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KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Bolševikai priėjo liepto galą

Bolševikai, matydami, kad 
SLA. 77-ta kuopa yra didžiau
sia draugija Rockforde, ir kad 
Į ją priklauso visi vietos ga
biausi ir rimčiausi lietuviai, 
užsinorėjo kuopą užvaldyti, kad 
paskui į ją atsinešta savo nu
sususį maskvinį kromelį. Na, 
o kad užvaldyti, tai reikia i ją 
rašytis. Ir jie pradėjo rašy
tis. ir savo vienminčius rašyti. 
O kad jie rašėsi ne apdraudos 
bei pašelpos tikslu, tai aišku 
iš to, kad beveik visi jų ra
šėsi ant* žemiausio laipsnio— 
bile tik įsirašyti. Na, ir vė
liau. jie bandydavo atlysti 
kuopos susirinkimus su viso
kiais prašymais aukų savo rei
kalams; su visokiais “protes
tais”, kad kuopa prisidėtų, ir 
kitokiais “monkey bizniais”. 
Jie stengėsi prie kiekvienos I 
progos kuopą įtraukt į savo 
ratus, ir išnaudoti savo reika
lams. Bet kuopoje buvo žmo
nių, kurie aiškiai suprasdami 
bolševikų tikslus kėlė juos ai
kštėn, ir aiškino nariams. Ir 
tokiu budu bolševikai kuopoje 
nieko nepešė—nepasisekė jiems 
narių suklaidint.

Pastaraisiais laikais, pri
pumpuoti savo organų fanatiz
mo, jie pradėjo “demonseruo- 
ti” savo “spėkas”... gerklėmis: 
rėkti ir kelti kuopos susirinki
muose suirutę, chuliganiškai 
skerėčiotis prieš pirmininką ir 
nepaisyt jokios tvarkos. Ta
citus kuopos nariams bežiū
rint į šituos' fanatikus pritru
ko kantrybės, ir jie kuopos su
sirinkime nutarė kreipti į Pil
domąją Tarybą tuo reikalu. Ir 
tai labai gerai padarė. Tik 
klaida nepastebėta tame, kad

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

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

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

Tel. Piospect 21Q2

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0145

triukšmadarius iki paskutiniam 
reikėjo imti už pakarpos.

Prieš šituos necivilizuotus 
sutvėrimus, visi kuopos nariai
turi užimti griežtą poziciją.

—Ražas.

Westville, III.
Visokios naujienos

Musų apielinkės kasyklose 
dabar yra labai sunkus laikai. 
Vos-ne-vos išdirba per dvi sa- 
vaiti penkias dienas. Vadina
si, angliakasiai per mėnesį dir
ba tik apie dešimtį dienų. Pra
gyventi tad su šeimyna yra 
labai sunku. Juo labiau, kad 
pradėta kapoti uždarbiai. Na, 
o gyvenimo reikmenos beveik 
visai nenupigo: musų vertelgos 
priprato imti už prekes aukš
tas kainas' ir nuo jų nenori at
sižadėti. O angliakasių padė
tis vis blogėja, ir sunku tikė
tis, kad ji trumpoj ateityj pa
sitaisys. Unijos kaip ir nėra. 
Viršininkai tik pešasi tarp sa
vęs, ir nežinia kas iš to išeis.

Niekam nepatariu iš kitur 
važiuoti į Westville darbų ieš
koti. Miestelis yra mažiukas 
ir tai turi keletą šimtų bedar
bių.

Praeitą ir užpraeitą savaitę 
atsitiko kelios nelaimės. Lie
pos , 24 d. Petras Kedis auto
mobilių užgavo Joną Ivanauc- 
ką. Užgavo taip smarkiai, 
kad nuvežtas į ligoninę Iva- 
nauckas pasimirė. Buvo vedęs 
ir turi sūnų. Tačiau prieš 
kiek laiko persiskyrė ir jo bu
vusi moteris su vaiku dabar 
gyvena Chicagoj.

Antra nelaimė ' įvyko liepos 
29 d. Jonas Rakauskas iš ryto 
išėjo j kasyklą dirbti. Padir
bęs kiek, jis nuėjo pas savo 
viedruką užkąsti. Staiga jam 
suspaudė širdį ir jis sudribo. 
Kol jį iškėl į viršų, jis jau bu
vo negyvas.

Kugpiučio 4 d. perkūnas į- 
;renkė į Luko “Dry Goods” 
<rautuvę ir padegė ją. Padare 
daug nuostolių. Ne tiek nuo
stolių padaryta iš lauko, kaip

viduj, kada ugnegiasiai ėmė 
pilti vandenį. Tikrai nežinau, 
ar Lukas buvo savo krautuvę, 
av ne. Po tos nelaimės su juo
neteko susitikti, todėl tikrai 
nežinau ir kiek nuostolių pada
ryta. —Reporteris.

Dr. Povilas A. Osk'ar
Šiomis dienomis' sėkmingai 

išlaikė Massachusetts valstijos 
kvotimus lietuvis gydytojas 
Dr. Povilas A. Oskar ir gavo 
leidimą praktikuoti mediciną 
šioje valstijoje.

Daktaras Oskar gimė ir au
go Lawrence, Mass., ir yra 
nusistatęs dirbti lietuvių tar
pe. Del prisirišimo prie moks
lo jisai pirmiau negalėjo akty
viai dalyvauti lietuvių tarpe, 
bet už tai dabar mano stoti 
lietuvių darbuotojų eilėsna.

Jisai baigė St. Johns Prepa- 
ratory School 1920 metais. Ta
da pastojo į Massachusetts 
College of Pharmacy, kurią 
baigė 1923 metais su Ph. G. 
laipsniu. Toliau tęsdamas mo
kslą, jis stojo į Middlesex Col
lege of Medicine and Surgery, 
kurią baigė 1929 metais' su 
medecinos daktaro laipsniu.

Pereitais metais jis prakti
kavo St. Johns ligoninėje, Lo- 
well, Mass. Dabar mano ati
daryti ofisą Lawrence, Mass.

Daktaras Oskar yra netur
tingų tėvų sūnūs. Eidamas 
mokslus', jis atliekamu laiku 
dirbo vaistinėje, kur užsidirb
davo sau ant mokslo ir pragy-
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venimo. Per didį vargą pasie
kęs savo gyvenimo tikslą, pil
nai pasiruošęs jisai stos įi mu
sų darbuotojų eiles. Tai yra 
pagirtinas nusistatymas, neš 
moksleivių įtraukimas į visuo
menes darbą dažnai atitrau
kia juos nuo mokslo ir jie ne
pajėgia tinkamai prisiruošti 
rimtam gyvenimo darbui.

—J. S. Mėšlis.

Kelionės įspūdžiai
Kelionė iš Jungtinių Valstijų 

į Lietuvą

Liepos 1 d. iš Kenoshos iš
važiavau į Chicagą automobi
liu, o iš Chicagos vykau pas 
savo sūnų*į Baltimore busu. 
Baltimore pasiekėme Ifepos 5 
d. Pakely j buvome sustoję 
Washingtone ir ėjome apžiūrė
ti muziejų ir kitas prašmatny
bes. Baltimorėj mane pasiti
ko sūnūs su automobiliu. Kiek 
paviešėjęs vykau j Ne,w Yor- 
ką. Sūnūs vežė automobiliu. 
New York susitikau su M. 
Kasparaičiu iš Racine. Nuta- 
rėva aplankyti Susivienijimo 
būstinę. Bet buvo sekmadieniš 
ir nieko ten nesuradova. Tad 
palikę raštelį grįžova į prie
plauką. Sutvarkę savo visus 
reikalus su bagažais, liepos 6 
d. sėdome į laivą “Aquitania”. 
Prie laivo buvo labai daug žmo
nių: vieni lydėjo savo gimines, 
kiti —pažįstamus. Atsibučia
vo jie, atsisveikino.

Anksti sekamą rytą laivas 
apleido New Yorką. Prieš tai 
vakare kaikurie pasažįerių ga
vo vakarienę, o kaikurie ne. 
Daugelis nei valgyti nenorėjo, 
kadangi buvo, užimti susitvar
kymu. Mat, reikėjo susirasti 
savo kambariuką ir ten tinka
mai susitvarkyti. Dar prieš 
aštuntą valandą ryto išgirdo
me skambutį, kuris kvietė mus 
pusryčiams. Nuėjome į valgo
mąjį kambarį. Kambarys la

bai gražiai išpuoštas ir su vi
sokiais parankūmais. Valgį ga
lėjo kiekvienas pasirinkti Iš 
paduoto sąrašo. Visi patarnau
tojai gražiai apsirengę ir la
bai mandagus.

Prieš pietus liepė pasiimti 
plaukimo korkas ir eiti ant 
laivo viršaus. Ten mus pamo
kino, kaip nelaimei įvykus to
mis korkomis naudotis. Po to 
vėl grįžome į vidų. Daug žmo
nių jau sirgo juros liga. Jie 
vaikščiojo tarsi girti. Nors 
laivas ir nes'upa, o jie serga 
ir gana. Apsirgo ir mano san- 
keleivis M. Kasparaitis. Bet 
dienai praėjus jis pasitaisė. Aš 
gi jaučiuosi gerai, — nežinau 
kaip bus toliau. Oras geras, 
laivas gana smarkiai varosi 
pirmyn.

Apie dvyliktą valandą pa
kvietė mus pietų. Pirmiausia 
atnešė sriubos'. Vėliau visokių 
valgių ir vaisių. Pasirinkimas 
gana didelis, — kas ką ’ nori, 
tai ir valgo. Daug neatėjo, 
nes sirgo. O kaikurie beval
gydami apsirgo ir nuo stalų 
nuėjo burnas užsiėmę.

Po pietų nuėjau laivo deniu 
pasivaikščioti. Čia sutikau į- 
vairių tautų žmonių. Vieni jų 
stovi, kiti sėdi, o treti guli ant 
denio išsitiesę, kaip musmerių 
užvalgę. Vienas chicagietis’, 
Juozas Rupšys, paprašė, kad 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

HOLLĄNl)'AM£RICyiNę

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai * 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietipiam 

agentui, arba: *
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St. Chicdgo.

Delko Visi Patyrę Žmonės Perka

Chrysler Automobilius?
Dėlto, kad Chryslerio automobiliai yra stipriausi, gra-‘ 
žiausi ir geriausi, ką už tuos pinigus šiandie galima nu
pirkti.

Kiekvienai šeimynai nauda ir garbė įsigyti Chryslerio 
automobilių. Darbininkams, biznieriams ir profesionalams 
didelis pasiskyrimas — visokios rųšies ir visokių kainų.

M. J. Kiras
MOTOR SALES
Full Line Chrysler and Plymouth 

Automobiles

3207-09 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Calumet 4589

THEM DAYS ARE GONE FOREVER
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“STEBUKLAS” NEPAVYKO.

Bolševikai ilgą laiką monijo_žmones “negendančiu” 
Lenino lavonu.

Po savo vado mirties, jie pasikvietė geriausius ko
kius tik galėjo pasamdyti Rusijoje ir užsieniuose balza- 
mavimo specialistus. Nabašninko kūnas buvo pripildy
tas visokiais chemikalais; apsaugojančiais jį nuo puvi
mo, ir padėtas po stiklu mauzolėjuje, pastatytam prie 
“Raudonosios Aikštės”. Paskui šitaip palaidotą Lenino 
lavoną sovietų valdžia rodė žmonėms, norėdama juos 
nustebinti tuo,' kad lavonas negenda ir turi išvaizdą be
veik gyvo žmogaus.

Bolševikai, šitaip darydami, spekuliavo Rusijos 
žmonių prietaringumu. Jie žinojo, kad rusai yra labai 
linkę tikėti į “stebuklus,” o ypatingai į mirusiųjų “šven- 
tųjųi” kūnų viršgamtišką galybę. Juk tur-but nė vięnoje 
šalyje nebuvo taip prasiplatinęs “šventųjų” ir “relikvi
jų” garbinimas, kaip senojoje Rusijoje. Sunaikinę se
nuosius Rusijos žmonių “šventuosius,” bolševikai pakišo 
liaudžiai Leniną.

Bet dabar, kaip pranešama iš Maskvos, tam bolše
vikų “stebuklui” jau ateina galas, nes Lenino kūnas 
esąs taip supuvęs, jogei visos pastangos išlaikyti jį pasi
rodė bergždžios. Sovietų valdžia ketinanti lavoną sude
ginti ir padėti Lenino mauzolėjuje urną su jo pelenais.

Jei bolševikams nebūtų rūpėję dumti minioms akis, 
tai jie butų tai padarę tuojaus po Lenino mirties. Lai
kyt mirusio žmogaus kūną per metų metus parodai yra 
ir negražu, ir neišmintinga. Norint, kad nabašninko 
išvaizda pasiliktų žmonių atmintyje, yra vartojama 
kultūringam pasaulyje statulos (štovylos) ir paveikslai; 
o negyvas kūnas yra sudeginamas arba užkasamas į že
mę. ■

DEMOKRATIJOS KOVA VOKIETIJOJE, 
y

Mums ne kartą teko pažymėti tą faktą, kad Vokie
tijos socialdemokratų partija vaidina ypatingą rolę. Ji 
yra ne tik kovotoja už darbininkų reikalus, bet taip pat 
ir svarbiausia demokratijos atrama.

Kaizeriškoje Vokietijoje visos buržuazinės partijos 
buvo monarchizmo šalininkės. Buržuaziniai liberalai ir 
demokratai taip pat buvo ištikimi kaizeriui, kaip ir jun
keriai arba kunigai. Vienintelė partija, kuri stojo už 
respublikinę valdžios formą, buvo socialdemokratai. # 

Kai po didžiojo karo, kuriame Vokietija buvo su
mušta ir jos kaizeris pabėgo į užsienį, Vokietijoje kilo 
revoliucija, tai monarchistai pradžioje buvo tarytum vi
sai išnykę, o pažangesnioji buržuazija pakrypo į respub
likos pusę. Socialdemokratams tuomet, klausime val
džios formos, atsirado talkininkų. Už respubliką pasisa
kė ne tik demokratų partija, bet ir katalikų Centras. Ši
tų dviejų partijų vadus, D-rą Ratenau ir Erzbergerį, 
monarchistiški juodašimčiai už tai net nužudė.

Laikui bėgant, su respublika susitaikė ir stambiojo 
kapitalo partija, vadinamoji Vokiečių Liaudies Partija, 
kurios įžymiausias vadas buvo Dr. Stresemann, per 
ilgus metus turėjęs užsienių reikalų ministerio vietą 
Vokietijos valdžioje.

Respubiika tečiaus respublikai nelygu. Ji gali būt 
valdoma darbo žmonių arba lobininkų ir darbininkų iš
naudotojų. Vokietijos buržuazija, kad ir buvo priversta 
nusilenkti prieš respubliką, bet ji niekuomet nesiliovė 
kovojusi už tai, kad darbo žmonių teisės respublikoje 
butų susiaurintos. Ji su pavydu žiuri į Italiją, kur Mus- 
solinio vadovaujamieji fašistai sutrempė demokratinę 
tvarką ir įsteigė diktatūrą.

Reikia pastebėti, kad šitie fašistiški palinkimai Vo
kietijos buržuazijoje tolyn vis labiau stiprėja. Jos prie
šakyje pastaruoju laiku atsistojo katalikų Centro lyde
ris, Dr. Bruening, kuris su prezidento Hindenburgo 
pritarimu, kaip skaitytojai žino, paleido reichstagą 
(visos šalies parlamentą) ir bando dabar valdyti kraštą, 
iki susirinks naujas reichstagas, dekretais.

‘ šitai anti-demokratinei valdžiai, žinoma, griežčiau
siai priešinasi socialdemokratai. Tuo budu šiandie Vo
kietijos respublikoje vėl pasiskirstė jėgos panašiai, kaip 
jos buvo pasiskirsčiusios kaizeriškoje monarchijoje: vie
noje pusėje stovi socialdemokratai, kurie gina demo
kratinius revoliucijos laimėjimus, antroje pusėje —bur
žuazija, kuriai rupi demokratiją sunaikinti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštui

Metama------------------   $8.00
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Dviem mėnesiam —-----------------1.50
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Metams ,----- ———------------$8.00
Pusei metu------------ -- ----- 4.01
Trims mėnesiams —---------------2.10
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu*

Dabartinė padėtis tečiaus yra labiau'komplikuota, 
negu buvo kaizerio imperijoje. Prieš karą visa Vokieti
jos buržuazija turėjo vieną vadą — kaizeri; šiandie to
kio autoriteto jai trūksta, ir ji neįstengia sutartinai veik
ti. Dalis buržuazijos dar tebesvajoja apie monarchijos 
atsteigimą, kuomet kita, didesnioji dalis nori savo tiks
lams išnaudoti respubliką. Tuo pačiu laiku nėra susita
rimo ir buržuązijos priešų eilėse. Prieš karą visiems 
susipratusiems Vokietijos darbininkams vadovavo so
cialdemokratai; bet dabar dalis darbininkų yra nuo so
cialdemokratų atskelta ir susiorganizavusi į komunistų 
partiją, kuri demokratijos taip pat neapkenčia, kaip at- 
žagareiviškoji buržuazija.

Todėl demokratijos gynėjams Vokietijoje, socialde
mokratams, tenka kovoti į du frontu:’ prieš fašistuojan- 
čią buržuaziją ir prieš Maskvos diriguojamus komunis
tus. ’ / ‘ :

Svarbus etapas šitoje kovoje bus ateinantieji reich
stago rinkimai, kurie įvyks apie vidurį rugsėjo mėne
sio. Jeigu juos laimėtų valdžia ir buržuazinės partijos, 
kurios ją remia, tai Vokietijos demokratijai butų suduo
tas skaudus smūgis. Bet reikia tikėtis, kad socialdemo
kratų vadovaujamoji Vokietijos darbininkija pajėgs at
mušti ir juodojo ir raudonojo fašizmo atakas.
—* I W

Apžvalga
VILNIŠKIAI KLERIKALAI 

APIE SLA. SEIMĄ

Klerikališkas “Vilniaus Ry
tojus” irgi įdėjo straipsnį apie 
36 SLA. seimą. Nors jisai, be 
abejonės, gauna daugumą 
Amerikos lietuvių laikraščių ir 
iš jų galėjo patirti, kas tame 
seime dėjosi, bet jo aprašy
mas yra neteisingas ir vienpu
siškas. Mat, jisai labai neap
kenčia “bedievių”, todėl sten
giasi pasinaudoti kiekviena 
proga juos apšmeižti. Apie 
SLA. jisai su panieka sako, 
kad jame esą susispietę “vi
sokio plauko” ‘pažangieji’, bai
giant bolševikais.’L

O jipie SLA. seimą vilniškis 
klerikalų organas pasakoja:

“Labai charakteringi da
lykai išėjo aikštėn per gin
čus. Konstitucijos keitimo 
komisija pasiūlė valdybos 
narių priesaikoje palikti (?—■ 
“N.” Red.) žodžius: ‘taip 
man, Dieve, padėk!’ Kai ku
rie seimo atstovai —jau be 
bolševikų—griežtai priešino
si ir, tik pirmininkui įsiki
šus, tie žodžiai priesaikoje 
buvo palikti (?—“N.” Red.). 
O jau seno aušrininko p. 
Martyno Jaunkaųs kalba, ku
rioje jis pasakė, kad 1926 
m. gruodžio 17 d. pasielgta 
panašiai, kaip dabar šiame 
seime išmetant bolševikus, ir 
kad tai yra pavyzdys, kaip 
tokie žygiai esti neišvengia
mai reikalingi,— sukėlė aud
rą ‘Naujienose*.” e 

“Naujienose” nebuvo sukelta 
jokios audros, o tik buvo pa
stebėta, kad p. Jankus nesiži- 
no ką šnekąs’. Lietuvoje buvo 
pavartotas smurtas prieš teisė
tą valdžią, tuo gi tarpu SLA. 
seimas pasielgė sulig įstaty
mais, apsigindamas nuo triu
kšmadarių.

“Vii. Rytojus” rašo netiesą, 
kad seime ėję ginčai dėl reli
ginės priesaikos palaikimo kon
stitucijoje. Tos priesaikos se
noje konstitucijoje nebuvo, to
dėl apie tai, ar ją “palikti” ar 
ne, negalėjo būt nė ginčų. Bu
vo ginčas tiktai, ar ją įdėt į 
konstituciją.

Kitas “V. JL” melas — tai, 
kad seimui buvę pasiūlyta ne
šelpti Lietuvos jaunimo, kurio 
idealai esą “svetimi” Susivieni
jimui. Seime buvo svarstoma 
visai kitas klausimas, būtent: 
ar SLA. turi daugiau šelpti 
lietuvių jaunimą Amerikoje, ar 
Europoje? Kai kurie delegatai 
išreiškė nuomonę, kąd Susivie
nijimo, kaip amerikiečių orga
nizacijos, pareiga esanti rū
pintis daugiausia šioje šalyje 
gyvenančiu lietuvių jaunuo
liais.

SRIAUBĖ Į ŠULINI— 
DABAR GERIA

Komunistų spauda dabar pil
na agitacinių straipsnių apie 

ateinančius rinkimus į J. V. 
kongresą ir įvairias kitas vald- 
vietes’. Brooklyno “Laisvė”, 
pavyzdžiui, šitaip rašo apie 
“rinkimų vajų”:

“Amerikos Komunistų 
Partijos rinkimų vajus turi 
būt pasmarkintas. Ne tik vi
si Partijos nariai turi j jį 
stoti; vajui turi padėti kiek
vienas darbininkai, kuris 
skaitosi susipratusiu bei re
voliuciniu”.

Esą ypatingai svarbu skleis
ti darbininkų miniose komu
nistų partijos platformą, nes 
joje, esą. parodyta, kaip reikią 
kovot už darbininkų būvio pa
gerinimą, siaučiant nedarbui.

“Rinkimų laikotarpį, kaip 
abelnai parlamentarinį veiki
mą”, tęsia toliau Brooklyno 
kom-organas, “komunistai 
naudoja, kad mobilizuoti dar
bo mases į didesnes kovas ir 
ekonominėj ir politinėj dir
voj. Dabar vyriausia kova 
eina prieš bedarbę ir už so
cialus apdraudos pensijas be
darbiams, nusenusiems, ne
pajėgiantiems dirbti darbi - 

- ninkams (ar girdite?— “N.”
Red.); taipo .pat imtynės 
prieš uždarbių kapojimus. O 
su šiais obalsiais, paliečian
čiais gyviausius darbo žmo
nių reikalus, netaip jau sun
ku prieiti prie minių, tik 
reikia pasiryžimo. 9r nuo 
musų rinkimų kampanijos iš
vystymo dikčiai priklausys 
tų reikalų pastumėjimas 
pirmyn.”
Tai matote, kaip komunistai 

šiandie kalba. Jie šaukia savo 
vienminčius kovoti už kasdie
ninius darbininkų reikalus, pa
naudojant tam tikslui parla
mentarinį veikimą. - Jie stato 
kandidatus į legislaturas ir 
valdiškas' vietas, reikalaudami 
darbininkams socialūs apdraa- 
dos įstatymų, kuriais butų tei
kiamos pensijos nepajėgian
tiems dirbti, pašalpa bedar
biams ir t.t. Jie žino gerai, 
kad nei į kongresą, nei į val- 
tijų legislaturas, nei į kitas 
valdvietes komunistų atstovai 
nepateks, kadangi komunistų 
partija, yra silpniausia už visas 
kitas politines partijas Ameri
koje. Tečiaus jie vistiek laiko 
svarbiu dalyku rinkimų kam
paniją, nes jie tikisi, kad jos 
laiku jie galės prieiti prie dar
bininkų minių ir pastūmėti 
pirmyn tuos reikalus, už ku
riuos bus vedama agitacija.

Kiekvienas, kas seka Ameri
kos lietuvių visuomeninį judėji
mą, atsimena gerai, kaip tie 
patys komunistai kalbėdavo 
prieš desėtką metų, kada jie 
dar tik buvoi savo partiją įstei
gę. Jie tada šaukdavo apsipu
toję, kad parlamentinis veiki
mas tai “darbininkų mulkini
mas”; kad reikalavimas įstaty
mų pagerinimui darbininkų 
būvio, tai “reformizmas”, 
“oportunizmas” ir “revoliucijos 
išdavimas”. Jie rėkė, kad ka
pitalizmą ir buržuazinę tvarką 
reikią ne “lopyt”. bet griaut, 

ir todėl visas susipratusių re
voliucinių darbininkų uždavi
nys' esąs vien kova už “tuo- 
jautinį” kapitalizmo nuverti
mą.

Kadangi socialistai visuomet 
pripažindavo parlamentinio vei
kimo naudingumą ir ragindavo 
darbininkus kovoti už savo bū
vio pagerinimą taip ekonomi
nėmis priemonėmis, kaip ir su 
pagelba įstatymų, tai komunis
tai socialistus prakeikė ir ap
šaukė “kontr-revoliucionie- 
riais” bei išdavikais darbinin
kų klases”.

O dabar, kaip matote, ko
munistai jau laiko visa tai tei
singu, ką socialistai darė, ir 
jie bando socialistus pamėg
džioti!

Jau ir parlamentinis veiki
mas geras dalykas, ir kova už 
socialūs apdraudos įstatymus 
darbininkams reikalinga, ir 
dalyvavimas rinkimų kampani
joje privalomas susipratusiems 
darbininkams.

Komunistai dabar, vadinasi, 
geria iš to paties šulinio, į ku
rį jie pirma spiaudė!

ĮVAIRENYBES
Kaip chemikas Moissan 
galėjo sunaikinti: gyvy

bę žemėj
Praktika rodo, kad papras- 

čiausieji kasdieniai dalykai iš 
tikrųjų yra patys painiausieji 
ir sudėtingiausieji. Sakysim, 
kam yra atėjęs galvon klausi
mas, beužsidegant papirosą, dėl 
ko degtukas dega? Kai kas gali 
atsakyti, kad degtukas dega 
djėl to, kad liepsna nuolat pag
riebia naujas degtuko kotelio 
dalis. Gerai, bet dėl ko toji 
liepsna stengiasi plėstis koteliu 
ir kas yra, iš tikrųjų liepsna?

Liepsna, yra įkaitintos dujos, 
kuriose plaukioja daug lig bal
tumo įkaitusių tvirtų dalelių. 
Liepsnos temperatūra keičiasi, 
atsižvelgiant j degamo daikto 
rūšį, bet tos pat rūšies daiktų 
temperatūra yra visada ta pati. 
Sakysim, žibalines lempos lieps
nos karštis skiriasi nuo medžio 
liepsnos karščio, bet visų, pavyz
džiui, vaško žvakių liepsnos 
temperatūra yra vienoda.

Kiekvienas daiktas, karščio 
atžvilgių, turi du svarbius tem
peratūros laipsnius. Pirmasis 
yra vadinamas degamuoju karš
čiu, o antrasis —užsidegimo 
karščiu. Degamuoju karščiu va
dinama temperatūra, kurią turi 
degantis daiktas, o užsidegimo 
karštis yra temperatūra, ku
rios įteiki ai pasiekti, kad daiktas 
užsidegtų. Kadangi (įaugamos 
daiktų degamoji temperatūra 
yra didesnė už uždegamąją tem
peratūrą, tai toki daiktai,f kaip: 
antai, popierius, medis, anglis, 
žibalas, kartą uždegti, dega ligi 
galo, nes degančioji vieta, tu
rėdama aukštesnę už uždega
mąją temperatūrą, lengvai įkai
tina gretimas .vietas ir jas už
dega; Todėl tat liepsna ir ple
čiasi tolyn. Bet yra daiktų, tie
sa, ne labai daug, kurie dega 
tik toj vietoj, kur yra uždegta 
ir ugnis toliau nesiekia. Tokių 
daiktų uždegamoji temperatūra 
yra didesne už degamąją. Tad 
daiktai dega tik tol, kol iš ša
lies yra tiekiamas (reikiamas 
karštis. Kai tik karščio tiekimas 
iš šalies nutraukiamas, daiktai 
tuojau gesta.

Prancūzų chemikas Moissan, 
kurs savo krosny su elektros 
srove pasiekdavo 3000 laipsnių 
karščio ir ištirpindavo anglį, 
kartą sumanė savo krosny už
degti orą. Kaip žinia, oras yra 
sudėtas iš deguonies ir anglia- 
rukšties ir gali degti tik prie 
labai aukštos temperatūros. 
Moissan paleido labai aukšto 
įtempimo elektros srovę tarp 
dviejų anglinių elektrodų ir pas
tebėjo, kad elektra ėjo tarp 
abiejų liepsnos pavidalu: tai de
gė aplinkinis oras. Sėsdamas 
įprie stalo bandymo daviniams 
užrašyti, Moissan, pasak jo žod
žių, tik neapalpo iš baimės. Bū
tent, jis tą akimirksnį atsiminė, 
kad mėgindamas uždegti orą, jis 
elgėsi taip pat neprotingai, kaip

žaidžiąs degtukais vaikas. Nes 
jei bro -degamoji temperatūra 
butų pasirodžiusi esanti didesni 
už uždegamąją, tai kartą pradė
jęs degti oras butų, kaip sausas 
degtukas, degęs toliau. Iš jo 
laboratorijos degąs oras butų 
persimetęs laukan1 ir butų apėjęs 
diegdamas, visą žemę, sunaikin
damas joj gyvybę, nes užgesinti 
jo nebūtų buvę galima. Jo lai
mei pasirodė, kad uždegamoji 
oro temperatūra yra didesnė 
už degamąją, kitais žodžiais sa
kant, oras gali degti tik tol, kol 
iš šalies yra tiekiama reikiamoji 
temperatūra. Kai Moissan iš
jungė elektros srovę —oras 
nustojo degęs. Gyvybė žemėj li
ko išgelbėtai “T.”

LIETUVOS ŽINIOS
Pieno, ūkis Lietuvoj
“Pienocentras” kooperatyvas 

augia

Didžiausia ūkininkų organi
zatorė — centralinė Lietuvos 
pieno perdirbimo bendrovių 
sąjunga (Pienocentras), kuri 
kaip savarankiška organizacija 
pradėjo veikti 1927 m. An
ksčiau atskiros pieninės buvo 
susispietusios į L. ž. U. koop. 
saj-gą. Toks atskirų pieninių

| Atostogos Alpėse Į
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Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

(Tąsa)
Vakaruose visa padangė tirpo 
kruvina pašvaiste. Iš bedug
nių. debesų bangas linguoda
mas, putė aštrus vėjas. Stovė
jome ant mažo akmens smai
lio, apsupti tirštų debesų po 
kojomis. Toliau ant gretimos 
akmenų krūvos, išsikalęs pro 
debesis kaži kada ir kaži'kieno 
pastatytas' varinis kryžius nu
švito deimantais saulės pir
muose spinduliuose. Jaunų 
žmonių būrelis, vėjui plaukus 
draikant, tylėdami žiurėjo j 
tolį. Niekas nekalba. Rodos, 
visi kas gyvas, čia yra nežinia 
kaip patekę, ir čia vieta tik 
sniegui, debesims, spalvoms ir 
amžinai tylai.

Greit praplyšo debesų plo
tas ir pro didėjantį plyšį atsi
dengė Pragaro daubos bedugnė 
(Hoellenthal). Viršuj buvo 
skaistus dangus; saulė jau nu- 
oidabrinio debesų jūres ir toli
mieji Alpių kalnai deimantais 
sušvito. Apačioj dar melsvai 
rausvame sambrėšky tebesken
do giluma ir kalnų slėniuose 
tebesislėpė nakties šešėliai. 
Gaivą svaiginančioj gylybėj 
pamačiau eilę juodų taškelių 
krutant dideliu smego lauku. 
Paskolinęs binoklį įžiūrėjau, 
kad tai turistų būrelis nuo va
kar vakaro tebelipr į Zugspit- 
ze. Amžiais, rodos, tie. mi
kroskopiniai germai nepasieks 
šios išdidžios milžino galvos. 
Bet atsiminiau, kad į mane 
vakar rytą galbūt kiti tokie 
žiurėjo per binoklius ir taip 
pat mane....

Kaip laisva čia. Tik dabar 
supratąu kodėl arai negyvena 
pakalnėse. Kalnai yra laisvės 
viešpatija. Nebepakęs tas ver
gijos ir priespaudos, kas kartą 
gavo virš debesų rankas iš
skėsti. Menki ir tolimi žemės 
dulkių^ reikalai ir politika, žiū
rint į juos iš paukščių tako, 
kur niekas daugiau saulės ne- 
beužstoja.

Heil, heli! Gruše Gott! čia 
visi veidai šypsena šyita!

Kalnų ajo ir arelio kalba

Atsiminiau garsiojo Šveicari
jos atvaduotojo, karžygio Will- 
hclm Tell’io pasikalbėjimą su 
savo jaunamečiu sunu Wal- 
ter’iu: *

paskirstymas i du centrus ne
galėjo būti musų kraštui nau
dingas. Tą suprato ir vyriau
sybė ir pačios pienines, kad 
kooperatyvinis darbas negali 
būti skaldomas, ir tada visos 
pieninės susiliejo į vieną są^- 
jungą Pienocentrą.

Nespėjo pieninės susijungti 
į vieną centrą, kai pieno pro
duktų gamyba ir eksportas 
pradėjo augti. Pav., 1927 m. 
pagaminta sviesto — 1.281.603 
klg.; 1928 m. — 1.715.922 klg.; 
1929 m. — 3.055.220 klg.; 1930 
m. per pirmuosius 6 mėn. pa
gaminta 1.860 tukst. sviesto.

Tie skaičiai rodo, kad koo- 
peratyvinių pieninių veikimas 
nuolat stiprėja. •

1929 m. per Pienocentrą eks
portavo 262 kooper. pieninės 
ir apie 20 privačių pieninių. 
Be to, prie tų pieninių dar vei
kė 400 grietinės nugriebimo 
punktų, kurie surinko 40% vi
so parinkto pieno. Šiemet įsi
steigė dar 15 naujų koopera- 
tyvinių pieninių ir apie tiek pat 
rankinių pieninių. Produkcijai 
padidėjus įsigijo garines maši
nas ir įsteigė per 500 naujų 
nugriebimo punktų. Nors pieno 
produktų kainos ir krinta ta
čiau pieno statytojų skaičius 
nuolat auga.

Birž. mėn. per Pienocentrą 
kas savaitę buvo eksportuoja
ma maždaug už 1 mil. lt.

Walter: Tėte, ar yra šalių be 
kalnų ?

Tell: Taip; jei mudu nueitu
me pakalnėn, palikę musų kal
nus, ir žengtume upės ra v u 
žemyn, rastume platų ir lygų 
kraštą, kur musų kalnų van- 
denpuoliai nebešniokščia ir tik 
ramiai sau plaukia plačios, ly
gios kaip veidrodžiai upės. Ten 
gali užmatyti^ visus dangaus 
kraštus, niekas reginio neuž
stoja. Rugiai ten auga pla
čiuose, auksiniuose laukuose, 
ir visa žemė yra graži kaip 
vientisas daržas.

Walter: Bet, tėte, kodėl mes 
neskubiname tenai, į tą puikią 
šalį, vietoj prakaitavę ir var
gę čionai?

Tell: Ten žemė graži ii’ tur
tinga kaip dangus; tačiau tie, 
ką ten' dirba, niekuomet nesi
džiaugia tais vaisiais, kuriuos 
'jie sėja.

Walter: Ar jie negyvena 
laisvi kaip mes toje žemėje, 
kurią jiems jų tėvai paliko?

Tell: Ten visi laukai priklau
so vyskupams arba karaliams.

Walter: Bet jie gali laisvai 
medžioti miškuose?

Tell: Visa žvėriena yra mo- 
narko: paukščiai ir žvėrys.

Walter: Tačiau jie, beabejo, 
gali žvejoti laisvai upėse?

Tell: Upes, ežerai, jūrės, vi
sa priklauso karaliui.

Walter: Kas yra tas kara
lius, kurio jie taip bijo?

.Toli: Jis yra tas žmogus, 
kurs juos globoja ir gina.

Walter: Ar jie neturi drą
sos patys saVe apginti?

Tell: Ten kaimynas kaimy
nui nepasitiki.

Walter: Man būtų trošku to
kioje šalyje; aš verčiau gyven
čiau viršuj šių bedugnių...

Tell: Daug geriau, sunau, tu
rėti savo užpakaly šias ledais 
apdengtas viršūnes, kaip pik
tos' valios žmones...

(Galas)

Garsinkitės Naujienose
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Kelionės Įspūdžiai
(Tąsa iš 3-čio pu^Į.) 

išpildyčiau specialę blanką, ka
dangi to reikalavo Anglijos 
valdžia. Mielai tai padariau. 
Atlikę darbą nuėjome, išsigerti 
po stiklą alaus.

nos, tad aiškiai girdisi, kaip 
bangos plaka. Tas vilnių mo
notoniškas užimąs greit mane 
užmigdė. Ant rytojaus pabu
dau apie 7 valandą. Žiuriu, 
mano vienas draugas rėdosi, o 
kitas dar miega. Buvome trys 
viename kambaryj ir visi lie
tuviai. Aš nieko nelaukdamas

tampė. Na, o kaikurie tiek į- 
sismagino, kad ėmė net dai
nuoti.

Nors laivas ir yra toli nuo 
žemės, bet jis nėra taip jau la
bai atskirtas » nuo pasaulio. 
Mes esame gana gerai inior- 
mupti, kur kas dedasi. Laivas 
turi savo spaustuvę ir kas

landų musų Aąuitania” prisi- 
irs prie kranto. Laikas baig
ti. Vėliau parašysiu daugiau. 
O dabar siunčiu kuogeriausių 
linkėjimų “Naujienoms” ir vi
siems mano giminėms, drau
gams bei pažįstamiems.

—C. K. Braze.

Kaip pirma, taip ir dabar be- 
raškčiams yra gana blogai. 
Kasparaitis ir- aš turėjova “pi- 
sorių” pareigas eiti: išpildūva 
daug blankų lietuviams, len
kams, rumunams ir kitų tautų 
žmonėms. Turėjova taip pat 
suteikti visokių informacijų. 
Susitikau su p. Bukšnaičiu, ek
skursijos palydovu, o taip pat 
su daugeliu lietuvių iš Chica- 
gos ir Pittsburgho.

šeštą valandą vakaro ėjome 
vakarieniauti. Daugelis pavė
lavo. Truputį pasivėlinau ir 
aš, bet mano vietos dar niekas 
nebuvo užėmęs. Turėjome ir 
sorkių. Štai ateina vienas 
Pittsburgho lietuvis ir rėkia, 
kad jis norįs valgyti. Atrodo 
gana apsitaisęs žmogus, bet 
alaus ir degtinės tiek prisipu- 
tęs, kad vos liežuvį bepavarto. 
Patarnautojas mandagiai pa
stebi, jog dabar nėra vietos ir 
prašo jo palaukti, kol bus ant
rai eilei stalai priruošti. Bet 
tautietis nenurimsta, ir gana. 
Jis vis kartoja, kad nori val
gyti. Atėjo patarnautojų pri
žiūrėtojas ir vėl ėmė aiškinti, 
jog prie pirmo stalo nebėra 
vietos. Vienok musų sportas 
nieko nepaiso: atsisėdo prie 
stalo ir pasiėmęs peili ir ša
kutę pradėjo barškinti į lėkš
tę. Tai buvo tikra komedija. 
Aš galo nebelaukiau, — atsikė
liau nuo stalo ir išėjau iš val
gomojo kambario.

Apie devintą valandą pradė
jo žaibuoti. Pakilo vėjas ir 
ėmė lyti. Laivas kiek daugiau 
suposi. Tuoj uždarė visus lan
gus ir duris. Atsidūrėme lyg 
kalėjime. Eidamas į savo ka
jutę. pastebėjau pranešimą, 
kad rytoj septintą vai. ryto 
busiančios pamaldos. Mat, va
žiuoja laivu ir keli dykaduo
niai kunigai.

Mano kambarys prie pat šie-

LOGIŠKAS 
SUSISIEKIMAS 
Amerika-Lietuva

Al

— PER —

iipeda
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšis tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Ame
rikos su jos dailiais ir populia
riais laivais. Nes yra paran
kiausia ir patogiausia Linija 
Lietuviams Keleiviams —

Skandinavų Amerikos 
Linija ’

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines i Ameri
ką.

Laivą Išplaukimai iŠ New 
Yorko:

Rugp. 23 “United States”
Ritgp. 30 “H ei lig Oiav” 
Rugsėjo 6 d. “Oscar 11”

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scąndinavian
American Line

27 Whitehall St. New York,N.Y.
130 N. La Šalie St., Chicago, 111.

218 \Vashington Street, 
Boston, Mass.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

greito patarnavimo ir žemiausiu 
kainu sekamuose dalykuose: viso
kiausios Apdraudos, Kcal Estatc, 
Laivakorčių, išgavimo Pasu i vi
sas šalis ir visų Notaro paliudiji
mu dokumentų, dėl platesnių ne
mokamų žinių kreipkitės i

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
. namų — 23460

atsikėliau ir nuėjau apsipraus
ti. Paskui ėjau pusryčių, žmo
nių mažai tesusirado, nes dau
gelį kamavo juros liga. Susi
tikau su M. Kasparaičiu. Esą 
geriau pradėjęs jaustis, bet 
valgyti vis dar nenorįs. Pata
riau jam eiti ir šiltos kavos 
išsigerti. Jis paklausė. Pas
kui nuėjome į svečių kamba
rį. Ten jis sėdo kortomis loš
ti. o aš ėmiau rašyti savo į- 
spudžius.

Prie baro žmonės grūdasi, 
kaip muselės prie medaus, — 
sunku ir pritilpti. Grūdasi 
vyrai, grūdasi ir moterys'. Mat, 
ir jos neužsileidžia.

Ėjau vėl į viršų pasivaikš
čioti. Kaip ir paprastai, čia 
daug žmonių užtikau. Kas 
nori atsisėsti, tas turi mokėti 
po dolerį už krėslą. Važiuoja 
gana daug žydų, ir tai tipingų 
žydų —su didelėmis barzdo
mis. Su M. K. nutarėva ap
žiūrėti laivą. Vienoj vietoj 
užėjome vaikus. kurie mete 
bolę ir žaidė visokius žaislus. 
iVenas kokių 70 metų žemai
tis pasakoja, kaip jis važiavo 
į Ameriką. Esą turėjova pa- 
pys sau patarnauti ir stoti į 
eilę. Jokių stalų nebuvo. Jei 
kas norėdavo dvi porcijas gau
ti, tai gaudavo nuo jūreivio su 
samčiu per kaktą. O dabar 
tai visai kas kita: patarnavi
mas mandagus ir duoda gerai 
valgyti, žemaitis dar pridūrė: 
Lietuvoj keliuose dvaruose ne
dirba tiek darbininkų, kiek čia 
ant laivo. Viso ant laivo ran
dasi apie 9,900 žmonių. Laivas 
daro po 35 mazgus į valandą. 
Vandeniu šiandien jau padary
sime pusę kelio.

Pamaldų klausytis aš neėjau. 
Chicagos lietuviai juokauja; 
sako, jei skęšime, tai ir mal
dos nieko negelbės. Teisybę sa
ko. Alums bešnekučiuojant pa
sigirdo skambutis pietums. 
Valgomojo kambario stalai pa
puošti gėlėmis. Kiekvienam 
paduoda valgių srąašą. Kas ką v 
nori, tą gali pasirinkti. Po pie
tų išėjau i gretimą, kambarį. 
Ten būrys lietuvių šnekučiavo
si. Kaikurie skundėsi, kad jie 
tapo prigauti. Girdi, žadėjo 
per keturias dienas per van
denyną pervažiuoti, o dabar 
jau šeštą plaukiame.

dieną išleidžia laikraštį, kur 
telpa, svarbiausios žinios. Lai
vas tas žinias gauna per radio.

Reilkia pasakyti, kad plaukti *
laivu nenusibosta. Kas diena 
vis atsitinka kas nors nauja. 
Susitinki čia daug įdomių žmo
nių, su kuriais gana greit ga
lima sueiti į artimesnę pažin
tį. Taip ir bėga diena po die
nos. Štai prie musų stalo val
go vienas žydelis. Ir jis val
go viską, ką tik jam nepaduo
si. Vienas švedas jį pašiepia. 
Girdi, kaip tai žydas, o valgai 
kiaulieną. Aš valgau viską, 
atsako žydas. Valgau tai, kas 
mani patinka.

Važiuoja kartu su mumis 
belgas. Susipažinome, ir ėmė
me kalbtis apie visokius reika
lus. Staiga belgas paklausė 
Rupšio: “O Tamsta iš kur va
žiuoji?” Atsako, kad iš Chi
cagos. Belgas komiškai pake
lia rankas' į viršų ir sako: vis
ką imk, tik gyvastį dovanok! 
Visi pradėjo juoktis.

Juo ilgiau važiuojame, tuo 
oasažieriai geriau jaučiasi. Pa
sveiko ir tei, kurie sirgo. Val
gyti susirenka beveik visi. O 
svečių kambaryj, tai ir vietos 
sunku bėra rasti. Sumanėme 
<eli lietuviai palošti kortomis. 
Nuėjome į svečių kambarį. Vi
si stalai1 apsėdę. O kadangi dar 
juvo anksti ir miegoti nesino
rėjo, tai nutarėme po vieną 
kitą stiklą alučio ištraukti. Ant 
alučio viršaus užliejome dar ir 
stircsnį štofą.. Taip ir pralei
dome visą vakarą. Ant ryto
jaus galva sunki, — tiesiog ją 
negalima atitraukti nuo pagal
vės. Tačiau aš visgi priver
čiau save atsikelti ir nuėjau 
pusryčių valgyti. Kiek val
giau tiek, bet visgi valgiau. O 
mano draugai taip ir nepasiro
dė: perdaug sunkios jų galvos 
buvo.

Well, per jurą jau baigiame 
plaukti. Pasiliko vos 314 my
lių. Vadinasi, už keliolikos va-

The English Column 
•- - - - -  - - - - - - 1 ,tZ
Marųuette Murmurs

Margutis Picnic

The Marųuette Club, Junior 
Division: SLA. Group 260 plan 
to assist Air. Vanagaitis the 
publisher of the Margutis at 
his mammoth picnic and out- 
ing to be, held at “The Oaks”. 
iTiis grove owned by State 
Senator McDermott is one of 
the largest and most beautiful 
in the vicinity of Chicago 
boasting a fine dance pavilion 
and numerous other con- 
veniences vvhich go toward 
whiling away a pleasant Sun- 
day afternoon. “The, Oaks” is 
easily reached by motorcar. 
lt is situated along Archer 
Avė. at 128rd St. The pro- 
gram arranged by Mr. Vana
gaitis promises’ to be the most 
novel* and diversified ever 
offered the, public at a picnic.

The Marųuette Club will be 
hosts to the SLA. delcgation 
from Grand , Rapids, Mich. 
Group 60 which is accompany- 
ing a strong ten m for the big 
intercity game to be staged on 
the diamond adjoining the pic
nic grounds August the 17th 
at 11 A. AI. The Marque,tte 
Club vvill endeavor to keep 
their slate clean having emerg- 
ed victorious over their Grand 
Rapids cousins in each of the 
previous meetings. Felix Zu- 
kaitis, manager of the victors 
has s'trengthened his forces 
and bids well to' defeat the 
Maroons.

Local Topics
The’ Maroons lašt Sunday 

dropped a hard fougth tilt to 
the Michael Ruddy Rangers by 
a score of 7 to 6 at Gage

BANKINI BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

[Pacific and Atlantic Photo]

Augustinas Voldemaras’, bu
vusia Lietuvos diktatorius, ku
lis tapo ištremtas į Platelių 
dvarą.
-z

Park. Belated eighth and 
ninth inning rallies fe.ll short 
of one run to tie. Severai cr- 
rors i n the outfield nullified 
the sterling pitehing of An- 
thony Schnukas who also com 
tributed a home run in the | 
eighth with two matės aboard. 
Chuck Rusgis retai ned his 
lead in the home, run race by 
smacking one in the firs’t.

'. -j.____

The Maroons play the Mur- 
dock A. C. Sunday August lOth 
at Gage Park. The following 
Sunday, Grand Bapids, Mich, 
and the Sunday follovving- that 
August 24 th tackle the Rose- 
land Golden Stars at Roseland.

Banųuet and Dance
Likę, to dine and dance The 

Marųuette Club cordially in- 
vites Burnside SLA., Roseland 
Golden Stars, Birutės, Kultū
ros Ratelis, Universal Club 
SLA. to meet those jolly folks 
from Grand Rapids, Mich. at 
the Banųuet and Dance in 
their honor to be held in the 
cool pavilion amidst the Fores’t 
Preservus known as Booshis

B
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UKL J CSV 2OLYNV AU PAPARCIV BU

SKYSTAS ŽOLYNU 
MAISTAS

Vartojamus ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
:vapsnio ir patogus. 
Vai vra ideales trąšos 
dėl medžių, gelių, krū
mų ir žolvnu.
PARSIDUODA 

' 'INKUS IR
PAS VISUS KVIKTKI 
SEKLIŲ SANKROVOS’

(ZENKE’S)

New Plant Life

Grove, 87th & Maplc Avė. near 
Willow Springs, UI. One mile 
direetly west of Kean Ave- 
Entree 8:00 P. M. Saturday 
Nite, August the 16th. Phone 
Republic 7148 for reservations.

—Prexy.

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
WIS$IG,

Pasauliniame kare
Seno Krajaus

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

I

I

Nuėjau į viršų, kur susiti
kau su p. Bukšnaičiu ir Kas
paraičiu. Pradėjome dalintis 
keliones įspūdžiais. Visur žmo
nės ilsėjosi, kaip kas galėjo. 
Staiga juros banga užsirito 
ant denio ir mes tapome iš
maudyti. Moterėlės atrodė, 
kaip žiurkės, — jų šilkiniai 
drabužiai taip ir prilipo prie 
griešno kūno. Reikėjo eiti 
tuoj persirengi. Visiems buvo 
gardaus jųpko.

Bukšnaitis nusivedė mus 
parodyti pirmą ir antrą klasę. 
Pirma klasė tai tikrai puikiai 
atrodo. Viskas gražiai įreng
ta, — kaurai, gėlės, skaitykla, 
pianas ir t.t. Antroji kaišė 
kiek blogiau atrodo, bet ir ten 
daugiau parankamų, negu tre
čioje. Taip ir praleidome visą 
popietį. Nei iiępasijutome, kai 
atėjo laikas eiti vakarienės, 
žmonių nedaug tesusirinko, nes 
daugelis vis dar fjirgo. Slaugės 
atnešu po stiklą rūgštaus vy
no. Aš paragavau, bet man 
nepatiko. Todėl vyną atida
viau savo draugui.

Ant rytojaus jau pusryčių 
valgyti susirinko daug didesnis 
žmonių būrys’. Mat, daugelis 
pradėjo sveikti. Kaikurie lie
tuviai skundėsi, kad jie esą 
perdaug sugrusti; po keturis, 
šešis ir net aštuonis žmones 
viename kambaryj. “Sočiai” 
kambaryj susirinko pusėtinai 
daug žmonių. Vieni jų degti
nę maukė, kiti alų siurbė, o 
treti rašė arba armonikas

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTUINIS BANKAS

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
mVI&ORATlHO 

OOO fo« CONvALlC0*’*0 
Kimesniu* 

GOOD FOB THt HO<^»

i Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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Tarp Chicagos 
lietuvių

Cicero

ir sako: “Ką tu čia pada- 
kaip jie nori, taip ir da-

tai yra ne teisybė. Jeigu

J vyko paprastas mėnesinis 
Lietuvių Improvement Kliubo 
susirinkimas. Buvo gan skait
lingas.

Dabar visi yra susidomėję 
nauja vandens sistema. Kaip 
jau seniau minėta, jeigu tik kas 
nepaprasto pasirodo, tai tuo
jau žmones sujundo, bėgioja, 
bet tankiausia pasirodo, kad 
jau per vėlu. Todėl tuojau at
šalu 
rysi, 
ro!”

O
valdininkai matytų, jogei žmo
nės yra organizuoti ir supran
ta savo reikalus, tai jie, val
dininkai, visuomet bet kuriuo 
reikalu atsiklaustų žmonių, o 
nedarytų taip, kaip jiems pa
tinka. Taip ir čia buvo ir yra.

Dabar tečiaus atrodo daly
kai kitaip. Del valdininkų su
manymo įvesti naują vandens 
sistemą, visų tautų gyventojai 
yra griežtai nusistatę prieš.

$iam improvement kliubo su
sirinkimui komisija —pp. Rim- 
džius ir L. Kizas —išdavė pla
tų raportą, kas veikta ir yra 
veikiama bendrai su kitų tautų 
atstovais. Pranešė, kad tar
pe kitko yra atspausdinti pla
katai, kuriuose išaiškinama, 
ką reiškia nauja vandens siste
ma Cicero gyventojams.

Paskui komisija pranešė apie 
tolesnius savo darbus ir suma
nymus.

Susirinkiman buvo atsilankęs 
miestelio inžinierius ir genera- 
lio komiteto sekretorius, kurie 
tame reikale dirba. Išklausyta 
visų kalbos ir patarimai ir nu
tarta prisidėti prie veikimo su 
$35, nes, pasirodo, bus sunki 
kova su valdininkais provotis.

Atrodo keista, kaip sakoma, 
su miesto “tėtušiais” bylinėtis. 
Bet ką padaryti: jeigu “tėtu
šiai” eina , velniop, tai vaikai 
turi kreiptis, pagelbos ir 
tarimo ieškodami, pas dar 
nesnius ir galingesnius.

Padaryta tarimas, idant
tų atsikreipta į vietos gyven
tojus su agitacija neleisti val
dininkams sauvaliauti ir taipgi 
su prašymu paramos.

Buvo perskaitytas laiškas 
asesoriaus Hucek, kuriame pra
šoma, idant kliubas išrinktų 
komisiją taksoms numažinti. 
Klausimas, ar tai gelbės? Vie
nok komisija išrinkta buvo.

— N. Rašėjas.

už-
se-

bu-

Lietuvių atydai
Brangus Tautiečiai! Dabar 

esant nedarbui, lietuviai turėtų 
truputį atsargiau apseiti kas
dieniniame gyvenime, t. y. ne
skleisti neteisingų paskalų ir 
neklausyti pliatkų nežinant tik
rų faktų, nes tas daug kenkia 
mums kasdieniniame gyveni
me. Mažiau tedirbant reikėtų 
ir mažiau praleisti.

Turintiems' pinigų dabar yra 
gera proga pirkti nuosavybes 
—prapertes, kaip tai, namus 
arba lotus, nes jų kainos yra 
labai, pigios, o yra žinoma, kad 
trumpu laiku viskas pakils, 
taip kaip ir pirmiau kad buvo. 
Ilgai netrukus, darbai pradėk 
eiti geriau. Jie buvo sustoję 
ir nusilpnėję iš priežasties na
grinėjimo ir sutaisymo naujų

BRIDGEPORT

IŠVAŽIAVIMAS'
Draugystė šventos Onos

Nedėlioj, Rugpiučio
10 d., 1930

Priešais Tautiškas Kapines
KUČINSKO DARŽE,

Kviečiame visus į šį išvažia
vimą, bus viso kių lietuviškų 
žaismių.

t
muitų VVashingtone, kurie bu
vo pravesti pirm keleto mėne
sių.

Deliai nedarbo daugelis lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų žmo
nių ėmė pinigus iš bankų ir 
dėjo juos į baksus, nustodami 
nuošimčių ir darydami skriau
dą ne tik sau, bet ir visiems 
biznieriams. Ažuot pasitikėti 
teisingomis ypatomis’, kurios 
per daugelį metų yra biznyje, 
ir pasiklausti jų patarimo, 
musų tautiečiai daugiausia ei
na pas svetimtaučius ir pasiti
ki jais visa širdimi. Jie ten 
perka netikusius bonus ir kiša 
savo sunkiai uždirbtus centus, 
o po laiko skundžiasi, kad buvo 
apgauti.

Kodėl mes negalime išmesti 
iš savo tarpo tą nevykusį pa
protį užvydėti ir nepasitikėti 
saviemsiems. Mes visi negali
me būti viename biznyje ir tu
rėti vienokį turtą.

biednesni, kiti turtingesni, 
daugiausia ne tie pralobs- 
kurie daug 
kurie moka taupyti ir ne-

svetimtaučiams

sąrą, o medžiotojai rudenį su
valgo.

Man atrodo, kad pas Mila
šius yra gera vieta darbinin
kams atostogas praleisti. Ar
čiausias miestas, Skatvilis, 30 
mylių. O kiti maži miestukai, 
kuriuos jie vadina miestais, tu
ri po vieną valgomų daiktų 
krautuvę, gazolino stotį ir pa
štą, dar po penketą ar septy- 
hetą trobų — tai ir miestas! 
Kad ir 
sti, tai 

(i era 
sis pp.
kambarių. Milash yra visų ži
nomas ir gyvena čia jau 11 
metų. Yra buvęs tos kauntčs 
kasierius, o dabar kelių ko- 
misionierius, ir kokį ten kitą 
darbą turi.

Jo adresas: John Milash, No. 
1, Box 60, Irons, IMich.

Paul Daubaras.

norėtumei pinigų išlei- 
nėra kur.
vieta pasilsėti. Trobė- 
Milašių susideda iš 14

Vieni esa- Turėkite kantrybės
me 
bet 
ta, 
tie,
siduoda save 
išnaudoti.

uždirba, bet

Šiandie, esant tokiam dide
liam buriui lietuvių Chicagoje, 
ar negalėtumėm mes nors sy
kį pradėti draugiškiau tarp 
savęs sugyventi. Mums nerei
kia nusižeminti prieš svetim
taučius, nes mes iš jų nesitiki
me jokios malonės. Mes atvi
rai galime apseiti be svetim
taučių. Turime savo atsakan
čius' gydytojus, advokatus, 
daugelį visokių biznierių, kurių 
didžiuma yra teisingi; taipgi 
turime savo finansines įstai
gas, kurios stovi ant gerų pa
matų ir yra gerbiamos^ net sve
timtaučių. Tiktai mums reikė
tų geriau susiprasti tarpe sa
vęs ir nors kartą pradėti vis- 

vykinti sveiku protu.
—Tikras Tautietis.

ką

West PuIIman
d. šio mėnesio čia pasi-5

mirė garsioji West Pullmano 
“bobutė” — češiunienė. Daug 
žmonių gimsta ir miršta, bet 
ne daugelis sulaukia “bobutės” 
amželio: “bobutė” turėjo 101 
metus, ir mirė beveik vaikš
čiodama. Apie(pora mėnesių at
gal buvo “bobutės” atvaizdas, 
kaip pasiklydusios į “Daily 
Times” padėtas.

“Bobutės” draugas
P.S. A. A. “Bobutė” daug 

nukentėjo per lenkmetį nuo ka
zokų plakimo, buvo jau išau
gai mergina. B. D.

Iš atostogų

Taigi turiu noro 
įspūdžiais pasida-

šiuo laiku matyti daugelio 
aprašymai atostogų, įspūdžiai 
iš vakacijų. 
ir aš savo 
linti.

Visuomet manydavau, kad 
ne kiekvienam darbininkui ga
lima turėti atostogos. Girdė
davau apie didokais išlaidas ato
stogoms reikalingas ir manyda
vau, kad kokie biznieriai, pro
fesionalai — tik jie tepajėgia 
tokias išlaidas pakelti. O jau 
darbininkas tai nė nesvajok 
apie atostogas.

Dabar susižinojau, kad ir su 
mažomis išlaidomis galima tu
rėti taipjau smagias atostogas, 
kaip su didesnėmis.

Štai kad ir mes. Nuvažiavo
me trimis mašinomis, K. ir V. 
Ramošauskai su draugais, į 
Irons, Mieli., pas Joną Milash. 
Nors toli nuvažiuoti — apie 
300 mylių — bet visgi pasie
kėme, ir palyginti nedaug te
kainavo.

Milašis turi farmą. Aplinkui 
farmą — miškas ir trys eže
rai. Žuvauti — kiek kas nori. 
Laiveliai dykai. O gyvenimas 
— tik pusantro dolerio die
nai. Ir valgis labai geras, vie
toje pagamintas. Ir turi iš ko 
pagaminti valgį: laiko apie tris 
šimtus vištų, devynias melžia
mas karves, pieno neparduo
da; parduoda tik smetoną. O 
taip viską aitostogininkai va-

antradieni 
rašo apie 
ir prime-

Gal kas pa- 
dievas turi 

Jeigu mano 
džianitorius

Žiuriu, praėjusį 
“•Naujienose” iRep. 
Pustapėdžio nelaimę 
na, buk jis, Pustapėdis, sutin
gęs rašyti. Taigi aš, visą tą 
perskaitęs, sumaniau išsižioti.

Rodosi visiems yra žinoma, 
kad žmonės sako: Nuo paviet
rės, bado, ugnies ir vainos gel
bėk mus, Viešpatie!

Taigi, kaip matote, visi mes 
stovime pavojuje, 
sakys: ką bendro 
su džianitoriumi? 
kepurę su švarku
sukišo į boilerį, tai jau aš tu
rėčiau prašyti dievą, kad jis 
išgelbėtų mane ir ' nuo džiani- 
toriaus.

Aš maniau eiti per Marųuctte 
Park parapiją kolektuoti. Bet 
iš Margučio klebonijos negavau 
permito. Tai taip ir pasiliko. 
Bet, kolei kas, tai dar vis ne
galiu užmiršti tos plunksnos, 
kurią man Budrikas buvo do
vanojęs.

Ale ką 'tu padarysi. Mato
te, ugnis neklausia kieno do
vanota: sutirpino kaip vašką, 
ir tiek!

Bet aš manau dar vis kibti 
į Paulių, nes mano Švarkas ir 
skrybėlė užšildė jo rendaunin- 
kams vandenį. Taigi manau, 
kad jeigu nesusitaikysime su 
juo gražumu, tai aš iš jo skie
po mažų mažiausia išnešiu ko
kias tris lopetas anglies, idant 
atsilyginti.

O kai dėl to, kad lioviaus 
rašinėjęs “Naujienoms”, tai tu
rėkite širdį, nes ir man būna 
šilta karštomis dienomis, kaip 
ir kitiems; ir aš, žinoma, kai 
kada jaučiuosi kaip žmogus.

Pagalios kai dėl siurpraiz pa- 
rės, tai ne mano biznis. Jeigu 
“N.” redaktoriai išskaitys ma
no raštą pagaliu rašytą, tai ap
sieisiu ir be plunksnos.

Pustapėdis.

S. P. Kazwell Subdi- 
vizija

Antradieny, rugpiučio 5, 
1930, susitariau su S. P. Kaz- 
well apžiūrėti jo gražią sub-

Chicagoj ta diena buvo ap
siniaukusi, debesiai apgulę pa
dangę, oras pilnas dulkių ir 
durnų, kvėpuoti buvo sunku. 
Važioujame į vakarus. Prava
žiavus Kean Avė., tuojau pasi
jutome, kad čia oras yra vi
sai skirtingas, negu Chicago- 
je. čia jokios dulkelės ir jo
kių durnų. Kodėl? Todėl, kad 
čia jau prasideda kalnai ir miš
kas. Greitai privažiavome )Spring 
St. ir Archer, kur randasi S.

P. Kaz\vell subdivizijos ofisas. 
Šis ofisas labai žymus, ištolo 
matyti, nes numalevotas taip, 
kaip Amerikos vėliava.

Tuojau p. S. P. Kazwell pa
laistė gėles prie namo, — tą 
jis daro kiekvieną dieną.

Kaip čia jauku: jokio triuk
šmo, jokių dulkių, tyras oras< 
kvėpuojame pilna krutinę. Kaip 
či.a« gera, kaip malonu!

Pasiteiravau p.
well:

*— Kaip senai tamsta pir
kai šią gražią subdiviziją?

atsakė.

Kaz-

metais 
tamstai čia išparda-

čia jau yra įšpar- 
150.
namų yra prista- 
miestely?

Ateitis šios apielinkės — Lie
tuvių Rojaus — užtikrinta.

O kaip svei|la> čia gyventi? 
Manau, kad šimtą sykių svei
kiau, negu Chicagoj,

Kas nori turėti ramų, svei
ką, malonui gyvenimą, lai nie
ko nelaukdamas nusiperka nuo 
S. P. K?.zwell sklypą žemės, 
pasistato sau namą ir gyvena 
ramių ramiausiai.

S. P. Kaziwelj turi du ofisu: 
Chicagos ofisas, 2839 W. 63 
St., ir subdivizijos ofisas, Spring 
St. ir Archer Avė* Į subdi vi
zijos ofisą iš Chicagos automo
biliu galima nuvažiuoti į 20 
minučių.

Kas mano pasitraukti iš biz
nio arba mano savo biznį per
kelti kiton vieton, lai krau
stosi į, Lietuvių Rojų. Nepada
rys klaidos. ‘ — Ant.

vai apsidirbti. Bet apsiriko. 
Dabar Gansonas yra, kaip ame
rikonai sako, “tough bird”, — 
jis labiau yra išsitreniravęs ir 
daugiau sveria.

Ristynes turėjo susidėti iš 
Tačiau jos 
— Ganso-

susirėmime > taip

trijų susikibimų.
taip ilgai nesitęsė 
nas pirmame
smarkiai metė “kaubojų” i že
mę, kad to visi kaulai subarš
kėjo. Reikėjo šauktis net dak
taro pagalbos. Po to, žinoma,

Wagneris daugiau ristis nebe
galėjo ir ristynes pralaimėjo.

XXX
Juozas Vinča dabar visą lai

ką važinėjasi su Gansonu, ku
ris, taip sakant, yra jo mąna- 
džeris ir dalinai treniruoto jas. 
T i vienur, tai kitur jistbok- 
suojasi. Na, o treniruotis tai 
— visą laiką treniruojasi. To
dėl jis dabar yra gerame sto
vy j ir gali “faituotiš”.

— N.

— 1925
— Kiek 

viai lotų?
— Lotų 

duotų apie
_ Kiek 

tytų šiame
— Namų čia jau yra- apie 

218.
— Kiek tamsta nupirkai iš 

viso šios žemės?
— Išviso čia yra mano že

mės 207 akeriai.
Paskiau automobiliu apva

žiavome apie visą jo žemę. Ap
važiuoti dabar apie jo žemę 
gąna lengva, nes jis pats iš
vedžiojo gražius kelius. Ir tų 
kelių išvedžiojimas kainavo 
daug pinigų. Nes, mat, reikėjo 
pirmiausiai išrauti aržuolus, o 
jau paskiau išpilti kelius, net 
ir tiltus kur nekur teko pada
ryti. Ir patiko man čia ta jo 
vieta, vadinama — (Lietuvių 
Rojus.

Čia lietuviai daugiausiai 
nusipirkę sau lotus, o kiti 
sipirkę ir po didelį sklypą 
mės. Pavyzdžiui, J. J. Zolp, 
ri nusipirkęs puikų kalną,
ir aš pavydėjau jam tos pui
kios vietos. Sako, kad jis čia 
ketina pasistatyti sau tikrą pa
lečių. Aš manau, kad 
ir padarys.

Ši vieta vadinasi: 
Forest, III. (Pirmiau
Willow Springs)’. Vieta randa
si į vakarus nuo Chicagos. Nu
važiuoti ten galima (gatveka- 
riais, geležinkeliu ir automo
biliais. Vadinasi, transportacija 
gera. Net ir Chicagoj žmogus 
turėdamas darbą čia gali sma
giai ir ramiai gyventi. O tiems, 
kurie pasitraukia iš biznio ar
ba turi susitaupę pinigų se
natvei, čia tai jau tikrai geras 
gyvenimas.

čia taipgi jau yra gazas, 
elektra, krautuvės, mokykla ir 
kiti visi motjeirniški patogu
mai. iBiznį irgi čia galima da
ryti. Mačiau keletas biznierių 
— jau visai neblogai yra įsi-

Mirė jaunas lietuvis
Naujienos gavo telegramą iš. 

Grand Bapids, IMich., nuo Ve
ronikos Kemtės. Sako, kad 
Charles Kemtis, 20 metų am
žiaus, mirė Luther, Mieli., be
simaudant, nerdamas nusilau
žė sprandą. Jo kūnas bus par
vežtas į Cicero. Dideliame liū
desyje paliko motiną, du bro
lius ir seserį.

SPORTAS

yra 
nu- 
že- 
tu- 
net

Jack Gansonas vėl laimėjo; pa
guldė Jack Wagnerį. — Juo
zas Vincą treniruojasi ir vi
suomet yra “in condition”

jis taip

Spring 
vadinosi

Hartforde įvyko Jack Gan- 
sono su “kaubojų” Jack Wag- 
neriu ristynes. Tai buvo antras 
tarp jų susikibimas. Praeitą 
metą VVagneris išėjo laimėto
ju. Matomai, jis manė ir ši 
kartą su lietuvių ristiku leng-

MARGUTIS IR $5.00
Kas užsiprenumeruos metams MARGUTI už $2.00, tas gaus do

vanų knygomis, arba muzika, dainomis, už $5.00. Laikas — iki 31 
liepos. Vėliau dovanų negausite. Margutis kainuos $1.50 metams.

Margučio ofiso valandos: nuo 9 v. ryto iki 10 vai. vakaro, šven
tadieniais uždarytas.

MARGUTY gausite įvairių knygų, muzikos, rekordų ir laikraščių. 
Ofisas ir knygynas randasi antram bloko i vakarus nuo YVesfern 
Avenue ant 69th Stu (Adresas: 2437 W. 691h St., Chicago, III.).

Chicagiečiai esate kviečiami atsilankyti ir užsirašyti MARGUTI.
Margutis yra muzikos ir dainų mėnraštis. Išeina kartą j mėnesį.

Žmones Turėti) Žinoti Teisybę
Jeigu Tamstos' pažvelgsite į Universal State Bankos 

Statementą, kuris- buvo prirengtas 30 d. birželio, 1930 
ant pareikalavimo Valstijos (State) Bankų inspektorių, 
Tamstos busite užganėdinti, kad Universal State Bankas 
užima beveik pirmą vietą tarpe Čikagos geresnių bankų. 
Capital (Kapitalas šerininkų sumokėtas) .... $200,000.00
Surplus (Uždarbis) ................... -........................  225,000.00
Undivided Profits (Nepadalintas' uždarbis)......... 91,448.43
Reserve (Suma dėl atsargos) .......................... 75,259.47
Unearned Interest ..................................................... 366.54
Depozitai ..........  - 2,469,121.59

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

■•T

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj 

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

Kartu .................................  $3,061,196.03
Prižiūrėtojai ir Direktoriai Universal State Bankos 

buvo labai atsargus daryme paskolų ant nuosavybių ir 
šiandien atvirai gali pasigirti, kad dar neturi nei vieno 
namo atėmę iš priežasties nemokėjimo sumos arba nuo
šimčių. kaip kad yra atsitikę su daugeliu kitų bankų.

UNIVERSAL STATE BANKAS yra netik State (Val
stijos) Bankas, bet yra nariu Clearing House Association.

Todėl lietuviai turėtų neklausyti kvailų ir neteisingų 
paskalų, kurie neturi ir neturės jokio pamato. Jie turėtų 
atsilankyti į savo stiprią ir saugią banką ir atidaryti 
Taupymo Sąskaitą išsiimdami knygutę. Turėdami dides
nes sumas pinigų turėtų nusipirkti PIRMUS geriausios ir 
saugiausios rųšies MORGIČIUS, kuriuos visados galite 
gauti savo banko j e.

Dirbdami iš vieno ir būdami teisingi niekados nesigai
lėsime !

PALENGVINO VIDU
RIŲ LIGAS

“June 15, 1930 — A Ši kentėjau 
nuo užkietėjimo ir galvos skaudėji
mų. Jokis vaistas negelbėjo. Kaip 
galop pabandžiau.

TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
tai pagerėjau. Labai patenkintas 
esu tuo įstabiu liuosUotoju ir toni
kų. Mrs. Anna Čross.”

Staigios oro permainos yra šalti
nis vidurių sugedjmų, ko vienok 
galima išvengti reguliariai geriant 
Trinerio Kartaus Vyno. Daktarai 
pataria jo imti po šaukštų kas pus
valandis prieš valgį, tris sykius die
noj. Visose aptiekosc.

(Apgarsinimas)

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

T

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

;JUST KIDS—The ’ Wrong Foot!

-J lookit! noM- tee-he! 
m b>g?toe ha s eone

By * Ad Carter

J VHY O5VIALD SriRti! ARENT / 
Y0U ASHAMED? — YOU WN0W

HE SO HARD- ON H'S j 
5T6OUHG.S - TUOSE. L

AND NOVO kOOK AT

A. BITINO
Paminklų Išdirbyste

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverk 0005

VES HADAIS*. BOYS 
VAU, UEĄROvr THEIR J— 
STOCKIN&S!

Marųuette Park Lietuvių Am. Piliečių Kliubas
Rengia

Nedėlioj, Rugpiučio 10 dieną, 1930
* ■ 1:30 valandą po pietų

Marųuette Park (Darže)
Prie California ir 70 gatvių

šiame Piknike dalyvaus daug žvmių kalbėtojų ir bus programas; kalbės 
CARLOS AMES, kandidatas dėl Šheriff of Cook County, OTTO F. R EI C H 
kandidatas į Prezidentus County Board, CHAS A. WILLIAMS, kandida
tas State Senatoriaus 11 distrikto, JAMES L. BROGAN, 18 wardo vei
kiantysis Committeeman.

VISI ANT REPUBLIKONŲ TIKIETO.



šeštadienis, rugp. 9, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pasibaigė šokėjų kon- 
testas

Ketvirtadienio vakare, 9:34 
valaiiidą, pasibaigė šokių kon- 
testas, Merry Gardeli salėje, 
prie Belmont-įr IShcftieki avės.

Kontestą laimėjo Mike Gou- 
vas, iš llammond, Indiana, ir 
Miss Ann Gerry, iš Chicagos.

ši pora iššoko viso 2,831 
valandų. Pirmesnis rekordas 
ilgo laiko šokimo buvo 1,800 
valandų.

Auto nelaimėj žuvo du
Traukinys užgavo automobi

lį, kurie važiavo buvęs polici
ninkas Elmcr O’Connor, 57 me
tų, ir \jo duktė Genevieve, 18 
metų. J>’Coniior gyveno adresu 
330 North Taylor st.

Del 20 centų užmušė 
. draugą

(’ountry kliube, du golfinin- 
kų lazdų nešiotojai ir bulių 
rinkėjai (caddies) susiginčijo 
dėl 20 centų, kuriuos vienas 
kitam buvo skolingas. MacAb- 
bee, vienas argumentavusių, 
metė akmenį į Marion Conk- 
lin. Akmuo pataikė Conklinui 
į smilkinį ir užmušė jį.

Ištraukė lavoną iš 
kanalo

Ištraukta iš kanalo, arti Ci
cero, lavonas nepažįstamo vy
ro. Policija mano, kad tai yra 
gal būt dar viena gengsterių 
auka. jLatvonas atrodo išbuvęs 
vandeny apie 10 dienų.

Sugavo kelnių banditų
Areštuota Lawrence Free, 

16 metų vaikėzas. Jį suėmė po
licija ceirtralinės Y.M.C.A. mo
kyklos klesoj kurių jis lankė. 
Jo portfely, tarp knygų, ras
ta revolveris. Vaikėzas prisi
pažino, kad paskutinių dviejų 
savaičių laiku jisai padaręs de
vynias holdapus.

Praėjusių, savaitę jis aipiplė- 
šše C'urtis Spivey krautuvę, 20 
So. Dearborn, kur pasipelnė 
$173, ir privertė prižiūrėtojų 
nusimauti kelnes, kad šis ne
galėtų ji vytis. Kitas asmuo, 
kuri vaikėzai apipiešė, buvo 
James Matliotis, Postai Tele- 
graph ofiso menedžeris (332 
So. l.aSalle st.) Menedžeris ne
teko $17 ir kelnių taipgi.

Užklaustas policijos, ka jis 
darydavo su pinigais, 16 me
tų vaikėzas atsakė, kad išleis
ti. ?>vęs juos su merginomis ka
baretuose ir naktiniuose kliu- 
buose!

Pripylė akis iodinos
Du banditai apiplėšė Wil-

liamų Slater, gyv. 19214 So. 
Grcen st. Atėmė iš jo 71 cen
tų. Kad nukentėjusi* nesi vy
lų jų, banditai apliejo Slateric 
;kis iodina. Slater buvo nu- 
gahent?s į Roseland (įminimi- 
ty ligoninę.

300 savininkų grūmoja 
teismas

Sveikatos departamentas pa
traukė 300 savininkų lotų už 
tai, kad jie nepaklausė depar- 
t mento įsakymų naikinti pikt
žoles, kurios yra priežastimi 
ligos, vadinamos hay fever.

Prasidėjo teisinas dėl 
vaikų

Bambergerių ir Watkinsų 
šeimynos atsidūrė teisme dėl 
h), kad jų kūdikiai tapo su
maišyti ligoninėj. Watkinsai 
rkandžia, kad jų kūdiki turi 
Bambergeriai. Jie nori atgauti 
v; Bambergerių kūdikį, o ati
duoti jiems tų, kurį patys turi.

Brighton Park
Piliečių išvažiavimas

American Lįtbuaniau Citi- 
zen’s Club puikus išvažiavimas 
su gražiomis dovanomis, mu
zika ir šokiais įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 10 d., ;S. Svelainio 
farmoj, ijetoli tautiškų kapi
nių. Komisijos patvarkymu, iš
važiavimas prasidės apie 11 
vai. iš ryto.

Jeigu pasitaikys oras gra
žus, tai galiu išanksto pasa*- 
kyti, kad išvažiavimas visais 
atžvilgiais pavyks. Ne sunku 
yra atspėti tai, žinant šiuos 
dalykus: Vienas — tai komisi
ja, kuri susideda iš jau net 
apyžilių senų kliubo darbuoto
jų, mokėjo ir mokės kaip rei
kia prisirengti, kad atsilankiu
sius j išvažiavimų pilnai paten
kinti ir prie to dar padaryti 
šiek tiek pelno kliubui; o ant
ras — tųi p. Svelainis, pas 

. kurį bus minėtais išvažiavimas, 
sako “kiek pas mane įvairios 
(|raugijos turėjo išvažiavimų, 
visoms puikiai nusisekė, o kai 
dėl oro, tai kad ir kiek kurį 
pakrapys, bėdos nebus, nes jau 
ši kontrė ir taip yra “too dry”.

Aš, žinoma, Svelainio kalbai 
pritariu. Taipgi pritariu ir ko
misijos rūpesti n gąm pasidarba
vimui kaslink išvažiavimo. Ir 
iš to ne sunku padaryti išve
dimas, kad išvažiavimas turės 
būti sėkmingas.

Dar noriu žodį-kitą tarti apie 
minėto kliubo narius. Jie yra 
šios šalies piliečiai, kaip ir aš. 
Man rodos, neužtenka mums 
būti piliečiais; taip pat neuž
tenka ir to, kad priklausyti 
vienam kitam — kliubui, ir 
taip sau užsimokėti prigulin
čias duokles, o paskui laukti 
kol reikės gauti pašalpą ligoj 
ir pomirtinę. Tie laikai ir ne
laukti ateis. Bet mes, kol dar 
esam sveiki-gyvi, privalome iš
budinti savyje pilietiškas pajė
gas ir dirbti kartu savo ir or
ganizacija (kliubu). Visų pir
ma, mes turime turėti dau
giau narių kliube. O kad gau
ti iu, tai reikalinga truputį pa
dirbėti. Turėdami šioj apielin- 
kej skaitlingų nariais piliečių 
kliubų, galėsime daug didelių 
darbų nuveikti, o ypatingai 
politikoj. Tuomet ir svetimtau
čiai kitaip į mus žiūrės, kurie 
iki šiol nekreipė į mus dėme
sio, kaipo į neturinčius jėgos 
balsavime. Taigi mes juos pri- 
verskim skaitytis su mumis.

Be to, pagal kliubo nutari
mų, išvažiavime bus priimti 
nauji nariai be įstojimo mo- 
kesties, amžiuj nuo 18 iki 35 
metų. Reiškia už dyjkų. Tai 
gera proga suteikta kliubo 
tiems, kurie nori prisirašyti.

Kaip nariai, taip ir svečiai 
prašomi būti išvažiavime. Tu

Julijonas Paliulis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 8 diepą, 1:10 vai. 

ryte, 1930 m., sulaukęs 44 metus amžiaus, gimęs Tel
šių apskr., Luokės parap., Jakšų kaime.

Paliko dideliame nubudime moterį Emiliją po 
Plotakaitė, sūnų Tamošių 16 m., dukterį Genovaitę 
brolį Petrų, brolienę Barborą, du pusbrolius, Leoną 
nediktą ir gimines, o Lietuvoj motinų ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1815 West 73rd St.
Laidotuvės įvyks panedėly, rugpiučio 11 d., 2 vai. po 

pietų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Julijono Paliulio giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, Brolis, Brolienė, Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

rėsim gerų laikų — “good 
time”. Anton J ūsas.

395*9 Archer Avė.

West Pullman
SLA. 55 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ateinantį ne- 
dėldienį, rugpiučio 10 d., West 
Pullman Park svetainėj, 2 v. 
po pietų, šis susirinkimas bus 
vedamas naujos valdybos, kuri 
buvo išrinkta liepos 20 d. vie
toje senosios valdybos', nes se
noji valdyba nuėjo pas komu
nistus, atsimesdama nuo SLA.

Naujai išrinktoji valdyba ga
vo iš Centro visas reikalingas 
informacijas. Todėl dabar visi 
SLA. 55 kp. nariai visais rei
kalais kreipkitės prie finansų 
raštininko Andriaus Statkaus, 
12048 So. Halsted St.

Nariai, kurie bijote mokėti 
mokesčius komunistinei senų- 
jai valdybai ir kuri buvo atsi
sakiusi jūsų mokesčius pasiųsti 
vCentran, dabar naujai valdybai 
galite mokėti, ba jūsų mokes
čiai bus pasiųsti Centram.

Neklausykite komunistų me
lų. Komunistai skelbia per sa
vo spaudų ir vaikščiodami po 
stubas, buk SLA. 55 kp. esan
ti suskaldyta. Tai ne tiesa. 
Kuopos niekas neskaldo, tik 
valdyba buvo išrinkta nauja, 
dėlto, kad senoji kuopos valdy
ba išėjo prieš SLA. Tad, at- 
steigus kuopoj tvarka, prisėjo 
rinkti nauja valdyba. Bet nė
ra jokio skaldymo kuopos.

Dabar, kurie norite būti 
SLA. nariais, tai užsimokėkite 
mokesčius naujai valdybai. Nes 
nariai, mokėdami senajai val
dybai, katra yra jau prašalin
ta, patys atsakysite, už save, 
jei liksite suspenduoti.

—A. Narbutas, org.

Roseland
Sugrįžo iš Lietuvos

Iš Lietuvos sugrįžo Juozapas 
Nazelskis, senas Boselando biz
nierius, kuris Laivo išvažiavęs 
šių vasarų Lietuvon su didžią
ją lietuvių ekskursija.
S.L.A. 139 kuopos pei'organi- 

ząvimo susirinkimas
Ketvirtadienį, rugpiučio 7 

diena, buvo susirinkimas tikslu 
perorganizuoti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 139 kuopą.

Matote, buvusioji kuopos 
valdyba, susinėjusi didžiumoj 
iš bolševikų, po S.L.A. 36-to 
seimo pareiškė, kad ji nesių- 
sianti duoklių Centrui.

Kuopos nariams grūmojo pa
vojus, kad dėl nemokėjimo 
duoklių Susivienijimui jie ga
li būti suspenduoti; o jeigu ir 
ilgiau duoklės nebus siunčia
mos Centrui, tai ir išbraukti 
iš organizacijos.

Kas daryti? Idant apsisau- 
goti nuo tqkio pavojaus, pa
silikusieji ištikimi Susivienijimo 
konstitucijai nariai nusitarė 
šaukti kuopos susirinkimą ir 
išrinkti tokią valdybą, kuri pil

ir

tėvais 
m., 
Be-

i

dys organizacijos reikalavimus.
Susirinkimas ir įvyko ketvir

tadienį, rugpiučio 7 dieną. Ja
me tapo išrinkta valdyba, ši 
valdyba pasižadėjo darbuotis 
taip, kaip nusako Susivieniji
mo įstatai.

Į susirinkimą buvo atsilan
kę penki bolševikai, kurie mė
gino sukelti suirutę. Jie net 
maršalkai marškinius sudras
kė. Bet pabūgę, kad jų neuž
kluptų policija, komunistiški 
gengsteriai paspruko.

Vietinis.

Graboriai
Telefonas Yard* 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobiliu* visokiems reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

--- 0-------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tek Cicero 5927 

--- O-------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia-* 
me reikale viiųomet 
esti sąžiningą* ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaide ušlai- 
kymui įkyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tk St

Telefonas
Boulevard 6208

1327 S*. 41th Ct.

Telefoną* 

Cicero 8724

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to Ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S< Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victorv UIS

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

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Ava Tel. DIvd. 8211

A. PRĄBISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai I patar
nauju diena ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Ląke St.

Tel. Melrose
. Park 797

Apiplėšė krautuvę

Padaryta hokiapas žinomoj 
drabužių firmos krautuvėje - 
Hub store — Waukcgame. Plė
šikai išsivežė drabužių $10,000 
vertės.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Lietuvės AKiigeres 
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midnife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue ♦
Phone

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic b lankėta ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai. t

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

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

Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadiedio 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. Maplewod Avė.

Telefonas Repubhc 7868 *

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj 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.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 2D9 
Kampa* North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brnnswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa Ir diatherroia

Telefoną* Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso THefOHaa Vlrri*1ft 0080 
JKaa. Tel. V*» Bare* 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė. »
Valaadoa 31 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki < ir 
0 iki 8 vakaro. MedPliom aao 10 iki 13 dle- 

**• Kam* ofiaaa Korth Slda 
3413 Franklin Blvd.

ValaBdoi 8:80 iki 0:80 vakaro

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South We*tem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Ava 
Rezidencija:

< 4193 Aruher Ava 
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

PRANEŠIMAS
• Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas ■'

Persikėle i naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šaliniai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Bankų, 

arti Ashland Avė.
-f------- -------------- ----------------------------T------------

DR, J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24Q3 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal autarti

Pilone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 1* iki 12

*niMTn-iwiiiinMi*M>r*i*MHig-.r-iii-T- n— - ---------------- į—»•»-— m.w<

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 sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph' 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi

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

Phone Midvray 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 So*txi Ashland Aveuae 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Tele»hone Plaz* S202

7 J

_ lva*rys Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banką

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS | 
Nuo 2 iki 4:86 h- nuo 7 Iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piat 
Telefoną* C Ana] 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

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

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

____ Advokatai_______ _ 

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room'1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vak: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

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

L P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

■ 127 N. Dearborn St
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata*

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatombi

John Kuchinskgs
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
ADVQKATĄ3

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 tV. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9*90 
Namie • 8-9 ryte. Tel. Renublic 9606 ----------o

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9-4
Rezidencija 6158 S. Talmaii Ar.

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Buflding

38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 2?nd St.

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552 

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

JOSEPII J GRISU
Lietuvis Advokatą* J 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockw< 11 St.
Tek Republie 9728 >

i
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PRANEŠIMAI
IŠLEISTUVĖS šeštadieny, rugpiu

čio 9 d., 9 vai. vok.; Sandaros svet., 
3236 So. Halsted St., buris draugų 
rengia draugišką vakarėlį, šonam 
chieagiečiui ir įeit, karininkui J. 
Zamkui, kuris jau apleis Chicago 
rugpiučio 13 d., 1930. Todėl šiuo- 
mi kviečiame visus Juozo Zamkaus 
draugus ir pažstainus dalyvauti jo 
išleistuvėse. Visus kviečia

Rengėjų Būrelis.

West Pullman, — F
d., 2 vai. po piet West Pullman 
Park svetainėje įvyks SLA. 55 kuo
pos 
bus 
Jau 
Bus 
Visi 
užsimokėkite mėnesinius 
naujam išrinktam finansų raštinin
kui Andriui Statkui. Jis gavęs jū
sų mokestis pasiųs į centrą. To
kiu būdu išvengsite suspendavimo, 

sekr.

Rugpiučio 10 6:28 p. m.y-Outing & Recreation.

svarbus susirinkimas. Jame 
visokių raportų ir pranešimų, 
gauta narių sąrašas iš Centro, 
priminėjamos narių mokestis, 
nariai ir narės atsilankykite ir 

mokestis

J. Tamašauskas,

6:30
6:58

12:0()

p. m.—Farm Program.
p. m.—Illinois \V.itch Time. 
Off the Air at 7:00 p. m.

mid.—Midnight Dance Frolic 
—Herbie Kay’s Orchestra; 
Jimmy Green’s Orchestrą. 
Off the Air at 2:00 a. in.

770 Kc.—WBBM—-389.4 M.
00 p. m.—Times Ncvvs Flashes.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Fumiture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai
Automobiles

Teisybės Mylėtojų Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 10 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 12 
vai. dieną. Nariai-ės pribukit lai
ku. Buvusieji Valančauskinės nariai 
priduokite sekretoriui savo antra
šus, kad įtrauktų į adresatą. Taip
gi užsižymėkite naujojo sekretoriaus 
antrašą: S. Narkis, 2859 W. 38 PI.

Valdyba.

Pranešimas SLA. 129 kp. 
ris mėnesinis susirinkimas 
sekmadieny, rugpiučio 10 d., 
Chernausko svetainėj, 1900 
Union Avė., 1:30 v. po pietų. Visi
nariai privalote laiku susirinkti.

Kuopos Sekretorius.

regulia- 
atsibus 

Geo. 
So.

UŽKIETĖJIMAS IR SKILVIO 
NETVARKUMAS

Aštrus skausmai ar atbukę gėli
mai, gasai,» išpūtimai, atsiraugėjimai, 
surūgęs skonis, blogas kvapas. Jus 
galite daug pagerinti į kelias savai
tes su žolėms ir 50 metų senumo pa
sekmingas gydymas atvežtas į (phi- 
cagą iš rytų.

Lengvi nedėliniai išmokėjimais Ek- 
zaminavimas dykai. Viena savaitė 
trytmentas dykai dėl patikrinimų jus 
galima išgydyti, arba prisiųskite de 
5 dienų namu trytmento. 
CONSTIPATION STOMACK DEP.,

S-M-S* HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen nven > • i 

Chicago, Illinois / 
Valandos 10 iŠ ryto iki 8tos v. vak. 
Nedėlioj 10 iš ryto iki 2 v. po pięt 

(Apgarsinimas)

Bumside Draugystė švento Jono 
Krikštitojo; rengia iškilmingą išva
žiavimą 10 d. rugpiučio, 1930, Wash- 
inton Heights miškuose prie 107th 
ir May St. Kur galėsite linksmai 
laiką praleisti ant tyro oro. Čia bus 
užkandžių ir skanių gėrimų, galėsit 
pasišokt prie geros muzikos. Visus 
kviečia Komitetas.

Amerikos Lietuvių Pilieuių Kliu- 
>as nuo Brighton Parko rengia pik
niką su 4 išlaimėjimais, nedėlioj 
August 10 d., 1930, Sv/ilainio Fer
moj ant 87tos gatvės ir Kean Avė. 
Įžanga veltui. Pradžia 11 vai. ryte. 
Piknike kiekvienas galės pasilinks
minti ir turės progų išlaimėt! do
vaną. širdingai visus kviečia.

Rengimo Komitetas.

kyklt paa mano. Mano pilnas iftetrzatnlnavl- 
tnaa ątideuffa jutų Ukr« liga Ir jei ai apal- 
imaiu jus rydytl, sveikata jums rarrjri. Ei
kit pas tikra spėcl&lleta. kuris seklaus jūsų 
kur Ir kas juma akaud*. bet pata paaakya 
po SkluUno Uefsamlaarimo—k*a juma

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietį

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE 

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

St.

po

Pottnfti

New

asmilk 
itself I

delight in
Cheese flavor

Štili anothcr Kraft-Phcnix, 
triumphl New digcstibilityJ 
hcalth qualities and dcliciouąl 
ncw flavor addcd to cheese.

In Vclvccta all the valuablė1 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minėtais. Good for every^ 
one, including the childrcn.

Vclvccta spreads, sliccs, or 
mclts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today*.

KRAFT

yelveeta
▼ The Delicious NewChee»e Food

šame priq
* FOR OVER >
40 YEARS
2 j ounces for 25tehf.r 

pure 

IMTBAKINC 
r\VP0WDER 

er/icient
IT*f DOUBLE ACTING

MHLIONS OF POUNDJ bfED BY 
OURCOVERNMINT

Saturday, Aug. 9th, 1930 Pūkelis
970 Kc.—WCFIy—30.1 M.

5:00—Junior Federation Club 
5:30—WCFL all star Orchestra 
6:00—DeLuxe Variety Program
6:30—Insurance Talk by J. C. Mc- 

Mahon
6:45—Pianologues by Arthur Koch 
7:00—Organ recital by Al.Camey 
7:10—*Rev Elmer L. Williams
7:20—Organ recital continued
7:30—Bulletin Board—Labor Flash

es, Agricultural and Weather 
k reports

7:45—Adolph & Rudolph, Comedy 'Tesi m
x8:00—*Irish Program with Tom 

Ennis and Lynch Sisters,
9:00—Merry Gardens Ballroom Or- 

cHestm
9:30—Tank Town Show with Murry

* K. Hill & Walter Duffy
9:45—Navy Pier Orchestra, 

Kayser, Directing
10:00—*Longine’s Time Signals iver 

NBC network
10:02—WCFL Radio Study Club
10:15—Merry Gardens Ballroom 

chestra
10:45—Joe Kayser’s Navy Pier 

chestra
11:00—*Barney Rapp’s New Yorker 

Hotel Orchestra over NBC
11:30—Joe Kayser’s Navy Pier Or

chestra
1020 Kc.—KYW—294 M.

-Uncle Bob.
•Tony Nuzzo’s Orchestrą.
-Teaberry Sports Re-

Joe

Or-

Or-

6:(
6:10 P. m.—Henri Gendron’s Or

chestra.
p. m.—"The Country Doctor”. 
pt iri.—CBS—“American Indus- 

try.”
p. m.—Aaronson’s Cominan- 
ders.

p. m.—Tom Gcrun’s Orchestra, 
p. m.—“Heli Box” Program.
p. m,—(;bs—Paramount -l’ub- 

lix Hr.
p. m.—Off the Air Until Mid- 

nite.
mid.

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

870 Kc.—WLS—345 M.
p. nb—Rūbe Tronson Fiddle 
Band.

p m,—The Oatesville General 
Store.

p m.-r-NBC—Goldman Band. 
p —While Rose Orch. and
Singers.

p. m._United Press Reporter. 
p. m.—Visiting Ihe Home 
Poets.

p m.—National Baru Dance 
(3 hrs.). Fiddle Band Kni- 
caid, Hiram & Henry, Prairie 
State Ouartet, Pie Plaut Pate, 
Kentucky Ridgą Runners, 
Little German Band, Cosvbell 
Roy, Dixic Harmonica King, 
etc.

mid.—Siga Off.
970 Kc.—WCFL—309.1 M.

9:00—A.M. Watch Tovver Chain 
Program from New York 

10:00—*Rev. Elmer L. AVilliams 
10:30—Organ recital by Al Carney 
11:30—Cohimbia C.lock Program 
11:45—Felz Musięai Program 
12:00—P.M. Brimsyvick’s Polish 

Hour
11:00—Brunsyvick’s 

Hour
2:00—Recital by Velia Cook, Con- 

tralto, Al Carney at organ 
3:00—Baseball returns or studio 

program
5:00—DeLuxe Variety Program 
5:45—*Recital by Marčia Sandahl 
6:0()—*E1 Tango Romantico over 

NBCnetvvork
6:30—*Major Bowes Theatre Party 

over NBCnctvvook
7:00---- i-ec-itnl by Al Cnvnoy
7:30—’Goldman’s Barni over NBG 

network
8:00—*David La\vrence, Editor, U.

S. Daily over NBC 
8:15—German Radio Hour 
9:00—Merry Gardens Ballroom 

chestra
.9>30—WCFL all star Orchestra
'9:45—*Joe Kayser’s Navy Pier

• chestra
0:00—*DeLuxe Variety Program
0:15—*Longine’s Time Signals over 

NBC netvvork
0:17—Merry Gardens Ballroom 

chestra
10:45—Joe Kayser’s Navy Pier 

chestra
11:00—Merry Gardens Ballroom 

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

chestra

7:00
7:15
7:30

8:00
8:30
9:00

10:00

12:00

7:00

7:15

7:30
8:00

8
8

30

9:00

12:00

Around the Town with

Lithuan.ian

Or-

Or-

Or-

Or-

Or-

Or-

5:30
6:00
6:25

6:30 
7:00 
7:0Q 
7:15 
7:30
8:00

8:10
8:30

9:00
9:15
9:30
930

10:00

10:05

10:10
10:30
10:45

11:15

11:20

12:00

12:15

12:45

1:00
1:30

5:00 
:530 
6:00

6:30
6:45
6:50
7:30
8:00

9:00 
10:00

10:10
10:10

10:15

10:80
10:45

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yard* 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St/
CHICAGO

-------0------ - ,

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

PE*TER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

iNeimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažom!* mėnesinė
mis mokestimii.

Mes taipjau perkame morgiėius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W/47th St 

Arti Marahfield Ava.

b

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6788-6716

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

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienai,, ypačiai Jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime Jums rakandus tiesiai 
tft dirbtuves už autaupimą mažiausia.

60% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukite Columbus 0467. 
MR. VVELLS dėl platesnių žinių.

For Kent
RENDON storas tinka bile biz

niui, 4 pagyvenimui kambariai su 
maudyne, randasi ant 18tos gatvės 
ir Union Avė. Tel. Plaza 2729.

GYVENIMO PROGA
CADILLAC vėliausio modelio De 

Luxe sedanas. Aš esu priverstas 
paaukoti, kad sukelti pinigų. Ka
ras visai mažai vartotas ir yra vi
siškai kaip naujas. Ir dar tebetu
ri Cadillac garantiją. Jus negalite 
įsivaizduoti kaip gražus karas yra 
mano Cadillac iki jus jo nepamaty
site. Tai yra gražiausias karas 
Chicagoje, turi 6 originalius balloon 
tairus, kajp naujus ir kiekvieną ga
lima įrengimą. Karas man kaina
vo $4,000 tik trumpr laiką algai. 
Aš paaukosiu jį lik už $600; turi 
būti pinigais. Jeigu jus norite ge
riausio karo Amerikoje ir praktiš
kai naujo, būtinai pamatykite mano 
Cadillacą. Aš busiu namie visą 
dieną nedėlioj, 2231 N. Kedzie Avė. 
Apt. 1. ,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co, 
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšięs. Nėra skirtumo apiellnkės Ir 
kur yra ar kaą, yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
-------- O--------

PASIRENDUOJA 5-kių kambarių 
flatas — elektra, maudynė ir t. tt 
3321 So. Lowe Avė.

RENDAI 4 kambarių flatas $16.00 
pečium šildomas.

3601 So. Union Avė.--------- o .........

NASH SFJ)ANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Jordan Straght 8 
sedaną. Vbrtojau tiktai nedėliomis 
ir Šventėmis; karas yra kaip diena 
išėjęs iš dirbtuves. Originalis gra
žus' užbaigimas, balloon tairai, pui
kus mohair išmušimas, 4 ratų brė- 
kiai. Karas yar kaip naujas. Pir
mas $325 paims jį. Atsišaukite ne- 
dėlioi. 2116 North Spaulding Avė.,

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

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

PASIRENDUOJA flatas 7 kamba
rių štymu šildomas, geistina, kad 
būt lietuviai, renda nebrangi.

658 W. 61st St., Imos lubos
------- O--------

PARSIDUODA Buick 1927, 4 du
rų. Karas išrodo ir važiuoja visai 
kaip naujas. Priimsiu į mainus 
mažesnį karą. 3362 Auburn Avė.

ŠTORAS ant rendos, taipgi 7 
kambariai gyvenimui, per du bloku 
nėra nei grosernės, nei bučernės. 
$40.00 rendos. Tel. Lafayette 3912

-------O—

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ne, išdirbtas biznis su ar be namo. 
246 So. 13th Avė., Maywqpd, III.

FLATAI! FLATAI!

Proga rendauninkams, 
nužemintos rendos,. nauji 
namai, moderniškos gra
žios dekoracijos.

5 kambariai, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 
3418 S. Auburn Avė.

5 kambariai, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 
840 W. 34th Place.

5 kambariai, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 
3346 S. Wallace St.

4 kambarių, pečium šil
domas, ant pirmų lubų, 
3346 S. WąlĮacę St.

5 kambarių, garu šildo
mas, ant pirmų lubų, 6622 
S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA nedidelė grosernė, 
visokių tautų apgyventa, šaukite 
Virginia 0491.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

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

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

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

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

------ O------
$1,000 BUČERNĖ ir groserne, ge

ras biznis ir vieta, taipgi galiu mai
nyti ant ūkės. Ateikit pamatyti, pa
šaukite Roosevelt 5532.

PARSIDUODA poolruimis labai 
pigiai, 5 stalai už $200.00. Joe Valu- 
žis 3360 So. Emerald Avė., 1-mos 
fliomas už pakaly.

PARDAVIMUI groserio, aiskrymo, 
cigarų ir minkštų gėrimų štoras. 
Išniki kampinč vieta, O kimilkui-ižii 
gyvenimui. 3400 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba mainui gro- 
sernė ir delikatesen štoras. Gera 
biznio vieta Southside — sykiu ir 
gyvenimo ruimai. Priežastis par- 
davimp patirsite vietoje. 6529 S. 
Ratine Avė.

BUSI neprigulmingas nusi
pirkęs bučernę. 

biznį pigiai 
išmokėjimais.

Parduodu ge- 
už cash arba

1302 West 103 Street

BARGENAS. Pardavimui mūri
nis bungalow G kamb. ir 2 kamba
riai extra, lotas 30x125, 2 karų ga
ražas, už $8200.00 — $3,000.00 yra 
1-mo morgičiaus. 6011 So. Fransic- 
co Avė.

Pardavimui negirdėtas 
BARGENAS

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

2839 West 63rd St.

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

p. m.
p. m.- 
p. m
porter.

p. m.—NBC—Fuller Men.
p. m.—Olsen & Ebann Time.
p. m.—NBC—Dixie’s Circus.
p. m.—NBC—The Wonder Dog.
p. m.—‘Russo’s Edge. Beach 
Orcn.

p. m—“Finance” Talk—Thomas 
Temple Hoyne.

p. m.—-Stone’s Congress Or
chestra.

p. m.—NBC—Dutch Master
Minstrels.

p. m.—Miss Ad Taker.
p. m.—Stone’s Congress 
chestra.

p. m.—Benrus Time.
Edgevvater

PRANEŠIMAS

Or-

p. m.—Russo’s 
Beach Or.

p. m.—Teaberry 
te r.

p. m.—Chicago 
Examiner News Flashes.

p. m.—State Street Tomorrow. 
p. m.—NBC—Amos ‘n’ Andy. 
p. m.—Wayne King’s Aragon 
Ballroom Orchestra.

p. m.—Public Service—Weather 
;Temperature; Correct Time.
p. m.—Russo’s Edgewater
Beach Or.

mid.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Stonę’s Congress Or
chestra
a. m.—Tony Nuzzo’s Canton 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Stone’s Congress Or
chestra.

a. m.—Nuzzo’s Canton Orches
tra.

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

Sports Repor-
Herald and

CLASSIFIEDADS

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $800 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

5 kambarių, garu šildo
mas, pirmos lubos, -7657-9 
S. Morgan St.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

PASIRENDUOJA nedidelis apšil
domas štoras, renda $25.00, taipgi 
parsiduoda ir Storo fixtures pigiai 
ir gorilai, 2555 W. 43rd St. Tel. 
Lafayette 1310.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 81 akerių farma, 
Geri trobesiai ir gyvuliai, galimą 
pirkti su gyvuliais ir visais ūkio 
įrankiais arba be gyvulių, 3 my
lios nuo Pokohantas miesto, geras 
susisiekimas, John Adomaitis, Box 
86, Pokohantas, 111.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis ir 
cottage 
17 St. 
mainų, 
vakare.

užpakaly. Pigiai. 713 W. 
Agentų nereikia, nepriimsiu 
1710 S. Union Avė. po 6 v.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
bizniavas namas, 6o mylių nuo Chi
cagos. Kaina tiktai $700. 1445 — 
50 Avė. Tel. Cicero 3677 J.

Exchange—Mainai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

TURIU PARDUOTI 2 geležinius 
naujus beamsus po 20 pėdų ilgio, 
tinkami prie namų už $25.00. 1816 
So. Halsted St. Tel. Roosevelt 8707.

Personai
Asmenų Ieško

Furnished Rooms

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

PARDUOSIU pigiai, gražų 5 kam
barių cottage, furnace šildomas, 
gražioj apielinkėj, Marquette Parke, 
netoli bažnyčios ir mokyklos. (>954 
So. Rockvvell St.

KAMBARIAI rendon, garu šildo
mi, fornišiuoti, šviesus, su ar be val
gio, 4557 So. Albany Avė.

PASiRENDUOJA 2 kambariai, 
miegamas ir frontinis kambarys, 
vedusiai porai. 4146 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 9832.

MAINYSIU bizniavę namą ant 
bučernės ar grosernės, arba nedi- 
lio garadžiaus, 5348 So. Halsted St. 
Tel. Yards 2773.

670 Kc.-WMAQ—447.5 M.
p. m.—Topsy TurvyJTime.
P.
p. m.

chestra
p. m.—Sports Announcements.

p. m.—Safety Talk.
p. m.—News Concert Orchest
ra.

p. m—Dr. Pratt and Sherman. 
p< m>—CBS—Simmons Show 
Boat.

p. m.—Musical Program.
p. m.—iHarold Van Horne, pia- 

nist.
p. m.—Elgin Time Signal.
p. m.—Harrison Weather Re
po rt.

p. m.—White Rock Toastmast- 
ers.

p. m.—NBC Amos ‘n’ Andy.
p. m.—Daily News Concert Or-

m.—Elementary Spanish.
,—Daily News Concert Or-

Educational
Mokyklos 

^^^^*W^^***WS**WWS**^*«^r<**W>W«>.*W^***K*W^WW**W**WW-W

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnal ir 
visose mokslo Sakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. UI1.

PAIEŠKAU gaspadinės arba apsi- 
vedimui moteries, turi būt pusamžė. 
Platesnias žinias suteiksiu per laiš
ką. Rašykite F. G., 1427 So. Avers 
A ve., Chicago, II.

RENDON fornišiuoti ar ne forni
šiuoti kambariai dėl merginų arba 
vyru, su ar be valgio. Nebrangiai, 
šaukite po 1 vai. po piet. 4611 So. 
Turner Avė. Tel. Lafayette 1421.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas su 
mažu kapitalu dėl to, kad negaliu 
susikalbėti lietuviškai. 3147 So. 
Morgan St.

RENDON kambarys dėl vaikino 
ar merginos. Kambarys šviesus ir 
moderniškas. Atsišaukite ant pir
mų lubų. 4234 So. Maplewood Avė. 
Tel. Lafayette 0369.

MAINYSIU ar parduosiu namą 
pigiai, gera vieta, ant So. Western 
Avė. Republic 5667.

IŠSIMAINO namas ant čevery- 
kų šapos, namas medinis, 2 po 6 
kambarius, kas turite čeverykų ša
pą, nors ir kitam mieste, sutinku 
mainyti. Rašykit visiems duosiu 
atsakymą per laišką.

F. B., 
3634 So. Emerald Avė., Chicago, 1)1.

NEPAPRASTA PROGA. Pageidau
tina geras teisingas partneris ar 
partnerka eiti į restauranto biznį, 
vieta aprinkta gera. — Atsiliepkite 
Roosevelt 2725.

REIKALINGAS didelis šviesus 
kambarys, karštu vandeniu apšildo
mas, prie mažos laisvos ir blaivios 
šeimynos. B. Nauronas, 3437 So. 
Union Avė.

BUČERIAI. Aš 
tų mino namą, 
nes. Kas norite 
f oliuokite

|uriu 2 fla- 
noriu buČer- 
mainyti tele-

—---------------------------------- 1 . . —- ■

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda 5 kamb. ir sleeping 

porch mūrinis bungalow, 6535 So. 
Fransisco Avė. oktagon frontas, tilo 
sienos toileto, blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto Mar- 
que Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. Naujas 
muro namas, 1-st class įrengimai 
octagon frontas, blizgančiais lan
gais, garu šildomas, 3 karų gara
žas prie Marųuette Parko 7030 
Fairfield Avė. Kaina prieinama j 
mainus priimsiu mažą namą ar 
bungalovv.

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

JUOZAS VILIMAS,
4556 So. Rockwtell St.

Tel. Virginia 2054

Grovehill 1965

REIKALINGAS parteneris į au
tomobilių taisymo biznį, turi būt 
patyręs mechanikas. Daug pinigų 
nereikalinga. 257 E. 115 St. A. J.

RENDON apšildomas kambarys, 
vaikinui, merginom arba ženotiems 
be vaikų. 3437 So. Emerald Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui 4 flatų po 4 kamba

rius namas ant 3609 So. Union Avė, 
tik už $4500. Įmokėk $500.00 ir 
busi savininku.

Geras pelnas,
4353 Archer Avė.

Lafayette 4781

11:00 p. m.—Uptown Village and 
I^agoOrchestra (3 hours\.

870 Kc.—WENR—344.5 M.
6:00 p. m.—Tip Top Ensemble.
6:15 p. m.—•r"
6:16 p. m.—

ceri,,

Via

•Telechron Time.
-Irma Glen, Organ Con-

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 Węst Madison Street.

infor-

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGI du barberiai ir du 
šimtai kostumerių.

727 W. l'8th St.

Pianos
PARDAVIMUI pigiai 

pianas Gulbrensen.
3219 So. Limo St.

grojiklis

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS. Parsiduoda 102 rak
tų “Pearls Queen” Koncertina. Ma
tyt visados. 3215 So. VValace St., 
pirmos lubos,

RENDON šviesus, didelis ruimas 
vaikinams, gali vartoti virtuvę, 827 
W. 34thi Place, 1 lubos užpakaly.

RENDON moderniškas kambarys 
vaikinui arba merginai, yra garažas 
3242 So. Union Avė.

RENDON frontinis švarus kam
barys vaikinui. 3-čįos lubos, 3256 
So. Union Avė.

Automobiles
STUDEBAKER vėliausio modelio 

Sedan. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra geriausiame stovy
je ir sunku jį atskirti nuo naujo. 
Negaliu pati karo draivinti ir pa
aukosiu jį tiktai už $275. 2538 N.
California Avė. Ist flat.

NAMAI! NAMAI!

Žmonės norinti įsigyti 
sau modernišką ir gražų 
namą, lai tuojau kreipiasi 
pas mus, nes yra didelis 
pasirinkimas.

M. J. KIRAS

NEPRALEISK progos farklozavi- 
mas, priverstas parduot $8.500 na
mas 6 kambarių štymu šildomas 
tailo maudynė ir\klozetas, angšta 
pastogė, dėl kambarių ir garažas 
$7000.00.

6425 So. Damen Avė. 
Prospect 10181

Real Estate
3335 S. Halsted St

PARSIDUODA mūrinis namas 
štymu šildomas 3 flatų, 7, 7, 6 kam
barių, rendos mėnesyje $175, arba 
išmainysiu ant ūkės Lietuvoj, arba 
ant namo Kaune. Kas ką turite 
galite per laišką sužinoti. Kas par
duos. gaus komisą. Namas randasi 
geroj vietoj.

JOE SABALIAUSKAS, 
.... 658 W. 61 st St., Chicago, II.

Pardavimui pigiai 6 kambarių 
cottage ant 3 lotų, arba mainysiu 
ant farmos, 4227 So. Cambpell Avė, 
2 lubos užpakalyy.

PARSIDUODA arba išsimaino, 
naujas muro namas I flatų po 4 
kambarius. Apšildomas. Randasi 
Brighton Parke. Savininkas 4445 
So. Campbel Avė., pirmos lubos.


