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Cekoslovakų Komunistų 
Partijos Krikimas

Iš komunistų partijos beliko nereikšminga 
sekta — Komunistų organizacijos perei
na i Socialdemokratų eiles

Iš buvusios po karo gana 
stiprios Čekoslovakijoje komu
nistų partijos dabar teliko vi
siškai nereikšminga sekta, su
skilusi dar įvairias opozicines 
grupeles. Ištisos komunistų or
ganizacijos pereina i socialde
mokratų partijų.

Šiomis dienomis į socialdemo
kratų partijų perėjo Kaznejo- 
vo (Pilsner apskr.) komunistų 
organizacija, tąja proga išlei-

Atsišaukime tarp kitko ra
šoma :

“Musų krašto politinė situa
cija po paskutinių rinkimų aiš
kiai rodo, kas vadovaus dar
bininkų judėjimui. Ūkiški san
tykiai, stambiojo kapitalo jėga 
ir jojo koncentravimasis įtiki
na kiekvienų, kas tik nori ma
tyti, kad. atstatymas vieningų 
profesinių organizacijų yra bū
tinas reikalas, jei darbininkai 
nori vėl būti įtakinga jėga ūki
škoje kovoje, šiuo atsišaukimu

dusi į darbininkus atsišaukimą, mes kviečiame musų profesi- 
kuriame griežtai pasmerkia tak- nes, politines ir turistines or- 
tiką ir politinę linijų komunis-1 ganizacijas pereiti į socialde- 
tų politbiuro. mok ratines eiles“. (S.)

Amerikos laikraščių 
korespondentas apie 
gyvenimą Maskvoje
Maisto produktų bolševikijos 

sostinėj didžiausia stoka; ką 
dar galima gaut, begalo 
brangu

New York Times įdėjo kele
tą įdomių savo korespondento 
Maskvoj, VValtero Duranty, ka- 
blegramų apie dalykus sovieti
ne.

Vienoj tų kablegramų Duran
ty, kuris yra žinomas kaip so
vietų draugas, piešia padėtį 
Maskvos rinkose. Jis sako, kad 
Maskvoj esanti didelė stoka 
reikalingiausių maisto prodjuk- 
tų, o jei kurių dar galima gau
ti, tai tie begalo brangus. Mė
sos negalimą gauti, o jei kur j 
gausi, tai mokėsi dolerį (2 ru
bliu) svarui. Pakinkąs makor- 
lios (prasčiausias tabakas), kur 
mokėdavo penkis centus, da
bar 50 centų (1 rublis). Mil
tai parduodami stiklinėmis, o 
jei kur gali gaut pirktis sva
rais, tai svarui reikia'mokėt 
50 centų. Kainos kitiems daik
tams, kokių dar galima gauti, 
tolygia proporcija brangios.

Batų ir pusbačių valdžios 
krautuvėse visai negalima gau
ti. Tik Sucharevkos rinkoj dar 
pas privatinius prekiautojus 
gali gaut porą batų. Sucharev
kos rinka yra l>eveik vieninte
lė vieta, kur dar galima gauti 
ir mėsos gabalėlį.

Norėdamas gauti kitokių pro
duktų, turi stovėti eilėj ties 
valdžios krautuvėmis. Eilės il
giausios, ir dėl kiekvieno daik
telio turi stovėti valandų va
lau dlas.

Dažnai pasitaiko taip, kad 
išstovėjęs kelias valandas eilėj

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

Didumoj gražu ir gal ne taip 
šilta; lengvi ir vidutiniai žie
mių krypties vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 71° ir 84° F.

Šiandie saulė teka 5:23, lei
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi 
4:15 ryto. 1

Kaina 3c

ir pagaliau sulaukęs savo 
“next“, gauni atsakymų, kad 
viskas išparduota...

Tokios eilės yra ir duonai 
gauti, ir sviestui, ir kiauši
niams, ir pienui, ir papirosams, 
ir saldainiams, ir šnapsui, ir 
— visam kitam.

IX*1 to, sako Duranty, tos 
eilės yra geriausios vietos, kur 
sužinomos visokios naujienos 
ir iš kurių sklysta klaikiausi 
gandai ir girdai.

Kinija projektuoja 
įvesti visuotinį žmo

nių švietimą
NANKINAS, Kinija, liep. 9. 

— Centralinė (tautinė) Kinų 
valdžia projektuoja įvesti pri- 
verstiną visuotinį švietimą tiek 

I vaikų, tiek jau suaugusių as
menų. Tokiam visuotiniam 
žmonių švietimui valdžia pro
jektuoja per ateinančius dvi
dešimt metų išleisti du bilijo
nu (du tūkstančiu milijonų) 
dolerių auksu.

Tautinė valdžia sakosi įsiti
kinus, kad tik žmonių švieti
mu busiu galima nuraminti 
kraštas, žmonėms apsišvietus, 
išnyksią, arba bent sumažėsią 
tie nuolatiniai neramumai ir 
sukilimai dėl menkų priežas
čių, kaip kad Kinijoj dedasi 
dabar per paarus trejus me
tus.

Einant nauju valdžios pro
gramų, švietimo ministerija 
kas metai turės savo dispozici
joj 100 milijonų dolerių pri
verstino vaikų ir suaugusių 
švietimo reikalams.

Britu karalius atidarė 
Indijos rumus Londone

LONDONAS, liep. 9. —• Va
kar Londone buvo atidaryti 
nauji Indijos rūmai, kuriuose 
tilps įvairus Indijos prekybos 
ir pramones interesai, panašiai 
kaip kad panašiuose Australi
jos rūmuose Strande nuo senai 
randa patalpos Australijos in
teresai.

Indijos’ rumus atidarė kara
lius' Jurgis, kuris savo kalboj 
per radio pareiškė vilties, jo- 
gei dabartiniai nesusipratimai 
ir neramumai Indijoj pasibaigs, 
dalykai pagerės ir krašte įsi
viešpatausiąs ramumas ir pa
sitenkinimas.

Chicago, UI. Ketvirtadienis, Liepos-July 10 d., 1930

[Atlantic and Pacific Photo]

Peru respublikos' prezidentas Augusto B. Leguia priima Amerikos pasiuntinį Fred M. Dear- 
ing (po kairei). Prezidentas skaito savo kalbą

Gub. Young atsisakė 
paleisti iš kalėjimo 
Mooney ir Billingsą
Darbininkų vadai, sėdintieji ka

lėjime jau keturiolikti me
tai, nelaimėjo susimilimo

LOS ANGELES, Gal., liep. 
9. — Kalifornijos valstybės gu
bernatorius C. C. Young atsi
sakė susimilti darbininkų va
dams, Thomasui Mooney ir 
VVarrenui Billingsui, ir paleisti 
juos iš kalėjimo, kur jie sėdi 
jau keturiolikti metai.

Gub. Young pareiškė, kad jis 
elgiąsis pagal Augščiausiojo tei
smo sprendimą, kuris praeitą 
savaitę 6 balsais prieš 1 atsi
sakė rekomenduoti susimilimą 
nuteistiesiems, ir patariamosios 
ipardono komisijos, kuri praei
tą pirmadienį taip pat pasisa
kė prieš Mooney ir Billingso 
paleidimą.

Mooney ir Billings yra nu
teisti kalėti ligi gyvos galvos 
ryšy su išsprogdinimu bombos 
per karo prisirengimo paradą 
San Francisco mieste 1916 me
tais, kur sprogimo buvo tuo
met dešimt asmenų užmušti ir 
apie keturiasdešimt kitų su
žeisti.

Žemė prarijo visą 
miestelį Indijoj

KALKUTA, Britų Indija, lie
pos 9. — Bengalijoje atsikar
tojo smarkus žemės drebėji
mas, padaręs didelės pragaiš
ties.

Pranešimai sako, kad vienoj 
vietoj žemėj pasidarė milžiniš
kas plyšys, kuris prarijo išti
są miestelį.

Bedarbių skaičiaus au
gimas Anglijoje

LONDONAS, liep. 9. — Iš
leistu vakar vakarų liuleteniu, 
per praeitą savaitę bedarbių 
skaičius krašte padidėjo dar 75 
tūkstančiais. Viso bedarbių 
Anglijoje šiandie yra 1,890,- 
000. Bedarbiai gauna iš val
džios pašalpas.

6 berniukai prigėrė be- 
simaudydami juroj

BLACKPOOL, Anglija, liep. 
9. — Juros pakrašty besimau
dant, prigėrė čia šeši berniu
kai, mokyklos* vaikai. Du kiti 
buvo išgelbėti.

Nušovė jaunavedę, kam 
už kito ištekėjo

HOUSTON, Tex., liep. 9.— 
H. Alsup, 30 metų amžiaus, 
nušovė čia Mrs. Ivadeli Loftin, 
18 metų, kuri vos prieš ketu
rias savaites buvo ištekėjus už 
Mariono Loftino, naftos laukų 
darbininko.

Šovikas buvo įsimylėjęs Iva- 
dellę, ir pats jai piršosi prieš 
jos ištekėjimą, bet ji atsisakė 
už jo eiti. Nušovęs jaunų mo
teriškę, šovikas pats nusišovė.

Prancūzai skiria dar 
$10,000,000 savo sie

nų apsaugai
PARYŽIUS, liep. 9. — Par

lamento finansų komisija 15 
balsų prieš 5 nutarė rekomen
duoti parlamentui priimti vy
riausybės bilių, kuriuo ji pra
šo dar 26 milijonų dolerių kre
ditų iFrancijos sienų apsaugos 
reikalams.

Originaliai tam reikalui bu
vo numatyta tik 16 milijonų 
dolerių. (

“Graf Zeppelin” išskri
do i Špicbergenas

EBIEDRUGHSi rAFENAS, Vo- 
kietija, liep. 9. — (Dirižablis 
“įGraf Zeppelin“ vidurnaktį iš 
antradienio į trečiadienį išlėkė 
trijų dienų kelionėn į Špicber
geno salas. Del audringo oro 
Baltijos juroj, (dirižablis lekia 
į žiemius vakariniu Jutlando 
pakraščiu, vengdamas Kopen
hagos ir Oslo.

4 asmenys žuvo motori
nei valčiai apvirtus

GRĘEN BAY, Wis., liep. 9. 
— Michigano ežere ties Point 
Gomfort prigėrė keturi asme
nys, jų motorinei valčiai ap
virtus.

Valty buvo viso dvylika as
menų, vaįkų ir suagusių, bet 
kitus pavyko išgelbėti.

Prigėrė iRay Ravmaker, 38; 
Juliana Zellner, 12; Alice Wor- 
den, 10; ir Edwin Haase, 9. 
Visi buvo iš Green Bay.

Bedarbių skaičius Vo
kietijoj — 2,636,000
BERLYNAS, liep. 9. — Ofi- 

cialiu pranešimu, šių metų bir- 
Žcjlio mėnesio gale bedarbių 

Vokietijoje buvo viso 2,636,000. 
To skaičiau. 1,833,000 gauna iš 
valdžios nedarbo pašalpas.

Berlynas siunčia po
liciją fašistų riau
šėms Reine malšint

BERLYNAS, liep. 9. — Vo
kiečių vyriausybė pasiuntė iš 
Berlyno į Pareinę stiprių po
licijos jėgų daryti galą vokie
čių fašistų-nacionalistų riau
šėms Koblence, Trevese ir Wies- 
badene, kur jie nepaliauja smar
kavę prieš vadinamus separa
tistus. M

Vakar vakarą Trevese poli
cija vartojo ašarines bombas 
prieš fašistų riaušininkus, ku
rie užpuldinėjo separatistų na
mus ir daužė langus. Keliolika 
riaušininkų buvo suimta.

50 angliakasių žuvo
kasyklose Silezijoj
NEURODE, Silezija, liepos 

9. — Anglies kasyklose netoli 
nuo čia šiandie įvyko baisus 
srpogimas, dėl kurio kasyklų 
tuneliuose buvo užberti tarp 
100 ir 200 angliakasių.

Surasta jau penkiasdešimt 
žuvusiųjų kūnų. Manoma, kad 
griuvėsiuose yra palaidota dar 
apie aštuoniasdešimt ar daugiau 
darbininkų.

Vokietija Lenkija 
sutarė ištirti inci

dentus sienoje
VARŠUVA, liep. 9. — Vo

kietija ir Lenkija pagaliau su
tarė paskirti tam tikrą komi
siją, kuri ištirtų pastaruosius 
incidentus Lenkijos Vokietijos 
sienoj, kur keletas abiejų ša
lių sienos sargybinių buvo nu
kauti ir sužeisti.

Mokytoja pasiskandino, 
šokusi nuo garlaivio
BANGOR, Me.. liep. 9. — 

Garlaivy Belfast prapuolė nak
tį Mrs. Eidith Lawrence, 42 
metų amžiaus, mokytoja iš 
Medway, Mass. Jos kambarėly 
rado laiškelį, kuriame ji sakos 
šoksianti nuo laivo pasiskan
dinti. Manoma, kad ji taip ir 
padarė.

Chicagoj karšta, kitur 
dar karščiau

ST. PAUL, Minn., liep. 9. — 
Minnesotoj, taipjau Nebraskoj 
užėjo stiprus karščiai. Kai ku
riose vietose temperatūra sie
kia iki 102 laipsnių Faliren- 
heito.

20 darbininkų užberti 
tunely; vienas žuvo

NEW YORiKAS, liepos 9.— 
Vandens tiekimo tunely, Broli- 
xe, 500 pėdų po žeme, nukri- 

tusios iš viršaus žemės ir uo
los užbėrė dirbusius ten dvi
dešimt (Jari)ininkų. Vienas jų 
atkastas nebegyvas, o devyni 
kiti skaudžiai sužaloti.

Brazilijos - Afrikos 
lakūnai išgelbėti 
Atlanto vandenyne

DAKARAS, Senegalija, liep. 
9. — Jean Mermoz, žymus 
franeuzų lakūnas, bandęs pir
mą kartą perskristi Atlanto 
vandenyną iš vakarų į rytus 
— iš Pietų Amerikos į Afri
ką —. buvo priverstas nusileisti 
vandenyne, praskridęs daugiau 
kaip pusę kelio.

Lakūnas Mermoz ir du jo 
kompanionai, radio operuoto jas 
Leopoldas Gimme ir navigato
rius Jean d’Abry, buvo laivo 
Phocee išgelbėti. Išgelbėta 
taipjau ir 600 svarų pašto 
siuntinių, kuriuos jie buvo pa
ėmę prieš išskrisdami iš Na- 
talio, Brazilijoj.

Prohibicijos agentas 
nušovė nekaltai jau

ną farmerį
LONDON, Ky., liep. 9. — 

Federalinis prohibicijos agen
tas Guy Tuggle, kuris, trijų 
kitų policininkų padedamas, 
puolė vieną farmą netoli nuo 
Bearmano miestelio, ieškoti jo
je, slaptos degtines varyklos, 
nušovė farmerio sūnų Homerą 
Mackay, 25 metų amžiaus. Jo
kios slaptos' degtinės varyklos 
nei munšaino farmoj nerasta.

Nekaltai nušauto Homero tė
vas kreipėsi į teismą su skun
du, kaltindamas prohibicinin- 
kus dėl galvažudybės.

Suėmė jachtų su bran
giu gėrimų kroviniu
OSSIN1NG, N. Y., liep. 9.— 

Hudsono upėj ties Scarborough, 
N. Y., valstybės policija šian
die suėmė vieną jachtą su vi
su jos kroviniu — $250,600 
vertės svaigiųjų gėrimų, moto
rine valtim, penkiais krovinių 
automobiliais, dviem sedanais 
ir 25 įgulos žmonėmis. Visi su
imti žmones buvo atiduoti į 
federalinės prohibicijos vyriau
sybes rankas.

Teatrų direktorius nu- 
simarino chloroformu

NEW YORiKAS, liep. 9. — 
[Savo švogerio namuose Rock- 
ville Centere praeitą naktį chlo
roformu nusitroškino Lindley 
Cook, 38 metų amžiaus, teatrų 
direktorius. Manoma, kad jis 
nusižudė dėl finansinių nepa
sisekimų.

Trys vaikai sudegė
GAiLGARY, Alberta, liep. 9. 

— Palikti vieni namie, praeitą 
naktį netoli nuo Čia trys far
merio Gillardo vaikai žuvo gai
sre, kuris sunaikino gyvena
mus jų farmos namus.

VATIKANO MIESTAS, liep. 
9. — šiandie vakarą mirė kar
dinolas Vanutelli, šventosios 
kolegijos dekanas, 93 metų 
amžiaus.
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Kinai mobilizuoja 
kariuomenę prieš 
šiaurės sukilėlius

NANKINAS, Kinija, liepos 9.
— Iš Sucavo praneša, kad 30,- 
000 centralines Kinų valdžios 
kariuomenės ištraukiama iš 
Haičau-Tunkuano geležinkelio 
fronto ir perkeliama į Jenča- 
vo rajoną, šantungo provinci
joje, prieš šiauriečių sukilėlius, 
pagrobusius provincijos sosti
nę Tsinapą.

Pranešimai sako, kad cen- 
tralinės valdžios prezidentas ir 
vyriausias karo vadas, gen. 
čiang Kaišek, išvyko iš savo 
stovyklos Liuho, Honane, į Jen- 
čavą, kur jis pats vadovaus ope
racijoms prieš šiauriečius.

Lenkai pamėgdžioja 
fašistų terorą

Mirties sprendimas už platini
mą komunistų atsišaukimų

Lemberge nuteisti mirti trys 
jauni komunistai už platinimą 
komunistinių atsišaukimų. Tei
smas nusikaltime rado valsty
bes išdavimą.

“Robotnik“ mano, kad toks 
teismo sprendimas Ixmkijoje 
yra pirmas ir kad tokie spren
dimai tegalimi fašistinėse ša
lyse ir Sovietų Rusijoj. (S.)

Bolivijos pervarte 
krito 500 asmenų
VALPARAISO, Čilė, liep. 9.

— Paskiausiais pranešimais, 
kurie dabar gauti čia iš La 
Pažo, Bolivijos sostines, per 
birželio mėnesio pabaigoj jvy- 
kusi perversmą La Paže buvo 
nukauta 500 asmenų. Tūkstan
čiai kitų buvo sužeisti.

Turkai reikalauja, 
kad Persai suval

dytų kurdus
ANGORA, Turkai, liep. 9.— 

'Purkų vyriausybe pasiuntė ul
timatumą Persijai, reikalauda
ma, kad ji tuojau padarytų ga
lą kurdų įsiveržimams per sie
ną į Turkijos žemę.

Ultimatume sakoma, kad jei 
Persija neduosianti tuojau už
tikrinimo, kad ji suvalysian
ti puolikų bandas, Turkija vy
sianti jas per Sjeną ir bom
barduosianti Persų teritorijoje.

Latvijoj 26,000 lietuvių
RYGA, VI. 17. — Latvių 

statistikos paskelbia šių metų 
surašinėjimo davinius. Gyven
tojų skaičius, palyginant su 
1925 metais, iš l,844,j(>5 padi
dėjo iki 1,900,045. Tautybių 
atžvilgiu Latvijos gyventojai 
skirstomi šitaip: latvių 73,4, 
rusų — 10,6, žydų — 4,9, vo
kiečių — 3,6, lenkų — 3,12, 
gudų — 1,9, estų — 1,3 ir ki
tų — 0,6.

Lietuvių skaičius iš 23,192 
gyventojų nuo 1925 metų iš
augo iki 25,885.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - •
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Wilkes Barre, Pa.
g «

Policija uždirė komunistų se
sijų. Tai butą SLA. lietuviš
kų bolševikų mitingas...

«< —--------
“Sunday Independent” iš lie- 

< pos 6 <1. rašo tokią žinią:
Pavedus policijos šefui Rus- 

' sel Taylor išsklaidyti susirin- 
' kimą,. detektyvų skvadas per-
• eitą naktį įėjo į teatro Orphe- 
» um salę ant trečių lubų ir nu

traukė tariamų radikalų mi-
* tingą. Apie 100 vyrų ir mo

terų, tame tarpe skaičius jau
nų mergaičių, sėdėjo salėj ir

• klausėsi kalbos, bet kai tik de
tektyvai pasirodė, paskubomis

* puolė lauk.
Filipas Frankfield, 23 m. am

žiaus, iš 602 Linden Avė. 
Scranton ,kurs buvo jau mies-

* to policijos areštuotas už pra
kalbą komunistų Gegužės die
ną, vėl tapo areštuotas susi-

• rinkime ir paimtas sargybom 
Jis aiškinosi atvykęs i šią sek- 
ei ją lankyti draugų ir nema
nęs kalbėti mitinge. Ji ištardė 
šefas Taylor savo buste ir pa
leido su paraginimu tuojau ap
leisti miestą.

Mitingas, sulig audiencijos 
narių, buvo vedamas Lietuvių 

” Susivienijimo Amerikoj, labda- 
rybes ir apdraudos organizaci- 

; jos, ir buvo išduodami rapor
tai iš neseno seimo Chicagoje. 
Tačiau policija pareiškė, kad 
tai yra Susivienijimo frakcine 
grupė ir turi komunistines ten
dencijas. To būrio netikėtas 
išsinešdinimas, kad jie ritosi 
nuo antro aukšto laiptais, at
kreipė rimto susidomėjimo ir 
policija turėjo daryti tvarką 
tarpe praeinančių ir mitingo 
dalyvių, kad eitų savo keliu.

Franfield laike savo arešto 
prieš kelis mėnesius buvo nu
baustas $10 ir išlaidas. J ii 
apeliavo Į teismą, kurs dar ne
pasibaigė.

Lee Park, Pa.
Iš SLA. 68 kp. susirinkimo 1

Liepos G d. įvyko 68 kp. su
sirinkimas. Narių atsilankė 

' mažai turbut dėl šilto oro.
• Svarbiausia šiame susirinkime 

buvo raportas delegatų iš SLA.
•’ 36-to Seimo Chicagoj.• •

Raportą išdavė dėl. St. Žu
kauskas. “Progresyvių” pora 
narių šoko “kritikuoti” rapor- 

*' ta. Bet biskį pašturmavus ra
portas buvo didžiuma balsų 
priimtas. Skaitytas laiškas nuo 
SLA. 7-to Apskričio sekreto
riaus, kad yra šaukiamas ne
paprastas suvažiavimas ant 27 
d., liepos Union Hali 12 E. 
Market Str. Suvažiavimas yra 
šaukiamas SLA. Seimo įvykių 
apsvarstymui. Kokie bus SLA. 
7-to Apskričio tarimai prane
šiu vėliau. —St. Žukauskas.

Harvey, III.
SLA, 289 kuopęs susirinkimu?

Liepos 3 dieną įvyko musų 
SLA. kuopos pusmetinis susi
rinkimas. Nariai buvo kviesti 
atvirutėmis ir susirinko pusė
tinai. Pirm. A. S. Skirmon- 
tas atidarė susirinkimą 8 vai. 
vakaro.

Svarbiausias susirinkimo ti
kslas' buvo išklausymas delega
tų raportų iš SLA. 36 Seimo, 
ši kuopa nuo pat susitvėrimo 
dar niekuomet nebuvo delegatų 
į seimus siuntusi.

Pirmiausia tapo perskaitytas 
protokolas iš pereito susirinki
mo ir priimtas. Toliau sekė | 
vairių komisijų raportai. Išva
žiavimo komisija išdavė ra

portą iš rengto birželio 22 d. 
išvažiavimo, kurs buvo su do
vanomis' ir laimėjimais. Tas 
išvažiavimas davė kuopai $91.- 
91 pelno.

Seka delegatų raportai iš 
Seimo. A. Skirmontas ir A. 
Ambutas išdavė savo raportus 
ir išaiškino nariams svarbes
nius SLA. Seimo Chicagoje į- 
vykius ir kas ten tikrenybėje 
atsitiko. Delegatams viską 
plačiai papasakojus raportas 
tapo priimtas.

Pakeltas klausimas, kad 
“progresyviai” traukia SLA. 
.teisman ir nori pasiimti Susi 
vienijimo turtą i savo rankas. 
Kilo diskusijos ir musų drau- 
gučiai šokosi ginti trukšmada- 
rius, kad girdi, ir teismas jų 
nebandęs. Brangučiai dargi 
pagyrė triukšmadarius, saky
dami, koks jfirdi ir seimas bu
tų be muštynių!

Bet tikrenybėje pasirodė vi
sai kas kita. Triukšmadariai 
manėsi smurtu ir triukšmu už
valdyti Seimą, bet kada to ne
atsiekė, tai dabar mėgina teis
mo pagelba pasigrobti SLA. 
turtą. Dabar kiekvienam SLA. 
nariui yra aišku, kas dirba or
ganizacijos labui, o kas tiktai 
tyko iš pasalų pasinaudoti sve
timu darbu ir turtu.-^Narys.

“Aukso” šalyje
Laiškas ir Urugvajaus

Pereini vakare per Monte- 
video gatves: iReconųuista, 
Paraguay, Zobala, nuvažiuoji į 
Montcvideo priemiestį Cerro, 
kur gyvena daugiausiai lietu
vių ir paskęsti į aimanų ban
gas.

Sulysę, išbalę, pamėlynavę ir 

suvargę, nuplyšusiais drabu
žiais ir supiaustytais batais, 
(nuo ilgo darbo ieškojimo, su
tinsta kojos, dauguma perplau
na keliose vietose batą, kad ga
lėtų jame tilpti koja), slankio
ja alkani, be darbo lietuviai. 
Nemokėdami nei žodžio castil- 
lo kalbos. neturėdami cento, 
nei darbo, badauja, skursta ir 
neša milžinišką vargo naštą, 
nesenai atvažiavę į “aukso” 
šalį lietuviai.

Baisu žiūrėti i tokius, kurie 
išbuvę po kelias dienas ne.val- 

igę, kurių nakvynė gatvėje ir 
! lova trotuaras.

Šiandie Montevideo jau pri- 
skaitome virš penkių tūkstan
čių lietuvių, ir iš šio skaičiaus 
tik maža dalis, kurie turi nuo
latinius darbus, uždirba vidu
tiniškai ir gyvena žmoniškiau. 
Dauguma užsidirbę vasaros lai
ku kiek centų, žiemą būdami 
be darbo, viską išleidžia ir pa
skęsta j skolas.

Dabar jau sustojo ūžę fabri
kai, sumažėjo statybos darbas, 
dauguma dirbusių vilnų bara
kuose paliuosuoti. Kada jie 
vėl ims dirbti, nežinia, o šian
die, maistui, butui, šviesai ir 
visam pragyvenimui, krausto
si iš darbininko kišenės pasku
tiniai centai.

Vien skurdas, vargas ir di- 
džiausioš kančios.

Darbininkai staugia bado 
kankinami ir šaukia sužvėrėju- 
sį Smetoną gelbėti, bet šiš 
puotauja baliuose ir užsikim
šęs ausis nukrato rankas.

Baisu! Baisu žiūrėti į ba-! 
dalijančią ir svetur žūstančią ' 
darbo minią. Visvien, anksčiau, i 
ar vėliau subiręs fašisto kau
lai, ir gyvi likę vargdieniai ( 
grįš j gimtą šalį.—Albe G.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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“Naujienų” Ekskur
sija į Lietuvą

• —t | ———

Rašo Barbara Rumšienė jau iš 
Lietuvos

Gerbiami “Naujienų” skaityto
jai,

Pranešu jums visą kelionę 
kaip nuvažiavome į Lietuvą. 
Visą kelionę važiavom gerai ir 
smagiai. Iš Chicagos pirmiau
sia važiavome iki Buffalo: čia 
reikėjo palaukti valandą ir pu
sę, tad mums davė, tokius ma
žus treinukus ir visus nuvežė 
į Niagara Falls. Svarbu kiek
vienam gyvam pamatyti tą 
milžiną krioklį. Grįžę išvažia
vom į New Yorką. Ten suso
dintus į bus'us mus nuvežė sta-. 
čiai į laivą Leviathan. Visiems 
tikrai patiko. Justi nepaju- 
tom kaip praplaukę 5 dienas ir 
pusę atsiradome Londone.

Londone busais nuvežė mus | 
į didelį viešbutį (hotelį), kur 
visiems davė po atskirą kam
barį su visais patogumais, ir 
Vakarienę, pusryčius, pietus

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

ASSOCIATION
AR JUS TURITE KOKIŲ 

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

ninkais? *
Apsisaugokit prieS kokius nors nesma

gumus ir keblumus su rendauninkais.
Gaukite penkių ir tris dešimt dieni] 

pareiškimus dykai.
Gaukite iysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkit apdraudos palis.*] prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidOjimo prie šios associaeijos, 

buvimas namo savininku bus vien sma
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bilc laiku, diena ar vakaro.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4050 South Asliland Avė., 2 augštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulcvard 7«7«

X-------------------- - ------------------------- J 

be. jokio atlyginimo.
Atvažiavo iš šerburgo USL 

atstovas Lietuvai p. Liūtas, la
bai maloniai visus priėmė ir 
pasveikino. Tada susodinę į 
didelius busus pavažinėjo po vi
są Londono miestą, parodė 
svarbiausias vietas, ir tada 
traukiniu nuvežė prie mažes
nio laivelio. Pradžioj nusigan
dome, nes po Leviathano tas 
laivas atrodė tikrai mažutis. 
Bet toliau pasirodo, kad buvo 
dar geriau kaip ant paties Le
viathan, nes čia buvom visi 
saviškiai, vienos dvasios, lietu
viai, tai šokom, dukom, daina
vom ir visokius juokus krė- 
tėm. Su mumis buvo p. A. B.

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA 
RAKANDŲ 
KRAUTUVE

Augščiausios Rūšies
SEKLYČIŲ SETAI 
Miegamųjų kambarių 

SETAI ,
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI
PEČIAI 
KAURAI IR 
RADIOS

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St.

v. ■■■---- ------ - --- --> 

Strimaitis, atstovas p. Liūtas, 
ponia Zolpienė ir daugiau žino
mų žmonių, bet smagu buvo 
kad čia nebuvo skirtumo, visi 
buvo lygus su paprasčiausiu 
darbininku ir sykiu kaip viena 
šeimyna. Vienu žodžiu buvo 
labai gera ir smagi kelionė.

Kaip atvažiavome į Klaipė
dą, mus priėmė su muzika, gė
lėmis ir dainomis. Kiekvienai^ 
prisegė po bukietą, ir tada nu
vežė į hoteiĮ, kaip Lietuvoj va
dina viešbutį. Viešbutis taip 
gražiai įtaisytas, kad stačiai

j St. Lawrence Kelias Tiesiai i 
į> HAMBURGĄ - i Visas Vietas

Pilnos smulkmenos ir visos kai
nos huo jūsų vietos atstovo arba 

E. A. KENNEY, 
Steamship General Agent,

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

Canadian Pacific
Pasaulio Didžiausia Keliavimo Sistema.

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGI JUMS PATARNAUTI

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

I S. P. Kazvvell & Co. |
2839 W. 63rd St. i

S Tel. Rcpublic 8§99

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

| B. V. Milaszewicz
§ 4600 So. Wood SL

S Tel. Virginia 0117

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

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

..'V

Rusiškos ir Turkiškos Vaitos
12th STREET 

Tel. Kedzie £902

3514-16 Roost velt R(L 
arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. ILL.

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

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

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

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

Ketvirtadienis,- liepi—10, ’j30

netikėjau Lietuvoj tokio maty
ti, o žmonių mandagumas: ka
rininkai ir visi lietuviai tikrai 
nuoširdus buvo. Valgėme ho- 
tely pusryčius, labai mandagiai 
patarnavo ir nė vieno cento ne
ėmė atlyginimo.

Patariu visiems “Naujienų” 
skaitytojams važiuoti per 
“Naujienas”.

Su pagarba visiems, 
Barbora Rumšienė.

P. S. P-nas Liūtas davė labų 
dienų p. Bypkevičiui ir vi
siems Naujieniečiams.

LIETUVOJE
Tik 4 dienos didžiojoj juroj, plau
kiant iš Montreal gražiuoju St. 
Ijawrence keliu! Patogus geležin
kelio susisiekimas iš Hamburgo 
su visomis vietomis Lietuvoje. 
Trečia klesa, ant Canadian Paci
fic laivų, yra pasižymėjusi rui
mingomis kajutomis, pastebėtinai 
geru maistu ir dideliais, saulėtais 
deniais. Round trip vos tik $181 j 
Klaipėda. Greitieji tiesus trauki
niai i Montrealą. Nėra susitruk- 
dymo—nėra hotelių išlaidų.

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145
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Pabaltijo Darbo Studentija
l atvių socialistai studentai sve

čiuose pas Lietuvos Žaizdri- 
ninkus.

Pabaltijo socialdemokratinės 
studentijos tarpe yra artimi 
nuoširdus santykiai. Kas antri 
metai įvyksta Pabaltijos socia
listų studentų federacijos kon
gresai. Šiemet kovo mėn. žaiz
dri ninkai buvo nuvykę į Rygą, 
o birželio mėn. 7—9 d. Rygos 
soc. studentų ekskursija viešė
jo Kaune. Ekskursija buvo su
organizuota soc. stud. “Klints” 
d-jos iniciatyva.

Stoty, atvykusius greituoju 
traukiniu, svečius pasitiko 
žaizdrininkai. Papusryčiavus ir 
kiek pasilsėjus, pradėta apžiū
rėti Kaunas. Pirmiausia sve
čiai buvo nuvesti į Miesto Li
gonių Kasą, kur drg. K. Bie
linis davė šiek tiek paaiškini
mų. Iš kasos, pro “Raidės” 
spaustuvę, visi nukeliavo pasi
žiūrėti čiurlionies galerijos ir 
atidaromos Meno mokyklos mo
kinių parodos.

Čiurlionies galerijoj svečiai 
ypač susidomėjo dievukais. 
Latvijoj niekur tokių dievukų 
ir kryžių nėra. Vieną kitą kry
žių esą galima pamatyti Lat- 
galijoj, labiausiai atsilikusiame 
Latvijos krašte, kur žmonės 
gyvena nuvargę ir nekultūrin
gi.

Ir vėliau buvo progos sve
čiams pamatyti musų Lietuvos 
‘‘šventumą”. Bažnyčia prie 
bažnyčios, o tose bažnyčiose 
besimeldžią žmonės vertė sta
čiai stebėtis, kaip dar Lietu
voj garbinamas Dievas, nors 
dažnai ir su “išrokavimu”. 
Tai, esą. labai primeną suny
kusią ir suvargusią Latgali ją, 
baronų ir dvarininkų apsėstą.

Po pietų univ. salėj įvyko 
bendras posėdis.

Birželio 8 d. svečiai ir žaiz
drininkai dviem autobusais bu
vo išvažiavę pažiūrėti Kauno 
apylinkių. Gražios Kauno apy
linkės svečiams labai patiko, 
nes Rygoj tokių vietų nėsą.

Birželio 9 dieną 7 vai. vak. 
“Varpo” salėje buvo bendra 
vakarienė. Salės gale ant sie
nos raudonam fone sveikini-

riša stipresni ryšiai, negu tau
tų artumas. Kalbėdamas apie 
Latvijos socialdemokratus, pa
žymi, kad jie nepasiduoda iliu
zijoms, viską vertina realiai, 
todėl ir latvių socialdemokratų 
judėjimas stipresnis.

Socialistai studentai yra ma
ža dalelė to didelio socialisti
nio judėjimo, apėmusio visą 
pasaulį, o socialistai yra nau
jojo pasaulio kūrėjai. Darbi
ninkų klasė turi tokią jėgą, 
kad’ darbininkų judėjimo nie
kas
nuo pergalės vis į naują per-

nesustabdys. Mes einam

Drg. J. Grinvalds sveikina 
lietuvius “Klints” d-jos vardu. 
Svečiai atvažiavę pas’ žaizdri- 
ninkus arčiau susipažinti su 
Lietuvos darbininkijos judėji
mu ir jos kovomis. Linki pa
tvarumo. Reiškia vilties kitą 
kartą susitikti kitokiose sąly
gose. ' Prašo perduoti linkėji
mus izoliuotiems draugams. 
Draugo J. Grinvaldo .kalba pa
lydėta karštu plojimu.

Paskutinį žodį taria drg. St. 
Kairys, vyresniųjų socialdemo
kratų vardu. Pabrėžia Latvi
jos ir Lietuvos socialdemokra
tų santykių nuoširdumą ir lat
vių soc. dem. pagalbą lietu
viams visuose sunkiuose, poli
tinio ir socialinio veikimo mo
mentuose, ypač pastaraisiais 
metais. Paliečia socialdemokra
tų norą, darbą ir rūpesčius 
Pabaltijo Sąjungą įkurti. Ypač 
minėtini paskutinio Bygos kon
greso darbai. Linki jaunie
siems pakankamai energijos 
dirbant senesniųjų pradėtąjį 
darbą ir su naujomis jėgomis 
stoti į jų pasitraukiančių ei
les.

12 vai. svečiai buvo palydėti 
nemažo būrio kauniškių į sto- 

, . - ti. Čia vėl nuoširdžios kalbos
vardu sveikina L. atsisveikinimas. Traukinys 

Kutra Džiaugiasi ma-lušvilja Draugai ,atviai šau. 
taip artimai susidniu- k.a mums .<Brivi sve.iks!” ir 
socialistus studentus. ..sitaria u- demokrati Lie. 
d-ja esanti iškėlus. L Mūsiškiai šaukia valio 

kad salia bendros , , :, . latviams.Studentų sąjungos, | Neužmirštama idcjos draugų 
“Brivi sveiks!” skambėjo, kol 
traukinys išnyko tamsumoje.

Biedrs.

rio šuviu ją užmušė vietoj. Tai 
atlikęs, dingo. < Bet jis vos tik 
vieną parą tesugebėjo slėptis. 
Birželio 2 dieną ateita jo į tė
viškę ir atsigulta klojime; čia 
jį apsupo policija. Brolis užli
pė ant šieno ir pareiškė jam: 
‘‘(Broli, pas tave jau svečiai at
važiavo!” Tada jis nieko ne
laukdamas išsitraukė revolve
rį ir paleido apie 8 šūvius į 
duryse stovinti policijautą p. 
Petrėną, bet nekliudė. Matyda
mas neištruksiąs persišovė gal
vą. Kišenėje* rado laiškų, kur 
jis atsisveikina su motute, vi
somis giminėmis ir Tcklyte, pa
reikšdamas, kad “tave ir dan
guje mylėsiu”. Persišovęs tuo
jau nuvežtas j Utenos apskr.

Prigėrė
14. Kulių v. VcštuvėnųVI.

km. prūde b’esimaudydamas pri
gėrė įto paties kaimo gyvento
jas Kazys Skulskis 25 m. amž.

VI. 15. Zarasų ap. Dusetų 
v. Drageliškių km. bežaisdamas 
prie upelio Antanas Grudys 4 
metų amž.

VI. 10. Mariamp. aps. Bal
bierišky Įkrito į prūdą ir pri
gėrė Vasiliauskas Stasys 6 me
tų amžiaus.

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

nio keblumuose.
Mes galime susitarti su jūsų kredito

riais ir padaryti tokį susitarimų, kuris 
leistų jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

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

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

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

46150 South Ashland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

CORRE & SPAJt, Advokatai Landlords 
Association

t

-T

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag

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

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kudi- 
kių ligų.

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

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

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

Kas Dedasi Lietuvoj
Šiurpulinga istorija

mas: “Sveiki kopėjas’ idėjas 
vieši biedri latvieši!6 (Sveiki 
bendros idėjos svečiai draugai 
latviai). Ant kitos sienos lie
tuviškas užrašas: “Tegyvuoja 
socialdemokratija!” Salė pilna 
žmonių, čia matyti svečiai, 
žaizdrininkai ir kai kurie vy
resnieji socialdemokratai. Visi 
nuoširdžiai šnekučiuojasi.

Pagaliau visi susėda aplink 
stalus. Tarpdury pasirodo uni
formuota policininko figūra.

Pirmasis svečius pasveikina 
žaizdrininkų atstovas. Jis iš
reiškia džiaugsmą, kad jau tre
čia diena galį kartu praleisti 
laiką su brangiaisiais svečiais, 
arčiau susipažinti ir pasišnekė
ti. Nurodo latvių socialdemo
kratų įtaką savo krašte ir jų 
reikšmę Lietuvai.

Antruoju kalba gerb. Univ. 
Rektorius prof. V. Čepinskis. 
Rektorius linki giminingų tau
tų susiartinimo. Jam tekę bū
ti Libavoj direktorium, ir ten 
jautęsis daug geriau, negu, sa
kysim, Maskvoj ar Petrapily. 
Tautų artumas veikia į žmo
gų. Pareiškia savo pažiūras 
dėl socializmo ir linki jaunie
siems socialistams pasisekimo 
ir pataria vengti rytų socialis
tų tarpe pastebimo vulgariško 
dogmatizmo.

Perskaitomas gautas politi
nių kalinių soc. stud. žaizdri
ninkų sveikinimas svečiams, 
atvykusiems iš demokratines 
Latvijos. Sveikinimas sutinka
mas karštu plojimu. Visi su
stoja, ir draugai latviai sutar
tinai ir galingai politiniams ka
liniams sušunka tris kartus 
“Brivi sveiks!”

Varpininkų 
stud. J. 
tydamas 
gavusius 
“Varpo”
sumanymą 
Pabaltijos 
reikia Įkurti pažangiųjų demo
kratų studentų sąjungą. Reiš
kia vilties, kad su šios dienos 
svečiais gal teks pasimatyti 
vėl ir dirbti kartu toje sąjun
goje.

Sveikindama svečius, soc. 
stud. aušrininkų atstovė nuro
do aušrininkų reikšmę praeityj
ir dabartinę jų padėtį. Aušri-. TTU. i... , . ,. . , KUKTIŠKES, Utenos apsk.—ninkai nuo dabartinių sąlygų . . , . Ą.... . n Bareisi u kaimo gyventojas A.labiausia esą nukentėję. Reis-L.v .v . v. r •.. ... * i j j - čižas tarnavo paru'bezio polici-kia džiaugsmo, kad draugai . . \ v, x . . 7 . v. , loie. Jis būdamas parubezy,atviai neužmiršta savo draugų •’ J, . , . . , . matyti, turėjo mylimą, kuriosnelameje, o tokie drauga. yra() jr nesutik()
uz v1S brangiausi. I. |1()l.ais Tada ..g . žo

Dar kalba stud. soc. sionistų L. . Sekmadieilį> biržcli(> i 
atstovas. Nurodo buržuaz.jos a(Cjo jis pas savo Tek. 
puolimus, demokratijos griovį- • vicnai minutd ją papra. 
mą ir kėsinimąsi siaurinti s u- • prješkilmbari, kur revolve- 
dentų teises, išleidžiant nepri-1 
imtinus universitetų statutus.

Pabaltijo Soc. Stud. 
ei jos vardu kalba drg. 
Vitols. Jis nurodo dvi 
tucijų rūšis: formalinę 
line bei jų santyki. Darbinin-| Nuga-Tone, kadangi jis Išvalo sistema nuo

T v v *■ silpninančių nuodų, gimdančių šias nesma-ku klasė kovoia dėl demokra- gla8 n*a8 lr Švelniai, pagelblngai stimuliuoja t\tci»u Kuvvjd, uci ucmuMO visus organus ir suteikia naudos jų veikimui 
tijos, nors už tai yra pers’ekio- ^aU81te ^VUI'^ ir gyvenimo
I.ITVV.I iv l/onl-inomo nidnmi Nuga-Tone pagelbėjo milionams žmonių, jama ll kankinama, puuoma kurie pusgyviai tęsė gyenimo dienas. Jie bu- 

kazematuose ir kalėjimuose, pagerino jn sveikatą, suteikė jiems didesnę
i, - i • • i» i j spėkų, daugiau jėgos. Leiskite jam prlro-Kalbedamas apie socialistų stu- elyti savo vertę jūsų dalyke.

v , . . .vii- . J'18 Kalite gauti Nuga-Tone bile kuriojdentų uždavinius, iškelia rei- aptiekoj. Jeigu aptiekininkas neturėtų jų, 
...... paprašykite jį užsakyti jų dėl jus iš savo kalą studentams būtinai daly-| užberto, 

vauti darbininkų judėjime, tuo 
stiprinant darbininkų klasę. 
Taip pat reikia ugdyti darbi
ninkų klases jėgą, ją organi
zuojant ir kelti darbininkų kla
sinę sąmonę. Baigdamas savo 
kalbą linki žaizdrininkams ge
riausio pasisekimo šiuos užda
vinius vykdant gyvenime.

Drg. Anatolius Rapoport nu
rodo į dažhas dar kalbas dėl 
lietuvių ir latvių tautų broly
bės. "Nepaprasta “brolybė”: 
Lietuvos darbininkai Latvijoj 
samdomi, pav., daug mieliau, 
negu latviai, nors ir pas juos 
bedarbių yra nemaža. Arba 
Latvijos prezidentas iš tos di
delės brolybės buvo nuvažiavęs 
Estijon ir Lenkijon, o Lietu
von atvažiuoti nesiteikė. “O 
mes vis dėlto atvažiavom, nors 
apie brolybę mažiau kalbam.” 
Latvius ir lietuvius socialistus IT>ietų, nuo 5 iki7:30 vakaro. NedS-

„ , . Jeigu jus žudote savo
Ve,dera- svarumą ar spėkas 
Edgars
1 4.’ Praradimas svarumo ar spėkų, prastas
KOnstl- apetitas, virškinimo pakrikimai, inkstų ar 
. pūslės įdegimas, bemiegės naktys, xsusilpn5ju-ir rea- sion nervų jėgos, pakrikę organai, nykstanti 
... I sveikata ir spėkos, greitai pasiduoda

SpedallstM gydyme chroniškų ir aauju U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas Išegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugry*. Ei* 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegsaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State St. 
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TŠMOKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresiu moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
plomos išduodamos. Ra- 

t šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. LakeSt. 10 fl.--- -----  - J

■ DEL JŪSŲ ŽOLYNŲ IR PAPARČIŲ ■ 

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI- 
NINKUS IR SEKLIŲ SANKROVOSE

(ZENKE’fi)

New Plant Life
I__________-I

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

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

3109 West 63rd Street

Čia Pat NAMIE
Dėka visai eilei laimingų apystovų, jus turite vieną 

iš didžiausių šalies bankų beveik prie pat savo namų— 
ir su šiuo banku kiekvieną patarnavimą, kurį teikia 
tokis bankas.

Svarbiausia to priežastis yra skubus ir didelis parei
kalavimas gyvulių yardų. Jų reikalai teikia jums pa- 
rankumą.

Daugiau kaip 40,000 kostumerių patyrė tą faktą ir 
naudojasi pas mus nepaprastais bankiniais paranku- 
mais. Šeimininkės ir biznieriai, bankieriai ir fabrikan
tai, visi jie atlieka savo bankinius rekalus čia, čia pat 
namie, su didžiausiu lengvumu ir kiekvienu paranku- 
mu čia pat ant vietos.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDSTRUST&SAVINGS BANK

AND
THE STOCK TAROS SAFETY DEPOSIT CO.

4150 SO. HALSTED STREET
v

I
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FAŠIZMAS FAKTŲ ŠVIESOJ

Net fašizmo simpatizatoriai negali paslėpti to 
fakto, kad Italijos juodmarškiniai naudoja prievartą. 
Gal jie tik dėl to ir simpatizuoja fašizmui, kad pasta
rasis nesidrovi naudoti žiaurias priemones. Juk yra 
žmonių, kuriems žiaurumas ir prievarta suteikia ma
lonumą, Todėl, sako G. E. Modigliani, juodmarškinių 
oponentai privalo naudoti tinkamą antidotą: jie priva
lo nurodyti, kad fašizmas remiasi ne tik prievarta, bet 
ir apgavyste.

Žinoma, ir kitų šalių politiniame gyvenime ne
trūksta apgavystės ir komedijos. Bet ten visokie sukti 
politikieriaį atsiekia savo tikslų tik ačiū tam, kad pi
liečiai nėra pakankamai susipratę arba negina savo 
teisių. Kas kita fašistinėj Italijoj, kur įstatymai užgi- 
ria prievartą, o reikalui esant išleidžiama specialus pa
tvarkymai prievartos aktų pateisinimui. Mažai kam 
tėra žinoma, kad Italijoj ne visi piliečiai prieš įstaty
mus tėra lygus. Fašistams yra taikomas vienokis įsta
tymas, o nefašistams — kitokis. Jeigu, sakysime, fa
šistas dalyvauja užpuolime antifašistinio laikraščio ir 
tampa nušautas, tai jo gimines gauna pensiją. Gauna 
jis pensiją ir tame atvėjyj, jei tampa sužalotas, žo
džiu sakant, fašistai naudojasi tokiomis pat teisėmis, 
kaip kareiviai karo metu: už žmogžudystės papildymą 
jie prieš įstatymus neatsako, o jei tampa užmušti arba 
sužaloti, tai valstybė moka pensiją.

Tipingi fašistų apgavystės pavyzdžiai yra fašisti
nis parlamentas, kuris nėra jokis parlamentas, ir fa
šistinė darbo unijų organizacija, kuri nėra nei organi
zacija, nei darbininkų unija.

Fašistų rinkinių įstatymas praktiškai draudžia- ką 
nors rinkti. Parlamento rinkimuose negali būti dviejų 
priešingų kandidatų. Savivaldybių rinkiniai visiškai ta
po panaikinti. Piliečiai neturi jokio balso, neturi teisės 
kritikuoti valdžią ir jos darbus.

Tik fašistų partija Italijoj tėra legališka, — visos 
kitos negali atvirai veikti. Net religinės, filosofiškos 
bei kultūrinės draugijos negali nominuoti kandidatus. 
Tiesą sakant, ir patys fašistai negali pasirinkti kandi
datus. Fašistų partija yra organizuota tokiais pat pa
grindais, kaip armija, kur paprasti kareiviai neturi 
jokio balso. Visus fašistų partijos viršininkėlius pa
skiria Vyriausioji Taryba, kuri faktinai ir atlieka vi
sus rinkimus. Taryba iš patiekto jai sąrašo pasirenka 
kandidatus, už kuriuos piliečiai turi balsuoti. Jokio 
kito pasirinkimo nėra: piliečiai turi balsuoti arba už 
siūlomus kandidatus arba prieš juos. Balsavimai fak
tinai nėra slapti, ir kiekvienas pilietis, kuriam gyvas
tis ir sveikata yra brangi, balsuoja už siūlomus kandi
datus.

Užsienyj tie dalykai mažai kam tėra žinomi. Ir ka
da tapo paskelbti taip vadinamo 1928 m. plebiscito re-Į 

zultatai, tai

.........................      ———— - ■ —............■■■■,■ ... ,.R --------------- ------------- -----------------------
' , • A * > t < '

sur gyventojų buvo entuziastingai sutiktas. Laike to 
savo maršruto jis pasakė keletą karingų kalbų, parodė 
sugniaužtą kumštį franeuzams, visai nesiskaitydamas 
su tuo, ką jo ministeriai pasakė Londone ir Genevoj.

Visa tai, sako Modigliani, buvo tik ciniškas vaidi-
Inimas, kuris galėjo suklaidinti kitataučius, bet ne ita-1 Vienas Kauno aukštosios mo 
lūs. Faktas yra tas, kad Italijoj reiškiasi didelis nepa
sitenkinimas. Abruzzi, Calabria ir ; _ 
provincijose jau įvyko keli valstiečių sukilimai, kurie 
neapsiėjo be kraujo praliejimo. Fašistiški įstatymai 
streiką skaito prasikaltimų. Bet nežiūrint į tai, Lom
bardijoj, Piedmonte ir kitur įvyko streikai,, kurie buvo 
brutališkai likviduoti. Yra žinomi keli atsitikimai, kad 
fašistų milicija atsisakė kovoti sukilėlius ir streikinin
kus. Pradeda vystytis studentų ir intelektualų slaptos 
organizacijos. Platinasi nelegąlė spauda. Nepasitenki
nimas dabartiniu režimu nuolat didėja. Tarp pačių fa
šistų nėra pilno sutikimo, — jų nuomonės kaikuriais 
klausimais žymiai skiriasi.

Prie tokių sąlygų būtinai reikėjo sugalvoti kokį 
nors baubą, kad nukreipti žmpnių akis nuo tikrosios 
dalykų padėties. Ir tas baubas tapo sugalvotas. Laike 
savo maršruto Mussolini tik ir kalbėjo apie karo pa
vojų. Girdi, tėvynei gresia pavojus. Tad dabar ne lai
kas varinėti visokią politiką. Visa tautos energija tu
ri būti pašvęsta tam, kad atremti priešų pasimojimą.

Tos karingos kalbos sukėlė Europoj nerimą. Pra
dėta iš tiesų kalbėti apie karo galimybę. O to Italijos 
fašistams kaip tik ir reikėjo. Nuo žmonių akių tapo 
paslėptas ekonomiškas fašistinio režimo nusibankruta- 
vimas; kaikuriam laikui praėjo sukilimų pavojus. Ži
noma, tos fašistų vado karingos kalbos yra, taip sa
kant, žaidimas su, ugnimi. Bet tokiems avantiūristams, 
kaip Mussolini, tatai nieko nereiškia.

kokio protesto akto, bado 
streiko ir t.t. kitose arešto, vie
tose, bus įkalinami tame forte, 
Tame drėgname ir šaltame De
vintame Forte tie kovotojai 
yra stačiai perduodami giltinei.

. kyklos mokytojas nesenai kar- 
ypatingai Puglia čiai išsitarė, kad Lietuva ga

lės dabar didžiuotis vien savo 
kalėjimais.

“Šiuo momentu randasi apie 
300 Socialdemokratų Lietuvos 
kalėjimuose, tame skaičiuj M. 
Galinis, buvęs seimo narys, ir 
astuoni studentai, priešaky su 
M. Šveikausku, Pabaltijos So- 
cialistų Studentų Federacijos 
Valdybos nariu. M. Galinis ir 
M. Šveikauskas buvo pasmerk
ti mirti ir paskui jų pasmerki
mas tapo pakeistas amžinu ka
lėjimu. Be to dar būrys drau
gų, įimant M. Markelį, Seimo 
narį, randasi Varnių koncen
tracijos 
kaliniai 
nesti ją, 
kritus'.

stovykloj. Politiniai 
nebuvo įtraukti j am- 
' išleistą Voldemarui

Lietuvos valdovus vėl bombarduoja

Studentąi turi daugiausia 
laisvės

“Reikia priminti, kad Social
demokratų Partija tapo vėl le
galiai pripažinta 1929 metų ru
denį, bet nežiūrint į tai visoks 
veikimas yra praktiškai už
draustas. Ligi dabar buvo ga
lima atlaikyti vos vienas na
rių susirinkimas sostinėj, ir 
tas pats buvo policijos daboja- 

Socialdemokratų 
neleidžiami už 

Net Socialistines 
organizacijos ne-

dauguma patikėjo, kad Italija išsirinko 
tokiu pat budu, kaip tai daroma kitose 

1 't*.
taip pat mano, kad Italijoj randasi dar-Daugelis

bininkiškos upijos. Ten visi darbininkai, kurie priklau
so ir kurie nepriklauso unijoms, privalo mokėti unijos 
mokesnius. Darbininkai, kurie nori gauti darbo, turi- 
turėti fašistinės unijos kortą. Mat, tokiems darbinin
kams darbo gavime suteikiama pirmenybė. Bet niekuo
met tie “unijos” nariai nelaiko susirinkimų savo rei
kalams apsvarstyti. Retkarčiais jie yra pakviečiami į 
mitingą, kur “unijos viršininkai” išduoda savo rapor
tus, Tų viršininkų darbininkai nerenka, — juos skiria 
fašistų partija arba valdžia. O taip dalykams esant, 
tos neva darbininkiškos organizacijos yra tik šlykš
čiausi unijų parodija.

Bet tie dalykai užsienyj nėra žinomi. Todėl dau
guma mano, kad italai mėgsta fašizmą. Tuo labiau, 
kad parlamentas entuziastiškai garbina Mussolini, o 
darbininkai en niasse stoja į fašistines unijas.

Tokiu tai budu fašistiniai įstatymai pridengia 
žiaurią ir cinišką prievartą, kuriai Mussolini duoda 
“autoritetingos demokratijos” vardą.

Apie gegužės vidurį Mussolini aplankė Tuscany ir 
Milaną. Visur jį lydėjo būriai fašistų, kurių kelionės 
išlaidos buvo apmokamos. Tie fašistų būriai sudarė 
“entuziastišką publiką” ir kėlė savo vadui ovacijas. Na, 
o fašistiški laikraščiai paskui rašė, kad Mussolini vi-

Nežiūrint, kad Valdemaras nu
virto, diktatūra tebesiaučiia. 
—Politiniai kaliniai tebekali- 
nami. — Diarbo Internaciona
las reikalauja atstatyti or
ganizacijų laisvę. — Teismas 
išteisino Socialdemokratus.

Tokiu antgalviu įdėjo “New 
York Times” liepos 6 d. nume
ry sekama straipsnį apie Lie,- 
tuvą:

Nors Augustinas Voldema
ras, Lietuvos eks-premjeras, 
kurs atsisakė rugsėjo 19 die
ną 1929 m., išlaikęs savo pos
tą nuo gruodžio 17 d. 1926 me
tų. kada prezidentas Antanas 
Smetona įvykdė valstybes per
versmą prieš Socialistų ir Liau
dininkų koaliciją ir įvedė dik
tatūrą, matomai nebeteko savo 
politinės’ reikšmės, tačiau re
presijų sistema, įsteigta jo 
(Voldemaro) režimo laikais su 
mažomis modifikacijomis tebe
viešpatauja kaip ir pirma pra
neša žinios randamos Europos 
darbo ir liberalų laikraščiuose.

Apgailėtina, kad kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklos vis 
tebėra pilnos socialistų, komu
nistų, darbo unijų vadų ir ki
tokių oponentų valdžios, kuriai 
pirmininkauja Jonas Tūbelis ir 
kad to premjero pažadai atsta- 

konstitucinę tvar- 
įvykdyti. Tačiau 

tvarkos užsienio
ką nebuvo 
dabartines 
kritikai pripažįsta, kad Lietu
vos teismai dabar labiau atsi
žvelgia į politinius teisiamuo
sius, negu pirma. Berlyno Vos- 
sische Zeituug korespondentas 
Kaune pranešime iš birželio 
2 d. minėdamas apie išteisini
mą 8 socialdemokratų vadų, 
kaltintų neva pasikėsinimu nu
versti valdžią, primena, kad 
Voldemaro laikais “išteisinami 
politiniais kaltinimais buvo vi
siškai negalimi”.
Amsterdamo protestas Tūbeliai

Kad atkreipti pasaulio dėmė
si į suvaržymą organizacijų 
laisvės Lietuvoje, Tarptautinės 
Darbo Unijų Federacijos vyk
domasis komitetas nesenai Iš 
Amsterdamo rezidencijos pa
siuntė premjerui Tubeliui tokį 
laišką:

“Tarptautinės Daębo Uriijiį 
Federacijos vykdomasis komi
tetas skaito savo pareiga var
du 13,000,000 sujungtų orga
nizuotų darbininkų iš 28 vals
tybių, protestuoti prieš nežmo
nišką persekiojimą, kokį Lietu
vos darbo unijos kenčia nuo «

kurio laiko. Nacionalinės dar
bo unijos centras, jungęs dar
bininkus, samdomus tarnauto
jus ir prisijungusias darbinin
kų unijas, buvo Lietuvos’ vy
riausybės uždarytas 1927 me
tais. Teisė daryti susirinki
mus ir spaudos laisvė yra vi
siškai prislėgta. Streikai yra 
uždrausti. Organizuoti darbi
ninkai ir ypatingai jų vadai, 
yra persekiojamai ir slegiami 
nežmoniškiausiu budu. Dauge
lis jų žiauriai ir neteisėtai į- 
mesti į kalėjimus.

“Vardu šalių surištu su mu
sų. internacionalu, mes keliame 
protestą prieš tokią nepaken
čiamą dalykų padėtį. Musų 
protestas yra ypatingai Stiprus 
sir ypatingai pamatuotas, ka
dangi 1919 metų taikos sutar
tis be jokių rezervų pripažino 
draugijų laisvę ir teisę jungtis 
į darbo unijas ir paskelbė tai 
esant pareiga ' kiekveinos vals
tybės įeinančios į Tautų Są
jungą tas teises pagerbti. Ci
vilizuotos valstybes ne tik ga
rantuoja tą laisvės principą, 
bet taip jau pripažįsta darbo 
unijų principą neišvengiamu. 
Dėlto mes rimtai kviečiame 
Lietuvos vyriausybę atstatyti 
savo krašto darbo unijų tei
ses ir paliuosuoti darbo unio- 
nistus, kurie yra įkalinti už 
savo veikimą, darbo unijose.”

I i

Kalba apie 5000 politinių šnipų

Ką Ziųricho (Šveicarijoj) So
cialistų Internacionalo Biuras 
skaito beveik tikru vaizdu apie 
padėtį Lietuvoj, nesenai buvo 
paskelbta Rygos “Socialdemo- 
krats”, Latvijos Socialistų par
tijos organo. Ziuricho Biuras 
suglaudžia to Rygos laikraš
čio straipsnį sekamai:

“Penki tūkstančiai politinių 
i agentų. (schwalgybas), iš ku
prių 1500 yra krašto sostinėj 
Kaune, seka kiekvieną įtaria
mųjų piliečių, pasijudinimą. 
Valdžios autoritetai nesisarma- 
tina net samdyti į savo žval
gybos tarnybą 18 metų jaunuo
lius, kuriems už jų Judos dar
bą moka po $30 mėnesiui.

“Kalėjimai yra perpildyti 
Socialdemokratų U Liaudinin
kų nariais. į Vietos, kuriose 
žmonės’ buvo laikomi areštuo
ti, jau nuo senai pasidarė per 
ankštos sutalpinti visus areš
tuotus asmenis. Dėlto statomi 
nauji kalėjimai ir taip pat 
Kauno Devintasis Fortas yra 
paverstas kalėjimu. Visi politi
niai, kurie, prisidėjo prie bet

savo autonomiją, 
nepavyko visiškai 

Tačiau nežiūrint į 
atsargumą, ir čia 

agentai ir

mas. Jokie, 
susirinkimai 
Kauno ribų, 
jaunuomenė
leidžiamos daryti savo susirin
kimų. Vienintelė Socialistų 
studentų organizacija žaizdras 
džiaugiasi laisve laikyti susi- 

i rinkimus universiteto .sienose, 
ačiū tam, kad ta aukštoji mo
kykla turi 
kurios dar 
panaikinti, 
griežčiausi
įslenka žvalgybos 
paskui išduoda^ tuos, kurie, da
lyvavo susirinkime.

“Socialdemokratas”, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos cen- 
tralinis organas pradėjo vėl 
pasirodyti nuo 1929 m. gruo
džio mėnesio, kaip savaitraš
tis. Tiesa, jis yra priežiūroj 
aštrios cenzūros ir neleidžia
ma spausdinti nieko apie kritiš
kas vidaus sąlygas, tačiau yra 
lėista ginti' bendrai demokra
tinę konstituciją ir darbo ju
dėjimo bei. Socializmo reikalus. 
Dabar Socialdemokratas turi 
cirkuliacijos apie 1500, bet yra 
sprendžiama, kad jo skaityto
jų yra dešimtį kartų daugiau.

“Kitų šalių Socialdemokratų 
spauda (gaunama Lietuvoj) 
yra taip pat griežtai cenzūruo
jama ir visa kas liečia Lietu
vos fašizmą, yra iškerpama. 
Tiktai Maskvos Iz vesti j a (bol
ševikų oficiozas) yra laisvai 
pla,tina.aias po kraštų.

Darbo Unijos tebėra už
draustos kaip ir prieš Volde
maro kritimą. Tiesa, Kad dvie
jų darbo unijų įstatai tapo į- 
teikti įregistruoti prieš tris 
mėnesius, bet ligi šiai dienai 
negauta jokio atsakymo”.

Pranešama, kad vienintelė 
šventė, Pirmoji Gegužes, tarp
tautinė darbo švente. Lietuvoj 
buvo leista minėti Universite
te. Ta šventė buvo lankyta 
keistos šimtų studentų.

Lietuvoj neleido Kul 
toros kongreso

“Liet, žiniose” randame, pa
skelbimą: “Lietuvos Kultūros 
Sąjungos Tarybos šauktas., š, 
m. birželio 19 d. Kultūros kon
gresas neįvyks, kadangi jam 
leidimas parodos metu nėra 
gautas”.

Tai tiek pranešama. Tačiau 
tame trumpame pranešime glu
di skaudi tiesa, skelbianti, kad 
“1930 Vytauto didžiojo me
tais” Lietuvoj galutinai prisi
kėlė Muravjovo koriko dvasia.

Amerikoj, Chicagos 1933 me-

tų šimto metų paroda dar bus 
tik už trijų metų, o jau įvai
riausios kultūros, švietimo, 
auklėjimo organizacijos rengia
si prie kongresų. Tokiems kon
gresams ypatingai tinka dides
nių sukaktuvių metai ir skait- 
lingesili žmonių susirinkimai. 
Juk kultūra ir apšvieta yra vi
sos tautos ir žmonijos brange
nybė, ir kiekviena šviesi šalis 
išnaudoja bile patogesnę progą 
masių švietimo tikslams. Is
landijoj greta su 1000 m. par
lamento jubiliejų vyksta galy
bes įvairių kongresų. Mažutį 
pavyzdėlį turime iš musų pa
čių Amerikos lietuvių gyveni
mo. Tuo pačiu laiku, kai Chi- 
cagoj ėjo SLA. Seimas, įvyko 
ir TMD Seimelis. Ir visi tik 
galime pritarti, kad TMD Sei
melis pasinaudojo tokia pato
gia proga, kada Chicagon buvo 
susirinkę kultūros veikėjai ir 
šiaip daug žmonių iš tolimų ko
lonijų. Kaip butume pažiūrė
ję, jei butų Chicagos policija 
ar kokia kita pajėga pareišku
si, kad negalima Tėvynės My- 
lytojų Draugijai laikyti savo
Seimą? Tuo #arpu Lietuvoj sybė!

,taip atsitiko.
Lietuvos Kultūros Sąjunga 

yra vienintelė visoj Lietuvoj 
organizacija, kur liaudies švie
tėjai ir kulturnešiai yra susi
jungę bendram sunkiam dar
bui kovoti su liaudies’ tamsu
mu ir skleisti susipratimą, ap- 
švietą per liaudies universite
tus, paskaitas ir literatūrą 
nešti į kaimo bakūžes ir dar
bininkų lūšnas. Tai yra są
junga pačių rimčiausių Lietu
vos inteligentų, atsidavusių su
augusiųjų švietimui. Kas Lie
tuvoj išdrįstų tų. kilnų darbų 
trukdyti? žmones, kurie dar 
tebeatsimena kančias iš knyg
nešių ir Muravjovo koriko ga
dynės, dabar panašiomis prie
monėmis trukdomi veikti!

Priežastis yra ta, kad Lie
tuvos Kultūros Sąjunga nėra 
klerikaline, o yra pažangių rim
tų kultūrininkų susibūrimas. 
Tas netinka tamsybes apuo
kams, vyskupams’, pralotams 
ir jėzuitų generolams, na, ir 
Smetonos žandarmerija “rada” 
staratsia”. Tegyvuoja “tautos 
vadas”, klerikalizmas ir tam-

Vargas Lietuvai...

Aadrejs Upite

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieka

ir ar-

manęs 
nebus

(Tąsa)

“Tai ne Tamstos dalykas!”
“Niekai, ponuli! Kaip tik ma

no dalykas. Tokiam pas mane 
buto nėra. Tokiam... demokra
tui... Greit man čia ims bombos 
voliotis po pastalę. Aš nenoriu, 
kad mane vieną gražią dieną iš
sprogdintų į padanges.”

Roza perdėtai garsiai juokėsi. 
Neikė įpykęs ją nutildė. Nera
do tikro žodžio, ką atsakyti tai 
\vailai bobai.

“Ko aš čia su Tamsta besi
ginčysiu. Visvien Tamsta nieko 
lesuprasi. Man Tamstos kam

bario visai nereikia. Už tūks
tantį penkis šimtus rublių ga
lima gauti daug geresnį 
čiau centro.”

“Prašau, prašau! Del 
nors ant bulvaro. Man 
gaila. Visai ne!”

Susiraukę ir prislėgti abu iš
ėjo gatvėn. Roza prakalbėjo 
pirmutinė.

“žinai ką? Manding, tu pa
siskubinai. Nereikėjo — ir ne
reikėjo taip lengvai atsižadėti 
to buto, čia vėl jaučiamas jo 
pirštas”.

“Kas per pirštas?”
“Na, to paties... Argi tu ne

bežinai. Aš tik dabar prisimi
niau, kad toji šusterio vokietė 
čia dusyk buvo. Ir šįryt aš vėl 
girdėjau už sienos besišnibž- 
dint. Tai vėl jų planas.”

^Tokijaiis adatos bakštclėjp 
mais jie manęs nuveiks. Jei jau 
jie g-riebi-asi tolkių žemų prie
monių, tai matyti, kad jie patys 

savo dalyką stovį aukštai nebe
vertina.”

“Jie mielai tave gatvėn iš
mestų, iššaldytų. Pasisaugok, 
kad tau arbatos stiklinei! neį
piltų nuodų. Iš tų kriminalis
tų visko galima sulaukti.”

Neikė karčiai nusijuokė.
“Tas kriminalistas 

šešias savaites pirmą 
bar dvi dienas. Jie 
žmonės. Jie važiuoja
Giliu, operoje sėdi sale minisle- 
rio ložos...”

Roza ramindama suėmė jį už 
rankos.

“Suvaldyk savo nervus, šalta 
galva ir tvirta ranka... geležine 
pirštinė — tai pirmučiausįs 
reikalavimas.”

“Dėkui! Tai teisingas žodis. 
Tu mane suvaldyk: aš kartais 
iš tikrųjų imu perdaug karš
čiuotis. Bet kol tu esi prie ma
nęs, aš nieko nesibijau,
matysi, ką aš dar galiu. Tu 
manęs neapleisi, ne?”

Roza tiktai vyriškai paspau
dė jo ranką.

Žiemelį ir Uldį Dzintarnieką 
jie surado “Demokrato” redak
cijoje. Neikė tuoj aus išdėstė 
savo naujausios kovos suma-

as! 
da-

juk
syki, 
tai dori
automo-

nymus. Dzintarnieks atrodė 
lyg daugiau suprantąs ir keletą 
sykių pritardamas mostelėjo 
galva. Žiemelis rūsčiai pasi
klausė ir nioko nesakė, tik pa
žiurėjo šaltai, lyg abejodamas. 
Bet kad ir Roza pradėjo remti 
Neikę, ir jis trumpai mostelėjo 
galva.

Ir jie čia šiomis dienomis * 
buvo daug galvoję, Dzinter- 
nieks informavo Neikę ir Rozą 
Meiją.

“Pradedant rytdiena —< kiek
viename “Demokrato” numery
je feljetonas prozoje ir eilėse. 
Tai geriausis politinės kovos ir 
polemikos ginklas. Ko rimtame 
straipsnyje atvirai pasakyti ne
galima, tai tik paduok feljeto
nui. Lenkijos bulvės Latvijos 
klimate... apie Tombergo aferą. 
Kailinių ir brilijautų atstovybė 
— tai bus apie šusterio šmu
gelius. Ožys daržininku... tai 
škerbelis valstybės banke. O 
apie patį tos gaujos šefą, apie 
tą Neikę, aš turiu numatęs de
šimtį feljetonų. Kiekviename 
numeryje mes juos lupsime. 
Atsikvėpti jie negaus. Lyg ky
lį į sieną juos varysime.”

Neikė buvo visai sužavėtus.
^Puikiausiai! Visuomeninė 

mintis reikalauja sistematuigo 
formavimo ir vadovavimo. Tu
rime jiem nutraukti kaukę ant 
visos linijos, turime pastatyti 
juos prieš publiką visoje jų 
biaurioje nuogybėje. Tauta ap
gaudinėjama, ji nežino tiesos... 
Bet ar jus, g-erbiamieji, esate 
pagalvoję apie mano projektą? 
Apie iliustruotą savaitinį prie
dą?“
Dzimtarnieks tam nuoširdžiai 

pritarė.
“Tai busimas reikalas! Jie 

savo sensacijomis, ištvirkimu, 
sportu ir šlamštais — mes pa
saulinės literatūros geriausiais 
kuriniais, dvasinės kultūros 
veikėjais, tikrai demokratinė
mis idėjomis. Tamstos tiesa: 
latvių tauta savo būtybėje de- 
mokratinga—”

Žiemelis nutraukė jų karštą
sias kalbas.

“Gerai, tai gerai! Bet ar tas 
mums išdegs? Aš nežinau, 
kiek ilgai bendruomenė pajėgs 
primokėti tas sumas.”

(Bus daugiau)

Tu
ATĖJO “Darbininkų Bal

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

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

Mėgina suveržti polici
ninkų diržus

Policijos komisionierius John 
II. Alcock išsiuntinėjo visų po
licijos stočių kapitonams laiš
kus su reikalavimu pranešti 
jam visą, ką jie žino apie kiek
vieną policininką, jeigu kuris 
turi kokių nors ryšių su geng- 
steriais. Manoma, kad šis ko- 
misionieriaus žygis yra pradžia 
“valymo” policijos departamen
to.

Naujienų laivakor 
čių skyrius

Šios pamokos bus laikomos 
kas ketvcrgas, 7:30 vai. vak., 
Gimimo Pan. Šv. parapijos ma
žojoj svetainėje, 68th ir So. 
Washtena\v avenue. Visi yra 
kviečiami atsilankyti į šias pa
mokas, nes išgirsit savo kalbo
je aiškinant klausimus, reika
lingus išgavimui popierų. Ad
vokatas Joseph J. Grish (Gri- 
šius) yra pamokų vedėjas.

Jūreiviai” kuone pa
skendo

Stanley Homan, 1 I metų, ir 
.loe Bay, 13 metų (gyv. 718 
North Ko'bey st.) sumanė bū
ti jurininkais. Gavę kur bak- 
są, jie įkėlė Chicagos upėn, 
kur ji susiduria su ežeru, pri
sitaisė irklus ir patys susėdo. 
“Jūreivių” tikslas buvo pasiek-

Kai nusistūmė nuo kranto ir 
kiek pasiirė, dalykai ėmė ga
ilintis. Vanduo pradėjo “laivan” 
sunktis, o ir pats “laivas” pra-

Ir musų 
rę jūreivių 
dugno, jei 
gyba, kuri 
krantą.

jūreiviai butų išty- 
pa t y rimus iki pat 
ne pakrančių sar- 
vaikėzus išvežė į

Indžionkšenai prieš 
užeigas

išdavė laikinus indžionkšenus 
prieš 27 užeigas arba mink
štųjų gėrimų padorius.

Ekspliozija katalikų 
mokykloj

Kilo vkspliozija Komos ka
talikų mokykloje, 350 Sherman 
si., Evanston. Ekspliozija kilu
si dėl perdidelio jkaitinimo boi
lerio. Nuostolių turtui padary
ta apie $7,000.

Miesto trobesiai pasi
puošę

pa-V i d 11 rm i esčio trobėsia i
puošti vėliavomis. Papuošti lau
kiant žemės ašigalių tyrinėto
jo, kamanduotojo Byrdo, ku
ris atvyks Chicagon penkta
dienį.

Policininko teismas

mė-
Pra- 

buvo

Prasidėjo teismas policijoi 
si ržanto VVilliam Begley. Ji: 
yra kaltinamas tuo, kad juod 
rankiškomis priemonėmis 
ginęs pinigus kolektuoti. 
ėjusį rudeni, kai Begley
apkaltintas, kartu su keletu ki
tų, Inoj po apkaltinimo lapo 
n ugą kibytas svarbiausias val
stybės liudytojas prieš Begley. 
Sakoma, kad Begley esąs tur 
1; ligas, kad jo turtas 
$250,000.

’uclegė auto nelaimėje
Alberta Nelsoir, 18 metų (i 
oughton, Wis.) apdegė, 
irrs, kuriuo ji važiavo su- 

s:kulė su kitu, apvirto ir už- 
•degė. Mergina mirė. Jos drau

ge Mary Kettelson taipjau sU- 
ž- ista ir veikiausia mirs.

Kas tu pinigų

Gavome pranešimą, kad
‘ ■President Roosevelt”, 
išplaukė iš Hamburgo
1 d., atvažiuoja p-lė Aldo

na Rukšteliutė. Į New Yorką
ji pribus liepos 13 dieną.

Apsistos paš savo seserį ir 
švogerį Žukauskus, 212(> South 
Halsted St., Chicago.

VU 
ris 
pos

lai- 
ku- 
lie-

Roseland
va- 

api-

if sent to the editor :at 2457 
West 47th Place. We want 
to make this column a success 
and it will be if you take an 
interest in it and occasionally 
lend us a bit of advice.* * ♦

Birute is having a meeting 
Thursdiay, July 11, at Gage 
Park at 8 o’clock sharp. Be 
įprompt. i

■■■.U.., —...........    ,

Lietuvės Akužėrfei
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

________ Grabortai______

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

164« W. 46tk St

Telefonas
Boulevard 5208

1327 So. 49tk Ct.

Telefonas
Cicerą 8724

Lietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

____Įvairus Gydy(ojaj____ _
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas Žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette

Liepos 7 dieną, apie (> 
landą vakare, piktadariai 
plėšė visiems šioje apielinkėje 
gerai žinomą biznierių, p. S. 
Sudėną. Holdapas padaryta jo 
įstaigoje, prie 115-tos gatvės 
ir Prairie avenue. Ta vieta vi
sai arti policijos stoties.

Sustojo automobilius, be lai- 
snio, išlipo du jauni vyrukai, 
motorą paliko einantį, nei du
rų neuždarė. Aitėjo i Sudėno 
įstaigą, paliepė iškelti rankas 
aukštin, atėmė apie šimtą do
lerių. Dar pareikalavo daugiau, 
bet išgirdę aiškinimą, kad dau
giau nėra, jie smogė revolve
rio rankiena savininkui į smil
kinį, prisvaigino jį, išėjo lau
kan, įsėdo į autą ir pro poli
cijos stotį nuvažiavo 
liais, kaip niekam 
tę.

Girdėjau, kad tą
landą ir tie patys piktadariai 
lapiplėšę Armouro mėsinę — 
vvholesale, kuri randasi prie Mi
chigan avenue ir 115-tos gat
vės; bet ar tikrai jie tai pa
darė, neteko patirti.

O musų policija pasirodė la
bai veikli, tik už 15 minučių 
pribuvo, nors stotis randasi vos 
pusės bloko. Ir kai išklausinė
jo, sutašė, tik tada ėmė vytis 
.piktadarius.

Svarbus susirinkimas

The English Column

Birute’s Chorus had a meet- 
ing Tuesday, July first. Offi- 
cers were eleeted (or should 
I say re-elečted?). Dr. Kliau
ga retains his position as Pre-
sident unanimously as does 
Frank Jacovich ihe Vice-Pre- 
sidency. Mr. šūkis is our trea- 
surer and Anne Skever our se- 
cretary. She \vill be assisted in 
her work by Genevieve Zęlvis. 
Dan Kezis is the Financial 

Troasurer.
♦ * <*

Here is something for every- 
one. Birute ir having an out- 
ing Sunday,. July Thirteenth, 
at the Sami Du nes State Park. 
We urge all o f you to come 
out. Wear old clothes and 
bring a swimming suit. We’ll 
guarantee one and all o good 
time.

savais ke- 
nenusikal-

pačią va-

Liepos 11 dieną, 7 valandą 
vakare Strumilos svetainėje bus 
susirinkimas, kurį šaukia Lie
tuvių Geresnės Valdžios poli
tinis kliubas. Visi nariai ir na
rės bukite susirinkime ir at
siveskite naujų narių. Taigi pa
siimkite arba priduokite korte
les 
ti. 
k u

naujiems nariams prirašy- 
Visi ir visos malonėkite lai- 
atei'ti j susirinkimą.

Korespondentas.

Marųuette Park
Daugumas gyventojų, 'ypa

tingai šioj kolonijoj, nori tap
ti Suvienytų Valstijų piliečiais. 
Taigi Marųuette Park Lietuvių 
Piliečių Rimbas duoda pamo
kas, idant palengvint išgauti 
pilnas Amerikos pilietybės po- 
pieras.

♦ * *
Alas, alas, one of 

bers cannot because
ha ve

fcat-

our mem- 
he has to 

go to Joliet. Now yvhat 
you been dbing, Tony?

* * *
This column is a new

ure suggested by our esteemed 
direotor, Mr. Stevens. Bernicc 
Tverionas is the Editor. Any 
sugges'tions, criticisms, contri- 
butions, etc. will be vvelcomc

JONAS ŠAROČKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 8 dieną, 4:30 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap
skrity, Viduklės parap., Viduk
lės dvare. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Juzefą, dvi duk
teris Eleną ir Moniką, sūnų 
Vincentą, brolį Kazimierą, bro
lienę Marijoną, seserį Uršulę 
Gavėnaitienę, švogerį Joną ir 
gimines, o Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
9943 So. May St.

Laidotuvės ivyks subatoje, 
liepos 12 d., 8 vai. ryte iš na
mų i Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Šaročkos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Brolienė, Sesuo, 
Švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Metinės Mirties Sukaktuvės

VLADISLOVAS LUKŠTĄ

nenori

išsilaikėBroliai lluirteriai 
ore daugiau, kaip 500 valan- 
< ’. Jie tuo budu pelnė gero- 
' ai pinigų. Dabar Chicago Air 

. rvice Corporation ieško da- 
ILs pajamų iš Hunterių, ka
dangi aeroplanas, kuriuo Hun- 
teriai lekioję — The City of 
Chicago — priklauso tai kom
panijai.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 11 dieną, 1929 metais, sulau
kęs 36 metų amžiaus, gimęs Preikapės kaime, Pernavos vaisė., Kė
dainių apskrity.

Paliko dideliame nubudime moterj Stanislavą, du sūnūs—Vladis
lovu ir Robertą, brolį Vincentą ir Lietuvoje seną motinėlę.

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

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

Pamaldos ir Šv. Mišios už a. ą. Vladislovo sielą i vyks šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, III., liepos 11 d., 7:30 vai. ryte. Visus 
gimines, draugus ir pažystamus maloniai prašome atsilankyti i šias 
pamaldas.

Dideliame nubudime lieka.
Moteris, Sunai ir Giminės.

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

Phone
Hemlock 9252

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

J. Lulevičius 
GRABORTUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu
ose visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui. 

8103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Tel Victory 1115

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

Tel. Br«nswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
-------O-------

Viršuj Aihland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:8* ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 Iki 4:30 po piet
Telefonas Cana] 0464

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningu ir ne
brangus todėl, kad ne
turimo išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas* Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Telotoass Vlrgisla 0030 
Be*. Tel. Van Bures S8B8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

4142 Archer Avė. »
VaJaadoa 11 ryto Iki 1 po pietą, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dle- 

Namu ofisą* Mortii bl<1«
3413 Franklin Blvd. 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS;

nuo 9 iki H 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 pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo J.0-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West G9th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

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

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta aph jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, 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

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioi pagal sutarti '

Phone Franklin*2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697 ,

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus S ubą tai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. P u H man 595*
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomie

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

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Akių Gydytojai

Dr. JOHN SMETANA

3211

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

skirtu valandų. Room 3
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare
Sekmadieniais nuo !• iki 12

w.'».hiii I iiiiim I

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukce Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
NeaŠlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St.

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTĄSH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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 15 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 28811

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena 2 iki 8 i-«» niel,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12. 1
Rez. Telephone Plaza 82U2

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. VVashington and Clark Sti.
Ofiso Tel. Centrui 2978

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Tclephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo «-■

Tclephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Te], Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Hank Building

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

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

.IOSE?U J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockwell St. ’
Tel. Republic 9723 J j
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O neatrodo turįs tiek. Atro
do jaunesnis. Matyti, sveikas, 
kaip ridikas. Veidas skaistus, 
truputį paraudęs nuo saulės. 
Sveikai tur būt gyvena. Bet 
visgi jaunas.

Kreiva akimi žiuriu į ran
kas: kokios mieros pirštinės 
reikia pirkti? Ne mažos, teisy
bė. Bet tur būt ne tik rankų 
didume čempiono ypatybės sle
piasi, bet ir tame, kaip mik
lus yra tie “springsai”, kurie 
jas reguliuoja.

—Ar seniai tamsta boksuo- 
ji?

—Jau keletu metų — atsako 
Vinča.

—Kaip įsimaišiai į boksinin- 
kystę? — vėl teiraujuos: —. 
Lietuvoje šitas sportas seniau 
nebuvo prigijęs.

Bet dabar juo įdomauja ir 
lietuviai. Įdomauja ir latviai, 
ir abelnai visų Pabaltos valsty
bių gyvęntojai.

O pradėjau boksuotis taip. 
Atvažiuodavo į Šiaulius cirkas, 
būdavo kitokių parengimų, 
tekdavo pamatyti kartais bok- 
suojantis. Na, tai ir mes, jau
nuomenė, tarp savęs kai kada 
mėgindavom boksuotis. Ot, 
pirmiausia čia pasirodė, kad 
aš turėjau gan kietą kumščių... 
Toliau — pasidariau boksinin
kas.

Nors Vinča nepasakojo, bet 
iš kitų lupų esu girdėjęs’ tokią 
pasaką apie jo boksininkavimo 
pradžią. Kartą į Šiaulius ar ki
tą miestą atvažiavęs cirkas ir 
davęs demonstracijas. Tarpe 
kitų numerių buvę ir bokso. 
Cirko menedžeris atsišaukęs į 
/publiką: girdi, jei norite kas, 
ateikite čia pamėginti, persi
tikrinti.

Vinčos draugas ir sako jam: 
“Juozai, eik tu pamėgint”. O 
Juozas atsiliepia: “Gerai, ei
siu”. Toliau... Toliau — Juo
zas, nemokėdamas boksuotis, 
be jokių ypatingų triksų, pap
rastu lietuvišku budu kad pa
leido savo kumščias,, tai cirko 
menedžeris ėmęs vaitoti: Susi
mildamas, girdi, negadink biz
nio!
Na, o nuo to laiko ir pradėjo 

“švaistytis”
Pirmutinės svarbiosios kum

štynėm jam buvo surengtos 
Kaune. Jis tuomet tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. P-nas 
Darius, kuris šiuo laiku yra 
Amerikoje ir tarnauja, kaip 
aviacijos instruktorius, vienai 
kompanijai netoli Chicagos, bu
vo vienas tų kumštynių pro- 
moterių ir pirmasis Vinčos in
struktorius kumščiuotis.

Šiose kumštynėse Vinčai te
ko boksuotis su Latvijos armi
jos čempionu. Reiškia, lietuvių 
armijos čempionas susikirto su 
latvių armijos čempionu. Well, 
antrame raunde latvis pasiju
to, kaip sakoma, down and 
out. Vinča tuomet buvo 21 me
tų amžiaus.

O toliau — visa eilė, kaip 
virtinė, kumštynių Lietuvoje ir 
kitose šalyse.

Lietuvoje Vinča nugalėjo 
Tarvidą ir atėmė iš jo Lietu
vos čempionatą. Po to įveikė 
Estijos čempioną Genią, pas
kui dar kartą ėmėsi dei Lietu
vos pirmenybės, nes atsirado 
kitas, kuris taikėsi tai garbei. 
Vinča pirmenybę atlaikė. Tapo 
jis Pabaltės čempionu.

Rygoje čempionatą pralai
mėjo. bet po to su tuo patim 
latvių kumštininku turėjo 
kumštynes Kaune ir čempiona
tą atsiėmė.

o toliau — kumštynes Ka
raliaučiuje, su Rytų Prūsijos 
čempionu. Ir šias laimėjo Vin
ča nuosprendžiu (by decision). 
Paskui, su nauju Estijos čem
pionu Kuksmanu — ir jį nu
galėjo. Ir vėl Karaliaučiuje, su 
Rytų Prūsijos kumštininku 
Wroblewskiu.
Buvo Francijoj ir Šveicarijoj

Jauno boksininko žygius pa
mėgo ypač francuzas Joffre 
Romeo, kuris tuomet buvo 
Francijos konsulato sekreto
rius Kaune. Su p. Romeo Vin
ča buvo nuvykęs Franci j on,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vinča, Lietuvos ir 
Pabaltės boksinin

kas čempionas, 
Chicagoje

Dailus vyras; musės, rodosi, 
neužgautų; bet patarčiau jo 
kumščių dabotis; turi drau
gų — Chicagoje p. Darių, 
San Francisco je francuzų 
konsulą; gal teks Chicagos 
lietuviams pamatyti jį kum
ščiuojantis.

*
Tai jis Vinča!

Sužinojęs antradienį, kad tą 
dieną Chicagon atvyko Juozas 
Vinča, Lietuvos ir Pabaltės 
boksininkas čempionas, ir ap
sistojo Bernard viešbutyje 
(I)rexel boulevard & 42 st.), 
nusitariau jį pamatyti. O ka
dangi kartu atvyko ir p. Gan
son, musų drūtasis ristikas, tai 
pamaniau vienu kartu du kiš
kiu nušauti.

Viena — Juozas Vinča yra 
lietuvis, o antra — pagarsėjęs 
ypatingai stipriomis kumščio- 
mis. O kadangi kumščių “ar
gumentai” kai kada esti labiau 
gerbiami, nei kitokie, tai ilgai 
netrukęs jau ir barškinau Ber
nard viešbučio, kambario No. 
305, duris.

Štai ir viduje esu. Klausiu 
p. Gansono:

—Ar čia apsistojo p. Vinča?
—Taip — atsako jis.
Iš kėdės pakįla visai jaunas, 

aukštas ir dailus vyras. Pasi
sveikinome.

—Bai gaž — mąstau — ne 
panašus į kumštininką! Jis ga
li atrodyti puikiai šokių salė
je, taip. Arba, kaip karininkas, 
kariuomenės parade.

Matau vyrą, teisybė, auga
lotą, negalintį aimanuot, kad 
gamta butų jį nuskriaudusi, 
bet tokį jauną, tokį lėtą, kad, 
rodosi, jis nė musės neužgau
tų. Atsisėda. Ramus. Jokio po
zavimo.

—Tai ot koks tas Lietuvos 
boksininkas Vinča — manau 
sau. — Ir ne tik Lietuvos, bet 
taipgi Latvijos, Estijos ir, 
abelnai, Pabaltės.

Tik 23 metų
Ir natūralu, kad pirmą klau

simą daviau toki:
—Kaip senas tamsta esi?
—Dabar 23 metų — atsakė 

jis.
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JMKIT Bayer Aspirin piliukę ir 

Tamstos kankipimas galvos skau
dėjimo užsibaigs. Greitai palengvi
na. Neslogina širdies. Nereikia bai
mintis veikmių, jei pirksit piliukes 
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 
kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
Aspirin suteikia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant akių skausmo, 
nuilsimo, ar šalčio; moterims, kenčian
čiom reguliari sistematišką skausmą, 
Bayer Aspirinas tai yra palaimini
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni
nę dėželę. Laikykit ekonomiška 
100 piliukių bonkutę namie ar ofi
se. Perskaitykit nurodytus budus 
vartoti kuriuos rasit pakely ir iš
mokit juos įvairiai naudoti.

BAYER 
ASPIRIN

Juozas Vinča, Lietuvos ir Pataites boksininkas 
čempionas, kuris šiuo laiku yra Chicagoje ir 
apsistojęs Bernard viešbuty, l)rexel blvd. ir 42nd 
Street.

kur turėjo kumštynes Mar- 
ceille ir Paryžiuje. Tame pa
čiame maršrute Vinča užsuko 
į Šveicariją ir čia nugalėjo 
šveicarų čempioną Siebertą.

Teko Vinčai taipgi dalyvauti 
Olimpiadoje, Amsterdame, kur 
jis įveikė francuzų Tuckai, bet 
prakišo Pietų Afrikos čempio
nui — ant foul.

Po to, sugrįžęs Kaunan, ji
sai vėl turėjo kuštynes su nau
ju Jiytų Prūsijos čempionu 
Kaune, Makabėjų aikštėje, ir 
atlaikė čempionatą, išmušda- 
mas priešininką penktame 
raunde.

Amerikoje
Vinča atvyko Amerikon ir 

čia ateinantį rugpiutį, 15 die
ną, sukaks pusantrų metų. 
Jau jo laikas būti šioje šalyje 
išsibaigia. Bet jis tikisi gauti 
leidimą ilgiau pasilikti.

Amerikoje jis turėjo viso 16 
kumštynių, kurių 12 laimėjo, 
o 4 pralaimėjo. Kumštynes tu
rėjo New Yorke, Bostone, Pro- 
vidence, Keane, New Hemp- 
shire, Lowell, Mass’., Newarke, 
N. J. Praėjusį sekmadienį 
kumščiavusi Clevelande, “Dir-; 
vos” piknike.

Gal turės kumštynes
Chicagoje

Vakar Vinča ir Ganson buvo 
nuvykę į Stadioną pasikalbėti

NAKTINIS PIKNIKAS 
Vienos šeimynos Naudai 

šeštadienyje, Liepos-July 12 d., 1930

Bus duodamas išlai- 
mėjimui automobilis: 
CADILLAC — Seda
nas.
Pradžia 5 vai. vaka
ro, pabaiga sulig da

lyvaujančių noro.
Gera Orkestrą 

ŠOKIAMS. 

JUSTICE PARK GROVE Archer ir Kean Avės.
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti su daug draugų-ių ir išmėginti 

savo laimikį.
—RENGĖJAI.

su vienu kumštynių promote- 
riu. Gal būt teks Vinčai gauti 
matčį Chicagoje. Tuomet ir 
Chicagos lietuviai, šio sporto 
mėgėjai, turės progos pamaty
ti jį darbe.

Ganson suriebejęs
Chicagiečiai, ristynių sporto 

mėgėjai, manau jau turėjo pro
gos matyti p. Gansoną ritan
tis. Dabar jis atrodo kiek sto
resnis, nei pirmiau. Praėjusį 
sezoną praleido rytinėse valsti
jose, risdamasi po du-tris kar
tus savaitėje. Ritosi Bostone. 
Providence, Montreal, Canada, 
Toronto, Canada, Worces’teryje, 
New Yorke ir kituose miestuo
se.

Artimoje ateityje, liepos 26 
dieną, • Ganson turės dideles

t----------------------------- ----------------------------------
ĮSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ

Patapkite nariu
CITY OF CHICAGO LANDLORDS 

AS’SOCIATION
■1650 South Ashland Ae._ 2 augfitas

Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7S7S

$3 Į METUS $3 I METUS
k._____________________________________ )

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

Del smulkmenų rašykit

KERS W£NCWE CO. 
1031 SO 171? AVĖ. 

n MAY-000. IIL
cf .'fofurt's N:Mnes*i 

ĮSVMRCt NAW

ristynes už pasaulinį čempio
natą su Gust Sonnenbergu, 
Bu f falo, N. Y.

Vinčos menedžeris buvo 
Buckley tas pats, ką ir Šar
kiui menedžeriauja. Kadangi 
Buckley šiuo laiku išvyko, kar
tu su Šarkiu, į Kanadą, tai 
Vinčos interesus prižiūrėti pa
vedė Gans'onui.

Atlankys San Francisco
P-as Ganson yra kalifornie- 

tis. Kalifornijoj jo namai. Tai
gi jis mano šią vasarą pama
tyti Kaliforniją. Toliau — jau 
buvo minėta apie p. Romeo, su 
kuriuo Vinča susipažino Kau
ne. šiuo laiku Borneo yra Fran
cijos konsulas San Francisco. 
Taigi ir Vinča nori pamatyti 
konsulą ir taipgi pagarsėjusią 
Kaliforniją. Ir juodu mano dar 
šią vasarą būti ten.

\ Pusėtini vyrai
Baigdamas galiu pasakyti, 

kad Vinča sveria 192 svaru 
platformoje ir yra aukščio 6 
pėdų 2 colių. O Ganson sveria 
216 svarų.

a » v
Atsisveikindamas dar kartą 

atidžiai pažiurėjau į Vinčos 
kumščias ir pamaniau, kad 
smarkiai susipykti su juo ne 
visai išmintinga butų, ir kad 
pavartų jo kumščių dabotis.

—Rep.

PRANEŠIMAI
Roselando draugijos L.' D. K. Vy

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

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

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

“Birute”, visi choro nariai ir narės, 
susirinkite Gage Parko salėj, lygiai 
8 vai. ketverto vakare. Apart kitų 
reikalų, svarbiausia bus pasitarimas 
dėl birutiečlų išvažiavijno, kuris 
įvyks ateinantį nedėldienį. .Visi bu
kite. —Valdyba.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva” laikys savo mėnesinį 
susirinkimą liepos 10 d., 8:30 vai. 
vak. Davis Square Park svet.

— Valdyba.

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

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

—Povilaitis, Rašt.

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

CLASSIFIED ADS.
Business Service

Biznio Petamavinuis

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlškoso, stogų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PASAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porčlal nuo $50.
Visa (larba galima padaryti su $5 jniokC- 

jiniu. Likusius mažais mėnesiniais ifimokčji- 
mals. Ateikite, rašykite ar (detonuokite

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

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

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

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, 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 Norvvood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

1 B. PELECHOWICZ,
2300 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

Business Service
B ii zn jo■ Pa tarna.v i m a s

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO 

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

-------o------
10% PIGIAU UI VISĄ 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

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialia, že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė dome 
atkreipiama į tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
'INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių *fla- 

tas, viskas įtaisyta pagal naujausios 
mados. Pečium šildomas, arti tran- 
sportacijos. 4010 S. Rockwell St. Sa
vininko tel. Boulevard 8230.

PASIRENDUOJA 6 kamb. flatas, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
3 augštas, $30. 3839 Grand Avė., tel. 
Belmont 0363.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

HIGH SCHOOL mergaitė ieško 
darbo už pardavėją ar ofise. Turi 
kiek patyrimo. Rašykite: Box 1212 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

JIEŠKAU darbo prie išvežiojimo 
duonos. Moku gerai automobiliu va
žiuoti. 10205 Wentworth Avė., tel. 
Pullmąn 5950.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų reikia

REIKALINGAS senyvas žmogus 
negirtuoklis, dirbti prie namų. Val
gis ir guolis. 5248 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Femalt
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA mergina apie 16 
metų dirbti pekarnes štore. 2616 W. 
69th Street.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams ir 
savininkams

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

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
molto ir apynių štoras, seniai iš
dirbtas biznis. 732 W. 31st St.

NICKEL Plpting šapą pardavimui.
Trys polišiavitno varstotai. Bargenas.

3004 Archer Avenue.

SALDAINIŲ, cigarų, soda foun- 
tain, stationary, mokyklos reikmenų 
sankrova. Gerai išdirbtas ir gerai 
apsimokantis biznis, geriausioj vie
toj, gyviausiame biznio bloke, North- 
west Sidėj, arti dviejų, mokyklų. Nė
ra kompeticijos. Pigi renda, pagy
venimui kambariai, garu šildoma, 
geras lysas. Tikras pinigų daryto
jas. Parsiduoda pigiai geriems žmo
nėms. Tai geriausias pasiūlymas, ko
kis kada buvo pagarsintas.

4403 Lawrence Avė.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

EXTRA BARGENAI
I 15 dienų turime parduoti 80 ak

rų ūkį prie ežero; Miškas, sodnas, 
budinkai, $1,500. .

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

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

Taipgi turiu 6 gerus ukius ant 
mainymo, su galvijais.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam nota*. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.
_______ Tek Lafayette 0455_______

6 KAMBARIŲ bungalow, mainy
siu ant 2 iki 6 flatų namo, arba 
kontraktorius pabudavos ant mano 
loto. 6542 So. Talman Avė.

EXTRA BARGENAS
5 kamb. muro bungalow, gerame 

stovyje taip kaip nauja. Pečiais šil
doma, gatvė dar neištaisyta, visi kiti 
pagerinimai yra išmokėti. Kaina tik 
$4,800.00 $750 cash įmokėti ir $40 į 
mėnesi kol neišmokės. Randasi apie 
86-ta ir Wood gatvę.

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. Chicago.

Tel. Roosevelt 8500.
5 FLATŲ mūrinis, 4 karų gara

žas, 2 metų senumo, kampinis, Mar- 
quette Manor. Mainysiu ant mažes
nio. 1516 W. 63rd St., tel. Republic 
4023._____________________________

STATYTOJO PAAUKOJIMAS
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

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

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. ’ Priimsime spul- 
kos sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą į mok ėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

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

5 KAMBARIŲ murinę bungalow, 
ąžuolu trimuotą, apšildoma, 30 pėdų 
lotas, randasi prie 54 ir Mozart. 
Cash reikią $1,500. Turi būti par
duotu Šią savaitę.

Specialia bargenas $6,500.
2 augštų mtS-inis, 2-4 kamb. flatai, 

arti Kedzie, Brighton Parke, perdėm 
moderniškas.

Specialia bargenas. $6,800.
B. R. PIETK1EWICZ and CO. 

2608 West 47th Street
1 — - -- - -

ANT PARDAVIMO arti Marųuet- 
te Parko 6 kambarių muro bunga- 
low, 2 karų garadžius. Platus lotas. 
Bus parduota už pirmą teisingą pa
siūlymą.

NAUJAS 4 flatų namas — .arti 
gatvėkarių Marųuette Parke. Priims 
seną namą į mainus.

60 PĖDŲ lotas arti Marquette 
Parko. Mainys į biznį.

2 FLATŲ muro namas arti Mar- 
quette Road ir Westem Avė. 6—6 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Mainys ant medinio namo 
Brighton Park kolonijoje.

A. N. MASULIŠ CO.
6641 So. Western Avenue


