena mi
nutė viršiau kainuoja- $11.75. 
Liniją bus galima gauti bile 
valandą per visas 24 valandas. 
Kaunas ir Klaipėda turi sykiu 
apie 250,000 gyventojų su 9,000 
telefonų abonementų.

Prigėrė 5 vaikinai ir 1 
mergina

(BOSTON, iMass., liepos 14. 
— Iš 7 jaunuolių išplaukusių 
valtele į Massachusetts Bay, 
išlikęs vienintelis gyvas ir žve
jų laivelio rastas Barden Gar- 
ceau papasakojo, kaip jų val
telę banga apvertė ir kaip vi
si 6 viens po kito dingo ban
gose. Garceau išsilaikė ant ap
virtosios valtės.

Valdžia iš kačių daro 
pelną

BERLYNAS, liepos 14.—Si- 
lezijoj mažame miestely Loe- 
wenberg valdžia pastatė visais 
pakampiais spąstus su tikslu 
gaudyti piliečių kates. Kai tik 
pilietis, išgirdęs savo kačiukę 
pagelbos miaukiant, bėga jos 
paliuosuoti, tuojau jį pasitin
ka policininkas ir paima iš jo 
po tris aukso markes mokes
nio už pagautą katę. Apsimo
kėjęs pilietis gauna savo katę.

Miestelio valdyba pirma ban
dė mokesniais apdėti piliečių 
Spėtus”, bet tas būdas nedavė 
(pasekmių. Imtasi spąstų.
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Gen. Guillaumat, francuzų okupacinės armijos vadas, apžiūri kareivius prieš pat Reino krašto 
apleidimų

Kalifornijos guber
natorius išklausys 

MacDonald
Mooney galbūt paleis

BALTIMORiE, Aid., liepos 14. 
— John MacDonald, kurs prieš 
14 metų padėjo pasiųsti visam 
amžiui į kalėjimą Thomas J. 
Mooney ir Warren K. Billings, 
paleidžiamas iš arešto ir bus 
siunčiamas į Kaliforniją pas gu
bernatorių ištardymui. MacDo- 
iald 1500 žodžių afTidavite po 
(priesaika pareiškia 1917 me
tais pamelavęs, kad esąs matęs 
Mooney padedant prie namų 
pamatų dėžę su pragaro maši
na. Jis taip liudijęs dėlto, kad 
prosekutoriai taip buvo pamo
kę ir jį papirkę. Gubernatorius 
telegrafavo sutinkąs MacDonal- 
dą išklausyti.

Potvinyje žuvo 103 
Žmonės

TOKYO, Japonija, liepos 14. 
— Pietinėj Korėjoj įvykęs pot- 
vinis nusinešė daug aukų. Iš 
Seul, Korėjos sostinės, praneša, 
kad ligi šiol susekta 103 žu
vę, dar 34 nerandama, ir 93 
zra sužeisti. Kitoje vietoje žu- 
o 70 žmonių. Daug tūkstan

čių liko be pastogės. Virš 6000 
namų suardyta ir 28,000 ap
griauta. Laukai ir pasėliai su- 
laikinti.

50 apalpo belaidojant 
99 kasyklų aukas

HAlUSDORl', Vokietija, liep. 
14. — Belaidojant 99 angliaka
sių lavonus, kurie žuvo perei
tą savaitę įvykusioje kasyklų 
katastrofoje, daugiau kaip 50 
žmonių apalpo. Didingose lai
dotuvių ceremonijose dalyvavo 
virš 20,000 žmonių. Kasyklos 
nelaimėje žuvo apie 152 anglia
kasiai, iš kurių 104 kūnai at
kasti, o kiti nebeprieinami.

Mergaitė nušovė brolį
BALDWIN, III., liepos 14.— 

Clara Winter, 8 metų, paėmė 
šautuvą, pasakė savo 15 metų 
broliui pakelti rankas, ir tam 
rankas pakėlus jį peršovė mir
tinai pereitą šeštadienį.

Jonišky gaisras

Birželio 14 d. 11 vai. Joniš
kio miestelyje įvyko gaisras. 
Sudegė 9 trobesiai, šiaudais 

dengti. Trobesiai buvo ūkinin
kų. Gaisro priežastis nežinoma.

Kiek Illinois sumoka 
tąksų

WASH(INGTON, liepos 14.— 
Illinois valstijos taksos, moka
mos 1930 fiskaliniais metais, 
ką tik pasibaigę, siekia $223,- 
374,833.47. Pereitais metais bu
vo $217,411,252.49. Pridedant 
dar kaikurias smulkmenas, ku
rių susidaro $13,764,377.85, vi
sos valstijos pilna mokesnių 
suma šiems metams yra $247,- 
139,211.32.

Rado Saharoj žmogaus 
gyvenimus iš 25,000 me

tų senovės
NEW YORK, liepos 14. — 

Grįžo Logan Aifrican ekspedi
cija. su rastais pietinėj Saha
roj radiniais. Ten rasta pėdsa
kai ir griaučiai žmonių, gyve
nusių mažų mažiausia 25,000 
metų atgal. Tie žmonės buvę 
taikus, nekariavę ir mitę vei
ziais.

Farmeris miegojo ir 6 
vilkai i ji žiurėjo

JERSlEYVILLE, 111., liep. 14. 
— Stephen Woolsey, farmeris, 
(pereitos savaitės karščio pri
veiktas, pasiėmė pagalvę ir iš
sinešęs iš stubos į pakrūmę, 
pasidėjo po galvos, išsitiesė, 
atsigulė, ir miega. Gerokai įdė
jęs į akį farmeris atsiminė, 
kad laikas atsibusti, ir atsi
merkė. Žiuri, farmeris, kad sa
le jo šeši vilkai sėdi ir žiuri 
į jį. Tekinas farmeris nušviti
no namo pasiimti šautuvą. Vil
kai sėdėjo ir laukė, farmeriui 
nieko nedarė.

Sakoma, nuo vilko bėgsi, 
mešką užbėgsi. Vilkų nesuėstas, 
net neįkąstas, farmeris taip 
smarkiai puolė į savo paties 
spygliuotą vėlų tvorą, kad spy
glys perdūrė veidą kiaurai. Kol 
farmeris žaizdą ištepė, vilkai 
nesulaukdami nuėjo į pušką.

Norvegija augins 
bananus

VViASHINGTON, liepos 14. 
— Norvegija, kuri yra tiek to
li šiaurėj, kad didesnę metų 
dalį saulės beveik nemato, įsi
jungė bananų auginimo dar
žus. Bananai bus auginami spe
cialiai šildomuose stiklo na
muose.

Suėmė mėsininkus dėl 
Dro Avižienio mirties
KAUNAS. — Ryšy su nužu- 

dyto vet. gyd Avižienio byla 
suimta 5 mėsininkai. Anksčiau 
jie buvo paleisti už kauciją.

Angliakasių mušis 
su pikietininkais

Policija padėjo muštis naudo
dama kulbes vietoj lazdų

HAiRIRISBURG, 111., liepos 14. 
— Angliakasiai iš Ogara Mine 
No. 12 bandydami eiti darban 
buvo pastoti pikietininkų, su
sirinkusių skaičiui 5(M> iš visų 
pietinio Illinois sekcijų. Įvyko 
smarkus mušis. Aštuoni statė 
patrolmenai ir 5 šerifai nega
lėdami nieko kito padaryti, pa
tys prisidėjo j kovą, vartodar 
mi šautuvų kulbes vietoje 
klubų. *

Kiniečiai užplūdo Mek
siką

MENlICO CITY, liepos 14.— 
Valdžia pradėjo griežtą kam
paniją prieš nepaprastą bangą 
kiniečių, kurie tūkstančiais 
slapta ir kontrabandos keliu 
pradėjo plūsti į (Meksiką.

Kiniečių importe susekta 
Meksikos muitinių valdininkų 
didelis biznis, kurie po $20.00 
įleisdavo kiniečius ištisais tran
sportais. Daroma visų kiniečių 
dokumentų patikrinimas, ir vi
si pagauti be tinkamų popie
rių deportuojami ir nubaudžia
mi po $250.00.

Senatorių permainos
f M. . . —- ■ . !■

Devyniose valstijose įvyku
siuose primariniuose rinkimuo
se, trys dabartiniai senatoriai 
pralošė nominacijas. Septyni 
kiti pareiškė kad jie nebemano 
stoti į kampaniją ateinantiems 
1931 metams, kovo 4 dienai. 
Dar keletą kitų senatorių yra 
pavojuj pralošti.

Trys pralošusieji senatoriai 
yra Charles Si Deneen, kurio 
vietą laimėjo Ruth Uanna Mc 
Cormick, Illinois; senatorius 
Joseiph R. Grandy, kurį nuga
lėjo Pennsylvianijoj darbo sek
retorius James J. Davis, ir se
natorius F. Mi Simmons, ku
rio pasekmingas nugalėtojas 
North Carolinoj buvo demo
kratas J. W. Bailey.

Septyni senatoriai, kurie sa
vo vaĮia pasitraukia, yra: Da- 
vid Baird, repuldikonas iš N. 
J.; Arthur R. Gould, repub. iš 
Me.; F. H. Gillet, repub. iš 
Mass.; Guy Goff, repub. iš W. 
Va.; L. C. Phipps, repub. iš 
Colo.; Pat. Sullivan, repub. iš 
Wyo.; ir William E. Brock, 
demokratas iš Tenn.

Senatorius Baird pasitraukė 
užleisdamas vietą, ambasado
riui D|wight W. Morraw.

Rado 200 seminari
jos nukankintų 

lavonų
CUENIECA, Ispanija, liepos 

14. — Apie 200 skeletonų, spė
jama nužudytų 16 šimtmety, 
rasta vieno šventos Klaros se
minarijos požemių rūsyje.

Oficialai sako, kad kaulai 
parodo, jog daugelis kankinių 
yra mirę baisiose agonijose. 
Kaikurie lavonai pavirtę mu
mijomis. Kaikuriems kaklai ir 
krutinės buvę suraišiota virvė
mis. Viena mumija, spėjama 
moters, priraišiota, prie kry
žiaus.

Matomai nelaimingieji buvo 
nuleidžiami į rūsį per skylę 
lubose už kabeklio. Rūsys yra 
14 ligi 15 pėdų erdvės. Viduj 
rastas kreivas veidrodis, kurs 
baisiai iškraipydavo kankinio 
atvaizdą tuo dar labiau didin
damas jo kančios baisumą.

Tam radiniui priduodama is
torinės svarbos. Prieš šimtme
čius toje seminarijoje jauni 
žmonės buvo mokinami į ka
talikų kunigus.

Francija minėjo Bastili
jos sukaktuves

PARYŽIUS, Francija, liepos 
14. — Čia įvyko 151 metų su
kaktuvės nuo Bastilijos paėmi
mo. Apvaikščiojimas atliktas 
labai militariškai, paroduojant 
visoms Francijos ginklų galy
bėms dabartinių laikų ir per
rengtų iš 150 metų atgal kos
tiumuose.

Išėmė 55 iš nuskendu
sio vagono

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 14. — Nariai dirba po 
vandeniu visą dieną, keldami 
iš nuskendusio pereitą šešta
dienį gatvekario žmonių lavo
nus, kurių, spėjama, važiuota 
kare apie 70. Dar apie 15 la
vonų lieka neiškelti.

Kaip meksikonai mu
šasi

AYUTLA, Meksika, liepos 14 
— Praneša, kad dviejų kaimy
ninių kaimų valstiečiai susimu
šę sužeidę kelias dešimts žmo
nių, o negyvai užmušė, lygiai 
10 žmonių.

Kareivis areštavo 
bolševiką

NEW BRUNSWICK, N. J., 
liepos 14. — Kareivis Harry 
Gold apskundė nekurj* Max 
!Slch\varz, apsistojusį Camp Dix 
“pavasaroti”. Schvvarz susipa
žinęs su kareiviu ir pradėjęs 
prikalbinėti mesti armiją, da
vęs jam “raudonos” literatūros 
ir liepęs padalinti armijoj. Bol
ševikas areštuotas vietoje.

Areštavo vyrą su 6 pa
čiomis

MEKSIKO CITY, liepos 14. 
— Čia suimtas vyras, Basilio 
Palcncia, su 6 pačiomis. Poli- 
gamistas kiekvieną pačią ve
dęs vis kitame mieste, visas 
Mėksikoj.

Dingo sužadėtinė
KAUNAS. — Prieš tris <IIe- 

nas iki sutuoktuvių dingo be 
žinios Anelė Jasinevičiutė (Mel- 
dučių k.), kuri turėjo ištekėti 
už Mato Seibučio, abu Rokiš
kio vai.

No. 165

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos tautininkų 
partija persprogo

Voldemaras ant senosios griu
vėsių stato naują

KAUNAS, birželio 28.—šio
mis dienomis išėjo naujas sa
vaitraštis vardu “Tautiškas ke
lias”. Tame laikrašty svarbiau
sią vietą užima ir vedamą ra
šo Augustinas Voldemaras, bu- 
Vusis ir nebesantis penkių pė
dų diktatorius.

Naujasis laikraštis dar savo 
programos nepaskelbė, bet jo 
tikslai jau matosi p<ro eilutes: 
įis nusistatęs Smetonos grupei 
opozicingai ir pilna burna kri
tikuoja dabartinės valdžios dar
bus.

Ncpersenai prof. Voldemaras 
yra išsitaręs, kad jis sukurs 
naują partiją ant tautininkų 
partijos griuvėsių. Matyt, pra
našystės laikas jau atėjo, ir 
“Tautiškas kelias” eina paruo
šti .tai naujai partijai dirvą. 
Nors oficialus tautininkų par
tijos skilimas dar nepaskelb
tas, bet faktiškai jis jau yra 
įvykęs. Voldemaro grupe fak
tiškai susidaro iš tų pačių, ku
rie buvo susispietę į tautinin
kų partiją, norėdami valdiško 
ragaišio.

Nuteistas karininkas 
Sutkaitis už banko 

plėšinių
KAUNAS, birželio 28. — Va

kar pasibaigė sensacingas teis
mas karipinko Sūtkaičio, kurs 
buvo pagautas Išplėšiant, ro
dos, Kredito banką. Sutkaitis 
turėjo revolverį, visa kaip tik
ras profesionalas plėšikas, ir 
policijos užkluptas iš pradžių 
smarkiai atsišaudė, kol sužeis
tas keliose vietose pasidavė.

Teismo metu kaltinamasis vi
saip bandė simuliuoti nenorma
lų, bet visi tirinėjimai parodė 
jį esant visiškai normalų. Po 
ilgos procedūros kariuomenės 
teismas Sutkaičiui atėmė kari
ninko laipsnį, piliečio teises ir 
nuteisė 12 metų kalėjimo.

Sutartys su Danija ir 
Islandija

Kaune pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Lietuvos iš vie
nos pusės ir Danijos ir Islan
dijos — iš kitos. Sutartį pasi
rašo: iš Lietuvos pusės užsie
nių reikalų ministeris dr. D. 
Zaunius ir iš danų — Danijos 
pasiuntinybės charge d’affaires 
p. Bieringas. Sutartis sudaryta 
didžiausio palankumo principu.

Rep. Fish siūlo darbi
ninkams alaus

WASII1NGTON, liep. 14. — 
N. Y. Representative Hamilton 
Fish pareiškė republikonų kliu- 
bui susirinkime, kad jis stovi 
už prohibicijos įstatymo mo
difikavimą ir už galimybę “dar
bininkui žmogui išsigerti bute
lį alaus”. Jis pareiškė, kad Re
publikonų partija šį rudenį sa
vo konvencijoj turės imtis žy
gių amendmentui modifikuoti. 
Jis siūlo referendumą.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Vitarė

Kova dėl laisves Francuzijoje
(Tęsinys)

trečiąsias luomas?

buvo

nori

ikišiol?

būti ?

■—Kas yra 
—Visa.
—Kuo jis
—Nieku.
—Kuo jis
—Kuo nors.
Tie atsakymai 

jais visos Francuzijos bendros 
minties.

Francuzija prieš revoliuciją 
buvo nusiteikusi dar monar- 
chistiniai. Tokie žmonės, kaip 
Ruso. Lafajet ir kiti, .kurie 
kalbėjo, rašė ir kovojo dėl res
publikos, nepripažino galimu 
dalyku Įvedimo respublikoniš
ko valdymo biido Francuzijoje. 
Olar (“Francuzų revoliucijos 
politinė istorija” 2 ir 3 pusi.), 
rago: “Kai buvo sušaukti ge
neraliniai štatai, Francūzijoje, 
nebuvo dar respublikoniškos

buvo reiškė

sunaikinti jo popiUiarumą. 
1789 metų liepos 15 d., kai ka
ralius atėjo į Tautinio Susirin
kimo salę, jo buvimas sukėlė 
pasiutusį džiūgavimą. Vienas 
matytojas, busimas konvento 
narys, taip aprašo tą sceną: 
“Niekas nebesusivaldė. Vienas 
iš musų bendrų, Šoken, buvęs 
šalia manęs, pašoko, ištiesė 
pankas ir su ašaromis akyse 
reiškė diaugsmingai šūkauda
mas jausmus', kurių buvo ku
pina jo širdis; paskui jis stai
ga nustojo sąmonės ir apvirto 
ant nugaros, murmėdamas: 
“Tegyvuoja karalius!” Ir ne- 
viehas jis buvo apimtas to
kio jausmų pakilimo. Po pir
mininko atsakymo, karalius iš

šalęs ; deputatai puolė 
ji, apsupo ji, spaudėsi 
ir palydėjo jį Į rumus 

džiūgaujančios minios.

ėjo iš 
paskui 
aplink 
tarpe

partijos. Niekas nemanė jung- apjmtos tokio paties džiugesio, 
" kaip ir jos atstovai. Vienas iš 

. — —1 deputatų, vardu Blan, uždusęs 
r nuo susijaudinimo, krito negy- 

vas sa|5je".
Vyriausia valdžia Frančuzi-

ti nelaimių, kuriomis visi skun
dėsi, karaliui. 1789 m. raštai 
kupihi meiles ir dėkingumo
jausmų karaliui i
“Musų gerasis karalius!”, “Ka
ralius, musų tėvas! štai, • j«oje ĮjUV0 jpčdiniško monarcho 
kaip sakydavo darbininkai ir'va]džia. Bet pirmykščiuose 

nedaugelis Amžiuose karalius susitardavo 
su feodalais ir tardavosi su 
jais sprendžiant svarbius vals- 

■ tybės reikalus, kam feodalai 
į susirinkdavo pas jį nustatytais 
rakais. Vėliau i tuos feodalu 
susirinkimus pradėjo suvažiuo
ti ir trečiojo luomo atstovai; 
tas pasidarė papročiu nuo XVI 
amžiaus, ir nuo to laiko tie su
sirinkimai imta vadinti gene- 

nugalėtoja, ir Liudviko i r a j į n į a į g g tat a iš. To- 
j.’u tuirjo į^u budu> palaipsniui vasalų

kaiimečiai. Labai 
francuzų, dar gi labiausiai ap
sišvietusių, dar gi filosofų, ne
jautė susijaudinimo 
mis prie karaliaus 
kaip ir apakinami 
asmens pamatymo.

pi isiarti- 
ir nebuvo
karaliaus I 
Apie to! 

jausmo jėgą galima geriausiai I 
spręsti iš to, kiek jis buvo dar 
stiprus ir išsiplatinęs revoliu
cijos pradžioje, kai liaudis jau 
buvo 
XVI priešingumas

/ - 1 .. šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. L. Fabiah & CoM
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

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

Tel. Yards 689*1

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

4600
Tel.

Milaszewicz
So. Wood St.

irginia 0117

Tel. Prospect 21Q2

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

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

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

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

Tel. Yards 0145

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

m. Tie du amžiai buvo laiku 
labiausiai neribotos ledelių 
vAldžios ir didžiausio žĮftibifnį 
prislėgimo.

Liudvikas XIV privedė iki 
nebūto dydžio rūmų ir jų iš
laidų puikumą; visos minios 
rūmų žmonių buvo pripildžiu- 
sios rumus ir leido laiką iškil
mėse be pabaigos, iš kurių 
kiekvienos kainuodavo didžiu
lius pinigus.

Aukštesnioji bajorija pasi
statė tikslą savo gyvenimė 
sekti karalių; ji stengėsi gy- 

apiėidžiant

susirinkimAi Virto siiš’ifinki- 
rhais rinktų atstovų iš francu- 
zu tautos trijų luomų. Pagal 
karališkos . valdžios augimą, 
francuzų karaliai pradėjo su- 
šaukihėti generalinius štatu? 
kaip galima rečiau, daugiau
siai tais atvejais, kai jiems 
reikėdavo gauti pinigų nepa
prastoms išlaidoms. Bet visiš
kai apseiti be generalinių šta
tų sušaukimo karaliams nevyk
davo, nfes liaudis buvo prie jų 
pripratusi ir nebūtų sutikusi 
su jų visišku panaikinimu.

Deputatai, žmonių išrink
ti, nepatekdavo tiesiai i gene
ralinius štatus: rinkimai buvo 
trijų laipsnių. Miestuose pa
prastai deputatais patekdavo 
turtingesni žmonės—buržua.

TačiaU, nežiūrint sudėties ne
tobulumo, generaliniai štatai 
turėjo dideles reikšmės, iy ne
veltui fAip brangino juos žmo
nės ir taip vengė dažno jų 
sušaukimo karaliai, neveltui 
nėpavykdavo niekaip iškovoti 
teisę susirinkti nustatytais ra- 
kAis. Karaliai užsispyrusiai 
laikė sau teisę sušaukti gene
ralinius štatus, kai patys pano
rės.

Kiekvienas luomas paprastai 
posėdžiaudavo atskirai. Paskui 
jie vėl susirinkdavo visi drau
ge, duodavo karaliui savo nu
tarimus ir išklausydavo jo pa
siūlymus, kurie paprastai bū
davo tie, kad jis prašydavo 
sau pinigų. Trijų luomų at
stovai niekuomet neveikė iš 
vien, bendrai, o, priešingai, vi
są laiką ginčydavosi ir skun
dė vienas kitą.

Pirmieji generaliniai štatai 
buvo sušaukti 1302 metais, 
paskui susirinkdavo per tam ... . _ . .. ..
tikrus laikotarpius, o nuo 16141 kštoji dvasiškija, naudojosi vi-Į 
metų nesusirinkdavo iki 1789 sais gyvenimo gerumais, sočiu

ir be dArbb gyvėnlmU) pfAban- ta suma buvo sumokama vienų įlinkus taisyti ir statyti ke
lius ; darbas buvo nelengvas, 
eiti i darbą tekdavo labai toli 
nuo namų, o už darbą nieko 
nemokėdavo ir dar gi neduo
davo valgyti dirbant; darbinin
kai turėdavo maitintis išmal
da, kurią jie rinkdavo laisvo
mis nuo darbo valandomis, 
pareigų su keliais, buvo 
kitų panašių; kaimiečius 
varydavo, pav., tokiomis 
čiomis sąlygomis statybai 
reivinių, rūmų ir t.t. Jeigu 
užtekdavo vyrų, imdavo mote
ris, — dvi už vieną vyrą. Ben
drai, tos pareigos atimdavo iš 
kaimiečių apie dvi savaites per 
metus. Su tais iš kaimiečių, 
kurie bandydavo atsisakyti pil
dyti tą lažą, karaliaus valdi
ninkai elgdavosi be pasigailėji
mo; juos tempdavo į darbą 
prievarta, neklusnius sodinda
vo į kalėjimus.

Po mokesčių ir pareigų vals
tybei ėjo visa eilė Įvairiausių 
pareigų dvarininkų ir dvasiš- 
kijos naudai; tos pareigos bu
vo labai įvairios ir baisiai * H

kainuodavo liaudžiai. (B. d.)

ir pagarba; gi žymesnioji kaimiečių, nes bajorija ir dva- 
dvAsiŠkJja gyveno vargingai. ?siškija buvo 
fiendrAi, dvAšiškijos pAjamos Turtingieji, bendrai, mokėdavo 
buvo didžiulės: dvasiškija val
dė penktu dalį visų žmonių, tu
rėjo 200 milijonų pajamų per 
metus ir be viso to gaudavo vargšo jie, nepalikdavo raniy- 
d e š i m t i nę, t. y. dešimtą da- beje, 
lį visų gyventojų pajamų.

Tai iškur būdavo imamos lė
šos palaikyti rūmų spindėji
mą, užlaikyti bajofus, kariau
ti?

Vieninteliu pajamų šaltiniu 
bbvo pajambš nuo žemių, mo-

nuo jos laisvi.

nusikratyti bet kokių mokes
čių. Rinkėjai nedrįsdavo’ ir 
lysti prie jų, tuo laiku kai

pilis, išlei- kėščiAi ir mokėjimAi, imami iš 
gyvehtojų, ir jų išrasti labai 
mokėjo Liudviką VAldžia, ypa
tingai nuo to laiko, kai ji nu-

prie rūmų 
iš dvafy, ir

vėnti prie, rūmų, 
tam savo dvarus, 
džiaut gyvenimui 
savo lėšas, pelnus
tas, kas išleisdavo daugiau, bū
davo labiausiai gėrbiAmas. Of-įstojo sušaukti generalinius šta- 
leano hercogas, turėjęs ll1// 
milijonų mėtinių pajamų, pali
ko prieš mirtį 74 milijonus 
skolų. Maršalas de Sub, pa
kvietęs’ kartą pas save karalių 
papietauti ir pernakvoti, išlei
do jo priėmimui 200,000 livrų. 
Visa tai kure tą spindėjimą, 
kuriuo taip didžiavosi rūmai, ir 
drauge palaipsniui darė betur
čiais ir tvirkino rūmų žmones 
ir buvusią prie jos turtirtgą 
bajoriją ir ruošė dirvą jos žlu
gimui.

Visa tai, kas pasakyta apie 
bajoriją, lietė aukštesniąją, di
desnės kilmės, kurią veikė rū
mų gyvenimas. Gi kalbant 
apie žemesniąją bajoriją, smul
kius žemės’ savininkus dvari
ninkus, tai jie buvo dalinai 
3-čiame luome, dalinai kaimie
čiuose.

Dvasiškija taip pat grieštai 
buvo pasiskirsčiusi į aukštąją, 
privilogiriuotą, ir žemesnę: au-

tus. Kaimiečių buvo nedau
giau kaip viena penktoji dalis 
visų žemių, o tuo tarpu visas 
mokesčių ir mokėjimų sunku
mas guldavo ant jų. Mokesčiai 
ir imdavo iš kaimiečio, bendrai 
imant, pusę jo menkų pajamų.

Iždas, dvarininkai, dvasiški
ja palikdavo kaimiečiui tik 
tiek, kad jis nemirtu iš bado. 
Didžiausios iždo pajamos' buvo 
žemės mokestis (talija), 
kuri nuolat augo, ir taip grei
tai, kad nuo Liudviko XII lai
ko iki revoliucijos pakilo ke
turiopai. Talija duodavo iždui 
44 milijonui pajamų, Ir visa

Labai sukus buvo druskos 
mokestis (gabel). Druska 
buvo skaitoma karaliaus nuo
savybe, jis vienas galėjo par
davinėti ją; kontrabandinis 
druskos pardavimas buvo grieš
tai persekiojamas. Druskos 
pardavimą karalius atiduodavo 
atpirkėjams, kurie stengdąvosi 
pasipelnyti iš jos kaip galima 
daugiau.

Taip pat kankino gyventojus 
vyno mokestis v a 1- 
d ž i ai.

Be piniginių’ pareigų, valsty
bė reikalavo iš kaimiečių d a r- 
b o pareigų. Taip, viešpa
taujant Liudvikui XIV buvo 
nustatyta kelių pareiga, kuri 
buvo ši: tam tikrais' laikotar
piais valdininkai apvažinėdavo 
kaimus ir suvarydavo darbi-

Be 
eilė 
su- 
pa- 
ka- 
ne-

AR JUS TURITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jūnis pagelbėti jūsų biz

nio kcbltiinuoB'e.
Mes galimo susitarti su jūsų kreditd- 

riais ir padaryti tokį susitarimą, kuris 
leistų jums liKviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

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

Jei jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bilo laiku, dieną ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLOKDS 
ASSOCIATION

4050 South Asliland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

CORRE & SPAR, Advokatai Landlordė

!

Association

Mes Inšurinam
(APDRAUD2IAM)

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

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

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

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

Tel. Republic 8899 • •

- ►* • • •
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WISSIG. '
Pasaulinianfe kare

Seno Krajaiis

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padalyti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12d. 
4200 We»t 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

3514-16 RooaeveH Rd. 
arti St. Louis Avo. 

chicAgo. ill.
arMonan

Rusiškos ir Turkiškos Vanos t 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Saukite YARD5
1770

VALYMO už
Naujas žemas Kainas

Išvalomi ir Suprooinami

Vyry 
Siutai, 
Topkautai

Moterij
Paprastos Dfeses
Kautai

J šią kainų jeiria pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street



NAUJIENOS, Chicago, UI.Antradienis

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

Springfield, III SLA. 21 kuopos susirinkimoIš

ir

Detroit, Mich
352 kuopos darbuotės

6 d. Lietuviu Svotai- C

Į susirinkimą atvy

tiems

Baltimore, Md
u z rapor-

i

pa r-
oiuomi pranešame, kad “Ka-

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

bus rug- 
rugpiučio

reika- 
patė- 

nariai 
beša-

komunistuojančių SLA 
už jų žalingus Susivieni- 
darbus.
jų žalingus Susivieniji-

gerb. “K. L.” 
pertraukimą 

Stengsi-

190 N. State St
Rezoliucija SLA Pildomąją!

Tarybai

susirinkimą birželio 13 
2-rą vai. po pietų j 
Temple, svetainę, o ra- 
išgirs. Bolševikų valdo-

didelio 
net pečiai 
spiegdama 

pamokysime buržujus, 
to jiems. Bet kada

pikniką, kuris Įvyks 
Nut Grove darže, prie 

Beit Road.
ir gėrimų.

Antanas Šimkus 
vienminčiams, kad 
visiems nors po 

šiur

nados Lietuvis” laikinai susto
ja ėjęs dėl techniškų trukumų. 
“K. L.” taip greit pradės eiti, 

prašalintos’ tos

Bus skanių
Gros gera 

pro-

kaip greit bus 
kliūtys.

Atsiprašome 
skaitytojų už
siuntinėti laikraščio, 
mės kaip galint greičiau, kad 
“K. L.” vėl galėtų Jūsų lanky
ti.
“Kanados Lietuvio” Leidėjai.

prieš Susiv.
Tarybą lapelius.

—G. Ainis.

vauti piknike, bet ir savo 
draugus bei pažįstamus atves
ti.—J. Ambrose.

Iš susirinkimo SLA. 158 kp.— 
Bolšekiai prakišo

r

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon
teste. Esu ... metų amžiaus; pėdų.......... colių
ūgio; sveriu svarų. Gimiau Užsiėmi
mas .......... .
Vardas-pavardė 
Adresas

Birželio 6 dieną Įvyko 158 
kp. susirinkimas. Prieš susi-1 
rinkimą buvo išmėtyti lapeliai, 
kviečiantys savo kuopos ir ki
tos čia 275 kuopos narius ir 
delegatus ateiti ant jų susirin
kimo ir išduoti 36 seimo rapor
tus. Delegatai 275 kp. kvie
tėjams atsakė per laišką, kad 
jie į 158 kp. susirinkimą ne
silankys. Jų kuopai r 
neskaitys ir j jų kuopos 
his nesikiš. Taipgi dar 
mijo, kad jeigu 158 k p. 
žingeidauja teisingus ir 
liškus nuo seimo raportus iš
girsti, —gali atsilankyti į 275 
kuopos 
diena, 
Labor 
portu s’ 
ma 158 kp. kviesdama pas sa
ve kitos kuopos delegatus, ma
tomai, turėjo kokį nors kreivą 
tikslą. Tačiau čia jų užmany-

mas neišdegė, šiame savo su
sirinkime mus lietuviški rus- 
kiukai buvo pusėtinai susiner
vavę. Jie mat irgi turėjo sa
vo 7-nis' neteisėtai išrinktus 
“delegatus”. Apie jų neteisė
tumą pranešė jų pačių kuopos 
valdyba—pirmininkas ir finan
sų sekretorius —Pild. Tarybai. 
Pild. Taryba įsakė jiems dele
gatus perrinkti. Jie nepaklau
sė. Vėliau Pild. Tarybai jiems 
pranešė, kad Į seimą nevažiuo
tų, nes nebus skaitomi delega
tais. Kas ir buvo tiesa, nes 
nebuvo Įtraukti į delegatų są
rašą. Bet jie ir d A bar Pild. 
Tarybos jiems pranešimą igno
ravo ir Į seimą važiavo. Nuvy
kę seiman, triukšmą kėlė taip 
kaip ir kiti jų vienminčiai. Da
bar šitie “delegatai” išdavė 
savo raportus tokius, kaip 
“Laisvė” ir “Vilnis” jiems iš
rašė. žinoma, jie nurodinėjo, 
kad jų buvo* didžiuma. Kad jų 
sutvertas sovietas Meldažio 
svetainėj, yra labai good ir 1.1. 
“Delegatas**, 
aiškino savo 
reikia dėti 
$10.00,. o socialfašistus 
nugalėsime ir milijonas dolerių 
bus musų. Jurgis Bulota (iš
mestas iš Susivienijimo) įkalbi
nėjo nariams, kad pinigų ne
siųstų Į SLA. Centrą, o siųstų 
į naujai sutvertą komunistinį 
sovietą. Tavorščius Starkevi
čius davė Įnešimą, kad pinigų 
nesiųsti nors iki 15-tai dienai 
liepos. Girdi, byla ilgai 
tęs'. Musų pusėje 
mes ir laimėsime, 
kurios iš 
darbštumo 
susimetė

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis
imitacijų. Chars H. Fletcher I nubalsuot, ką daryt su 
parašas reiškia tikrą Castoria. i tais pinigais, tai nubalsuota

nesi- 
tiesa, tai 

Ilgoji Merė, 
bolševikiško 

Į kuprą 
šaukė: 

Nei cen- 
prisiėjo 

sumokė-

didžiuma, pasiusti i SLA. Cen
trą. '('ai buvo skaudžiausias 
smūgis raudoniems neišmanė
liams.

Pralaimėję savo susirinkime, 
dabar Maskvos pastumdėliai 
tik slampinėja raudonas nosis 
nulenkę ir dalina SLA. nariams 
kurstančius 
Pild.

kantrus, kad davė 
pusantros dienos 
Bet kai išsisėmė 

tai ir jis pradėjęs 
Tačiau tvarka 

nebuvę

Leipos
nė įvyko minėtos kuopos susi
rinkimas. Į susirinkimą atvy
ko skaitlingas narių būrys. Su
sirinkimas buvo tuo svarbus, 
kad delegatai turėjo išduoti 
raportą iš seimo. Delegatai j 
susirinkimą atvyko visi, iš
ėmus P. Dermaitienę. Apsvars
čius kuopos bėgančius reika
lus, eita prie raportų. Kiek
vienas delegatas, išduodamas 
raportą, pastebėjo, jog perei
tame seime tekę susidurti su 
labai keistais žmonėmis’, kurie 
buvę tikri specialistai koliotis 
ir triukšmauti. Esą Gegužis 
buvęs labai 
jiems per 
lerma kelti, 
kantrybė, 
tvarką daryti.
be policijos pagalbos 
galima padaryti.

Raportas buvo priimtas' ran
kų pakėlimu. Visi nariai, iš
ėmus vieną, balsavo 
to priėmimą.

Kitas susirinkimas 
piučio 10 d. vietoj 
3 d. Susirinkimas nukelta to
dėl, kad rugpiučio 3 d. kuopa 
rengia 
Beech 
Midle 
valgių 
muzika, tad visiems bus 
gos pasišokti.

Kiekvieno kuopos nario 
eiga yra ne tik pačiam daly-
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šios kuopos susirinkimas i- 
vyko liepos 6 d. Lietuvių Sve
tainėje. Nariais susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. Mat, 
visiems buvo Įdomu išgirsti, ką 
pasakys sugrįžę delegatai. Tie
sa pasakius, tai nebuvo jokie 
delegatai, kadangi jie dar ne
susiorganizavus seimui apleido 
svetainę ir nuėjo kitur neva 
laikyti seimą. Taigi butų ge
riausia vadinti juos triukšma
dariais, o ne delegatais.

Kai kuriuos reikalus apsvars
čius eita prie delegatų rapor
to. Daugiausia kalba Dr. Pa- 
levičius ir agituoja prieš gegu
žinį seimą. Girdi, tas seimas 
buvęs nelegalus. Pinigus kuo
pa turinti siųsti bolševikų val
dybai.

Statoma klausimas, kur pri
klausyti: bolševikams ar pasi
likti po senovei. Dauguma 
balsų nubalsuojama, kad pasi
likti po senovės. Kyla didžiau
sias triukšmas. Kaip tai, — 
tavorščių raportas tapo atmes
tas. Visai mažai betruko iki 
peštynių. Bet bolševikai pra
kišo ir gana. , Nekokio 
popieriai.—Nedelegatas.

SLA 64 kuopa, laikytame 
savo susirinkime liepos 11 d., 
1930 m., Lietuvių Tautinėje 
salėje (851—853 Hollins St.), 
Baltimore, Md., išklausė rapor
tus savo delegatų iš SLA 36-to 
seimo, Įvykusio birželio 16-21 
dd. 1930-tais metais Lietuvių 
Auditorijoj, Chicago, Ilk. vien
balsiai priėmė šią rezoliuciją:

Kadangi komunistuojanti S. 
L. A. nariai, norėdami smurtu 
užgriebti SLA seimą ir patį 
Susivienijimą, seime kėlė tokį 
nekultūringą ir biaurų triukš
mą, kurio delei seimui prisiėjo 
šauktis net policijos';

Kadangi komunistuojanti S. 
L. A. nariai, neįstengę smurtu 
pasigriebti SLA seimą ir kar
tu patį Susivienijimą, pradėjo 
SLA tąsyti po teismus ir aik- 
voti Susivienijimo turtą, ir

Kadangi komunistuojanti S. 
L. A. nariai grįžę iš Chicagos 
pradėjo kuopose daryti suiru
tes’, agituodami narius prieš 
SLA P. T. ir nesiųsti duoklių 
į centrą, o kuopose, kurias val
do komunistuojanti SLA na
riai, smurtu praveda tarimus 
nesiųsti duoklių į centrą, tuo- 
mi padėdami SLA narius į pa
vojingą padėtį,

Nutarė ir vienbalsiai užgyrė 
SLA. 36-tą seimą, įvykusį bir
želio 16-21 dd. Lietuvių Audi
torijoj, Chicago. III., ir seimo 
išrinktą SLA Pildomąją Tary
bą ir visas' kitas seimo išrink
tas komisijas ir kartu pagei
dauja, kad SLA P. T. imtųsi 
visų legalių priemonių sudrau- 
dimui 
narių 
jimui

UŽ 
mui darbus atiduoti seimo iš
rinktai teismo komisijai ir be 
pasigailėjimo pagal SLA kon
stituciją duoti jiems atlygini
mą, v

Rezoliucijos komisijos narys 
P. P. Jaras.

Kuopos valdyba:
Prezidentas F. česna, 
Iždiniu. P. V. Lazauskas, 
Užrašų rašt. Z. Gapšys.

P. S. Šią rezoliuciją nutarta 
pasiųsti į “Tėvynę”, “Vieny
bę” ir “Naujienas”.

Pranešimas “K.
Skaitytojams

Nerviškumas pra 
nyksta - greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankint1 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai tai būna Kalte 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy-Į 
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnj kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

ISIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4650 South Aahland Ae._ 2 augAtna 
Ashland prie 47th St. 

Tel. Botilevard 7K7K
$3 I METUS $3 I METUS

Vericose Gys 
Išgydomos

$25.00
1918 m. aš suradau, kad kojų 

Vericose gyslas galima išgydyti 
{čirškimu. Beveik tuo pačiu laiku 
tas tapo surasta ir Francijoj, bet 
tik laike pastarųjų keturių ar 
penkių metų a be) na medikais pro
fesija priėmė kaipo geresnį būdų 
negu peilis. Taigi aš šį būdą sėk
mingai ir nuolatos vartojau per 
pastaruosius dvyliką metų. Gydy
mas yra be skausmo, neturi blo
gu pasėkų ir yra be pavojaus.

Padidėjusios negražios^, -gyslo: 
išnyksta ii’ niekad negali sugry.š 
ti.

Palieka kojas švelnias ir lygia 
kaip vaiko. Ateikite pas daktarą, 
kuris surado šį,būdą ir vartojo j. 
ilgiausia.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.

RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo, šimtai liudijimų raštinėje.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

, kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8^00 vai. vak.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
d rėšiu moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio sfe
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laiku. Di
ldomos išduodamos. Ra- 

1 šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGF. 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
k. Lake St. 10 fl.

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

Del smulkmenų rašykit

08 NEOICINE CO. KOI SO ITBAVC MAYNOOO. ILL
_ . . — Homr cfNtfurt's Midici ne t*

r- rfbi

Garsinkitės “N-nose

Rugpiučio-Augusto

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

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

3, 1930 APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui, 
1739 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL.

CHERNAUSKO
DARŽE
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rie juos spausdina, trūksta bent po kelis šulus galvose.
Kąt jie nori pasiekt, kurstydami savo šalininkus 

tęsti tą kovą, kuri “dar tik prasideda”? Jie nori Susi
vienijimą suskaidyt. Bet jie patys skelbia, kad SLA. 
suskaldymas esąs įtariamųjų “fašistų” tikslas. Vadina
si, bolševikų lyderiai agituoja už “fašistų” tikslo įvy- 
kinimą!

Na, ar tai ne kvaila?
Jeigu komunistų judėjimo priešakyje stovėtų žmo

nės, kurie sugebėtų galvoti, tai jie seniai butų supratę, 
kad visa “progresyvių” taktika nuo tos valandos, kada 
jie ėmė kelti laukinį triukšmą SLA. 36-am seime, iki 
dabar buvo netikusi ’ taktika, vedanti j tikrų tikriausią 
pralaimėjimą. Savo bukaprotiška obstrukcija seime 
“progresyviai” eliminavo (pašalino) save, kaipo jėgą, 
kuri butų galėjusi, jei butų buvusi tinkamai pavartota, 
suvaidinti stambią rolę taip seimo diskusijose (juk ten

Ispanijos Karalius 
pagijo iš fašizmo

Sutinka ir prezidentu pasilikti

Andrejs Upits •

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieks

“AMERIKONIZACIJOS” MADA

Amerikai patapus turtingiausia šalim pasaulyje, 
jos metodus ima pamėgdžioti kitos šalys, iš kurių ame
rikiečiai pirma mokindavosi. Taip, pavyzdžiui, vokie
čiai, anglai (ir net Rusijos bolševikai) bando paga 
amerikonišką planą perorganizuot savo industrijos 
įmones. Einama ir toliau. Kai kuriose Europos šalyse 
vedama agitacija už tai, kad butų kopijuojamos net ir 
Amerikos politinės įstaigos.

Lenkijoje, kaip žinoma, Pilsudskio partija jau se
niai kovoja už valstybės prezidento galios sustiprini
mą, Amerikos pavyzdžiu. Lietuvoje netrukus po gruo
džio perversmo naujieji valdovai tautininkai ėmė kal
bėt apie tai, kad turinti būt “suamerikoninta” respub
likos konstitucija, — ką, pagaliaus, p. Smetona ir at
liko, savo dekretu paskelbdamas naują “konstituciją”. 
Dabar paskiausią pavyzdį to užsikrėtimo “amerikoni- 
zacijoš” mada matome pas Suomius.

Suomijos vyriausybė rengiasi “suamerikoninti”

buvo “karštų” klausimų), kaip ir įvairiuose seimo bal- 
| savimuose.

Dar po to, kai “progresyviai” buvo pašalinti iš po
sėdžių salės, jiems buvo laiko apsisvarstyti ir pakeisti 
savo taktiką. Bet ne! Jie nutarė laikyti atskirą “seimą” 
ir rinkti atskirą “Pildomą. Tarybą”, paneigdami tuo 
visą SLA. tvarką. Ir dar to negana. Jie nutarė užvesti 
bylą teisme, neturėdami nė šešėlio pamato tokiai bylai!!

Jau tris kartus patys “progresyvių” advokatai bu
vo priversti prisipažinti teisme, kad jie nesuranda tei
sėto pagrindo SLA. Pildomosios Tarybos skundimui, 
bet “progresyvių” vadai dar vis nenori “pasiduoti”.

Matyt, tik vienu “principu” komunistų lyderiukai 
ir vadovaujasi: Nepasiduosim, kad ir sprogsim! Di
džiausia gėda jiems tai — perkratyt savo klaidas ir 
bandyt jas atitaisyt.

Su tokiais generolais ir galingiausia armija butų 
pražudyta. O komunistų armija, kad ir stiproka, bet ne 
tokia jau milžiniška. Sekdama paskui savo begalvius 
vadus, ji maršuoja tiesiog į balą.

seimo rinkimų sistemą, panaikindama proporcionalę
atstovybę. Ji nori padalinti visą kraštą į 150 distriktų, 
iš kurių bus renkama po vieną atstovą į seimą sulig 
“mažoriteto” (daugumos) sistema, taip kad bus išren
kami kandidatai tiktai stambiųjų partijų, o mažosios 
partijos pasiliks be atstovybės.

Imdama šitam dalyke pavyzdį iš Amerikos, Suomių 
vyriausybė eina ne priekyn, bet atgal. Iki šiol Suomi
jos rinkimų sistema buvo pažangiausia, o Amerikos 
rinkimų sistema yra atžagareiviškiausia pasaulyje. 
Mažos arba neturtingų žmonių partijos Amerikoje tu
ri mažiau progos, negu kurioje kitose šalyje. Stambu
sis kapitalas čia kontroliuoja ir republikonus ir demo
kratus, kadangi be didelių pinigų prie esančios rinki
mų sistemos jokia partija Amerikoje negali laimėti 
rinkimų. /

Ir ne tik rinkimų tvarka, bet ir visa eilė kitų poli
tinių įstaigų Amerikoje yra labai atsilikusios nuo prog
reso, sakysime: dveji kongreso rūmai (senatas ir at
stovų butas), prezidento galia “vetuoti” kongreso pri
imtus įstatymus, sekretorių-ministerių neatsakomingu- 
mas kongresui, ir t. t. Amerikos valstybė formavosi 
taip seniai, kad daugelis dalykų, kurie tuomet atrodė 
žmonėms geri, šiandie jau yra atgyvenę savo laiką, ir 
tuos pasenusius dalykus dabar imti už pavyzdį yra ne
sąmonė.

Už Suomijos rinkimų sistemos “amerikonizavimą” 
stoja demokratijos priešai, atžagareiviai.

VADAI BE GALVŲ

Lenkija Keičia Vidaus Politiką
LENKAI SUSITARĖ SU 

UKRAINIEČIAIS

Amnestija.— Autonomijos pa
ruošimas. — Ukrainiečių 

kariuomenė

Lvovo opozicijos spauda de
da sensacingų žinia apie lenkų 
ukrainiečių susitarimą.

Susitarimas esąs tokio turi
nio: i

1. Visuotinoji amnestija po
etiniams už nusižengimus, ku
rie liečia lenkų ukrainiečių ko-, 
vų laikotarpį (1918—19 m.). 
Grąžinimas Galicijon visų uk
rainiečių emigrantų. Ukrainie
čių profesūrai turi būti atiduo
tos tos katedros, kurias ji pir
miau turėjo.

Viename komunistų laikraštyje įdėta atsišauki
mas, kuriuo SLA. nariai raginama nepaisyt SLA. Pil
domosios Tarybos pranešimo, tilpusio “Tėvynėje”, ir 
toliaus tęsti kovą prieš organizaciją. Atsišaukime be 
ko kito sakoma:

“SLA. nariai darbininkai, tačiaus, tiem ponam 
(supraskite: Pildomajai Tarybai. — “N.” Red.) at
sakys štai ką: Jus, fašistai, patys šuskaldėte Susi
vienijimą, dabar turėkit (turėkit ką? — “N-nų” 
Red.)! Jus pasirinkote geriaus skaldyti organiza
ciją, negu įsileisti vieną žmogų į mandatų komisi
ją! Jus ilgai persekiojot kiekvieną kitaip manantį, 
negu jus patys, SLA. narį. Dabar tie nariai, su
skaldžius jums Susivienijimą, su jumis neis, bet 
eis su didžiumos (? — “N.” Red.) legališkai išrink- 

z tų delegatų Pildomąją Taryba.
“SLA. nariai žino, kad byla, kuri dabar yra 

užvesta, pasibaigs negreitai, nepaisant, kokis 
sprendimas butų padarytas indžionkšino klausimu. 
O per tą laiką visi dori SLA. nariai organizuos sa
vo pajėgas už naują Pildomąją Tarybą, prieš mu
šeikas! Prieš policinius viršininkus ir uzurpato
rius !”
Tam pačiam to komunistų organo numeryje vienas 

komunistų šulas šaukia: ‘ t
“Kuo smarkiausia ir kuo greičiausia aukauki

te Fondan Susivienijimo Gynimo. Kova dar tik 
prasideda.”
Perskaitęs tokius atsišaukimus, kiekvienas sveikai 

protaująs žmogus pasakys, kad komunistų agitato
riams, kurie juos rašo, ir komunistų redaktoriams, ku-

2. Įsteigiama ukraniečių rei
kalų ministerija ir ukrainiečių 
vice vaivadų vietos Lvovo, 
Tarnopolio ir Stanislavovo vai
vadijose. Kiekvienoje vaiva
dijoje busią specialus ukrai
niečių skyriai su ukrainiečiais 
valdininkais.

3. Visos privatiškos ukrai
niečių mokyklos tampa valsty
biškos. Kuriamas ukrainiečių 
universitetas'. Universitetas 
jus -įsteigtas Peremišly. Tuč 
;uojau atidaromos ukrainiečių 
\atedros Lvovo universitete.

4. Ukrainiečių karo organi
zacijos “Sieč” ir “Lug” įeina 
į kitų karo formacijų sąstatą.

5. žemes porceliacija Galici
joje bus atliekama tik ukrai
niečių naudai.

6. Ukraineičių įstaigos gau
na valstybės subsidijas’, žemės 
ir,Ipotekos bankai gauna teisę 
eisti užstatų lapus.

7. Rusų įstaigos “Liaudies 
Namai” ir kitos atiduodamos 
ukrainiečiams.

Karo organizacijos “Sieč” ir 
“Lug” sudarysiančios ukrai
niečių kariuomenes kadrus ku
ri reikalui esant kovosianti 
prieš SSSR už Didžiosios Uk
rainos' sudarymų.

žinia apie lenkų ukrainiečių 
susitarimą padare Maskvoj di
delį įspūdį. '

Prieš tai žiniai pasirodant, 
“Liet, žiniose” tilpo tūlo Seno 
Varšuviečio Laiškas iš Varšu
vos, kur buvo parašyta:

“Man svarbu yra supažindin
ai Lietuvos visuomenę su nau
jais Lenkijos politikos vėjais, 
kurie šiokiu ar tokiu budu pa

lies ir Lietuvos reikalus.
Lenkija, kaip žinome, dabar 

turi pusę valstybes gyventojų 
mažumų. O tos mažumos visai 
ne tokios, kokios' kadaise, suda- 1 
rė devynis dešimtadalius seno
sios Lietuvos. Dabartinės Len
kijos mažumos yra sąmonin
gos, mažiau ar daugiau tautiš
kai ir politiškai susipratusios, 
reiškia savo valią ir turi savo 
siekimus.

Todėl Lenkijos valstybę su 
tiek ir tokių, pasakysiu, susi
pratusių ir neramių, likimu 
nepatenkintų inažumų valdyti 
yra nelengvas uždavinys.

Ir čia reikia teisybę pasaky
ti, nors kai kam Lietuvoje, ga
lės ir nepatikti, kad lenkai tuo 
atžvilgiu yra gana sumanus.

Tiesa, nevisuomet jų varto
jamos’ valdymo priemonės yra 
kultūriškos bei priimtinos kul
tūriškai tautai, bet tomis prie
monėmis lenkai nesitenkina. 
Tai yra laikinos priemonės. 
Lenkai puikiai supranta, kad 
tokiomis — prievartos— prie
monėmis ilgai valdyti negali
ma. Lenkai galvoja apie at
eitį; ji jiems yra svarbi.

Lietuvoj, tur būt, ne vi
siems yra aišku, kodėl Pilsuds
kis ncišvaiko seimo, juk jis 
daugiau, negu kas kitas turi 
pasitikėjimo kariuomenėj? At
eitis, mat, jam rupi. Nesunku 
seimas išvaikyti, bet nelengva 
jis sušaukti. O Pilsudskis pui
kiai supranta, kad be seimo da
bartine valstybė ilgai tverti 
negali; kad be seimo Lenkija 
lieką ir be ateities.

Analogiškai yra ir su mažu
momis.

Lenkijai rupi ateitis; ateičiai 
ji ir dirba; dėl ateities ji sie
lojasi. Ir štai, mes matome, 
kaip kristalizuojasi mintis Len
kijos politikos vadovų kurių 
pryšaky stovi Pilsudskis.

Su mažumomis reikia rasti 
sugyvenimo būdą. Tai yra aiš
ku. To ir siekiama. Tas su
gyventino būdų su mažumomis 
ieškojimas dabar ypatingai yra 
aktualus.

Lenkijos valstybiniai vyriu 
dabar Lando susitarti su mažu
momis—ukrainiečiai ir gudais. 
Pabrėžiu ir užakcentuoju —su
sitarti !

Derybos eina su ukrainiečiais 
ir su gudais.

Už dienoš-kitos paaiškės 
daugiau davinių.

“Temps” rašo apie Ispanijos 
karaliaus Alfonso nepaprastu 
pasikalbėjimą su žymiu Ispa
nijos politiku Alba, kurį dik
tatorius Primo de Rivera buvo 
ištrėmęs. Alfonsas aiškiai 
pasisakė sutinkąs ne tik ga
rantuoti demokratišką parla- 
mentarišką konstituciją, bet 
reikalui atsitikus, jei rinkimai 
parodys respublikonų daugu
mą, tai jis, karalius, mielai su
tinkąs pasilikti prezidentu ligi 
savo amžiaus galo. Alba atsa
kydamas karaliui pareiškęs, 
kad jis ir tokiomis sąlygomis 
tik tada imsisi sudaryti Ispa
nijos vyriausybę, jei į vyriau
sybę sutiks įeiti ir respubliko
nai ir socialistai.

Karalius, praradęs visą var
dą ir diktatūrą, dabar jaučia 
artinantis savo karalystės pa
baigą. Jo įpėdinis yra kurčias 
ir nebylys, tad karalius benori 
nors ligi savo amžiaus galo iš
silaikyti, ir gatavas sutikti ant 
visa ko, kad tik neišvengiama 
revoliucija jo nenublokštų.

Prezidentus žmonės patys 
pasirenka

Ispanijos karaliaus Alfonso 
XIII prisipažinimas, kad jis 
velytų ir prezidentu būti, jei 
tik tauta jį visam amžiui iš
rinktų. nėra naujas. Nuo at
menamų laikų monarchai pa
našiai prabildavo, kada pama
tydavo savo sostą išklibus.

Pirmas toks karalius, kurs 
prašėsi palikti jį prezidentu, 
buvo Italijos karalius Viktoras 
Emanuelis' II, kada jis įsitiki
no, kad Italijos liaudis nori 
respublikos, o nebe monarki- 
jos. 1872 metais kalbėdamas 
su vienu savo draugu grafu 
Maugny iš Franci jos, po to kai 
Napoleonas 111 buvo nuverstas 
ir Franci j a ' rengėsi statytis 
respubliką, karalius pasakė: 
“Visų šalių viešpačių panašus 
likimas' laukia. Tačiau dėlto aš 
nesirūpinu, kadangi aš pats 
esu respublikonas ir galiu taip 
jau būti prezidentu”.

Vėliau, Italijoj respubliko
niškas ūpas nerimo, ir prie 
Emanuelio įpėdinių, ir 1900 
metais karalius Umberto 
(Humbert) buvo nušautas. 
Prieš jo nušovimą, Italijos 
premjeras Benedetto Cairoli 
patarė karaliui atsisakyti ka
raliaus karūnos ir užsimauti 
prezidento skribelę, ir Humber- 
tas buvo su patarimu sutikęs 
tik neprisirengė, kol kulka vis
ką užbaigė.

Ir Brazilijos kaizeris Dom 
Pedro II priklausė prie tų ka
ralių, kurie “sutiko” preziden
to slcribėlę užsimauti, jei tau
ta taip nori. Budenį prieš pat 
savo nuvertimą, 1889 m., tas 
kaizeris atvyko į Romą ir kar
dinolo Mocenni paklaustas apie 
respublikonų judėjimą Brazi
lijoj, ramiai atsakė: “Tas ma
nęs nė kiek ne,rūpina, jei bra- 
zilionai manęs nenorės kaip 
karaliaus, aš mielai esu pasi
rengęs būti jiems prezidentu.” 
Bet kardinolas priminė, kad* 
gali ir taip atsitikti, kad sykį 
brazilionai jo nebenori kaip 
karaliaus, tai galimas daiktas, 
kad jie jo nebenorės ir kaip 
prezidento. Taip ir atsitiko.

Panašiai buvo ir su Vokieti
jos kaizeriu Vilhelmu, 1918 m., 
kada jį Wue.rttembergas norė
jo prezidentu apšaukti. Kaize
ris irgi turėjo anksčiau bėgti į 
Holandiją. Taip • greičiausia 
bus ir su Alfonsu.

(Tąsa)
“Nelmaža' teisingų žodžių 

Tamsta esi pasakęs savo laik
rašty/ tą aš pripažįstu. Ponas 
Blukis bandė tuos trukumus 
pašalinti, bet įką jis vienais 
prieš du... Tai nebestebetina, 
ką vienas turi savo namus 
šaulių gatvėje, o antras rengia
si nusipirkti iš savo giminaičio 
apleistą vapninyčią už aštuonis 
šimtus tūkstančių... Tikėsimės, 
kad dabar tas šmugelis turės 
pasibaigti. Aš taip girdėjau, 
kad Tamsta taikai į tą senąjį 
Kreislerio narną Lokių gatvėje, 
fštikrųjų, pridėjus nedidelį re
montą, Tamsta ten pilnai galė
tum įrengti savo likierių fabri
ką. Jei tuo reikalu (kreipsitės į 
“Tarpininką,” tai tikrą! pa
vyks. Tiktai tie nuošimuiai čia 
išeina' perauikšti. Bet dar jau 
negalima numoti ranka ir į Ry
tų-Vakarų banką. Tie ten irgi 
nėra įsisėdę ant visados. Mes 
jau turime keletą šansų —ke

letą pažymėjimo vertų šansų...”
Kluga' paprašė ponus į galu

tinį kambarį. Susirinkimas 
prasidėjo. Buvo daugiau dvide
šimties žmonių. Pirmininkavo 
pats Kluga. Aišku, tai jau buvo 
mažas departamento atstovavi
mas. Tuo, turbut, ii- buvo išaiš
kinamas Roberto ir Mandelio 
nervavimasis. Blukis sėdėjo ra
miai ir truputį su ironija žiu
rėjo į abu kolegas. V

Robertas pradėjo truputį ne
apsvarstytai. Susijaudinimas 
buvo jau jaučiamas. Bet jis 
greit susivaldė ir referavo su 
didžiausiu kilnumu. Sakiniai 
buvo gerai apgalvoti ir apsvars
tyti, didžiosios skaitlinių eilė 
slydo simetriškai. Ikšiolinės 
darbuotės apžvalga išėjo lygi ir 
skambi, lyg gerai apdirbta no
velė. Ikšiolinė “Tarpininko” 
vadovybė dirbusi sulyg gry
niausios sąžinės. Dar daugiau.

(Bus daugiau)

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

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

Riehleu, 9 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje,

Brunsvvick Radiola su Viktrola krūvoje

su viskuoLyric Radio, 9 lubų

viskuo

$475Baby Grand Rcproducer Pianas vertės $1,800

$195Grojtklis Pianas Gulbransen

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS

$54.00
$39.00
$19.00

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK REX RADIO SHOI
3343 So. Halsted Street

$129.00
$119.00

$55.00

Spurton, 10 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje už

Nepamirškite Lietuvių Programus
Duodamus J. F. Budrik Krautuvės 
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 Vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L. 
970K. Kas ketvergę iš Stoties W.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 

valandos vakare.

Radios-Pianai
Nauji Modeliai 1931 metų, General 
Motors, Brunswick, R. C. A. Radiolas, 
Victor, Atwater Kent ir kitų žinomų 
išdirbysčių; jus galite pasirinkti ir 
persitikrinti ir išsirinkti Jos. Budriko 
Krautuvėje. Dabar vasaros kainos yra 
daug žemesnės ir lengvus išmokėjimai



Antradienis, liepos 15, 1930

Atsakymas Į Kupreliškiečio Laišką

tinkamas

(Tęsinys)
Taipgi primeta, buk koope

ratyvo nariuose nėra draugiš
kumo. Matote, jis' pats peizoja 
Nikolajevą ir kooperatyvo na
rius ir dar pasisako manus, 
kad kooperatyvas iširsiąs, 
žioplesnio negali būti: jeigu 
jis išbėgo, tai dėl jo koopera
tyvas iširs!.. Bet — tu išėjai, 
kiti bus priimti.

Taipgi kalba apie Sabaliaus
ko kelionę, kas, rodosi, laikraš
ty neturėjo tilpti. Kas pažįsta 
Sabaliauską, tas žino, kad Kup
reliškiečio kalba yra šmeižtas.

Sabaliauskas turi 
rankas prie daugelio darbų. Ir 
kooperatyve jis buvo naudin
gas. Prie plytų jis nedirbo, su 
troku priveždavo naftos, mal
kų ir visus reikalingus daik
tus. Paklausk Sabaliausko kUr 
jis nėra buvęs. A. Valentas gi 
niekur nėra buvęs. Liuosą lai
ką praleisdavo laiškus rašyda
mas pas Marijoną.

Paskačinas — geras kalvis. 
Jis buvo labai reikalingas koo
peratyvui. Važiuodami iš Ame
rikos nuvežė visokių įranki i/, 
kurie Rusijos žmonėms visai | 
nebuvo žinomi. Taipgi, kuomet 
rengėmės važiuoti, darė viską, 
kad pasiliktumėm. Na, koks gi 
Kurpeliškietis amatninkas ? 
Kartu 'su moterimis plytas 
stumdavo į pečių ir dar darbą 
bandydavo trukdyti, už ką ne 
kartą buvo šauktas sabotaži* 
ninku.

Dabar, kas per vienas tas 
Bajoras? Ai, ai,— baisus žmo
gus! Nervuotas, karščiuojasi, 
piktas, buvęs vienas, skundžia
si ,Kupreliškietis, 
galima su 
Atrodo iš 
rašto, kad 
buvo kaip 
— tik diskusijoms vesti, 
plytoms čiupinėti. Išbėgęs Lie
tuvon, jis užmiršo, kad devy
nias valandas išklTnddavo ply
tas. per pusę didesnes, nei 
Amerikoje.

Eini visas 
šęs; vasarą 
turi dirbti,, 
pečių. Nors
bet visi šlapi, nes dirbome sku
bindami. Tai parėję lendam 
upėn nusiplauti. Gavęs vaka
rienės, krenti. gulti. Nerūpėjo 
niekas daugiau. Tie, kurie jau' 
buvo porą metų išdirbę, atro- i 
dė pasenę, vargiai kojas velką.' 
Kupreliškietis vis, būdavo, ser-! 
ge. Tai mes pasijuokdavome, 
kad jis padžiaus-pančiakas Ru
sijai. Todėl jis ir skubinosi 
bėgti iš ten. Ir aš žinau kodėl j 
jis dabar taip rašo.

“Vilnies” pisorius parašei 
šlykščius melus apie išvežimą i 
pinigų. įkaitau: “Bajoras me
luoja sakydamas, buk iš Sovie
tų Sąjungos galima išsivežti; 
tik 120 rublių.” Perskaitykite1 
tą straipsnį ir nesuprasite, ką 
jis ten norėjo pasakyti.

Abelnai, visos tos antraštės 
neatsako tam laiškui, nes ten 
nebuvo nurodyta, kur, kada ii 
kokiais žodžiais buvo šmeižt?. 
Sovietų Sąjunga. Tik parodė 
kiek tos “Vilnies” raštininkas 

kad nebuvę| 
padlskusuoti. i 

Kupreliškiečio 
Kupreliškietis,

juo
to

jis,
ir koks diplomatas

ne

molinas, apiply- 
saulė kepina, bet ■ 
ir dar tarp šiltų 
nuogi dirbdavom,

MARTA

\

no tėvais Janušaitė
Mirė liepos 14 diena, 10 valanda iš ryto, 1930 m., sulaukus 31 

metų amžiaus; gimus Mažeikių apskr., Leckavos parap., Buknaičių 
kaime, palikdama dideliame nuliūdime savo mylimuosius ir mylin
čius vyra Juozapų ir 1 sūnų Juozapa H m., 1 broli Jonų Janušų ir 
broliene Monika, 1 seserį Rozalija Pranckevičiėnę ir švogerį Jurgi, 
švogerį Juozapų Gabalą, o Lietuvoje motina Magdalena Janušienę, 
1 seserį Kontanciją Vilkiėnę ir švogerj Augustinų ir gimines. Dabar 
randasi prirengta j paskutinę kelionę namuose 2507 West 69th St., 
tel. Grovehill 2687.

Laidotuvės įvyks ketverge, liepos 17 dienų, 9 vai. ryto iš naVnų 
į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už veliones sielų, p iš ten bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Martos Vilius giminė.-., draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jos mylymųjų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs Brolis, Motina. Gimine* ir Pažįstami.

lxiidotuve.se patarnauja grabelius Kadžius, tel. Canal 6171. z

turi keršto ant musų.
Yra šitaip. Iš Sovietų Są

jungos nevalia išvežti, nė iš
siųsti niekur per penkis metus 
pinigų, žėdną rublį deda j pen
kių metų planą sunkiajai in
dustrijai budavoti. Bet kurie 
duoda prašymą, su gera prie
žastimi, tai pavelija. Dabar 
bus aišku, kad nei kiek neve
lija. , Į

Valentas tai meluoja, nes jis 
turėjo 15 rublių viršaus, negu 
jam buvo pavelyta, ir atėmė 
iš jo ant rubežiaus ir sugrąži
no jo broliui Maskvon. Vėliau 
kada aš važiavau, tai parve
žiau jų motinai ir 10 rublių A. 
Valentui nuo brolio.

Maskvoj gavau leidimą išsi
vežti kiek turėjau, ir man ant 
rubežiaus kišenių nekrato. 
Kiek sakiau, taip ir sutiko. 
Kupreliškietį gi krėtė, nes iš 
jo atėmė 15 rublių.
' Dabar, perskaitę tas kores
pondencijas, ' pasakykite ko
kiais žodžiais buvo šmeižta so
vietų sąjunga. Aš nerandu. Ir 
yra taip: jeigu žmogus fana
tikas ir sAkyk tu jam teisybę, 
tai jis pyksta ir šaukia, kad 
tu meluoji.

Taip vienas, priėjęs prie 
manęs Černausko darže, ėmė 
man aiškinti apie Rusiją. 'Sa
ko. jus manėte, kad Rusijoj 
kepti piragai; reikėjo supras
ti, girdi, kad ten dar nėra kep
tų piragų ir dar nebusią grei
tai.

Na, tik, manau, nelabasis 
apsėdo tą žmogų. Aš jam sa
kau taip: kepti, nes ir aš val
giau. O jis: Girdi, neteisybė. 
Mat, jo supratimu, ten verda 
piragus ar žalius valgo.

Dabar pasakykite kokios 
gi svarbos tas laiškas turėjo, 
kurį liepė “Vilnies” skaityto
jams gerai tėmyti. Kiek aš mo
ku suprasti, tai jame buvo tik 
išlieta neapykanta ant žmonių.

Ar tai čia šmeižimas Sovie
tų Sąjungos, jeigu Kupreliš- 
kiečiui nepatiko Sabaliausko 
kelnės? Arba — kad K. S. ne
norėjo šnekėtis su juo? Tai čia 
jo privatiškas dalykas. Arba, 
kad Bajoras apie j j netupiiie- 
jo? Žčdnam reikia suteikti 
laisvės nors truputį. Bet štai

$1111ITCHING £HDS
wften soofhfng žemo f s usedl

JRight from the firgt toueK antiseptic, 
healing Žemo takes tne iteninfc 
misery out of mosųulto bites, ršshes, 
and many other skin affliėtions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers ąnd other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on įvy-poisoning. 
Pimples and dandrun f adė when safe, 
antisrėptic Žemo is applied. It fn- 
stantly easea razor-smart. AIways 
have Žemo nearby whereyer vou go. 

’Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

DEL ĮSIPIOVIMŲ IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekviena įsipio- 
mą, žaizdą ar įsibrėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

“Vilnis” davė tiek daug vietos 
laikraštyje Valento kolionėms 
ant Sabaliausko ir Bajoro, o 
dar ir skaitytojus ragina pa
simokyti iš jų. Tai jau žemiau 
kritikos.

Dar pridedu: aš nešmeižiau 
Sovietų Sąjungos ir nešmei- 
šiu. Mano supratimb, jeigu ten 
butų turtų, tai butų gerai vi
siems. Dabar šalis biėdna, vis
ko trūksta. Taipgi aš supran
tu, kad kas nors yra daroma 
šioj gadynėj, jau kitaip negu 
praeityje. Taipgi ir šios gady
nės valdžios forma bus visai 
skirtinga nuo kitų, ir kitaip 
negali būti — ar mes norim, 
ar nenorint —M. Bajoras.

URŠULĖ ANULIENĖ 
po tėvais Lapinaitė•

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 diėnų, 5 valanda ry
te, 1930 m., sulaukus 45 metus 
amžiaus, gimus Kauno apskr. 
Babtų parap., Varekonių kai
me. Amerikoj išgyveno 20 m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Jonų, 3 dukteris: Julijo
nų, Kazimierų ir Kotrinų, 3 
sūnūs: Antanų, Juozapų ir Pra
nų, brolį Adomų ir gimines, o 
Lietuvoj 3 sūnūs, Petrų, Kazi
mierų ir Stanislovų, seserį 
Konstancijų ir brolį Vladislovą 
ir gimines,

Kunąs pašarvotas, randasi 
2819 W. 38th St. Laidotuvės 
Įvyks seredoj, liepos 16 dienų, 
2 yal. po pietų iš namų į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Uršulės Anulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, sunai, bro
lis ir giminės.

I
 Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Eudeikis, tel. Yards 1741

JUOŽAPAS ŠNECKUS
Persiskyrė su $iuo pasauliu 

liepos 12 dienų, 1 valandų ryte, 
1930 m. Gimęs Raseinių apskr., 
Jurbarko parapijoj ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 1£> metų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, po tėvais Matukaitė,

• 2 dukteris — Martų ir Antani
na, sentų V. Ix3wandowskj, 3 
alinus — Vincentų, Juozapa ir 
Stanislovų, 2 brolius — Vincen
tą ir Jonų, seserį Julijonų ir 
Rimines. Lietuvoj motina Bar
borą ir brolį Pranciškų. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Heriųitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos 15 d., 8 vai. ryte iš Eu- \ 
deikių .koplyčios įkvėpto Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Šneckaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nUoširdžiai kviečiami da-
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Suilai, 

Žentas, Sėsuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 1:45 valandų ryte, 
1930 m., sulaukus 60 metų am
žiaus, gimus Kaltinėnų mieste
ly ir parap., Tauragės apskr. 
Amerikoj išgyveno apie 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 

Itris sūnūs — Juozapą, Fran- 
ciškų ir Aleksandra, dukteris— 
Bronislavų Petrokienę, žentų 
Tamošių, Zofija Kolyčicnę ir 
žentą Juozapų., seseries dukte
rį Bronislavų Mogoliėųę, žentą 
Vincentą ir anuka Edvzardų. 
Kunap pašarvotas randasi pas 
žentų T. Pctroka. 8462 S. Vin- 
cennes Avė., iki seredos po 
piet, tada bus perkeltas 4358 
S. California Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, lie

pos 17 dienų, 8 vai. ryte iš žen
to J. Kolyčiaus namų, 4358 S. 
California Avė., Brighton Park, 
į Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapijos baiViyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės siėla, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Misevi
čienės giminės, drangai ir pa
žįstami iš Indiana Harbor, St. 
Charles, Chicago ir kitų mies
tų esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekamo 
Simai, Dukterys, Žentai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Ežerskis, tel. Blvd. 9277 i

Specialistai rydyme chronilkų Ir nauL 
rų. Jei kiti negalėjo jumis idgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iAegzamlnavl- 
mas atidengs jura tikrą liga ir jei aS apsl- 
imuu jus gydyti, sveikatai jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzamlhavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietu» nuo 5 iki 7:80 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų
,1 .............. .

Lietuvės Atošėrčs__
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
ČHIGAGO, x ILL. 

--—«---------

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tėl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

l .. J . « r - . . .

BUTKŪS
Undertaking Co.

P. B. Ęadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Sti’ėet
Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale viauomėt 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu 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

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

PAGRABŲ ) VEpfiJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So, Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

TeL.Ufayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
Auburu Avė. Tel. Blvd. 320132Q1

______ Grabortai______

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard S208

1327 So. «th CL

Telefonas
Cicerą 8724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyke. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115
.'ii ..................... I . .........   ■„ , „

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, Ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sia klaidas. Speciali atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

-------6—---
Tel Yards 1829

DR. U. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ ‘ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
7.56 West 35th St.

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

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

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apin jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite dauję atsargesni . su 
tais, kurie siūlo už dyką, egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namti i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypktų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik Ms

Dt. A. R. BLUMENTIIAL 
Ot-TOMĖTRIST 

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

Phone Kenwood 1752
■■■■■ ................... . .................... ■ i. *ii ■ i 11*

Lietuvai Gydytojai___

DR. A. 1 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. Mfchigan Avė.

Tel. Kenwood 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 8 f»o pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 Soiith Artosian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canąl 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedėŪoj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

—O-------

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

Tet Branswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, DL
j --------------- O-------

Ofiso TelftfoRB* VlrrlBlB 0080 
Bea. Tel. Vaa Bure* 0808 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer A ve.
V&lendoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 (r 
6 Iki 8 T*k«ro. Nedaliom šuo 10 iki 12 dtė-

Namą oflaaa North Bida 
8413 Franklin Blvd. 

▼alaado* 8:80 iki 0:80 vakaro
-------- O--------

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South WeBtern Aveniu 

Te). Lafayette 4140
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 Avėme
Ant Zaleskio A p tiekos

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 

Nedilioj pagal atitarti

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadiėniais nuo 19 iki 12

-- hm.m ■urti, —- i ■ UW

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias iF chroniškas liftas 
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

Tol, (Janai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJhore 2238 ar Randolph 6800
---- Į - -- - - - ‘ - _ ■ - _ į f - I ~

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midiray 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURKE KAHN
4631 South Aahland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 no niet,

7 ikj 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Te!ephone Plaza 32U2

____ Įvairi^ Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyru ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banku

1800 So. Ashland Avė.

valandosi
Nuo 2 iki 4:89 Ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Cana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 318t Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nędėliomis 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,
jRoom 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryte, iki S vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

Room 928 .
TeL Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataą

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avn.

Tel. Pullman 5959
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

. 2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
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 8395

“JOHNrhokden
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 9-9

Telephone Roosevelt 9490 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600 

v7'wTitUTKAUSKAŠ
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Buikling

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

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

JOSEPH .L GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Bcfulevard 2S00 

Kės. 6515 So. Rockwell St, 
Tel. Republic 9723

lxiidotuve.se
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Kaip girdėti, SI.A. 139 kp.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseiand

Susižeidė

Susižeidė Augustas Sadukas, 
gyvenantis adresu 51 E. 101 
St., liepos 5 d. Nusilaužė ko
jos riešą. Ligonis dabar ran
dasi Illinois Central ligoninėj. 
Kambario No. 281.

Nelaimė atsitiko prie tokių 
aplinkybių. A. Sadukas West 
Pullmane savo draugui liepos 
5 dieną padėjo budavoti gara
žą. Jiems trims pasilipus aukš- 
čiaus ant pastolio lentos, len
ta lūžo ir visi trys nudribo že
myn. A. Sadukas nejautė, kad 
jisai koją nusilaužė, nes gal 
buvo.biskj išsigandęs, bet ka
da mėgino stoti, tai pajuto, 
kad koja visai nulaužta.

» » »
Penktadienio vakare Strumi

los svetainėj turėjo įvykti 2 
kliubų susirinkimai, būtent 
Golden Star Kliubo ir Rose- 
lando Geresnės Valdžios Kliu
bo. O svetainėj vietos tėra tik 
vienam kliubui. Taigi Geres
nės Valdžios įkliubas turėjo su
sirinkimą perkelti Į kitą die
ną, o Goklen Stariečiai atlai
kę susirinkimą kaipo pusme
tinį.

Iš svarbesnių tarimų buvo 
tas, kad nutarta šią vasarą su
rengti dar vieną pikniką Glen- 
wood miške. Komisija išrinkta 
rūpintis išvažiavimo surengi

mu.
» » »

K.e'tvii-taclien j, liepos 17 <1.,
Golden Stariečiai los besbolą 

I5U> Fernwood jauktu, Formvood 
parke. Pradžia 6:30 vakare.

» » »
Ateinantį nedėldienį, liepos 

20 diena Golden Stariečiai loš 
lx\sbolą su De Koker Coal jauk
tu. Vieta prie 95 St. ir Michi- 
gan avė. Pradžia 2:30 po pie
tų.

» » »
Liepos 20 d. Geresnės Val

džios kliubo bus piknikas Crete 
apielinkės farmose — tenai, 
kur Goklen Star kliubas turė
jo pikniką.

» « tt

nariai be skirtumo — buržu
jai ir proletarai —- nepatenkin
ti savo kuopos diktatūra, kad 
iš ją surinktus mokesčius ne
šiąs Centran, o pasilaikys sau. 
Na, tai jums ir komunistiška 
tvarka. SLA. 139 kp. nariai, ne
pamirškite, kad jūsų kuopos 
valdyba yra geri graboriai. Juk 
dar neseniai jų pasidarbavimu 
buvo palaidotas Aušros Kny
gynas. Kad panašiai jie nepa
sielgtų ir su jūsų kuopa! At
sargumas gėdos nedaro.

B » »
Kažin kur dingo Priešfašis- 

tinis komitetas. Jau seniai ne
begirdėti apie jį. Tur būt ko
jas pakratė. Tai buvo savo rų- 
šies gyvūnas, kuris galėjo gy
vuoti tol, kol žmonės aukavo 
pinigų. Na.

Cicero

gyvenimo aplinkybėmis kovoti.
Esu linksmas, jog p-nia Luk$- 

tiene su gyvenimu kovoti mo
ka; mokės ir ateity, išauklė- 
dama vaikučius pavyzdingais 
piliečiais. Todėl veliju jai bran
gios sveikatos ir laimingos at
eities. D.

Roseiand

Jeigu jūsų nervai yra
. silpni ir išklibę

Jei jus esate silpnas, nervuotas, piktas ar 
susierzinantis, lenrvai susijaudinęs ir nega
lite rauti gero nakties poilsio, ar esate 
abelname susilpnėjimo prastame stovyje, pa
imkite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kaip daug tvirtesnis ir energii- 
kesnis ius pasijausite. Nuga-Tone tai pada- 
darys, kadangi jis ifivalo kana nuo nuodų, 
kurie silpnina nervinę sistemų, sumažina gai
vumų. kenkia abelnai sveikatai ir padaro 
gyvenimų nuobodų ir nemalonų.

Nuga-Tone suteikė atnaujintų sveikatų, di
desnę spėkų ir naujų laimę milionams žmo
nių. Jis priduoda jėgų ir spėkų visiems or
ganams ir funkcijoms, pagerina apetitų, pa
gelbsti virėkinlmui, palengvina inkstų ar 
pūslės (degimų, nugali konstipacijų ir parū
pina kunui užtektinai raudono, sveikatų tei
kiančio kraujo.

Jus galite gauti Nuga-Tone bile kurioj 
aptiekoj. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo, 
paprašykit ji užsakyti dėl jus iŠ savo džia- 
berto.

(----------------------------------------------------------------
CITY OF CHICAGO LANDLORDS 

AS’SOCIATION
AR JUS TURITE KOKIŲ 

KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų f
Ar jus turite biznio rupesnių?
Ar jus turite nesmagumų su rendau- 

ninkais?
Apsisaugokit prieš kokius nors nesma

gumus ir keblumus su rendauninkais.
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkit apdraudos palisų prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie šios associaeijos, 

buvimas namo savininku bus vien sma
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bile laiku, dienų ar vakare.

city of Chicago landlords 
AS’SOCIATION

4000 South Ashland Avė., 9 augštM 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

<__________________________________ /

AR JUS TURITE 
LOTUS AR NA

MUS PARDA
VIMUI?

Mes galime gauti dėl jūsų 
geriausią kainą, šimtai paten
kintų kostumerių yra musų liu
dijimas.

MATYKITE MUS 
AR RAŠYKITE

U. S. PR0PERTY 
SALES COMPANY 

Room 1020
188 WEST RANDOLPH ST.

Lietuvių Raudonos Rožės 
Ikliubas,* dėl 4 dienos liepos, 
savo susirinkimą laikė; savai
te vėliau, t. y. 11 dieną liepos.

Susirinko apie pusė šimto 
draugų; priimta keletas nau
jų draugų; komisijos išdavė ra
portus apie kliubo veikimą.

Komisija, kuriai buvo pave
sta rūpintis jaunuolių 'reikalais, 
pranešė, kad jau turinti patai
siusi įstatus taip, jogei jie tin
ka jaunuoliams. Nutarta. įsta
tai atspausdinti. Vadinasi, jau
nuoliai jau gali priklausyti R. 
R. kliubui ir naudotis kliubo 
teikiamomis teisėmis.

Pikniko komitetas raportavo, 
kad piknikas pavyko gan ge
rai. Pelno jis davė apie $200. 
Žinoma, kaip dėl Raudonos Ro
žės kliubo parengimo, tai nė
ra nė daug. Bet dabar pikni
kai eina iš mados, o dar nėra 
tikrai parankios vietos pikni
kams, tad priseina pasitenkin

ki tokiu pelnu, koks galima pa
daryti.

Besbolo jauktui sekasi ne 
prastai. Šį sezoną jauktas lai
mėjo 6 lošius, o du pralaimėr 
jo-

Per pusę metų kliubo tur
tas paaugo $1,400. O iš viso 
turtas šiandie siekia $20,000.

Raportas iš kun. Vytauto ju- 
bilėjaus apvaikščioti įrengimo 
buvo toks: nutarta rengti ap- 
vaikščiojimą 14 d. rugsėjo (Sep- 
tember) atskirai nuo Chicagos. 
Ir ciceriečiai pilnai gali su
rengti apvaikščiojimą vieni, nes 
Cicero tai Cicero!

R. R. kliubas duoda beną 
tam apvaikščiojimui.

Skaityta laiškas iš Lietuvos 
nuo seno kliubo draugo, Anta
no Liutkaus. Tai prašymas par
duoti L. L. N. B-vės 8 Šerus. 
Nutarta serus atpirkti.

Finansų raštininkas B. Tu- 
mavičia, kliubo veteranas, pra
nešė, kad šiemet bus 12 drau
gų, kurie gaus garbės dova
nas už tai, kad nesirgo ir ne
ėmė ligos pašalpos iš kliubo 
per 10 metų.

Tame reikale bus surengtas 
vakaras rudeniop.

Susirinkimas atidavė garbę 
mirusiam nariui Vladui Lukš
tai. Paminėjo vienų metų su
kaktuves nuo jo mirties.

Jau metai sukako nuo V. Lukš- 
tos mirties

Vieni metai prabėgo, kaip 
vėjo pūtimas. Sužeistos širdies 
žaizdos nesugijo, ypač moters 
ir jaunų sūnelių, kurie tankiai 
klausinėja, kada sugrįš jų tė
tušis.

Veltui sūnų laukimas. Tė
vas negrįš. Greičiau laukiančių
jų mintys nurims. Bet tai ims 
daug, daug laiko.

Ilgai neužmirš tos nelaimin
gos liepos 11 dienos.

Ne tik Lukštos šeimyna, bet 
ir pažįstami ir draugai liūdi tą 
dieną prisimindami.

Senu -papročiu tenka pasa
kyti: Tebūnie lengva šios ša
lies šaltoji žemelė tau, bran
gus Drauge.

Jau metai, kaip tavęs nete
kome. Visi liūdime ir visuomet 
(minėsime, kol patys atsigulsi
me toje juodoje, šaltoj žeme
lėje.

O kol ta valanda prisiartins, 
tai turime gyventi, turime su

Klaidos atitaisymas

Pereitj savaitę, antradienį ir 
ketvirtadienį, aš paskelbiau, 
kad Lietuvių Geresnės Vald
žios Politiško Kliubo susirinki
mas įvyks 11 d. liepos. Bet į- 
vyko klaida su svetainės gavi
mu. Tai viršminėtas kliubas 
laikys susirinkimą liepos 154ą 
dieną, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj. Malonėkite vi
si nariai ir narės pri’but laiku.

Taipgi pranešu Roselando ir 
apielinkės draugijoms ir kuo
poms, kad liepos 20 dieną ne- 
irengtumėt savo pąrengimų. Nes 
viršminėtas kliubas rengia me
tinį išvažiavimą į Crete, III. 
Dešers parke.

Tai žada būti toks išvažia
vimas, kokiom šios apielinkės lie
tuviai nėra niekad matę. Reng- 
kitės visi. Kliubas visus užga
nėdins. . Korespondentas.

Bridgeportas
P-nas Evaldas buvo suren

gęs vakarienę savo vardadie
niui paminėti 10 dieną liepos 
Lietuvių Auditorijoj.

Vakarienėje dalyvavo gražus 
būrys svečių. Jų tarpe buvo 
spulkų direktoriai, t. y. Keistu
čio ir 18-tos gatvės apielinkės 
spulkos. P-nas Evaldas yra tų 
spulkų sekretorius.

Vakarienę pagamino p-nia 
Evaldienė, padedama dar po- 
ros šeimininkių.

Muzikalį programą išpildė 
p-nia Evaldienė su savo .vai
kais. P-lė Evald paskambino 
pianą labai puikiai. Sūnūs smui
kavo, o p-nia Evaldienė jam 
akompanavo. Ir tikrai malonu 
ouvo klausytis.

Vakaro vedėjas buvo p. But
kus. Buvo visa eilė kalbėtojų, 
eurie išreiškė geriausių linkė- 

j imu p. Evaldui.
Ten buvęs.

žinoma — “pafiksinimas” 
kaštuoja. Todėl už pafiksinimą 
reikia, girdi, mokėti.

Gavęs $20, $30 arba $50, 
Kubicek daugiau nebesirody- 
davo tam, iš ko pinigus gavo. 
O jeigu nužiūrėdavo, kad dar 
galima bus desėtką-kitą išvy- 
lioti, tai ir vėl ir vėl atlanky
davo nužiūrėtą asmenį.

Policininkams Possehl’iui ir 
Iligginsui pavyko surasti jau 
keletą žmonių, kurie nukentėjo 
d|el Kubiceko darbuotės. Taigi 
jei butų ir lietuvių, kuriuos 
Kubicek apgavo, tai patartina 
atsilankyti į Maxwell stotį ir 
apžiūrėti tą paukštį.

Anot policininkų, Kubicek 
praktikuodavęs ir drąsią takti
ką. Įeis krautuvei! ar kitokion 
biznio įstaigon, pasisakys, jog 
esąs inspektorius, ir ima nu
rodinėti, kad tas arba kitas da
lykas esąs negeras; kad už tai 
reikia įstaigos savininkas arba 
vedėjas nubausti; bet, girdi, 
jis galįs “pafiksinti”, ale “pa
fiksinimas” kaštuosiąs.

Gavęs pinigų, Kubicek išduo
davo ir pakvitavimus, parašy
tus ant money orderių lapu
kų, gaunamų pašte.

Kubicek šiuo laiku yra Max- 
well stoty. Jo žygius, regis, pa
ėmė tyrinėti federalūs valdžios 
atstovai.

Kubicek yra apie 28 metų 
amžiaus, 5 pėdų 8 colių aukš
čio, sveria 150 svarų, tamsių 
plaukų. Kai areštuotas tapo, 
tai jis dėvėjo tamsiai haclsvą 
siutą, geltonų šiaudų skrybėlę 
su žalia juosta. Jei panašus 
■asmuo mėgino iš kurio nors 
išvylioti pinigų, tai praneškite 
Maxwell stoties policijai.

Rep.

Laidotuves K. Krei-
zos

Town of Lake
Išvyko atostogoms

* ’r r'
Išvyko atostogoms, į Sodus, 

Micbigan, p-nia Elena Kairei Va. 
Ji atostogaus pas pp. Rakau
skus porą savaičių ar ilgiau. 
P-nia Kareiva atostogauja kar- 
;u su sunumi.

» » »
P-nas A. Kareiva nusipirko 

naują automobilį — Chevrolet. 
Chicagą apleis pp. Kareivos tur 
kut gale šios savaites arba pra
džioj kitos. Išvyks į savo ūkį 
Texase.

» » »
P-nas Vaclovas Pieržinskis 

juvo išvykęs kelioms dienoms
Grand Rapids.

/ Rep.

Areštavo “politi
kierių”

Gal yra ir lietuvių, kurie tą 
^politikierių” norėtų pama
tyti; norintieji pamatyti jį 
lai kreipiasi į Maxwell stotį

Praėjusį šeštadienį Maxwell 
stoties policininkai Possehl ir. 
Higgins areštavo vyrą, kuris 
pasakė savo pavardę kaip Ches- 
;er Kubicek. Jis kitose vietose 

idar viadindavos Chester Kubi- 
czewski, arba Martin Stanek.

Pasak policininkų, Kubicek 
calbąs lenkiškai, čekiškai, vo
kiškai ir lietuviškai. Jis kalba 
aipgi gerai angliškai ir gal būt 

yra čiaghnis.
Kubicek praktikavęs tokį 

“biznį” arba “profesiją”. Pa
darys pažintį su kokiu groser- 
ninku, barberiu arba namo sa
vininku. Na, ir persistatys, kad 
esąs didelis politikieris, kad ga
lįs “pafiksinti” taksus, nupi
ginti laisnius, išlyginti kitokias 
bėdas.

.Jau buvo “Naujienose” ra
šyta, kad 5 d. liepos, 10:30 vai. 
vakare, plėšikai gatvėje nušo
vė K. Kreizą.

Liepos 7 d. velionis liko nu- 
lyčjętas į Uetuvių Tautiškas 
kapines ir ten iškilmingai pa- 
aidotas.

Iš namų velionį palydėjo di
delis būrys giminių, draugų ir 
simpatizatorių. Manoma, kad 
ydėjo apie 100 mašinų su apie 

400 palydovų.
Kapinėse Bacevičius pasakė 

draugiškai komunistišką spy- 
čių, pareikšdamas: “kad velio
nio nelaimingas žuvimas buvęs 
iš priežasties netikusio buržua- 
ziško surėdymo. Darbininkai 
turi organizuotis, dėtis prie 
darbininkiškų targanizaci j ų” 
(suprask, komunistišku K. L.)

Kalbėjo apie 20 minučių, ir 
per visą tą laiką drožė virš nu
rodyta tema, tik keliais žod
žiais prisiminė apgailestauda
mas velionį, kad jis buvęs tik 
simpatizatorius “darbininkų”, 
>et neprigulėjęs prie djarbinin- 
<ų organizacijų ir todėl buvu
si jo viena iš stambiųjų klai
dų.

Buvo laukta, kad p. Bace
vičius “prez. SLA.”, pasakys 
šį-tą ir apie SLA. seimą ir pa
čią organizaciją. Bet neprisi
minė! Tur būt pamiršo.

“Kanklių” choro dainininkai- 
<čs, vedami Kvedaro, sugiedo
jo porą dainų: “Neverkit Pas 
tapą”, komp. M. Petrausko, ir 
“Pasilsėti dar ne laikas”. Dai
nos iššaukė pas palydovus su
sijudinimą ir daugelis šluoste 
ąšaras nuo veido. Tuom kartu 
atidengta, puikus grabas ir pa- 
ydovai slinko iš eilės atsisvei
kindami. Netrukus grabas grim
zdo žemyn, į gilią duobę. Ža
lios velėnos užklojo amžinai, 
ir tuom baigėsi vargų gyve
nimo dienos... K. L.

Kensington
K. ir D. Susivienijimo pusme

tinis susirinkimas

Praėjusį penktadienį įvyko 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo pusmetinis susirinkimas, 
sušauktas .atvirtuėmis. Oras 
buvo šiltas, bet narių atsilan
kė daug.

A. Nainys, gyvenantis Chi

(Pacific antį Atlantic Photo]

Sir Arthur Conan Doyle, 
garsus anglų rašytojas ir spi- 
ritualistas, kuris mirė liepos 
7 d.

cago Heights, sirgo pusę metų, 
atsimaldavo ne visai sveikas. 
Kaip ligonis pasakojo, jį l)r. 
G. G. Rurdick gydęs grabe. Ki
ti daktarai buvo atsisakę pa
gydyti. Daug kainavo, bet 
jaučiąsis daug geresnis. Mano 
neužilgo atgauti normališką 
sveikatą. J. Kirkus sirgo 7 
savaites. Jam daryta net dvi 
operacijos. Jau pasveiko, pra
dėjo dirbti. Serga G. Patapo- 
vas, J. žarolis, K. Evaltas, J. 
Stakėnas ir J. Ūselis. Susivie
nijimas aprūpina ligoniui lan
kytojais, bet kuriems laikas 
pavelija nepamirškite aplanky
ti savo draugus bei pažįstamus.

Susivienijimo pirmas išva
žiavimas nusisekė vidutiniai, 
padaryta pelno $31. Jeigu ne 
lietus, tai butų nusisekę ge
riau. Susivienijimas rengia 
antrą išvažiavimą liepos 27 
dieną Wildwood miške. Komisi
ja sako, kad tas išvažiavimas 
bus šauniausis. Nepamirškite 
atsilankyti ir paremti susivie
nijimą.

Susivienijimas per šį pusme
tį turėjo daug ligonių ir vis’o- 
kių iškasčių. bet jo turtas pasi
daugino $800, o narių skaičius 
padidėjo 25. Verta kiekvienam 
priklausyti.

Atmokėta ligoniams pašalpa. 
Nutarė prisidėti delegatai prie 
surengimo Oak Forest sene
liams pietų ar išvažiavimo. 
Tam darbui išrinkta komisija: 
Jokubasukienė, Almonienė ir 
Milerienė. Komisijos nuožiū
rai pavesta visas darbas —

veikti su kitomis draugijomis. 
Jau, sakoma, kelios draugijos 
prie to darbo prisidėjusios. 
Butų gerai, kad ir daugiau 
prisidėtų. Darbas labdaringas, 
pagirtinas, kad draugijos rū
pinasi Oak Forest seneliais. 
Ten yra tokių senelių, kurie 
serga po desėtką metų, neturi 
nė pažįstamų, nė draugų. Jei
gu niekas' nesirūpins juos at
lankyti, jiems bus daug nuobo
desnis gyvenimas, nei kalėji
me. Šitą draugijų sumanytą 
darbą verta visiems paremti. 
Kokios draugijos jau prisidėjo 
prie to darbo, gal teks pikčiau, 
patirti ir pranešti.

Skaitytas' laiškas nuo Great- 
er Pullman Lietuvių Geresnės 
Valdžios Kliubo su užkvietimu 
į išvažiavimą, kuris įvyks 20 
dieną liepos, Doescher Parke, 
Crete, Illinois. Laiškas pri
imtas. Nariai pasižadėjo būti 
tame išvažiavime. Pereitą me
tą to Kliubo išvažiavimas buvo 
smagus. Sakoma, kad ir šie
met kliubas deda pastangas, 
idant atsilankiusius svečius pa
tenkinti.

Komisija sakė, kad ji dar tu
rinti išvažiavimo laimėjimo bi
lietų. Kurie dar neturite pa
siėmę, tai pasiimkite iš komi
sijos po vieną knygutę. Yra 
nutarta, kad kiekvienas narys 
turi paimti po vieną knygutę ir 
išplatinti.

Susivienijimas yra pris'idėjęs 
prie Bendrovės, bet iš ten re
tai gaunama raportai. Nežinia, 
ar ten nėra nieko veikiama.

Susirinkimas buvo ramus. 
Reikalai svarstyta rimtai.

—Korespondentas,

CIASSIFIEŪ APS j
Business Service
Biznio Patarnavimas

i

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai. pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungralow vlfikose, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti su $5 ImokS- 

jimu. Likusius mažais mėnesiniais ižmokčjl- 
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuoklte

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

BRIDGEPORT
. PAINTNGCO.
Malevojam. Popieruojam ir 

Dekoruojam
3147 S. Halsted St.

Victorv 7261. Res. Hemlodc 1292

PRANEŠIMAI

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gų ir apšildyma. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

CLASSIFIED ADS
Financial

_______ Finanaai-PaskoloB________

•‘kolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jub atmokate matomi* mlneaini- 
<nis mokestimi*.

Mes taipjau perkame mergišius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. x
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava

Paskolos suteikiama i vienų dienų 
2-RI MORGIČIA1

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Navickio, paeina iš 
Gelsodžio kaimo, Luokės parapijos. 
Gyvena Chicagoje, turiu svarbu rei
kalų, meldžiu jis pats ar kas žino
te pranešti. Juozas Martinavičius, 
2640 W. 69th St. 2nd fl. užpakaly.

Partners Wanted
________ PusininkiĮi Reikia

PAJIEŠKAU partnerio prie žuvies 
biznio. Reikalingas kaipo pardavinė
tojas su mažai pinigų. 3613 South 
Union Avė.

------ 0------
PAJItEŠKAU našlės moteries i 

aiskrim biznį i partnerius. 568 West 
Į8th Street.

Help Wanted—Female

REIKALINGA senyva moteris 
pridabojimui vaikų. Valgis ir guo
lis. 4600 S. Wells St. Tel. Boule
vard 0755.

Business Chance* 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Real Estate ofisas 
geroj apielinkėj. Pigi renda. 1826 So. 
Halsted St.

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosemę 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.

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų, tabakb ir kitokių daly
kų. Kaina $2,500, priimsiu j mainus. 
3247 S. Morgan St. tel. Boulevard 
1005.

Naujienų Spulkos nauja serija pra
sideda su Liepos Ima diena. Da
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

PARSIDUODA grosernė iš prie
žasties mirties brolio. 2958 W. 38 St.

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

Nut. Rašt. J. Zalatoris.

Keistuto Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė Nr. 1 laikys savo metinį 
susirinkimų penktadieny, liepos (Ju
ly) mėnesio 18 d., 1930 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, ant 
pirmų lubų, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės pribukite laiku, nes 
bus rinkimas direktorių sekančiam 
terminui. —J. P. Ewald.

Kensingtono Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų pusmetinis susirinkimas 
jvyks trečiadieny, 16 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, F. Shedvell svet., 341 
Kensington Avė. Nariai esat kviečia
mi neatbūtinai visi atsilankyti, nes 
yra* daug svarbių reikalų aptarti.

— Direkcija..

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios ska
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street■ ■ ■__ .__ _ ___ ___ __ _ i -_ - .<■ ■

Boulevard 6520 Res. Yardt 4401
NORKUS & CO.

Pertraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto 1 
miestų. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
X CHICAGO

PARSIDUODA Fruit Store su 
troku, visai pigiai. Turi būti par
duotas į trumpų laiką; priežastis— 
liga. 10728 Michigan Avė. Pullman 
9577.

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen krautuvė, nebrangiai. 559 W. 
42nd Street.

10% PIGIAU U« VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies,, 
bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8468

Financial
________ Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Gro.vehill 1038

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 į namų.

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui ___

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AUTOMOBILIU PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslų. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. Že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tų pačių dienų. Specialė dom? 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 Si Cicero Avė., tel. Rockvvell 2000

AR SUGABŲS SU ĮRANKIAIS?
Aš turiu. 2 reikalingus nedidelio 

taisymo namus, kuriuos galima nu
pirkti labai pigiai. Jūsų darbas bus 
priimtas kaipo pirmas įmokėjimas, 
likusius gi labai lengvais išmokėji
mais. Del platesniu žinių prisiųskit 
tik savo vardų, adresų ir telefono 
numerį, adresu:

Box 1215, 1739 So. Halsted St.

MEDINĖ bungalo\v 5 kambariu, 
parduosiu arba mainysiu ant ūkės; 
kaina $7500.00, fumasu apšildoma. 
28 E. 101 St., Chicago, 111.


