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Teismo Sprendimas Bolševiku 
Byloj Prieš SLA. Vadus

Vakar “Naujienose” jau buvo pranešta, kad bolše
vikų skundą prieš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos narius Apygardos (Circuit) teis
mas, peržiūrėjęs praeitą antradieni, rado niekuo nepa
matuotą. Dar daugiau: patys bolševikų advokatai, ku
rie tą skundą sutaisė ir įnešė teisman, prisipažino, kad 
skundas be pamato.

Teismas tačiau leido skundėjams per dešimtį dienų 
savo skundą pataisyti, o skundžiamieji turės duoti i jį 
savo atsakymą.

Teisėjo Michael’o Feinbergo duotą dėl bolševikų 
skundo sprendimą paskelbiame čia, pirma išvertę lie
tuvių kalbon, paskui ir originale.

STATE OF ILLINOIS)
COUNTY OF COOK) SS

IN THE CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY, ILLS 
J. SARKIUNAS, B. SALAVEICIKAS, ) 
ET AL, ETC., )

VS ) No. 202250STENLEY GEGUŽIS, ET AL )
ĮSAKYMAS

Bachrach’ui ir Bachrach’ui ir Abfui įnešus skun
dą su reikalavimu laikinio i n j u n c t i o n’o (draus
mės) prieš K. P. Gugj, kuriuo jam butų užginta daryti 
tam tikri Susivienijimo Lietuvių Amerikoje turto su
vartojimai, bet pasirodžius, kad apskųstieji padavė spe
cialų ir bendra demurrer’ą (užginčijimą) prieš tą 
skundą, ir kadangi šis teismas turi jurisdikciją šiai by
lai ir abiem joje šalim, ir kadangi skundėjai pripažino 
sakyto d e m u r r e r’o teisingumą,

Įsakoma, ikad skundėjams leista savo laikinio i n- 
j u n c t i o n’o reikalavimą atsiimti be prietarties, ir 
kad skundėjams leista dar per dešimtį dienų įnešti pa
taisytą skundą; ir įsakoma apskunstiemsiems per de
šimtį dienų stoti atsakyti į skundą arba duoti parody
mus prieš bylos svarstytinumą.

DAVĖ (pasirašo) MICHAEL FEINBERG, Teisėjas.

O R D E R
On motion of Bachrach and Bachrach and Abt, on the 

bill of complaint filed herein for a‘ temporary injunction 
against K. P. Gugis, restraining him from making certain dis- 
position of the assets of the Lithuanian Alliance of America, 
and it appearing that the defendants herein have filed a 
special and general demurrer to 'the bill of complaint herein 
and the Court having jurisdiction of the subject matter hereof 
and 'the parties hereto and the said demurrer having been 
confessed by the complainants.

lt is‘ ordėred that the complainants have leave to wi'th- 
draw their motion for temporary injunction vvithout prejudice 
and that the complainants further have leave to file an 
amended bill of complaint vvithin ten days hereof, and rule on 
defendants to plead answer or demur thereto within ten days 
hereafter.

ENTER (signed) Michael Feinberg, Judge.

Religinis fanatikas nu- Pasikėsinimas sudaužyt 
žudė savo seserį pasažierinj traukinį

BRAZIL, Ind., birž. 25. — 
Fa.y Williams, 30 metų am
žiaus, užmušė savo seserį Ru
tilų, 18 metų amžiaus. Užmu
šė ją, kai ji miegojo. Suimtas 
Williams pareiškė, kad taip, jis 
užmušęs seserį, bet nesakysiąs, 
dėl ko jis taip padaręs.

Vietose žmonėse Williams 
yra žinomas kaip didelis reli
ginis .fanatikas.

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

Daugumoj gražu ir kiek vė
siau; vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 66° ir 84° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 4:53 
ryto.

ST. PAUL, Minu., birž. 25. 
— 'Praeitą naktį netoli nuo čia 
buvo išmestas iš bėgių pasa- 
žierinis Soo linijos traukinys 
No. 13, ėjęs iš Ohicagos j St. 
Paul. Laimingai, pasažierių nie
kas nenukentėjo.

Pasirodė, kad nežinomi pik
tadariai bandė sudaužyti trau
kinį, paliuosuodami geležinke
lio bėgius.

Los Angeles mieste yra 
44,787 bedarbių

LOS ANGELES, Gal., birž. 
25. — Visuotinio gyventojų su
rašinėjimo valdininkų paskelb
tais (fuomenimis Los Angeles 
mieste, kuris turi 1,231,830 gy
ventojų, bedarbių yra 44,787.

GANTON, III., birž. 25. — 
Gaisrininkų komandos žmonės 
dvi valandas dirbo su inhala- 
toriurn ne veltui: jie atgaivino 
kasyklų darbininką Kirby Ba- 
thą, per kurio kūną buvo per
ėję 2,400 voltų elektros.

Sako, sukilimas Bolivi
joje plintąs

BUENOS AIRES, Argentina, 
ibirž. 25. — Apie sukilimų Bo
livijoje pareina prieštaraujan
čių žinių. Bolivijos pasiuntiny
bė tikrina, kad krašte esą ra
mu, tuo tarpu privatiniai pra
nešimai iš pasienio miestų skel
bia, kad rimtų riaušių atsiti
kę sostinėj La Paže, Sucre ir 
kitose Bolivijos vielose.

Mandžurų valdovas 
ragina baigt pilietinį 

kara Kinuose
<L

Reikalauja iš šiauriečių suki
lėlių vadų viešai pasisakyti, 
dėl ko jie kariaują

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 25 
— Pranešimai iš Japonų vers
mių sako, kad gen. Čang Hseu- 
liang, Mandžurijos valdžios gal
va, nutaręs įsimaišyti i pilie
tinį Kinų karų ir pasiuntęs te
legramas centralinei (Nanki- 
no) ir iPeLpinigo vyriausyfoems, 
ragindamas dairyti paliaubas.

Telegramos buvę pasiųstos 
gen. Jen Hsišanui ir gen. Fcng 
Jubsiaaiui, šiauriečių koalicijos 
vadams, gen. Čang prašo, kad 
jie viešai paskelbtų Kinų vi
suomenės žiniai, ko jie norį sa
vo karu atsiekti, ir tuo budu 
duotų pamatą diskusijoms, ku
riomis ginčai galėtų būt tai
kos keliu išspręsti.

Prancūzai rengiasi 
amnestuoti visus 

vokiečius
LANDAU, Vokietija, birž. 

25. — Praneša, kad 'birželio 30 
dienų, franeuzų okupacijai ofi
cialiai pasibaiigus, augštoji oku
pacines franeuzų armijos vady
ba rengiasi paskelbti amnesti
jų visiems vokiečiams, kurie 
buvo kariuomenės teismų nu
teisti.

Šiandie paskutinis franeuzų 
kareivis apleido Palatinatų.

Trys bankų plėšikai su
gauti; ketvirtas nu

šautas
TOLEDO, Ohio, birž. 25. — 

Keturių banditų, kurie vakar 
puolė, ir apiplėšė Noble First 
National Bankų, pasprukdami 
su 40 tūkstančių dolerių piiy- 
ga,is ir bonais, trys tapo su
gauti, o ketvirtas nušautas.

Dviem šimtam deputy šerifų 
ir farmerių apsiautus mišką, 
į kurį banditai buvo nusivyti, 
trys plėšikų, matydami neiš- 
tru'ksią, pasidavė, bet ketvir
tas, kuris bandė prasimušti pro 
kordoną, šaudydamas, buvo nu
kautas.

Gyveno su dviem pa 
čiom; areštuotas

OMAHA, Ne’br., birž. 25. —. 
Policija suėmė čia pilietį Daną 
Hitcheną, kaltinamą dėl gyve
nimo su dviem pačiom. Paaiš
kėjo, kad pirma Hitcheno pa
ti prieš dvejetą metų metė jį, 
išvažiavo į Chicagą ir ištekė
jo už kito, pranešus pirmam 
savo vyrui, busiu ji gavus nuo 
jo divorsų. Hitchenas tada ve
dė antrų. Kiek laiko praslin
kus igrįžo pas j j pirmoji pati, 
kuri, iš tiesų, visai nebuvo su 
juo legaliai išsiskyrus. Tuo 
budu Hitchen turėjo dabar dvi 
(pačias, gyveno su abiem, ir gal 
butų ilgai gražiai gyvenęs su 
jomdviem, jei ne ilga įstatymų 
nosis.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — John H. Alcock, naujasis Chicagos policijos ko-
misionierius

Sevilijai gresia ap
siausties padėtis
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Vyriausybė pastatė ultimatumą 
streikininkams; reikalauda
ma tuojau paliaut riaušes

SEVILIJA, Ispanija, birž. 25. 
— Del kilusių (jfidelių neramu
mų ryšy su visuotiniu darbi
ninkų streiku, kuriame daly
vauja daugiau kaip 40,000 dar
bininkų, valdžia rengiasi pa
skelbti Sevilijoj apsiausties pa
dėtį.

Civiline ir kariuomenes vy
riausybė pasiuntė streikininkų 
komitetui ultimatumų, kad jei
gu neramumai nebusiu paliau
ti, tvarkai atsteigt? ir išlaiky
ti busią imtųsi1 griežtų prie
monių. ,

Per pastartj dviejų dienų 
riaušes buvo daugiau kaip 250 
asmenų1 sužeisti, daugelis pa
vojingai. Vienas buvo užmuš
tas. Daugiau kaip šimtas asme
nų suimta.

Atsakydami j vyriausybės 
ultimatumą, streikininkai rei
kalauja, kad gubernatorius San 
Luis pasitrauktų iš vietos ir 
kad butų išpildyti alyvų dar
bininkų reikalavimai.

Dabartinis visuotinis streikas 
ir neramumai kilo iš alyvų dar
bininku streiko, v

Bolivijos ministeris
Francijai pasitraukia

. PARYŽIUS, birž. 25. — Si- 
mon Patini, Bolivijos ministe
ris Paryžiuje, atsistatydino, tuo 
pareikšdamas protestą prieš bu
vusį prezidentą Šilęs, kuris, ne
bodamas konstitucijos, bando 
dar ketverius metus pasilikti 
prezidento kėdėj.

Smarki audra siautė 
Ohio valstybėj

GOIjUMBiUS, Ohio, birž. 25. 
— Vakar po pietų centralinėj 
Ohio valstybės daly siautė 
smarki, ciklono pavidalo, au
dra. Audra sugriovė nemaža 
farmų trobesių, nuvartė stogų, 
išlaužė medžių ir nutraukė te
lefono vielų. Kiek žinoma vie
nas asmuo buvo sužeistas.

Southern Cross atlė
kė į Newfounlandą

Lakūnams laimingai pavyko 
perskristi Atlanto vandeny
nas iš Airijos į Ameriką

HARBOR GRACE, Newfound- 
landį birž. 25. — Perskridęs 
per Atlanto vandenyną, aero
planas Southern Cross šį rytą 
nusileido Harbor Grace.

Drąsus lakūnai — kap. Char
les Kingsford-iSmith, Evert Van 
Dyk, J. Patriok Saul ir John 
W. Stannaige — pasirengę tuo
jau išskristi iš čia, į New Yor- 
ką, o iš Ncw Yorko į San Fran- 
cisco. Tuo bus baigta kelionė 
oru aplink pasauli, nes South
ern Cross pirmiau skrido iš 
San Francisco i Australiją, o 
iš ten į Angliją.

Lakūnai išskrido iš Port Man- 
rocko, Airijoj, pirmadienį 
10:25 vai. vakaro (Chicagos 
laikrodžiu), o atlėkė į Harbor 
Grace šiandie 5:57 ryto, Chica
gos laikrodžiu.

Tornadas daug žalos 
padarė; žmonių 

nukentėjo
LEXINGTON, Neb., birž. 25. 

— Ncbrasko daly tarp Plaute 
upės, Gothenbergo ir Lexing- 
tono vakar vakarą siautė tor
nadas, kuris padare, • kaip ap
skaičiuoja, apie l(M),0(X> dole
rių žalos. Vienas žmogus buvo 
užmuštas ir keletas kitų sužei
sti. Keliolika farmerių trobų 
buvo sugriauta.

Jaunas lakūnas užsimu
šė lėktuvui nukritus
WIGH1TA, Kas., birž. 25.— 

Vakar vakarą netoli nuo čia 
nukrito aeroplanas. Lakūnas L. 
Schumacher užsimušė, o *jo 
draugas W. Edvvardjs. palvoj in
gai užsigavo. Abudu ką tik bu
vo išėję Palo Alto aviacijos 
mokyklą.

NEW YORKAS, birž. 25.— 
Woodside, Qucens, gaisras su
naikino tramvajų daržinę su 
60 tramvajų. Nuostoliai siekia 
apie $500,000.

Trys vaikai prigėrė val
čiai apvirtus

EAŲ GALLE, Wis„ birž. 25. 
— Jų motorinei valčiai apvir
tus, Eau Galio upėj prigėrė 
trys vaikai: Leslie įLarson, jo 
jaunesnis brolis Conrad, ir Cla- 
rcnce Harmon. Keturi kiti bu
vę su jais valty vaikai buvo 
išgelbėti.

Kinų banditų gauja 
puolė mokyklą ir pa

grobė 50 vaikų
Reikalauja iš tėvų 300 tūkstan

čių dolerių pagrobtiems vai
kams išpirkti

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
25. — Banditų gauja puolė 
vieną pradžios mokyklą netoli 
nuo Hsuičaiufu, Šiaurinėj Kiang- 
su provincijos daly, pagrobė 
penkiasdešimt mokinių, berniu
kų ir mergaičių, ir išsigabeno.

Po to 'banditai pareikalavo 
iš tėvų viso 300 tūkstančių <l(o- 
leriy vaikams išpirkti. Tėvai su 
dideliu vairiau surinko 1OO tuk- 
Staučių, bet daugiau nebepa
jėgė.

Vyriausybė pasiuntė stiprų 
kareivių buri banditams med
žioti ir vaikams gelbėti.

Du italų aviatoriai pra- 
puolė Alpuose

TURINAS, Italija, birž. 25. 
— Alpų kalnuose prapuolė du 
italų aviatoriai, serž. Agostino 
Farnetani ir jo kompanionas 
Secomįo For n o. Manoma, kad 
per stiprią atidrą jie buvo pri
versti nusileisti kalnuose. Pa
siųsta ekspedicija jų ieškoti.

Steigs dirižablių tar
nybą tarp Japoni

jos ir Amerikos
SAN FRANCISCO, Cal., birž. 

25. — Generalinis Japonijos 
konsulais Kaneko pranešė, kad 
japonai suorganizavę 15 mili
jonų dolerių kompaniją, ku
rios tikslas esąs įsteigti diri
žablių tarnybą tarp Tokio ir 
San Francisco. Tarnyba mano
ma įsteigti ne vėliau kaip iki 
ateinančių 1931 metų rudens.

Kompanija jau pradėjus de
rybas dėl nupirkimo trijų Zep- 
pelinų, 1</2 milijono (k)le- 
Hų kiekvieną. Kelionė dirižalz- 
liu taip Tokio ir San Francisco 
truksianti 68 valandas.

Kinų sukilėliai paėmė 
Tsinanfu miestą

TOKIO, Japonija, birž. 25. 
— Rengo žinių agentūra pra
neša, kad Šausi kariuomenė, 
sukilusių šiaurės generolų jung
tinių jėgų dalis, užėmė Tsinąn- 
fu, Šantungo provincijos so
stinę.

Nikaraguos sukilėlių 
vadas pašautas

MANA'GUA, Nikaragua, birž. 
25. — 'Praneša, nors kol-kas 
tie pranešimai nepatvirtinti, kad 
Nikaraguos sukilėlių vadas, gen. 
Augustinas Sandino, buvęs pa
šautas susikirtime tarp Nik ar 
raguos milicijos ir sukilėlių, j- 
Vykusiame žiemių Jinotegos pro
vincijoje birželio 19 dieną.

Gydytoj’ų konvencija
DETROIT, Mich., birž. 25. 

— Vakar čia prasidėjo aštuo
niasdešimt pirma American 
Medical asociacijos konvencija.

LIETUVOS ŽINIOS
Kultūros švietimo dr- 
jos narių susirinkimas

ŠIAULIAI. — Gegužės m. 21 
d. Šiauliuose įvyko Kultūros 
Švietimo Draugijos narių vi
suotinis susirinkimas. Dieno
tvarkėj valtįybos ir (revizijos 
kom. pranešimai, apyskaitų tvir
tinimas, naujos valdybos ir re
vizijos komisi jos rinkimas, eina
mieji reikalai ir sumanymai.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
esamomis aplinkybėmis yra ga
na sunku varyti dr-jos 'kultū
rini darbą — žurnalą leisti ir 
Liauidiies univcJi’sitetą laikyti; 
pav., pastaraisiais metais P. Vi
šinskio Liaudies universitetas 
iš niekur nebegauna jokių pa
šalpų: jo išlaidas padengti ten
ka vienai draugijai; dr-jai taip 
pat tenka padengti ir žurnalo 
leidimo nedateklius. Bet vis 
dėlto Kultūros Švietimo dr-joS 
darbas varoma atsidėjus: “Kul
tūros” žurnalas pastaraisiais 
metais leidžiamas kiek padidin
tas. P. Višinskio Liaudies uni
versitete žiemos metu skaito
ma nuola-tines paskaitos, laiko
ma kalbų kursai. “Kultūros” 
žurnalui labai dažnai tenka nu
kentėti nuo cenzūros.

Per abi 1928-29 ir 1929-30 
metų žiemas P. Višinskio Liaud. 
Un-to buvo suruošta 51 paskai
ta vidutiniškai po 2 vai. kiek
viena. Į tas paskaitas atsilan
kė apie 1700—1800 klausyto
jų, vidutiniškai po 34—35 kl. 
į kiekvieną. Paskaitų turinys 
daugiausia buvo literatūrinio, 
visuomeninio, ekonominio po
būdžio ir pasaulėžiūros klausi
mais. s

Patvirtinus apyskaitas buvo 
išrinkta nauja valdyba ir re
vizijos komisi ja. Į valdybą dau
guma balsų -išrinkta: V. Biel
skis, J. Sondeckis, P. Bugai- 
liškis, Urbaitis, M. Vasiliaus
kas. St. Bražiškis, į revizijos 
komisiją — A. Požėla, C. Liu
tikas ir V. Knyva.

Buvo iškelta klausimas ir 
tartasi, kaip atgaivinti uždary
ta “Kultūros” būrelių veikimą.

Emigracijos iš Lietuvos 
sumažėjimas

KAUNAS. Vidaus reikalų 
ministerijos daviniais per šių 
metų penkis mėnesius emigra
vo iš Lietuvos į įvairias šalis 
4279 žmones. Sausio mėnesį 
emigravo 1223 žmones, gegu
žės tik 485, būtent: į Argenti
ną 200, Kanadą 82, Amerikos 
Jungtinės Valstybės 76, Ura- 
gvajų 55, Braziliją 50, Meksi
ką 8, Palestiną 5, Australiją 
4 ir Peuų 1 žmogus (pirmas 
emigrantas).

1929 metais gi per sausio— 
įgegužės mėnesius emigravo iš 
Lietuvos 8033 žmonės. Per ge
gužės menesį pernai emigravo 
1858 žmonės, 'beveik tris kar
tus daugiau, negu šiais metais.

%
Naujas mineralinio 

vandens šaltinis
KAUNAS. — Dr. Venekunas 

praneša, kad ties V fortu, ne
toli nuo Panemunės miško, ra
dęs naują geležies vandens šal
tinį. Vandens analizas esąs jau 
pradėtas daryti.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Iš socialistų darbuotės
Ketvirta<Uenį, liepos 17 die

ną, Cook pavieto socialistų par
tija šaukia narių konferenciją. 
Konferencija įvyks 8 valandą 
vakare Douglas Park Labor 
Lyceum salėje, prie Oigden ir 
Kedzie gatvių. 

♦ « *
Socialistų partijos Cook pa

vieto komitetas rengia masini 
mitingą tikslu protestuoti prieš 
tai, kad dar vis tebelaikoma 
kalėjime San Erancisco darbi
ninkų vadai Mooney ir Bill- 
ings. .Jau seniai iškilę aikštėn 
faktai liudija, kad taip Mooney, 
kaip Biilings buvo Įgrūsti ka
lėjimai! visai nekalti. O betgi 
jie vis tebelaikoma ten. Dar- 

<r>arėigra butų juo skait- 
dingiau dalyvauti kalbamame 
mitingr. Mitingas įvyks antra- 
tlienį, liepos 15 dieną.

Policininkų paroda
šiomis dienomis — gal šian

die, gal rytoj — diktas vyras 
(policininko uniformoje aplan
kys jūsų įstaigą su biletais. 
Tai bus b i lota i įžangai j poli
cininkų metinę parodą, kuci 
yra rengiama ruįgpiucio 16 ir 
17 dd. Soldiers Field aikštė
je. Pelnas eis našlėms ir naš
laičiams tų policininkų, kurie 
žuvo eidami savo pareigas. 
Įsigykite tų biletų.

Kovos prieš fejeverkų 
pardavinėjimą

į Tarp Chicagos 
lietuvių

1 /

Mano užuojauta
Gerbiamosios ir gerbiamieji! 

Rodos, jus visi žinote, kad dar
bininkui žmogui tai bėdos iš 
visų pusių; arba, kitaip sakant 
— kur trumpa, ten ir trūksta.

Matot, buržujai sukrauna mi- 
lionus iš darbininkų, o darbi
ninkai iš buržujų jokiu budu 
negali sukrauti turtų. Buržu
jai turi savo advokatus, teisė
jus, kalėjimus ir t. t. O ką 
mes turime? Tik ant pečių gal
vą, ir tą pačią nevartojame. 
Visas blogumas yra pilve, ir 
jeigu kurią dieną mes pripila
me jį kopūstų, tai dar protau- 
jam šiek tiek. O jeigu ne, tai 
urzgia jis kaip šuo.

Jeigu buržujai mus skriau
džiai, tai mes turime juos trauk

ti į teismą, turime samdyt ad
vokatą, užmokėt jam buržua- 
ziškais pinigais, nes mes darbi
ninkai savo pinigų neturime, 
išskiriant Rusiją. Rusijos pini
gai čia negiliuoja. Reikia juos 
pamainyt ant buržuaziškų' ir 
kaip ten nebūtų, vis vien yra 
velniava, čia mes buržujų ne
norim nė matyti, o čia vėl tu
rime prašyt jų malonės! Turi
me paimti buržujų advokatą ir 
mokėt jam pinigus. Turime eiti 
prie buržujaus ^teisėjo, kad jis 
buržujus nuteistų.

Bet kaip ten nebūtų, vistiek 
mes naudojamės tomis pačio
mis teisėmis, kaip ir buržujai. | 
Ot, imkime ir tą paltį SLA. Pa
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traukėm jq valdybą į teismą ir 
turime vilti laimėti.

Na, o kas nematė, kad dabar
tinė SLA. vkldyba tai tikra 
diktatūra. Ji nepripažįsta jo
kios demokratijos. Mes, suva
žiavę delegatai ir delegatės, ne
galėjome turėti jokio good 
time. Ta taryba manė, kad 
mes suvažiavom poteriauti į 
seimą, uždraudė mums ir ant 
krėslų užsilipti, uždraudė staug
ti, švilpti ir visą ką...

Juk ji gerai žinojo, kad mu
sų principai to reikalauja. Mes 
pripratę užsilipti ant baksų nuo 
muilo. Bet mes esame džentel
menai ir į svetainę baksų ne
nešant. Todėl lipam ant krėslų. 
O jie, mat, pašaukė policiją ir 
išvijo mus visus lauk.

Ali right, vyrai, jus išmetėt 
mus ir jus turit milijoną dole
rių. Bet mes turime visą val
dybą ir kasierių su tuščia maš- 
na.

Kaip ten nebūtų, mums tik 
gaila, kad tas įvykis pasitaikė 
ne tokioj šaly, kaip Rusija. 
Ten mums nebu'tų iroiRS.ję ne 
advokato, nė teisėjo. Bet ką 
darysi. Buržuazinėj šaly gyve
name, ginklai ne musų ranko
se. Tokiu budu prisieina mums 
dantimis kariauti.

Staugsim kaip vilkai; žveng- 
sim kaip arkliai, kąsim, o ne- 
pasiduosim. —Pustnpėdis.

Džianitorių mitingas 
ir pirmos liepos 

balsavimas
Džianitorių mitingas* įvyko 

24 birželio, salėje prie Madison 
st. ir Cicero avė. (tokie mitin
gai šaukiami kiekvienam dis-

Ketvirtadienis, birž. 26, ’30

Fa»r<|a v i 1i ė j i m a s fe j e r verk ų 
yra uždraustas Cbicagoj. Bet 
yra varoma biznis iš fejerver
kų, importuojamų “butlegeriš- 
komis” priemonėmis. Policija 
dar kartą tapo įsakyta imti už 
pakarpos tarp tuos, kurie fe
jerverkus pardavinėja, kaip 
tuos, kurie šaudo. Pasak poli
cijos komisionieriaus, pavojus 
gyvasčiai, o taipgi gaisrų pa
vojus didėja, dėl fejerverkų 
šaudymo, liepos t dienai arti
nantis.

Priimti 33 biliai, lie
čiantys Chicagą

Springfielde, Illinois valstijos 
senatas priėmė 33 bilius tai
komus tam, kadį sutvarkyti 
Chicagos finansus.

Gal padės stenog-rafes 
policijos teismuose

Sakom0, kad vyriausias mu- 
nici palių teismu teisėjas O’son 
mąstąs, ar nereikėtų padėti mu- 
nicipaliuose teismuose steno- 
grafes. Nes be stenografinių, 
girdi, užrašų dažnai užmiršta
ma koks buvo tas ar kitas nuo
sprendis padaryta.

Gaisras aeroplanų stoty
Municipalėj aeroplanų stoty 

vakar anksti ryte kilęs gaisras 
sunaikino tris daržines ir 27 
aeroplanus. Nuostolių gaisras 
padaręs apie ^2,0(1(1,660.

Irgi taikosi čempionatui
MMiss Charley” padarė su

tarti važiuoti 18 valandas Ma- 
dison gatve, tarpe 1600 ir ()g- 
den avė., kad nereikėtų susto
ti ties šviesomis “stop” ir “go”. 
.lai reikia pravažiuoti apie 12 
tokių ženklų j vieną pusę. Šian
die, apie 12 v?J. dienos, ji pa
baigs užduoti ir, manoma, gaus 
prizą.

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

Del smulkmenų rašykit
Herb Medicine Co.

^1031 So. 17 Avė. Maywood, ll|.

l Pacific and Atlantic Photo J

Paryžius. — Louiš Lucien 
Klotz, kuris būdamas fiifansų 
ministeriu beveik nenubankru- 
tijo Franci ją. Klotz pasižymė
jo dideliu išlaidumu. Šiomis die
nomis jis pasimirė.

trikte). Mitinge, buvo aiškina
ma Chicagos miesto transporta- 
cijos planas, stritkarių, eleva
torių, busų ir požeminių trau
kinių — visų sujungimas1 i vie
ną kompaniją ir vienas dėl vi
sų transferis. Ragino visus, kad 
liepos 1 d. patys balsuotų ii- Ri- 
tus ragintų, ir vis už tų planų.

Pradedant mitingą, pirmiau
sia unijos prezidentas Jefrry 
Horan patibkė džianitoriams 
“komplimentą”. Sako, kokie 
esate laimingi jus vyrai, kada

Chicagos mieste, šimtai tūks
tančių žmonių vaikšto gatvė
mis be darbo. O jus dirbate vi
sas dienas' — vis tai pasidėka- 
vojant savo organizacijai — 
unijai.

Paskui perstatė keletą kalbė
tojų, kad išaiškintų transpor- 
ta'cijos plano klausimą. Tai per 
eilę visi kalbėtojai pakartojo 
prezidento komplimentą džiani- 
toriams ir vis su savais pri- 
dėčkais. Ir visi kalbėjo apie 
gerumą ir naudingumą to tran- 
s'portacijos plano. Girdi, jei tik 
jį priimsiu, tai pasidarysią gau
sybė progų Įvairiems darbams, 
tuomi sumažėsianti bedarbių 
armija. O tai reikš pagerėjimą 
gyvenimo padėties tų nelaimin
gųjų bedarbių.

Taipgi ir Chicagos miestui 
planas reikšiąs augimą ir plėti
mąsi. Dabar, sako, Chicagos 
augimas sustabdytas. Nors že
mė aplink visą Chicagą ir 
esanti išparduota, bet trobų 
niekas nestatąs dėlto, kad nė
ra transportacijos priemonių. 
Nors', 8,-irdi. parduodant žemę iv 
--------------------------------------------------------------------------------

buvo prižadėta nutrukus Įvesti 
geresnę transportaciją, bet ne
ištekėjo to padaryti, o tuomi 
viskas liko sustabdyta.

Taigi liepos pirmą dieną bal
savimu priėmus tą transporta
cijos planą ir vėl prasidės mies
to augimas, o su jo augimu ir 
viso gerbūvio atsiradimas.

žinius.

Laiškai Kašte

518 Juodzentis Juozapas
520 Kasminsko Ąniolei
521 Karanauckas Ona
527 Mikuco Misi J ozu i
529 Navickas Simon
530 Ogozata Elzbieta
534 Paulauskene Elzbeta
512 Sopkienei Elzbietai
543 Scputicnci Petronėlei
545 Yirbinskui Antanui
548 Stankus Jahn
552 Vulent Stanley
553 Valentine Valter

PAVARGĘS?
Esorka Suteiks Naują 

Tvirtumą!
Ar jus trokštate būti energiš

ki ir gyvus? Tai leiskite Esor
ka jus atbūdavau. Esorka grei
tai sugražins jūsų sistema i 
normalumų pašalindamas pilvo 
pakrikimus, konstipacijų, ne
miega ir pairusius nęrvus. Su
teiks jums ‘.pageidaujama tvir
tuma. Klausk • savo -aptiekinin- 
ko. 18

k ?SORKa j

Šie laiškai yra atėję iš Europos, 
Kam jie priklauso, tegul nueina i 
vyriausiu prfštą (Clark ir Adams 
gatvip) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašo pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

501 Baltakis Vladas
502 Baner Birute A
505 Blazauskas Jonas
512 Gailius Domininkas
516 Jagielski 'S'tanislaw
517 Javanavich Teodor

Jaučiatės pasenęs ir 
nusilpnėjęs?

Jeiru jūsų sveikata yra menka ir jus jau
čiatės paseųęs ir pavargęs, turite mažų ape
titų, jus vargina nevirškinimas, konstipaci- 
ja. inkstų ai- pūslės įdegimas, skaudėjimas 
nugaroje, žudote svarumų ir stiprumų, ne
galite gerai naktį pasilsėti ir atsikeliate ry
to pavargę ir sudribę, vartokite Nuga-Tono 
tik per kelias dienas ir jus pastebėsite kaip 
daug stipresnis ir geriau pasijausite.

Nuga-Tone yra Nacionalis Sveikatos ir 
Sliekų Budavotojas. Jis padarė stebuklus 
miliouams žmonių. Jis sureguliuoja vidurius 
ir nugali konstipacijų, suteikia riebų, rau
donų kraujų, gaivina ir sustiprina organus 
ir nervinę sistemų ir padidina svarumų su
nešiojusių, suvargusių žmonių, Nuga-Tono 
turi savy prižadų geresnės sveikatos — nau
jo smagumo ir džiaugsmo gyvenimo.

Visi vaistų pardavėjai parduoda Nuga-Tone. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų stake, pa- 

| prašykit jį užsakyti jų dėl jus iš savo 
džiaberio.

z---------------------------------
CITY OF CHICAGO LANDLORDS 

AS'SOCIATION
AR JUS TURITE KOKIŲ 

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

ninkais?
Apsisaugoki t prieš kokius nors ncsmaA 

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

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

nors jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie šios associacijos, 

buvimas namo savininku bus vien sma
gumas.

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

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS’SOCIATION

4<>50 Sonlli Asliland Avė., Ji augštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulcvard 7878

Kai isbandėt perdėjimus

Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin

UŽSUK Lucky 
Strike Šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir šeš
tadienį vakarais. 

N. B,C. tinklą.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
puikiausių tabakų 

JIE 
Lucky Strike turi extra, slaptą

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

kada ruket, pagaminti
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus 
SPRAGINTI
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę. ,

Jusu Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.
*”Aš priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., ”kad daugiau kaip puse ligų kartinančių žmonių givenimą paina 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigarctii rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. 
Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug' gerumų išbaildct, “ju vietoj—užsirūkykit LUckv”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie 
padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūra. * ■ .

© 1930, The American Tobacco Co., Mirs.

S1E LIETUVIAI REALESTAT1N1NKA1

PASIRENGE JUMS PATARNAUTI
V

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulcvard 0614

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

Tel. Victory 4898

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6891

Milaszewicz
4600

Tel.

So. Wood St.
Virginia 0117

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Westem Avė

Tel. Prospect 21Q2

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

J. N. Zewert & Co.
I.

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

Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145

Daktaras r VVISSIG,
Kapitonas Pasauliniame kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSfįOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nędėliomis iki 12d.
4200 Wcst 26 St., kampas Keeler A ve., Tel. Crawford 5573

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

Kontraktoriai gitli pas mus gauti viską, kas tik jiems reikalinga. 
Pristatome greitai it akuratiškai.

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

Bridgeportiečiams Patogi Valgykla
Mes gaminame gardžius lietuviškus valgius: barščius, kopūstus, vir- 
tienius, keptas žąsis, paršiukus, viščiukus. Visi valgiai švieži ir sveiki

Mandagus patarnavimas.

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 W. 31 st Street
(Prie pat Halsted Street)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

taip jiems išeis 
jie neikadki ne-

bolševiku, kodėl 
todėl.

Po S. L. A. seimo bolševikai 
nubudę sugrįžo. Išvažiuodami 
į seimą jie buvo smagus, pilni 
energijos; aš pats maniau, kad 
jis ten nuyažiavę sukels revoliu
ciją, paims Susivienijimo iždų. 
Bet to nebuvo. Kuomet jiems 
nesiseka, tai bolševikai visada 
nuliūsta. Bolševikų eiliniai na
riai pasakoja, kad jeigu jie butų 
žinoję, jogei 
su seimu, tai 
butų važiavę.

Paklausiau
jiems nesisekė,. Atsake 
kad jie visko nežinoję, turėję 
buržujaus advokato klaustis pa
tarimo. O jis, kaip ant juoko, 
pamokinęs juos’ kelti triukšmą 
nors savaitę, ba, esą, triukšmu 
laimėsite. 1

Žinoma, laikmeti jie laimėjo, 
liet ne tą ką turėjo mintyje. 
Su tokiu advokatų triksu, kele
tas bolševikų gavo “fry raidų”, 
o komisarai turės geros progos 
tverti naują fondą, arba jau 
sudarytus fondus atnaujini žve
jojimui pinigų. Dabar ir pasta- 
vorščius buvo kaip apmirę su 
aukomis, patys bolševiku ir pri
tarėjai norėdavo atsisakyt nuo 
aukavimo, pareikšdami, kad ne
dirba, neturi atliekamų pinigų. 
Bet tokiame momente kaipi da
bar, jie negalės atsisakyti nuo 
aukavimo.

Ot, šposus gali kriesti tavor- 
ščiai iš margos minios. Jeigu 
jie nebutu šposininkai, tai nebū
tų galėję surinkti penkis tuks
iančius dol, raudondvariui. Da
bar iš to komisarų pamočnikai 
juokiasi.

šitas naujas šposas, Seime pa
darytas, buvo sugalvotas kelių 
komisarų. Jie, laiko turėdami, 
pasivažinėjo po skerdyklas ir 
apsižiūrėjo, kaip tie kerturkojai 
bliauna; sugrįžę suorganizavo 
ir išmokino savo pasekėjus taip 
įvaryt. Ir šitas išradimas tavorš-

Greitas
Palengvinimas
Reumatizmui

Strėnų • •
Skaus-
mui

Neuralgi
joj, Galvos

Skaudėji

čiams duos įgerų pasekmių. Su
rinks jie keletą tūkstančių do
lerių iš pasekėjų, prižadėdami 
jiems laimėti milioną dolerių. 
Kai pasekėjų kantrybė išsisems 
ir jię nebeduos aukų, tada ko
misarams bus lengva pasiteisin
ti, kad be pinigų negalima at
gauti milioną dolerių.

Dar iki šiol mums, roselan- 
diečiams, nebuvo aišku, kad bol
ševikai taip norėtų Susivieniji
me džiabų, kaip paaiškėjo seime. 

Man rodos, butų sarmata per 
teismą reikalauti džiabo. Bet 
toks Petronis nesisarmatija. 
Tikėjosi gaut džiabą iš 
narių. Nesulaukdamas

Išleistuvių vakarėlis

kai
Taip darydami visi 

nusimaskuos.
ž.

malonės

bolševi

North Side
Morning kliubas rengia 

išvažiavimą

Birželio 14 d. buvo sureng
tas išleistuvių vakarėlis moks
leiviui Juozui Gūrai, kuris, 
mokyklos siunčiamas, išvažiuo
ja į Springfield, III., praktikuo
tis savo busimos profesijos 
kaip Fire Protective Engineer. 
Surengimu išleistuvių vakarė
lio pasirūpino jo seseraitė, V. 
Skusevičiute, 3801 W. 60 St.

Kadangi Juozas yra gabus 
netik moksle, bet taipgi ir go- 
na draugiškas jaunimo būry, 
tad didokas būrys draugų bei 
draugių susirinkę praleido ga
na linksmai laika prie įvairių 
žaismių. Išsiskirstydami visi 
palinkėjo jaunam moksleiviui 
kuo geriausio pasisekimo siekti 
busimos profesijos.

Labai malonus ir pažymėti
nas dalykas, kad šis jaunas’ lie
tuvis moksleivis praeitais me
tais užbaigė Lindblom aukštes
nįjį mokslų su pagyrimo laips
niu ir jis tik vienas gavo

scholorship 4 metų kolegijos 
Rudenį jis įstoja į 
Institute 
siekti laipsnį Fire
Engineer. Kadangi

of Techno-
mokslui.
Armour’s 
logy, kad 
Protective
toje inginierystes šakoj reika
laujama sykiu ir praktikos, tai 
mokykla ir išsiuntė ji į Spring- 
fieldą praktikuotis, 
jaunam lietuviui 
sėkmingai pasiekt
ir pasekmingai darbuotis lietu
vių tarpe.

Dalyvavęs išleistuvėse.

Linkėtina 
moksleiviui 
savo tikslą

________________________ u.
JSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ 

Patapkite nariu
CITY OF CHICAGO LANDLORDS

> AS'SOCIATION
1(150 South AHlilnnd Ae._ 2 aiiRAtaH 

Ashland prie 47lli St. 
Tel. lioulevard 787S

$3 I METUS $3 I METUS

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA
Sulaukusios’ vasaros, visos 

draugijos ir kliubai suskubo 
rengti piknikus arba šiaip drau
giškus išvažiavimus. Kaip tik ir 
Morning Star kliubas tame ne
atsilieka, ir ve, nedėlioj, birže
lio 29 d., rengia išvažiavimą į 
Jefferson girias.

Tai bus, kaip ir visados, vie
nas linksmiausių s’uėjimų, dėlto 
kad kliubas, kaipo draugingas 
visiems, tai turi ir savo drau
gų. O kuri yra daug draugų ir 
pažįstamų, ten ir smagu.

O kai apie Jeffersoną ran
dasi žalia giria, tai irgi vi
siems ta vieta yra gerai žino
ma kaipo viena iš parankiausių 
ir gražiausių girių.

Ypač, kai dabar jau apsisto
jo tos didelės “revoliucinės aud
ros”, tai visiems patartina at
silankyti, gi Morning Star kliu-1 
bas sugebės aprūpinti viskuo.

—Northsidietis.

Dienos Ant Vandenyno

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ
greičiausiais garlaiviais

BREMEN
IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 
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VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ
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CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St

Crete, III

Seniai buvau matęs

Pereitą šeštadienj pas vieną 
vokietį ūkininką įvyko barnės 
šokiai. Suėjo daug publikos 
iš apielinkės', suvažiavo marino
mis. Mačiau jų iš Harvijos, 
Riverdalės, Kensingtono, Ro- 
selando, Burnsidės ii’ iš kitų 
miestelių. Tarp tokio svietelio 
buvo smagu laikas leisti. Ren
gėjas parūpino gerą muziką. 
Muzikantai grojo visokius šo
kius. Svečiai, suvažiavę links
minos, šoko jauni ir seni. Nuo 
svečių neatsiliko ir patys ūki
ninkai.
tokio svietelio ir linksmybių, 
kaip buvo praėjusį šeštadienį.

Ponas Lingis, matydamas to
kias linksmybes ir svieteli, pa
reiškė —bai gaš, ateinantį šeš
tadienį pas mane ant ūkės su
važiuos daugiau, aš juos ren
giuos užganėdinti.

_ . Kaip teko nugirsti, Lingis 
RAYER Aspirin palengvins skaus-1 . . . ...

mus. Be abejojimo. Net ir tuos seniai iengiasi prie suren- 
gilius skausmus kurie suskaudina vi- gimo barnūs šokių. Tik dar ne- 
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- 
matiškus skaudėjimus kurios mote- buvo progos ant savo . paties 
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom pilių-1 ūkės surengti tokių Šokių. Mat, 

vieni ir kiti jo pažįstami uki- 
vartoti kiekvienam tikrų Bayer As-lnillkai rengdavo barnių Šokius, 

-Jo jis, nenorėdamas jiems pa- 
šiu pifiukių bon-Į kenkti, nerengė. Dabar Lingis 

atsiprašė kitų ūkininkų, kad 
ateinantį šeštadienį, birželio 29 
d., nieks nerengtų barnės šo
kių, bet jis nori surengti savo 
ukėj.

Lingis parūpinęs yra gerą 
muziką, prirengęs gerą vietą ir 
užkandžių svečiams. Į talką 
surengimui tų barnių šokių 
Lingis pasikvietė pagelbininkų. 
Tarp jų man yra žinoma viena 
šeimyna iš Roselando, pp. Šliu- 
šiai. Jiei Lingio yra geri fren- 
tai, jam prigelbės surengti tuos 
šokius. Svečiai yra kviečiami 
atvažiuot. Kurie nežinote tos 
vietos, tai galite atvažiuoti pas 
šliušius, 138 E. 110 St. Su jais 
galėsite nuvažiuot. Vieta gera 
mašinomis privažiuot, šalia 
Lingio ūkės eina vieškelis.

, —Buvęs.

mui 
Šalčiu

Net ir siste- 
skaudėjimus kurios mote-

kem! Tikras Aspirin teikia įvairių 
naudų. Skaitykit nurodytus budus 

perin pakely, ir nekentėkit bereika
lingų skausmų, neuralgijos, neuri- 
tis, reumatizmo. !
kute laikykit namie; nešiokit kišeni
ne dėžute, jei turit netikėtų galvos 
skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas 
palengvinimas, be kenksmingų veik
mių; Bayer Aspirin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer var
do — ir žodžio “tikras” raudonai at
spausdinto kiekvieno] dėžutėj.

BAYER 
ASPIRIN
r~~ *

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO

KO^TRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 
. CHICAGO, ILL. 
.. i i

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele algą. 
Jus galite išmokti šio ge- 
rai apsimokančio užsiė- 

VylĮaB mimo i trumpą laiką. Di- 
■■ plomos išduodamos. Ra- 

šykite dėl nemokamos 
M knygelės.

MASTER COLLEGE 
J Jom. F. Kasuicka,

Principalas
190 N. State St„ k. Ūke S L 10 fl.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

LIETUVA

tiesiu keliu HAMBURGĄ
Išplaukite iš žavėjančio senojo 
Montreal, garsiuoju St. Lawrence 
upės Keliu ir juromis važiuokite 
tik keturias dienas! Ant visu Ca- 
nadian Pacific laivų, Trečia klesa 
turi patogias kajutas, pastebėti
nai gerą valgi ir didelius denius 
žaidimams. Tik $181.00, round 
trip, i Klaipėdą.

Pilnos žinios ir kainos nuo jūsų 
vietos atstovo arba

E. A. KENNEY,
Steamship General Agent,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III. 
Tel. Wabash 1904

Cdnadian
VORLD’S • 4^°S'. Pacific

KRAUJO
LIGOS IŠGYDOMOS
Dr. Ross išgydo 
lyties ligas, krau- 
jo užnuodijiiną.f? 
žaizdas ir odos | 
l.igas. Jo gyvas-Į 
ti gelbėjantis gy- 
dymas pašalina 
iš kraujo visus 
nuodus ir nepri- 
leidžia pa r a 1 y- 
žiaus ir smegenų 
pakrikimo. Sau- 
giausi ir geriau- f 
si žinomi meto- 
dai. Dr. Ross iš- Dr. B. M. Ross 
bandyti gydymai 
išgydė tūkstančius. Užsikrėtėlis 
gal būti tkras, kad pasveiks. Pa
cientai pradeda gerėti tuojaus. 
Žemiausia kaina, kokią galima su
taikinti su užtikimumu medika- 
lio patarnavimo. Pasitarimas dy
kai.

Dr. B. M. ROSS
RANDASI PER TRISDEŠIMT 

METU PRIE
35 SOUTH DEARBORN ST.

Imkite elevatorių iki penkto aug- 
što — Kambarys 506 dėl vyrų, 
Kambarys 508 dėl moterų.

Virš trisdešimt metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo nesvei
kumų, lyties ligų, inkstų, pūslės, 
urinarų, privatinių, chroninių ir 
nervų nesveikumų. Specialia gy
dymas dėl vyrų, kurie kenčia nuo 
lytinio nusilpnėjimo.
Valandos: 10 iki 5, nedėliomis 10 
iki 1; panedėliais, seredomis ir 

subatomis nuo 10 iki 8 v. v. 
ATSILANKYKITE ŠIANDIE.

GARSINKITES NAUJIENOSE

Saukite YARDS 
1770 dėl

VALYMO už 
Naujas Žem 

Išvalomi ir » 

Vyrą 
Siutai, 
Topkautai 

Moterų 
Paprastos Dresės 
Kautai 

I šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

Kainas
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NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates i
$8.01 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second ’ Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act oi 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted 9t.. Chi
cago. T1L Telefonas Koosevelt 8500.

ĮSPĖJIMAS SLA. NARIAMS

Susivienijimo seimo metu dalį delegatų nusivedė 
bolševikai į Meldažio svetainę ir ten įsteigė naują “Su
sivienijimą”, išrinkdami jo “viršininkus” ir nutardami, 
kad SLA. kuopos, kurios remia “progresyvių” politiką, 
siųstų narių duokles į bolševikų paskirtą centrą. To 
akyvaizdoje, visi SLA. nariai privalo būt įspėti, kad jie 
nesusilauktų nemalonumo ir materialių nuostolių.

Viena, reikia įsidėmėti, kad nariai, kurių duoklės 
nebus prisiųstos į SLA. centrą per tris mėnesius, užsi
trauks ant savęs suspendavimą; o dar po trijų mėne
sių tie nariai bus visiškai išbraukti iš organizacijos. 
Kartu su tuo pražus jų teisė prie įmokėtų į Susivieni
jimą pinigų ir visos kitos teisės — pašalpa ligoje, po
mirtinė ir t. t.

Taigi kiekvienas SLA. narys, priklausąs bolševikų 
kontroliuojamai kuopai, privalo apsižiūrėti, kam jam 
nereikėtų be reikalo nukentėti.

Antra, SLA. kuopų finansų sekretoriai yra po kau
cija, kuri padėta SLA. centre. Jeigu kuris sekretorius, 
priėmęs narių duokles, pasilaikys jas sau arba atiduos 
kokiems ten bolševikų paskirtiems reikalams, tai toks 
sekretorius atsidurs pavojuje už pasisavinimą svetimų 
pinigų. Už tokį darbą yra kriminalinė atsakomybė.

Jeigu SLA. finansų sekretorius nori tarnauti bol
ševikams, o ne Susivienijimui, tai jisai turi rezignuoti 
ir prašyt, kad jį paliuosuotų nuo atsakomybės. Bet, ko] 
jisai užima sekretoriaus vietą, jisai neturi teisės paves
tą jo globai turtą vartoti pašalinės organizacijos arba 
pašalinių žmonių naudai.

Trečia, ŠLA. kuopos nusidės prieš įstatymus, jeigu 
jos skirs iš savo iždo pinigus bolševikiškam “Susivieni
jimui” arba darys nutarimus remti išrinktus neteisėta
me bolševikų seime viršininkus — Bacevičių, Petronį, 
Jeskevičiutę ir kitus. Kuopoms, kurios taip elgsis, Susi
vienijimas galės atimti čarterius ir jų vietoje suorgani
zuoti kitas kuopas.

Visi SLA. nariai privalo turėti galvoje, kad bolše
vikų “seimas” Meldažio svetainėje buvo neteisėtas, ka
dangi jisai nebuvo atliktas pagal SLA. konstituciją. Jau 
ir teismas (Circuit Court, Chicagoje) šitą faktą pripa
žino. Taigi neteisėta yra ir ta visa “Pildomoji Taryba”, 
kurią “progresyviai” tenai išrinko.

Mes šituos įspėjimus skelbiame ne dėl to, kad no
rėtume bolševikus ir jų pasekėjus erzinti. Susierzinimo 
buvo pakankamai visiems prieš seimą ir seimo metu; 
dabar jau atėjo laikas rimtai galvoti. Įsikarščiavę žmo
nės dažnai nueina pertoli. Jeigu “progresyviai” SLA. 
nariai, suagituoti bolševikiškų demagogų, neatsipeikės 
ir aklai seks paskui savo Mizaras bei Andriulius, tai 
jie padarys žinksnių, dėl kurių vėliaus reikės gailėtis.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi savo įstatus 
ir savo nustatytą tvarką. Kiekvieno nario pareiga yra 
įstatus pildyti ir tvarkos laikytis, o ne klausyti tų, ku
rie kelia suirutę Susivienijime ir melagingai skundžia 
jį teismams! J

Apžvalga
KAIP BOLŠEVIKAI IŠNAU

DOJA PUBLIKĄ

“Laisvėje” aprašoma, kaip 
bolševikų komisarai, suvedę sa
vo “progresyvius” delegatus ir 
kitus pritarėjus i Meldažio sve
tainę, kaulino iš jų aukas kovai 
prieš S LA. Jos reportėris pasa
koja:

“Kada delegatams Mizara 
išdavė savo raportų iš pasi
tarimo su advokatais, parei
kšdamas, jog kova bus ilga 
ir reikalinga lėšų, — kitas 
delegatas, l>erods, Urbonas, 
atėjo prie stalo ir dėdamas 
penkinę pasakė: ‘Tai mano 
atsakymas smurtininkams!’ 
To pakako. Delegatai viens 
|M) kito nešė savas aukas — 
kas penkinę, kas dešimtinę ir 
net po 20 ir 25 dolerius. Kai'

Užsisakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams .............. -___ ______$8.0(
Pusei metu .......................   4.®(
Trims mėnesiams -______   2.0(
Dviem mėnesiam ..........  1.5C
Vienam mėnesiui ___________  .75

Chicago j per išnešioto jus:
Viena kopija___ _ L ----- ■ 8c
Savaitei-------------- -- --------- .. 18c
Mėnesiui_____ ----- į , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
vaitu:

Metams ...............  .« $7.00
Pusei metu ------------------- --- ■ 8.50
Trims mėnesiams _______   1.75
Dviems mėnesiams __________ 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams  ______________—< $8.00
Pusei metu _________ •— 4.0$
Trims mėnesiams —.........— 2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu ra užsakymu.

kurie gal paskutinius savo 
skatikus atidavė (! “N.” 
Red.).

“Svetainėje buvo ir svečių, 
dagi ne SLA. narių. Ir jie 
prisidėjo savo auką. Ir taip 
buvo sudėta 613 dolerių.

“Toje, pat svetainėje laike 
šeiminio koncerto buvo su
dėta 181 doleris su centais. 
Pridėjus gi aukas, kurios bu
vo atsiųstos seimui (bolševi
kų mitingui Meldažio salėje. 
—“N.” Red.), kartu su svei
kinimais, pasidaro virš de
vyni šimtai dolerių.”
Prisišienavę dolerių Meldažio 

svetainėje, bolševikų komisarai 
pranešė savo sufanatizuotiems 
pasekėjams, kad dolerių kolek- 
tavimo “vajus“ eisiąs ir toliau. 
Mizara, girdi, pareiškęs:

“Kada' musų . delegacija 
grįš į New Yorką, kada grįš
worcesteriečių delegacija—aš 
užtikrinu, kad mes rasime to 
pritarimo, kuris nusuks atletika

sprandus smurtininkams!“ 
žodžiu, bolševikai veda pasipi

nigavimo “vajų”. Pirma jie 
rinkdavo aukas “sovietų trak
toriams“, bet išleisdavo jas sa
vo partijos reikalams; o dabar 
jie daro rinkliavas “kovai su 
“smurtininkais“, — kuomet 
smurtų iš tiesų vartojo jie pa
tys.

SLA. Pildomoji Taryba gale- 
tų lengvai šitų publikos išnau
dojimų sustabdyti, uždrausda- 
ma ponams Mizarams ir kom
panijai rinkti aukas po mela
ginga priedanga (“under falše 
pretense“).

KLERIKALŲ INTRIGOS

Per visų SLA. seimo laiką 
Chicagos “Draugas“, pamėgd
žiodamas bolševikus, pravar
džiavo seimo daugumų “fašis
tais ir social-fašistais“ ir atvi
rai rodė savo pasitenkinimų su
keltu “progresyvių“ triukšmu. 
Dabar jisai bando sukurstyti 
Susivienijime nesutikimus dėl 
religijos. Jisai rašo, kad so
cialistai “bedievybę” platina 
Susivienijime, nes jie pasiprie
šino viršininkų priesaikos for- 
mulai, kurioje, įdėtas Dievo 
vardas. O dauguma SLA. na
rių, girdi, esu “tikintieji, tik 
nesusiorganizavę“:

“Nors seimo , didelė didžiu
ma“, sako jisai, “norėjo, kad 
prisaikoje butų įdėta Dievo 
vardas, tačiau ačiū tautinin
kų vadų ištižimui ir apsileidi
mui, bedieviai paėmė viršų“, 
čia Marijonų organas iškrai

po faktus.

LIETUVA-AMERIKA
Tas nesulaikomas musų gy

venimo matuotojas— laikrodis, 
šaltai, be pasigailėjimo varo se
kundę po sekundės, minutę po 
minutės, valandų po valandos ir 
artina sunkių skyrimosi su 
brangiausiais Rainiškiais valan
da.

Ir ji atėjo-.. Ir kaip sunku 
skirtis... Kas žino ar ilgam... 
Juk mums priklauso tik dabar
tine valanda, tik ką mes per- 
gyvenom, tai musų, o rytojus 
mums visai svetimas...

Bet pagaliau ji praėjo... Ir 
dabar ji liko jau musų praei
tyje. o ateityje bus' tik graudus 
prisiminimas...

Ir traukinys nešė gražiausiais 
Lietuvos laukais. Daug skur
do matyti. Ir vietoj gyvenant, 
apsipratus, tas taip visu stipru
mu nejaučiama. Tik keliaujant 
užsienin ir sulyginant su ki
toms šalims’, galima pastebėti 
kiek • daug Lietuva atsilikusi. 
Dar daug reiktų dirbti, norint 
truputį pavyti užsienines vals
tybes.

Jau artinamės pasienin, ma
žiukės ūkininkų grįčios, daugu
moj šiaudais dengtos ir iš tolo 
žiūrint į mažiausias lietuvių so
dybas, kiekvienam kampe, ma
tyti didelis vargas skurdas.

Pagaliau Kybartai. Atlieka
me muitinės formalumus ir mes 
jau Eydkunuose, Vokietijoj. 
Tuojau tik peržengus sienų, 
tuoj viskas pasikeičia. Visur 
švaru, tvarkinga. Valdininkai 
mandagus. O Lietuvoj, kartais 
jei valdininkas esti išmiegojęs 
blogam upe, tai klientas, turįs 
su juo reikalų ,turi taikyti kuo- 
gražiau pakalbinti. O jei val
dininkas truputį nemandagiai 
riktels, tai neužsigaukime, juk 
valdininkas nekaltas, kad pas 
jį šiandien blogas ūpas!

O nežinau, gal užsieniuos ir 
taip, gal tik pasitaikė, kad kiek 
tik turėjau su užsienio valdi
ninkais reikalų, buvo visi gerai 
išmiegoję!

Apie Lietuvos valdininkų 
mandagumų, gal, kiek nušvies 
tokia smulkmena. Viexiaš pa
žįstamas kaimietis, pasakoja, 
kad jis nuėjęs į bankų, ir ten 
yra labai mandagus naujas val
dininkas, jis ko tik paklausęs 
pas jį, tai tas kuogražiausiai 
jam išaiškinęs’, ir paduotų darbų 

kuomandagiausiai ir

HAUJIENOS, CHcago, m.
Yra netiesa, kad priesaikos 

formulos balsavimas seime įro
dęs, jogei dauguma esu tikin
tieji. Toks klausimas visai ne
buvo statomas. Patys tos prie
saikos autoriai ir rėmėjai yča 
didelėje daugumoje atviri lais
vamaniai. Jie siūlė įdėt žodį 
“Dievas” į priesaikų ne dėl to, 
kad jie tiki į Dievų, o tik dėl 
tam tikrų oportunistinių arba 
politinių sumetimų.

Vieni jų manė, kad ta prie
saika užkirs kelių j SLA. virši
ninkus tam tikros partijos žmo
nėms (būtent, bolševikams); 
kiti aiškinosi privačiuose pasi
kalbėjimuose, kad jie netiki į 
Dievų ir dėlto jiems vistiek, ar 
tas žodis bus įdėtas, ar ne. 
Musų supratimu, tai yra cini
kai, kurie neturi jokių įsitikini
mų. Treti, pagaliau, norėjo 
pasirodyti labai “kultūringais” 
ir nurodinėjo, kad religines 
priesaikas dar vartoja Ameri
kos teismai (tie žmonės neat
skiria valdiškos įstaigos nuo vi
suomeninės organizacijos).

Socialistų gi nusistatymas 
(ir ne vien tik socialistų, bet 
ir daugelio kitų rimtų delega
tų) buvo toks: jeigu SLA. na
riai gali būt ir tikintieji ir ne
tikintieji žmonės, tai kam reli
ginius klausimus kišti i konsti
tucijų? Laisvamaniai, kurie sto
jo už tų religinę priesaikų, ne
suteikė jokios garbės Dievui, 
nes' veidmainiavimo arba ciniz
mo tur-but nė pats Dievas ne
reikalauja.

“Draugas“ tegu geriau žiuri 
savo kromelio ir nekiša nosies 
į svetimų jam organizacijų.

greičiausiai. Kiti valdininkai, 
jei paduodi ką nors atlikti, tai 
sako — palauk— ir paskui jau 
lauk. Tas kaimietis sako, netV 
nesmagu darosi, kad valdinin
kas toks mandagus, man pas
kui 'atrodo, kad jis norįs, kad aš 
truputį jam “pašmeruočiau“!

Pusiau šeštų traukinys ap 
leidžia Eydkunus ir važiuojam 
gilyn Vokietijon. Visur matyti 
vokiečių švarumas, tvarkingu
mas. Visur ūkiai gražus. Tro
bos beveik visur murinės — 
dengtos raudonoms čerpėms.

Vėlai vidurnaktį privažiuo
jam prie lenkų koridoriaus. Pa
sienio stoty vokiečiai traukinį 
perduoda lenkams. Nors butų 
buvę įdomu matyti nors per 
traukinio langų, kaip lenkų val
domam krašte žmonės gyvena, 
bet tamsi naktis ir turėjom 
noroms ne novoms sumigti. Ry
te pabudom, traukinys skubėda
mas bėgo lygiausiais Vokietijos 
laukais ir artinomės Vokietijos 
sostinėn Berlynan. Pagaliau 
prieš septintų valandų įvažiavo
me Berlynan. Pakrašty Berly
no didžiuliai fabriko kaminai 
rūksta ir rūksta. Visos sienos 
aprūkę. Ir nebereikalo vokie
čiai miestiečiai sekmadienio su
laukę, skuba kuo gali kuo to
liau nuo miesto durnų pabėgti 
ir bent tų vienų dienų savaitėje 
praleisti grynam, sveikam ore, 
kur nors miškuose ar pievose.

Lygiai 7 valandų ryte susto
jom Berlyno vyriausioj stotyje. 
Bet viso Berlyne buvom tik 2 
valandas ir buvo dar rytas tai 
nieko svarbesnio negalėjom ma
tyti. 9 vai. apleidom Berlynu 
ir 1 vai. po pietų sustojam mu
sų kelionės tikslo pirman taš
kau—Hamburge. Juk iš čia mes 
apleisim Europų ir vyksim ki
tan pasaulio kraštan—Ameri
kon. Hamburgo vyriausioj 
gelžkelio stotyje musų laukia 
laivų kompanijų atstovai, su
tvarko ir veža į Hamburg-Ame- 
rika Linie Hapagan. čia gal 
pasakyčiau tikras Europos tau
tų sųjuhgos miesčiukas. Ir gra
žios gratvfukčs yra, ir krautuve 
ir pinigų keitimo kasa, ir evan
gelikų bažnyčia, ir katalikų baž
nyčia, ir hoteliaį ir t.t. O šio 
miesčiuko gyventojai nors il- 
bam čia nesustoja, tik kol lai
vas išplaukia, bet kokių žmonių 
jus čia nerasite. Ir lietuvių, ir 

lenkų, ir. rusų, ir suomių, ir lat
vių, ir serbų, ir italų, ir jugo
slavų ir čekoslovakų ir rumu
nų iy t.t. Visi jie susirenka čia 
kad galėtų vykti toliau laimės 
ieškoti. Vieni keliauja į Jungt. 
Amerikos Valstijas, kiti į Ka- 
nadų. Bet užvis daugiausia į 
Brazdi jų ir Argentiną. Prieinu 
prie vieno būrelio lietuvių, 
karštai kalbančių ir klausau. O 
jie pasakoja vien kitam, ko jie 
iš Lietuvos bėga. Vienas karš
tai pasakoja: “Nu, pamislyk, 
tik tu broleli, gyveni toj Lie
tuvoj, dirbi, dirbi dienų, dirbi 
naktį, prakaituoji, didžiausių 
skurdų velki, ir kad nors vienų 
šimtų litų per metus galėtum 
susitaupyti. Ir kad nors jau 
gerai gyventum, kad nieko ne
gali sutaupyti, ale kur tau tų 
juodų duonų su buiza srėbk, 
ryte, srėbk ant piet, srėbk va
kare vis tų pačių vejk nedary
tų buizų. E, manau sau, trauk 
devyni velniai tokį gyvenimų. 
Velyk išvažiuosiu į Braziliją, 
blogiau kaip Lietuvoj, niekados 
nebus!” O kitas darbininkas de
juoja: “O man dar blogiau. Pir
miausia darbininkas' Lietuvoj 
už didžiausią mulkį laikomas. 
Su darbininku nieko nesiskai
toma. Darbų nėra. Jei pasise
ka kur nors įlysti, tai drebėk, 
kaip nusilenkti ponams, kad tik 
tie neužsirustytų. žmonės bė- 
davoja, kad kitur irgi bloga, 
darbų - nėra. Ale tai ten bloga 
jei darbo neturi. O Lietuvoj 
kad ir turi darbų vistiek bloga. 
Tiek uždirbti, kad vos ant juodos 
duonos ir silkės uždirbi, o apie 
mėsa nė nesapnuok. Didžiau
sias mano troškimas buvo iš
lėkti iš tos Lietuvos. Ir dabar 
brolis atsiuntė šifkortę, tai ir 
dumiu. Kad ir ten Brazilijoj 
bus bloga, ale vistiek taip blo
ga, kaip Lietuvoj, tikrai ne
bus!“ Ir taip kiek tik girdėjau, 
visi dejuoja, darbininkai ir 
ūkininkai. Kiti sako daug pa
reina nuo to, kad seimo Lietu
voj nėra. Sako nėr kur rūpin
tis, ypatingai darbininkų reika
lais'.

Ir ant rytojaus išvedė keletą 
šimtų keleivių į laivų kelionei į 
Brazilija ir Argentiną. Ir visų 
veidai linksmus/ ir su viltim 
pagerinti savo būvį.

Mes keleiviai į Jungt. Ame
rikos Valstybes pereiti turė
jom per kelių daktarų rankas. 
Paskui karantine turėjo iškep
ti musų daiktus ir rubus, kad 
kokio nešvarumo neįvežtume į 
Ameriką. Bet tarnautojas, ku
ris tame Hapage tvarko reika
lus su tuo kepinimu daiktų, pa
šnabždėjo, kad mes duotume 
jam biškiuką pinigų, tai jis ne- 
degys nieko, sako deginant su
genda, bet išrašys, kad jau de- 
dinta. Kiti keleiviai davė, kas 
2 dolerius, kas 1 dolerį. Bent aš 
nieko nedaviau ir mano daiktų 
nedegino. Paskui dar kartą 
mus patikrino Amerikos konsu
lato gydytojas. Paskui nuvežė 
laivan. Ir 20 dienų gegužes m. 
7 vai. vakaro išplaukėm iš 
Hamburgo.

Ryte atsikėlus' musų laivas 
“America“ 21.144 tonų įtalpos 
jau plaukė jura. Gegužės 22 d. 
sustojom Anglijoj, Southamp- 
tone. Ten paėmėm -Anglijos 
keleivius į U. S. A. Tų pačią 
dienų po pietų sustojom Cher- 
bourge, Franci joj. Ten taip pat 
paėmėm keleivių. Cherbourge 
keletu valandų pastovėję iš
plaukėm į atvirą jurą. Ir to- 
lom metras po metro nuo Eu
ropos žemyno. Po kiek laiko 
dar buvo horizonte matyti 
siaurute Europos žemės juoste
lė, bet dar kiek laiko praėjus 
viskas iš akių pranyko ir mes 
atsidūrėme tarp dangaus ir 
vandens.

Dangus buvo apsiniaukęs ir 
vanduo buvo pilkos spalvos ir 
tuo laiku atrodė tarytum jura 
už ką yra supykus ir daužė 
vilnis į storas musų laivo sie
nas.

Ant rytojaus dangus buvo 
prasiblaivęs ir saulutė skaisčiai 
švietė, o jura mažoms Vilne
lėms ramiai alsavo. Tik štai 
pūstelia vėjas ir bangos didėja 

ir tarytum kokį paslaptingą 
šokį šoka. Tik štai vėjas nu
tyla ir vėl bangos mažėja, jura 
rimsta. Ir kaip gražiai yra vie
nas Lietuvos poetas' pasakęs:

“Jura motinėle, 
tur dukrelių byrį, 
Vėjui tėvui liepiant, 
Visos šokti turi.“

Jura keliauti buvo vienas 
malonumas ir nejutom, kaip 
dienos prabėgo.

Ir štai taip neįtikėtinai grei: 
tai, kalendorius rodė jau 31 d. 
gegužės, dienų, kurioje mes tu
rime įplaukti į didžiausių j į pa
saulio miestų ir sostinę New

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
II latviiko verti Emilą Skujenieke

(Tąsa)

“Man dar reikia iki “Tarpi
ninko”, ir tada tuojaus važiuo
ju. Ar mama jau žino?”

Ponas Tombergas buvo jau 
gerokai pabėgėjęs. Atsimetė at
gal.

“Aš jiems ten pat iš apy
gardos teismo telefonavau. Ma
niau, gal Sprukstinis... Bet tas 
esąs čia, Rygoje... Klausyk, gal 
pas tave kartais kiek...?“

Robertas išskėtė rankas.
“Pora tūkstančių. Juk tuo 

tau pagelbėti negalima.”
“Kas gali žinoti. Duok tuos 

pačius.“
Robertas nenoromis išsitrau

kė kišeninę knygutę ir ištrau
kė iš voko pustrečio tūkstan
čio. Nesisakė, kad kišeniniame 
portfeliuke dar daugiau nei 
dešimt tūkstančių. Juk ir pats 
negalėjo pasilikti taip, be ska
tiko. Galvoje vis dar vaidenosi 
toji ponia Sluoka.

Ponas Tombergas pinigus 
traukte ištraukė. Pažvelgė į 
žentų taip, lyg atsiimtų tą, 
kas jam buvo iš kišenės iš
trauktas. Pažengė žingsnį — 
bet vėl tuojaus atgal.

“Visi kaip vienas — lyg iš 
knygos. Vienų ir ta patį. O Lu- 
dinis, tas toks šventas, lyg kų 
tik iš Rymo atkeliavęs. Vienin
telis kaltininkas — aš! žulikų 
gauja, daugiau nieko! Na, pa
matysime palatoje!“

Dabar tai nubėgo visiškai. 
Robertas pasijuto, lyg išsivada
vęs iš slogučio nagų. Pasišaukė 
vežikų. Automobilis vakarykš
tėj pramogoj bevėžinant ponias 
sugadintas.

“Tarpininkų“ pasiekė kartu 
su Mandeliu. Advokatas buvo 
nuvargęs ir susinervinęs. Kai 
jie ėjo per pirmutinį kambarį, 
bugalteris atsistojo nuo piu
pitro ir pasveikino. Kantoristė 
pasižiurėjo per kaktą, paraudo 
ir, vylingai —nusišypsodama, į- 
kando apatinę lupą. Bet Rober
tas šiandien buvo abejingas į 
jos garbinuotus geltonuosius 
plaukus ir naująją bliusę.

Lyg suerzintas tigras narve
lyje, Binkis bėgiojo po direkci
jos kambarį. Begaliniai neap
kentė Robertas., šio direkto
riaus. Pedantas, ir prie to dar 
bailus, lyg zuikis.

“Tai kas gi vėl?”
Tas sustojo ir giliai susikišo 

rankas į kelnių kišenes.
“Kas gi vėl? Tamsta direk

torius — tvarkytojas, o manęs 
klausi. Trys dienos Tamsta 
čion akių nerodai. Tamsta pri
virei, o man reikia išsrėbti. 
Kas gi vėl? Krachas! Tas vėl!”

Advokatas buvo atsilošęs ten 
pat į palangę. Robertas atsisė
do kėdėn ir užsirūkę. Vazoje 
skleidė kvapą trys raudonos ro
žės. Tada jis prisiminė, kad 
kantoristė pirmutiniame kam
baryje panešėjo į jas, ir nusi
šypsojo.

Bet komercinės mokyklos ir 
“Tarpininko” direktorius ' klai
dingai suprato jo šypsenų. Gra
sinančiai paėjo artyn.

“Tamsta juokiesi... Juokis 
tik. Bet aš Tamstai sakau: 
krachas!“

Ir Mandelis paėjėjo artyn.
“Nevaidink tragedijų. Sakyk
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Yorkų. Apie, 9 vai. ryto išvy
dome žemę.

Ir 12 vai. vidurdienį įplau
kėme, pro garsiąją “Statue of 
Liberty“ New Yorkan.

Ir atsidūręs žmogus prie New 
Yorko dangarėžių pasijunti toks 
mažas, bet žmogaus rankos yra 
didelės, nes ne kas kitas, kaip 
žmogaus rankos sukūrė, tokius 
milžiniškus kurinius.

Atlikę New Yorke reikalin
guosius formališkumus išsi- 
skristūme, su kelionės draugais, 
į įvairius Jungtinių Amerikos 
valstijų kampus, su viltimi, kad 
busime nugalėtojai kovoje už 
būvį—aukso šalyj e—Amerikoj.

—J. Poška,

greičiau, kame dalykas. Aš ne
daug turiu laiko.“

“Tame dalykas, kad visus 
tris vekselius diskonto komisi
ja atmetusi.”

Robertas kiek pabalo.
“Atmetė? Kų čia Tamsta 

kliedi? Kodėl gi atmetusi?”
“Todėl, kad, esą, parašai nie

kam netinka.”
“Kaip tai netinka? Tai nega

li būti! Ar Tamsta tų tikrai ži
nai ?“

Vieton atsakymo Blukis iš
sitraukė iš kišenes tris sulam
dytus, markėmis aplipintus po- 
pergalius ir numetė juos ant 
stalo. Robertas su Mandeliu 
nusilenkė ir pečiais trūkčioda
mi ėmė juos tyrinėti.

“Ar jie mano, kad parašai 
padirbti?”

“Ne, bet tokį žnotinį ir to
kį Ciparą ir tokį Veidemaną 
jie nepažįstą.”

“Jiems nesvarbu pažinti. 
Mes esame žirantai. Mes atsa
kome.“

“Eik Tamsta ir pasakyk 
jiems tai. Tai esu fiktyvi vek
seliai. Mes, esu, dirbame što
kas.“

Dabar tai Robertas su Man
deliu ėmė jaudintis.

“Kaip lai fiktyvi? Kas per 
štukas? Ar mes savo kreditų 
negalime sunaudoti, kaip mums 
tinka? Kas gi čia vėl per nau
ja mada? Mes tuos pinigus ne
manome pragerti. Mums jie rei
kalingi bizniui.”

“Ko čia Tamsta dar aiškini. 
Tą mes patys žinome. Bet da
lykas tame, kad jie bendrai ima 
į mus žiūrėti su įtarimu. Aš 
taip iš šalies nugirdau, kad 
valstybės kontrolei kas tai pa
tiekta prieš musų trumpalaikę 
paskolą. Ir departamentas ren
giasi irgi savo nosį įkišti.“

. Robertas pašoko nuo kėdės.
“Pas mus! Ar čia valdžios 

koncesiOnuota bendrovė, ar 
žulikų gauja? Ar mes tvarkin
gai nepristatome savo veikimo 
atskaitas?”

Mandelis pirštų galais suda
vė sau į kaktą.

“Dabar tai aš suprantu, į kų 
taikomas tas “Ūkininkų Drau
go“ vakarykštis vedamasis. 
Ten jų vėl koki nors šaika. 
Kas Tamstai tų sakė?”

Blukis nenorėjo sakyti. Mik
čiojo, bet ir nutylėti buvo ne
patogu.

“Gerbiamieji, tai konfidenci
alus dalykas... Man prigrasė, 
kad niekam nei žodžio. Tų patį 
aš reikalauju iš jūsų... Kluga.“

Mandelis priblokštas atsidu
so.

A-a... Iš departamento... Ta
da tai jau nebe juokai.”

Valandėlei visi trys direkto
riai tylėjo. Tad Robertui apie 
lupas atsirado pikta šypsena.

“Aš pradedu suprasti. Klu
ga. Jo uošvis Sudrabs ten irgi 
nebetoli. Aš jau senai jaučiu, 
kad jam griaužia. Tai užtat, 
kad už tuos senuosius murtis 
mes jam vietoj šešių milijonų 
davėme keturius. Sakykite, ar 
ten jau net keturių milijonų 
nebuvo perdaug?“ (B. d.)

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

kliubo išvažiavime žino, 
džianitoriai svečius moka 
tenkinti.

Tėmykite pranešimus.
Kliubietis.

kad
pa-

Veidmainybės apa 
stalai

Viekšniečių išva 
žiavimas

“Draugas’* išlojo j o socialis
tus už tai, kad praeitą savai
tę Įvykęs Lietuvių Auditorijoj 
SLA. seimas, nespėjęs apsvar
styti ir priimti naująją kon
stituciją, kurios viršininkų prie
saikoje pasakyta: “Taip, Die
ve, man padėk,” atidėjo ją ki
tam seimui.

Per pastaruosius trisdešimt 
metų SLA. buvo žinomas kaip 
laisva ir nieko bendra su re
ligija neturinti organizacija. 
“Drangas” norėtų, kad bedie
viškos organizacijos bedieviai 
viršininkai priesaikautų Die
vui! Geras “floros mokinimo” 
pa vyzd is, nėra kas sakyti!

Reikalui esant, aš galėčiau 
(’hieagoje priskaityti virš tu
zino asmenų, daugumoje pro
fesionalų, kurie netiki, nesimel
džia ir religinių bintų nepaiso, 
bet jie nesigaili aukoti bažny
čios ir kitokiems kunigų rei
kalams. Kunigai ir “Draugas’’ 
tuos asmenis vadina “pavyzdin
gais katalikais”. Išeina todėl, 
kad veidmainybė katalikams 
peršama kaipo geras pavyzdis.

Begėdžiai!

turėjo

ant Bi-

kas

Viekšniečių kliubas 
išvažiavimą 22 dieną 
Išvažiavimas surengta 
rūtos kalnelio.

Nors lietus lijo apie pietus, 
bet liovėsi lijęs vėliau. Tai ir 
suvažiavo gražus būrelis kliu- 
biečių ir svečių. Buvo ir žais
mių: pajaus valgymas, kiauši
nio nešiojimas, surinkimas 
obolių ir sumušimas bonkos. 
Visi laimėjo dovanas
saldainių, o kas pinigų. O la
biausia patiko valgymas pietų 
kartu. Moterys patiesė staltie
ses ant žolės ir apdėjo jas val
giais ir gėrimu. Dalyviai vai
šino vieni kitus kaip vienos 
šeimynos nariai.

Buvo ir muzikantai.
Visi, matėsi, buvo išvažiavi

mu patenkinti ir nenoromis 
skirstėsi, lig gailčdamiesi, kad 
taip greitai tenka važiuoti na
mo. * SakMas.

U

The English Column

Lapaitis.
Marųuette Murmurs

Baigia muzikos mo 
kyklą lietuvis

International CoHege, aukš
tesniąją Chicagos muzikos mo
kyklą, šiemet, tarpe kitu, bai
gia ir vienas lietuvis, būtent 
p. IRieardas Romanas, sūnus 
musų žinomo dainininko Jono 
Romano.

Jisai, be to, gauna seholar- 
ship (stipendiją) mokintis to
liau, kaip parodęs nepaprastų 
12 a b urnų mokinys. Ir iš visų 
kartu su juo gaunančių diplo
mus, jaunas Romanas yra vie
natinis, kuris gauna stipendiją 
(scholarship).

Diplomų dalinimas ir iškil
mės ryšyje su tuo įvykiu bus 
penktadienį, birželio 27 'dieną. 
8 valandą, mokyklos salėje, 23 
East .Jackson Blvd.

Mokiniai ir mokinės išpildys 
programą. Jų tarpe kelius nu
merius išpildys ir musų jau
nas lietuvis, Ričardas 'Romanas. 
Re to, kai kas iš svečių išpildys 
tam tikrus numerius. Be kitų, 
dainuos p. Jonas Romanas.

Dar žodis apie Ričardą Ro
maną. Jisai kalbamoje moky
kloje mokinosi skambinti pia
ną ir muzikos teorijos; jis taip
gi parašė kompoziciją “May 

lietuvių 
ir dai- 
Rep.

’Tis summer time and of a 
Saturday afternoon where, oh 
where, can one. find Royce, 
Buddy, Tony Rusgis' and a few. 
of their pals? Try paging them 
at “Mud Lake” where >the water 
is cool and Old Man Sol plenty 
hct. All out to acųuire that fash- 
ionable tau!

The Mar(|ette Maroons are 
all sėt for their contemplated 
tiip to Grand Rapids the week- 
end of the 4th, when they line 
up against the ŠIA group of 
that city. lt \vill be some ball- 
game, >aiiid| here’s hoping you 
bring home the bacon, boys!

vaikai 
Įėję.

kompozicijų 
Smagu, kad 

pasižymi moksle

may rcsult i n a typiciil Marųuc- 
tte Club outing, with quite a 
fc\v of the members accom-. 
panying the boys, and in that 
case, who can doubt their vic
tory?

The SLA. Convention lašt 
\veek was ccrtainnly disrupting 
the sočiai calendar of the young- 
er group of 260. We hear tell 
of a bamjuet one night, with 
goood things lo eat and splendid 
cntertainment; a dancc the next 
night, lo the rythm of scintill- 
ating music; and as a toppcr, 
a Moonlight Picine at Cher- 
nauskas Grove. A va-ried prog- 
ram, which all those attending 
enjoyed, rl he Convention and 
sočiai doings, Irom wbat wc

South Side

Iš džianitorių kliubo 
veikimo

Džianitorių kliubas reivgia 
išvažiavimą su bankietu liepos 
I dieną prie 87 gatves, apie 
mylią į vakarus nuo Kean avė., 
Juozo 'Booshis formoje.

Labai graži vieta, gražus mi
rkąs, gera platformų šokiams.

Kliubas duos nariams pietus. 
'Taipjau svečiai tfalės dalyvauti 
užsimokėdami po $1. Tiktai no
rėdami dalyvauti praneškite 
apie tai, ne vėliau 2 d. liepos, 
k’iubo pirmininkui ir Komite
te nariui. S. Rakauskui, 6100 
Maryland avenue.

Ge.sipadinės, kaip jau buvo 
minėta seniau, -galvoja apie pa
darymą kilbasų, sutinimą ko- 
jr.istų ir renka vietą kur butų 
p įtogiau iškopti agurkų. Tik
rai rugiapiutė gaspadinėms.

O komitetas, S. Rakauskas, 
P. Daubaras ir F. Račkauskas, 
rūpinsis sudarymu gero progra- 
mo. Mockevičia jau apžiurėjo 
gerą kanapinę, kurią teks trauk
ti. Sako, kad O. K. laikys.

Čia visa ko negaliu sura
šyti. Bet dalyvavusieji pernai

. of Chicago Landlords Asso- 
ciation šiame distrikte gyvuoja jau 
ai'ti dvieju metų. Ji daug gero pa
darė šios apielinkės gyventojams. Ji 
sutaupino desetkus tūkstančių dole
rių pinigais ir rupesniu. Ji išaugo 
iš nienkos pradžios i vieną iš di
džiau asociacijų Chicagoj. Ją giria 
daug šimtų narių ir draugų. šios 
apielinkės gyventojai pripažino t? 
faktą, kad (,ity of Chicago Landlordė 
Association patapo labai svarbia da
limi šios apielinkės. Vis daugiau ir 
daugiau naujų narių įsirašo, o ir 
asociacija turi galimybės ir pajėgų 
dąr daugiau naujų nariu priimti ir 
lierns Jos advokatui tu
ri daujr metu patyrimo legaliuose ir 
biznio dalykuose ir visuomet yra pa
sirengę patarti nariams visuose iu 
reikaluose.

can gather, vvere a grand suc- 
cess!

A happy group of young 
people lielped Anthony Royce 
celebrate his week delayed 
birthdhy Sunday. Two tablcs 
of Bridge, one of Five Ilundred, 
(Hiciious refreshmcnts and 
daheing before and after the 
games. What more coukl be 
desired? By the \vay, Bud Rus* 
gis is getting to be quite some 
Bridge shark; he Avall^ed avvay 
with the first men’s prize!

Thanks are due to Anthony 
Royce mother for ithe wonder- 
ful ihomc made delieadies. 
Assisting our hostess was Mrs. 
Rusgis, and we take off our 
hats to Chuckie! Anthony 
Royce was a pcrfect host, aff- 
ording his guests the “at home” 
feeling, and a| happy, entertain- 
ing evening.

’Nuff said.
, —Annette V.

GAB SEZ :
Three cheers for Al and the 
Red, White and Blue!

Who wants to hear the story 
of the shooting of Dan Mc- 
grew?

“Wha't, no soap? Don’t you 
catch on?” Buddy had better 
hire a bodyguard, we can’t 
stand much more of that!

The Big Parade, led by Stan
ley Valentine. You may not 
know it, būt he was 0, General 
in the Russian Army!

SEZ GAB.

Lietuves Akušerės

KWIATK()WSKI 
su šiuo pasauliu 

birželio, 23 dieną, 
11)30 m., sulaukus

MARIJONA
Persiskyrė 

pirmadieny, 
4 vai. ryte, 
<21 m. amžiaus, gimus Detroit, 
Michigan. Chicagoj išgyveno 
apie 4 metus. Paliko dideliame 
nuliudime tėvą Martyną, seserį 
Marthą, — 4 brolius — Stanis
lovą, Martyną, Joną ir Franciš-
kų ir buvusj vyrą Stanislovą
Baranauską. Kūnas pašarvo
tas randasi* 4433 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks subatoj,
birželio 28 dieną. 8 vai. ryte iš 
namą i Šv. Kryžiau> parapijos; 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j! 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėms rūpinasi Danteli 
Schultz.

Visi A. A. Marijonos Kwiat- 
kovvskos gimines, draugai ir,, 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie-J 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir;' 
suteikti jai paskutinį patarna-' 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, /'
Tėvas, Sesuo ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- > 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741/

Akių Gydytojai

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

Graborlai
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. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------O-------

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 1980.

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Ave<

—<O 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

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

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

-O-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

Tel. Brenswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

VALANDOS!
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 Ud II 

Nedėlioi nuo 2:80 iki 4:80 do piet
Telefonas Cana] 0464

-------0-------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

------ o------
Ofl«o Telefonai Virglnla 003fl 

&ei. Tel. Van Burca fiKBH
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandoi JI ryto Iki 1 po pietį}, 2 iki 4
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 Iki 12 dle- 

n*. Narni] ofisai North Slda 
3413 Franklin Blvd. 

Valandoa 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyrišky, 
vaikų ir visu chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

ir

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Thone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo G iki 9 vai.
Phone Boulevard 3G97

3315 So. Halsted Street

JUOZAPAS MARKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną, 8:10 valan
dą vakare, 1980 m., sulaukęs 6 
amžiaus, gimęs Chicagoje, III., 
July 22, 1924 m. Paliko dide
liame nuliudime tėvą Juozapą, 
motiną Petronėlę, po tėvais 
Rudokaitė, tris seseris —. Pet
ronėlę, Stanislavą ir Josephine 
ir gimines. Kūnas 
randasi 6542 So.
Avė.

Laidotuvės įvyks 
nyj, birželio 27 dieną 
po piet iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Markaus' 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys ir
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, 
Yards 1741.

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. C MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenae 
Phone Boulevard 7878

pašarvotas, 
Washtenaw

penktadic-
., 2 vai.

gra-
Telefonas

KAS 
MADE GOOD u>ith 

miniotu!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient .
tr«J^yd^NS OP POUNDS 
U9ED BY OUR GOVERNMENT

NEVVROTT 
Kasnauskiene 
šiuo pasauliu

KAZIMIERA 
Po pirmu vyru

Persiskyrė su 
birželio 25 dieną, 12 valandą 
dieną, 1930 m., sulaukus 43 
amžiaus, gimus .Šiaulių apskr., 
Triškių para p., Tauragėnų kai
me. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliu-, 
dime vyrą William, keturius 
KLiritiR ----- Mykolų. P’raru-i škų,
William ir Albertą, marčias — 
Marijoną ir Nataliją, dvi duk
teris • 
rence Tusek, žentus 
ninką ir Jerry, brolį Franciš- 
kų VVaitkų, brolienę Alma, se
serį Emiliją Gusaitis, švoyeri 
Petrą ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Juzefą Kriaučiūnienę ir 
švogerį Liudviką. Kūnas pa
šarvotas randasi 427 Wright- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 28 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Kazimierus New- 
rott giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Marčios, 
Dulįterys, Žentai, Brolis, 
Brolienė, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

—Juzefą Salta ir Flo-
Domi-

»

----- o-----

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BalzamuOtojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aūburn Avenue

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

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

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 Kast 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI 13

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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 šventadienio ir ketvirtadienio

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatae

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Are.

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

John Kuchinskas

1646 W. 46th St.

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 6203

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

M.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime ikluidu ufcltti- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

L

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. 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. vakaro 

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Fark 8895

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

■><

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.

Nedėlioi nuo 10 iki 12 A. M.
M.

DR. CHARLES SEGAL 
Pruktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
VakaraiH 2151 W. 22n<l St. nuo »-• 

Telephone RooseveJt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960(1

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: į 
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 Avė. Tel. Blvd. 3201

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
1023

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

Nedėlioi nagai atitarti

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ito 12, 
Rez. Telephone Plaza 8202

Tel. Randolph 5130-5181
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 6 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 25bl

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakarę 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-1241 
Valandos: Panedčliais ir Ketvergai* 

3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomia 1 iki G v. v.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockuell St.
Tel. Republic 9723
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BOLŠEVIKŲ SKUNDAS PRIEŠ S. L. A 
VIRŠININKUS

Vakar “Naujienose” buvo ap
rašyta lx>]ševikų iškelta: Cook 
Pavieto Apskričio Teisine by
la prieš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildančiosios Tary
bos narius. Dabar talpinama 
stenografinis bylos nuorašas, 
štai jis:

Teismas: Kame dalykas, mel
džiu?

P-nas Bachrach: Tai yra by
la prašanti indžionkšeno, idant 
sulaikyti kai kuriuos asmenis, 
kurie yra buvę Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje, Pennsyl- 
vanijos korporacijos, viršinin
kai, nuo išmokėjimo pinigų 
esančių globoje buvusio iždi
ninko, fondų, ir taip toliau, iš
skyrus mokėjimų pašalpos ligo
je, ir taip toliau, kadangi tas 
yra tikslas, kuriuo korporaci
ja buvo suorganizuota. Demu- 
rrer buvo užrekorduotas 
bylos. Ne atsakymas, bet 
murrer.

P-nas Smith: Abelnas ir 
čia lis demurrer.

P-nas Bachrach: Abelnas ir 
specialis demurrer.

Teismas: Ar turite bylos ko
piją čia?

P-nas Bachrach: Taip, Jūsų 
Malone.

Teismas: Dabar, paragrafe 
15-tame, jus įrodinėjate, kad 
buvo pareiga Stasio Gegužio, 
kuris buvo kalbamo seimo pre
zidentas ir pirmininkas, paskir
ti man(|atą komisiją, kurios

čių 
tais 
j U s 
jam

prie
de-

spė

pareigon Įeitų patikrinti pa- 
matingumą kiekvieno ir visų 
iškeltų ginčų, kurie liečia esan- 

asmenų teises būti delciga- 
kalbamame seime. Po to 

sakote, kad jus patiekėte 
reikalavimą ir davėte pa

reiškimų jam ir reikalavote, 
idant jis paskirtų vieną iš jū
sų atstovų j mandatų komisi
ją. Bet ar jus parodote, kad 
jisai neturėjo atsargumo (dis- 
cretion) šiame reikale?

P-nas Bachrach: Ne, Jūsų Ma- 
ilone. Iki tos vietos, ne. Mes pa
imame tai tolesniu nurodymu, 
kad tai...

Teismas: Kad jis sužiniai ir 
be jokio pateisinimo atsisakė?

P-nas Bachrach: Vėliau, ki
tame paragrafe, mes sakome, 
kad jis visai atsisakė pavesti 
tai nariams.

P-nias Smith: Nėra jokios 
konstitucijos arba patvarkymų 
(by-lavvs)...

P-nas Mors: Jie nieko netu
ri Įdėję konstitucijoj arba pa
tvarkymuose, Jūsų Malone, iš
imant kai kuriuos pareiškimus 
ir išvadus. Kaip matyti iš šio 
skundo, dalykas buvo pilnai 
pirmininko

vimo minties, jogei tinkamas 
pranešimas nebūtų buvęs duo
tas. Jus sakote, kad seime bu
vo 480 asmenys reikalavę sau 
delegatų teisių. Iki kol nebus 
Įrodyta kitaip tinkamais patvir
tinimais skunde, tie 480 turi 
būti — bent, išvadas gali da
ryti, kad jie yra legaliai iš
rinkti delegatai ir turi teisės 
atstovauti savo lokalus. Paskui 
jus sakote apie tuos 
buvo 208 asmenys 
tuoti šioje grupėje, 
rių yra skundėjai, o
rių jus kviečiate tapti skun
dėjais, kuri grupė pageidavo 
turėti išrinktus kaip kalbamos 
korporacijos viršininkus, kurių 
vardai yra pažymėti šio skun
do iparagrafc penktame. Paskui 
jus sakote, kad nors buvo prie
šinimosi ne daugiau kaip prieš 
(Išimtį kalbamų 208 asmenų, 
bet ne daugiau kaip tris pasi
priešinimus kalbamas seimas 
palaikė. 'Intai paliktų jums 201 
tokių, kurie buvo 
(ąualrfied).

P-nas Mors: 205. Aš paste
bėjau tai byloje. Matomai jie 
skaitosi tarpe 208, bet tai la
bai netobulai išreikšta.

P-nas Bachrach: Man atrodo, 
kad pilnai tinkamai.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI

Morning Star Kliubas rengia išva
žiavimą j Jefferson girias, nedelioj, 
birželio 29 d. Bus gera muzika ir 
šiaip linksmas programas, tad kvie
čiame visus skaitlingai atsilankyti 

— Komitetas.

nuožiūrai pavestas.
Aš nemanau, p. 

kad j usų skundas

480, kad 
reprezen- 
dalis ku
klius ku-

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
Dr-stė rengia puikų pikniką nedė- 
lioj, birželio 29 d., Joe Molio Colman 
Giove miške, prie Fox River. Va
žiuoti reikia 22 keliu link Elgin iki 
žvyraunės. Gatvekariais važiuoti 
iki 49 stoties, eiti po kairei. Visus 
St. Charles ir apielinkės lietuvius-es 
kviečiame atsilankyti. įžanga 50c. 
nuo automobilio. Jeigu lytų pik
nikas įvyks sekamą nedėldienj.

Komitetas.

Business Service
BiznioPatarnavimaM

NAMŲ RBMODELTAVIMASGuiiižjil, porėtai, pamatai, sankrovų prfn- 
Idai, kambariai bu»Kalow vifikose, Btogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčiai nno $60.
VIhij darbu galima padaryti su $5 įmokė- 

jiinu. IJkuHiUB mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Ateikite, rašykite ar telefonuoklte

ZELEZNIK CONST. CO. 
f>201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321 

-------------O— ■

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, Pianas, Ma.jestic. Rudio, par
duosiu kartu arba atskirai 
žiuoju į Lietuvą, 1652 W. 44th St. 
Chicago, 111. 3 lubos iš fronto.

Exchange—Mainai

išva-

MAINYSIU savo eųuity tuščia
me restriktuotame lote ant automo
bilio. Rašykite Box 1207. 1739 S. 
Halsted St.

tinkami

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
____________ CHICAGO____________

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengė pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS Už VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro. APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3939 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

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

Miscellaneous
{▼airiu

PRIIMSIU vaikus vakacijoms ant 
fanuos. Geri namai ir priežiūra. 
Mrs. J. Shimbell, R. 3, Box 150, 
Three Oaks, Mieli. Telefonas 43-7-3.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKTA VYRU — švarių, inteli
gentiškų ir darbščių vyrų, 25—35 
metų amžiaus, dirbti liuosu laiku. 
Pageidaujama vyrų su karais. Pas
tovus darbas su proga išsidirbti.

Room 925,
1 So. La SaUe St.

KAS TURI DIDELI NAMĄ 
Mainyti ant 3jų pagyvenimų medi
nio namo, randasi ant 66-tos ir So. 
Aberdeen Avė.

Savininkas gali pridėti pinigų. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751, 
Rez. Boulevard 0127

e

Paroda 
Army

Sujudinanti atvaizda
vimą Chateau-Thierry 
mūšio!
Aeroplanai, Tankai, 
Artilerija, Kavalerija, 
Infanterija ir kiti VEI
KIME!
įdomios parodos gink
lų, įrengimo ir reik
menų visų musų Ar
mijos skyrių.
Didžiausia Militdrine 
Demonstracija, kokia 
kada buvo Jungt. Val
stijose!
Puikiausi Thearle-Duf- 
field Co. fejerverkai.

Militarinis Turnamentas ir
Sixth Corps Area, U. S. 

Birželio 21 iki 29 
Soldier Field, Grant Parke, 
Vakarais 8 v. v. Dienomis 2:15 v.p.p.

birželio 22, 23 ir 29
ĮŽANGA $1.00

Vaikai 50c Rezervuotos sėdynės 
$1.50. Bok sėdynės $3.50

Grynos pajamos eina Army Relief 
Society, pagalbai neturtinių našlių 
ir našlaičių Reguliarinės Armijos są
stato.

Lietuviu Vakaras bus Pėtnyčioj, 
Birželio 27

Chicago

riebumų.

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
žf a l i n g a b, 
moksliš kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite V A-J E ] 
Nedažantis, be kvaps
nio, neturi 
Reikalaukit VA-JEL. Jūsų aptie- 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus ji dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesnių žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY, 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbėjų 
VAN-TISEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamųjų miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki- 
ninką!

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas ant 

Magna Screen

“High Society Blues
dalyvaujant

JANET GAYNOR, CHAS
FARELL
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Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Teismas: 
Bachrach, 
butų geras, ir aš nurodysiu ko
dėl. Jus nurodėte, kad ši kor
poracija esanti suorganizuota 
sulig Pennsylvania valstijos Į- 
statymais, su nariais išblašky
tais po visas valstijas; kad jie 
turi konstituciją, kurį juos re
guliuoja; fratcrnalę organiza
ciją su 350 lokalų; “kad bir
želio 20 d. 1030 m. toliau įvar
dinti asmenys buvo teisotai iš
rinkti kalbamos korporacijos 
viršininkai,” kas yra užbaiga, 
išskyrus būdų, kaip kad jus 
išdės tote tai vėliau. Paskui jus 
pretenduojate buk po to jų iš
rinkimo jie tapę tinkamai su
daryta pildančioji taryba. Pas
kui jus paragrafe 7-me paduo- 
date vardus viršininkų, kaltina
mųjų kaip pretenduojančių vir
šininkų. Paskui jus sakote, kad 
šie pastarieji dabar vartoja uz
urpuotų savo ofisų įgalią; pas
kui, kad jie turi knygas ir po
pieras savo kontrolėje. Paskui 
jus nurodote paragrafe dešim
tame, kad kaltinamieji buvo 
iki šiol išrenkami iki 20 bir
želio menesio 1930 m.; paskui, 
kad jų terminai išsibaigė laipri- 
bavimu, nusakytu konstitucija, 
ir paskui jus imate aiškinti, 
kaip atsitiko, (kad jūsų skun
dėjai nariai tapo išrinkti. Jus 
sakote, kad jūsų konstitucija 
patvarko, idant viršininkai bu
tų renkami dviejų metų ter
minui dvimečiuose kalbamos 
korporacijos seimuose; “kad 
kalbami seimai susidėtų vien 
iš delegatų, kurie yra renkami 
sekamu buriu, tai yra: kiekvie
nas kalbamos korporacijos lo- 
kalas turi turėti teisės išrink
ti vieną delegatą i seimų, taja 
tečiau sąlyga, kad jeigu kuri 
kuopa turi daugiau, nei tris 
dešimtis narių, lai tokia kuopa 
gali išrinkti vieną delegatą iš 
kiekvienų kitų trijų dešimčių; 
kad tokie delegatai turi būti 
renkami kalbamų kuopų slaiptu 
balotu susirinkimuose kalbamų 
kuopų, šauktuose rašytais pa
kvietimais, ir bent tris dešim
tis dienų pirm tokio seimo, di
džiuma balsų paduotų tokiuo
se rinkimuose;’’ kad kiekvienai 
kuopa turi parūpinti savo de
legatams mandatus, o tuos man
datus turi pasirašyti ir pridė
ti antspaudą tokios kuopos pir
mininkas ir finansų raštinin
kas. Ir jus sakote, jogei kon
stitucija nužiūri, kad turi bū
ti mandatų komisija. Jus ne
pažymite, bent tame paragrafe, 
kas turi paskirimo gailią; keli 
turi įeiti į mandatų komisiją, 
vienas ar ipenki ar keli. Po to 
jus sakote, kad birželio 16 die
ną 1930 m. korporacijos sei
mas susirinko Lietuvių Audito
rijoj, prisilaikydamas konstitu
cijos, tuo pripažindami, jogei 
susirinkimo ir pačio seimo vie
ta buvo laikoma sutikmėje su 
konstitucija; nėra jokio pada-

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris

bolševikai atidarė savo 
’ Meldažio svetainėje,

Specialistas gydyme ebronlikų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iėegzamlnavi- 
mae atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
iniHiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išegzamlnavimo—kas jums

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 pietų

ru

St.

po

AR JVS TURITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus turi to finansiniu vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums pagelbėti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes galime susitarti 

riais ir padaryti tokį 
leistų jums likviduoti 
skolas.

Mes galimo susitarti, 
tumet biznyje ir 
nesmaguinij hu savo kreditoriais.

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

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
A8SOCIATION

4650 South Ashland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 787«

CORRE & 8PAR, Advokatai Landlorda 
Associution

su jūsų kredito- 
susi tarimą, kuris 
ar išlyginti jūsų

kad jus pasilik- 
neturėtumėt daugiau

taip- 
nuo- 
prieš

Kai 
“seimą' 
tai “juodasis arklys” Susivie
nijimo prezidento vietai, netri- 
vojo iš džiaugsmo. Jisai ne
paprastu entuziazmu kalbėjo 
apie galimumus jam tapti Su
sivienijimo prezidentu —■ tat- 
reiliniams ir bolševikams susi
dėjus krūvon.

Įdomu bus patirti, kaip tas 
“arklys” jaučiasi šiandie, kai 
bolševikai prakišo pirma bylą.

* * *
Daugiau kaip savaitę laiko 

comisarų lapas piškino straip
snius apie Susivienijimų, a/pie 
bolševikų žygius, apie jų iš
rinktą Susivienijimui “pildomą
ją tarybą”. Antraštes dėjo per 
visą lapą. O keletą dienų net 
po dvi-tris laidais leido.

Well, antradienį įvyko 
jau nepaprastos svarbos 
;ikis. Tai bolševikų byla
Susivienijimo viršininkus. Ga- 
ima buvo tikėtis, kad jie tą 

(įieną išleis antra laidų, larb-a 
>ent ant rytojaus (t.y. trečia

dieni) užpildys visas špal- 
;as tik teismo aprašymu.

Deja, trečiadienį jie pasirodė 
su aprašymu to teismo taip 
nedrąsiai, kaip debiutante pa
sirodo pirmą kartą platesnei 
publikai scenoje. 

* * *
Beje, komunistų lapas pažy

mi, kad bolševikų skundžiamų 
Susivienijimo viršininkų advo
katai buvę amerikonai. Nekal
bėsiu kiek teisybės jų pasaky
me. Bet norėčiau nurodyti, kad 
ir bolševikų advokatai yra ame
rikonai.

Ir ne tik amerikonai, bet ir 
;ikri buržujai. Kiek teko nu
girsti, tai tie advokatai esan
tys iš firmos, kuri prižiūri Ju
lius Rosenwaddo reikalus. O 
Julius Rosenvvald, kaip žino
ma, yra multimilionierius, Sears, 
locbuck and Co. galva.

Teko nugirsti, kad bolševi- 
<ai suderėję išmokėti savo ad
vokatams $1,500. Visų pinigų 
neturėdami iš karto, įmokėję 
tik- $900, o balansą prižadėję

- mosią iš draugų proletarų.
Taigi, draugės ir draugai pro

letarai, aukaukite pinigus ko
misarams, o jie atiduos juos 
buržujams advokatams!

Rep.

SKIN ITCHIHG ENDS when Boothlng lemo is uaedl 
Right from the firęt touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever vou go. 

}Any druggist. 35c, 60c, $1,00.

Autoinobiles
PRANEŠIMAS

. Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki! Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam-notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
inortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
------ O——

10 Jo PIGIAU UI VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą miestą. Kedzie 8468.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunsvvick 7187

MADOS

2231

2846

2846 — Gražiai atrodanti prie bi- 
le progos dėvėti suknelė. Gali siū
dinti iš lengvaus batisto arba šilko. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną tfr daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattera Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No _________
Mierds ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

Paskolas suteikiam į 
Be jokio komiso.
S. OSGOOD

West Division Street
“Upstnirs” 

Telephone Armitage 1199
__________________ Į__________________________

24

Skolinant Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marohfield Avė.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; 
jų; žemiausios 
pašaukimo.

MAJESTIC
CORPORATION

W. Monroe St., 
Randolph 4364 
S. Cicero Avė., 
Rockvvell 2000

nereikia indorsuoto- 
ratos; pribusime ant

INVESTMENT

105 
tel. 

2139 
tel.

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čią morgičių 
J. NAMON & CO. 
675*5 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienai, ypačiai jaunos vedusios poros, 

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

50% cash pamatu
Jokia užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. afmrtmento rakandų, šaukite šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rimo ryšius su. visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukte Columbus 0407, 
M R. WELLS dėl platesnių žinių.

elektrikinė skalbimo
Eureka Vacuum

FEDERAL 
mašina $22.50; 
Cleaųer $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At- 

’ dara vakarais.

FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 
1930 LAISNIS DYKAI 

Sport Roadster vėliausia----------
Standard Coupe vėliausia -----

$405 
____ ____________ _ _______________  $405 
1029 Town Sedan ISvaž. 2100 mylių $405 
1929 Standard Coupe nepaprasta verte $295 
1929 Tudor, nauji talrai, ifiv. 2700 m. $375 
1929 -Roadster. Uit VVindshield. spotligrht $375 

Visi karai turi 90 dienų raėtifiką 
garantiją. $20 iki U. (mokėti.

M. J. KELLY, 
4445 Weat Madison St.

1030
1030

For Rent
RENDON flatai — 4-5-6 kamba

rių. Pigi renda, lietuviai savinin
kai, 2957 W. 38 PI. kampas Sacra- 
mento Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir bučernė; moder
niški fixturiai, gera vieta, pigi ren
da. Bargenas. 2450 W. 59 St.

KRAUTUVĖ — saldainių, cigarų, 
tabako, smulkmenų, parsiduoda iš 
priežasties ligos, $250. 3413 W. 51 
St.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui ar mainvmui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gerą biz
ni, 2953 W. 38th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, gera vieta, cash biznis, ledų ma
šina, biznis geras, parsiduoda grei
tai, 5630 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA kriaučias šapa la
bai pigiai, storas ir pagyvenimo rui
mai, pigi renda. Kreipkitės tuojaus, 
nes šitas bargenas nebus ilgai. 3437 
Wallace St.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor, 
parduosiu ar mainysiu ant automobi
liams, 67 W. 103rd St.

PARSIDUODA barzdaskutykla 3 
krėslų $800 verčios, tik už $300, yra 
2 metų lysas, karštas 
duodamas per visą metą, 
yra apmokama per savininką, 
ras bargenas. 
laimes.

2957 W. 59th St.

vanduo yra 
Viskas 

Tik- 
Kas pirmesnis tas

PARSIDUODA saldainių, cigarų 
ir kitų smulkmenų, senas biznis, di
delis bargenas. Nepraleiskit progos. 
615 W. 18th St.

DELICATESSEN ir grosernė ge
riausioj vietoj. Tik viena krautu
vė per keletą blokų aplinkui. 5 
kambarių flatas ir maudynė. Taipgi 
parduosiu prapertę. Priimsiu mažą 
pinigini jmokėiimą, likusius mėnesi
niais išmokėjimais.

7500 So. Parnell Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavi mtii

PARDAVIMUI arba mainymui 
176 akerių farma, su trioboms, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu ant 
namo ar loto. Savininką galite ma
tyti 5:30 vakare. 4555 S. Marshfield 
Avė., Chicago.

Exch^
GRAŽUS 6 flatų garu apšildomas 

namas, ant 53čios ir S. Spaulding 
Avė. kampo. Visas išrenduotas. 
Mainysiu ant mažesnio namo.

Trys Storai ant Kedzie Avė., ne
ša gera rendą, visi išrenduoti. Mai
nysiu aut bile ko, kad galėčiau bent 
kiek gauti pinigų.

PARSIDUODA arba mainysiu 5 
akrus derlingos žemės, puikioj vie
toj, prie niokslainių ir Storų. Trans- 
portacija 18 treinų i dieną ant Wa- 
bash i Chicago į 30 minutų, arba 
ant bosų, kas 40 minutų, iki 63 ir 
Halsted. Elektra ir gasas inves- 
ta. Žemė randas ant 111 ir Ridge
land Avė, arba 6400 West, arti N. 
E. kampo 330x650, čielas blokas. 
Patogi vieta dėl Roadhouse, Gąsdi
no stoties, dėl Green house arba dėl 
bile biznio, ten yra puiki proga pa
daryti gražų 
ant tyro oro.

. JOHN 
3303 W. 65 PI.

gyvenimą ir pinigų

J. LIPSKI
Tel. Prospect 8027

DIDELIS BARGENAS. 
mui 5 kambarių cottage, 
Beismente auginami grybai. 
$3,500. 107 Ridgeland Avė. 
Ridge. Tel. Oaklavvn 180. 

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

Pardavi-
2 lotai.

Kaina
Chicago

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
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.

ĮKAINUOTOS $1250 ŽEMIAU 
VERTĖS 

TIK 4 PARDAVIMUI
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 imokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Mr. Barry tele
fonu State 2905.

TURIU paaukoti šiaurvavakarinj 
kampą 78 ir Talman gatvių, 60x125, 
$3000, vertas $4500. Savininkas tel. 
Wentworth 2126. 

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

ŠIO LAIKO BARGENAI
1) Artisian ir 47, 2 fl., po 4 kamb. 

pataisyti dabar. Kaina $2700, įne
šus keletą šimtų galima nupirkti.

2) Apie Archer ir netoli Austin 
4 kamb. cottage ant postų, visi in- 
provement yra, 4 lotai žemės, mor- 
gičut $1,400, parsiduoda už $2000.

3) 105 ir Spaulding 6 kamb. me
dinė bungalovv, vieno karo gara- 
džius. Vištininkas, 1 akras že
mes. Morgičio $3,500, parsiduoda 
už $5000.

4) Reikalingas senas namas, ke
turių ar daugiau flatų, mainyti ant 
klear formos, vertos $12,000. Gei
stina be morgičių ar su mažais mor- 
gičiais.

5) 
turiu

Daug kitu bargenų ir mainų 
prirengęs.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St.
Tel. Rąosevelt 8500

Mano Namas Turi būti Parduotas 
$4,750 

$100 jmokėti, $40 j mėnesi 
Nepasisekimai verčia mane paau

koti savo 5 kamb. medinę bungaloiv, 
furnasu šildomą, naujai dekoruotą, 
arti ekspresinės transportacijos. Jei
gu jus turite daugiau pinigų, aš gal
būt dar daugiau nuleisiu, nes man 
reikia pinigų. Telefonuokit savinin
kui, tel. Merriiųąc 4773.

CASH $1,000
Kaina $3,4000, 2 flatai ir beismen- 

tas, taipgi garažas; 
geriausiame stovyje, 
mėnesi. ši prapertė 
18 ir String gatvių.

Del platesniu žinių 
rašykite

5-6 kambariai 
Rendos $51 Į 
randasi arti

šaukite arba

F. BROGNI, 
1002 North Blvd., 

Oak Park, 
Tel. Euclid 4619

BUNGALOW NAMAS 
ARTI MARQUETTE PARKO

5 kambarių, perdėm moderniška 
mūrinė bungalovv, furnasu Šildoma, 2 
karų garažas, didelis lotas. Kedzie 
Avė. gatvekariai ir busų transporta- 
cija. Kad sutvarkyti palikimą, pri
imsime $7,350 su mažu cash įmokė- 
jimu, likusius išmokėjimais. Už di
desni cash {mokėjimą. suteiksime di
desnę nuolaidą kainoje. Telefonuo- 
kit palikto turto atstovui

MR. GOVALIS, 
Tel. Męrrimac 4773


