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Vieno Čekisto 
Išpažintis *

Ką papasakojo apie padėtį sovietuose pa
bėgęs žymus čekistas Agabekovas 

Virtinė pabėgusių bolševikiškų aukštų 
valdininkų

•grupės drabsto frazes apie re
voliuciją ir laisvę, tačiau tik
rumoj visokią laisvę yra pa
naikinę, darbininkų klasė, nesą 
negirdėtas materialines ir mo
ralines aukas tam kriminalia- 
kai-fantastiškam penkių metų 
planui atsiekti ir patys pražū
tai eina; valstiečiai varu va
romi į kolektyvi ūkį yra vi
siškai sunaikinti, individualis 
ūkis sugriautas. Stalino vyriau
sybė Į jų vietą absoliučiai nie
ko kito neduoda.
Rusija, badauja, o peni pulkus 

komisarų svetur
Pasekmės yra nuolatinis ba

das tokioj žemdirbiškoj šalyje 
kaip Rusija. Visa užsienių po
litika yra apimta melagingais 
revoliuciniais atsišaukimais i 
Vakarų Europos darbininkiją. 
“Pavergtų Rytų vadavimo” pro- 
klafnacija yra lydima imperia- 
listiškos politikos Kinijoj, Per
sijoj, Afganistane ir Artimuo
siuose Rytuose; tai aš parody
siu faktais savo greit išleid
žiamoje knygoje.

Prekybos srity aš laikau nu
sikaltimu, kadja akyvaizdoje 
tikrai siaučiančio bado yra iš 
Sovietų Rusijos išvežami mai
sto produktai ir pelnas plau
kia į kišenius Sovietų valdo
vų ir į kitų šalių komunistų 
partijų iždus.

Durtuvai ir tamsybė valdo 
150,000,000 žmonių

Tokį režimą, kurs 150,000,- 
000 Sovietų Rusijos įgyvento- 
jams sudarė nepakenčiamą gy
venimą ir remiasi durtuvais, 
nesusipratimu armijos ir neor- 
ganizuotumu darbininkų ir val
stiečių nuo šiol skelbiu karą. 
Aš pažįstu šimtus padorių ko
munistų, GPU narių, kurie taip 
pat mano kaip ir aš, tik iš 
baimės kad ir užsieniuose jų 
nenužudytų, nedrįsta pasekti 
mano pavyzdį.

Aš esu pirmutinis iš jų, kurs 
tai išdrįsau. Tegul mano elge
sys bus pavyzdys mano pado
riems draugams, kurie dar nė
ra galutinai suėsti Centralinio 
Komiteto oficialūs demagogijos, 
šaukiu jus Į kovą už tikrąją 
ir teisėtąją laisvę“.
. Tokie žodžiai iš burnos žmo

gaus, kurs per 10 metų pats 
tą tikrąją ir teisėtąją laisvę 
kraujuje troškino, yra reikš
mingiausia išpažintis apie Ru
sijos nelaisvę. Agabekowo pa
reiškimas yra nepaprastos reik
šmės dokumentas.

BERLYNAN, liepos 14 d.— 
šio mėnesio pradžioj buvo pa
skelbta, kad į Paryžių atvyko 
pabėgęs žymus GPU (Čekos) 
viršininkas Agabekow, ligi šiol 
ėjęs slaptosios politinės žvalgy
bos šefo pareigas įvairiose Azi
jos šalyse.

Ką tik atvykęs Agabekovv'as 
papasakojo kaip keli apmoka
mi Sovietų Rusijos čekistai va
dovauja Suvienytų Valstijų ko
munistams. Dabar Agabeko\v 
Įdėjo straipsnį Paryžiaus rusų 
emigrantų, Nlilink.o'vo vedama
me lai k rast v “Paskutinės Nau
jienos”.

Agabekow yra jau nebe pir
mas stambiųjų bolševikiškų žu
vų, kurioms pavyko ištrukti į 
užsienius. Pirmas tų stambių
jų buvo Besedovskis, Sovietų 
atstovas Francijai. Po to sekė 
Dmitrijevski ir Sobole\v* Šve
dijoj, Kriukosv Paryžiuj, Aisi- 
gian Helsinky, Suomijoj. Ta
čiau Agabekosvo pabėgimas ir 
jo iškeltos reveliacijos yra sen
sacingiausi, tuo laibiau kad jis 
jas paskelbė kaip tik tuo lai
ku, kada jo intymus draugas 
Stalinas Maskvoj atsisėdęs tik
rina save ir pasaulį, kokia ne
paprasta vienybė ir entuziaz
mas viešpataują Sovietų bol
ševikų partijoj.
Dešimtį metų kruvinosios pir

ties viršininkas
Agabeko^vo pareiškimas skam

ba: “Aš Agabeko\v, nuo 1920 
metų ligi šiam momentui dir
bau visos Rusijos črezvičaikos 
įvairiausiuose Įstaigose ir Ypa
tingosios Politinės Valdybos 
(GPU) nepaprastuose skyriuo
se taip pat kaip rusiškosios Ko
munistų Partijos narys nuo 
1918 m. buvau viršininkas Val
stybinės Politines Valdybos už
sienių resortų orientališkojo 
skyriaus.

Pernai metais kaip nelegalus 
“rezidentas” GPU Ypatingojo 
Skyriaus buvau pasiųstas į Tur
kiją, Grekiją, Siriją, Palestiną 
ir Egyptą. Ligi paskutinio mo
mento tarnavau Sovietų Rusi
jai sąžiningai ir su atsidavi
mu.

Kartais ir budelio krūtinė 
atbunda

Per paskutinius dvejus me
tus pastebėjau, kad' žemesnių
jų komunistinių funkcionierių 
revoliucinis entuziazmas per
virto į pataikavimą ir biuro
kratizmą, su vieninteliu tikslu 
neprarasti šiltų vietų ir nenu
stoti duonos. Komunistinėse 
viršūnėse vieton revoliucijos 
klausimo atsistojo kova už mi- 
nisterių portfelius.

Kuomet šios privilegijuotos

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

šilta ir giedra; vidutiniai 
pietų ir pietvakarių vėjai.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 
8:23. Mėnuo teka 11:32 vai. 
vakaro.

Mussoliniui antifašistas 
perpjovė pilvą

BUDAPEST, Vengrija, liep. 
16. — čia prigauta iš Italijos 
slapta žinia, kad “tautos va
dui” Mussolini padaryta pilve 
svarbi operacija. Kas per liga 
buvo, nesakoma. Operaciją pa
daręs garsus profesorius Ni- 
groselli, žinomas Italijoj kaip 
griežtas prieš fašistas. Jis at
sisakęs Mussolini skrosti bijo
damas atsakomybės, tik suti
kęs kada du fašistinio univer
siteto profesoriai sekę, jo dar
bą.

[Atlantic and Pacific motoj

Didkunigaikštis Otto, kuris planuoja atgauti Vengrijos sostą

Anglijos darbiečiai 
skelbia lordams 

karą
. /

Angliakasyklų biliaus atmeti
mas gali privesti prie naujų 
rinkimų

LONDONAS, liepos 16.—Bri
tanijos darbiečiai pasipiktinę 
pakartotinu lordų rūmų atme
timu- valdžios įstatymo projekto 
mainų reikalams sutvarkyti, 
rengiasi prie generalės kovos 
prieš lordus.

Valdžios projekte buvo nu
matoma 7 ir pusės valandų 
darbo diena, tačiau lordai tris 
kartus atmesdami projektą pa
siliko prie savo reikalavimo, 
90 valandų sistemos.

Vyriausybei susirinkus ap
tarti padėties, angliakasių fe
deracijos ekzek. komitetas su
sirinko kokių kovos priemonių 
imtis. Spėjama, kad tas pro
jektas gali privesti prie vald
žios krizio, ir tada darbiečiai 
išeitų Į rinkimų kampaniją su 
obalsiu prieš lordus.

Ameriką užpuolė są
rančiai

WASMIN>GTON, D. C., liep. 
16. — Vakarinėse valstijose pa
sirodė nepaprastas derlius są
rančių, panašiai kaip Palesti
noj ir Egyptc biblijos dieno
mis. Gresia N. ir S. Dakota, 
Michigan, Nebraska, Idaho, Co- 
lorado ir Montana. Išrasti nuo
dai, kurie pasekmingai juos 
naikona. Be to tam tikros vap
svos gardžiai ėda sąrančių kiau
šinėlius. Tikima per 4 metus 
tą sėklą išnaikinti.

Rado arklius nuo 250,- 
000,000 metą

WASHjINT.TON, liepos 16.— 
Idaho rasta kaulai prosenoviš- 
kojo arklio tipo, kurio kojos 
tebebuvo su trimis pirštais. Dr. 
J. W. ’Gidley iš Smithsonian 
Institute pareiškė, kad tie griau
čiai gludi sluoksniuose apie 
250,(XX),000 metų senumo. Ti
kimasi, kad bus galima susta
tyti pilnus skeletonus ir suda
ryti visą arklio veislės išsivy
stymo liniją nuo to laiko, ka
da arklys tebebuvo nedidesnis 
už lapę ir turėjo tris kojų pir
štus, didelę galvą ir ilgą nosį.

1,400 vėžių karas
• >

BRIGHTON, Anglijoj, liepos 
16. — Viename akvarijume su
simušė 1,400 vėžiai. Kova tę
sėsi apie 10 minučių. Daugy
bė kojų ir žnyplių nulaužyta 
paliko kovos lauke.

Riaušėse Egypte už
mušta 14 žmonių

Anglija siunčia karo laivus i 
Aleksandriją

LONDONAS, liepos 16.—Bri
tų vyriausybė, įsakė dviem ka
ro laivams skubėti į Aleksan
drijos uostą apginti svetimtau
čių gyvybę ir turtą nuo kilu
sių riaušių pavojaus.

Riaušėse Aleksandrijoj už
mušta 14 ir sužeista 121. Riau
šių priežastis politine ir nu
kreipta prieš Angliją.

Taip Dieve padėk 
banditams

Senovišką bibliją vartoja 
priesaikoms

CHICAGO, liepos 16 d. — 
Prie, 22 gatvės ir Wabash avė. 
randasi senas restoranas, gar
sus nuo senovės kaip banditų- 
gengsterių sueigos vieta, šio
mis dienomis tos vietos savi
ninkai pardavė Chicagos uni
versitetui senovišką bibliją iš 
10 šimtmečio, vieno gengsterio 
parvežtą iš Grekijos. Biblija 
aukštai Įkainuota, kaip retas 
radinys. Ant tos biblijos ban
ditai darydavo Įvairias savo 
gengių priesaikas.

Turkai išmušė 3,000 
kurdų maištininkų

PSTANBUL, Turkija, liepos 
16. — Nugalėję kurdų sukilė
lius, užmušę ir palaidoję 3000 
kurdų, turkų kareiviai išmar- 
šavo link Ararato kalno pasku
tinius kurdų likučius išžudyti.

Perdaug nuodų paėmė, 
' nebemirė

Juozapas Klish Chicagoj, 
2758 Francis Place, parėjęs na
mo iš darbo ir neradęs pačios, 
nutarė nusižudyti ir išgėrė tris 
porcijas nuodų. Pradėjusį rėkti 
Klish kaimynai nuvežė ligoni
nėn. Pasirodė, kad Klish pa- 
gys, nes perdaug nuodų išgėrė.

Raudonas karštis kjla 
kai niekas negąsdina
NEW YORK, liepos 16 <1. — 

Charles Wood, darbo depart- 
mento komisionierius pareiškė 
kongreso tirinėjimo komisijai, 
kad streikų ir triukšmų banga 
iš komunistų pusės pradėjo 
ypatingai kilti nuo to laiko, 
kada justicijos departmentas 
nustojo varžęs komunistų vei
kimą.

I
Banditai apiplėšė 

miestą
WH.IjMAR, Minu., liep. 16. 

— Penki (banditai, apsiginkla
vę kulkosvaidžiais išlipo prie
plaukoj, paleido ugnį, užmušė 
dvi moteris ir pasigrobę $50,- 
000 miestelio turto, pabėgo su
kilusių piliečių apšaudomi.

Nedarbas 1 Anglijoj 
• esą perdedamas

LONDONAS, liepos 16. — 
Darbo vyriausybe, kuri susidu
ria su aštriu krizių savo par
tijoj dėl nepajėgimo išspręsti 
nedarbo problemos, patiekė 
skaitmenimis Įrodymus kad ne
darbas Anglijoje nėra toks jau 
didelis, kaip piešiama.

Oficialis bedarbių skaičius 
parodoma 1,896,600. Tačiau ti
krų bedarbių esama veik pusė 
tos skaičiaus, ir apie 600,0(X) 
bedarbių visada būdavę ir prieš
kariniais laikais. Bedarbių pa
daugėjimas kilęs dėl karo bet 
ir dėl gyventojų prieauglio.

Iš to bendro bedarbių skai- 

čiaus apie 700,000 esą “atlei
sti bet pasamdyti”. Tie esą Į- 
vairųs statytojai, karpenteriai 
<ir tūkstančiai kitokių darbi
ninkų, kurie dirba laiks nuo lai- 
ko ant kontraktų pas tuos pa
čius ar kitus kontraktorius.

Be to esą apie 10,(XX) anglia
kasių, kurie esą perviršis kasy
klose ir turį būti pervesti į ki
tokią industriją, deja tokios, 
kaip tai plieno ir medvilnes lai
kinai esančios depresijoj. Besi
keičiant industrijos sistemai iš 
senos, sustingusios Į moderniš
ką, valksčią įvykę ir atlikimų 
iš darbo, bet persitvarkant vis 
daugiau darbininkų esą grąži
nama j naujas vietas.

Bedarbiams maitinti valdžia 
ieško parlamento autoriteto pa
skolinti kitus $50,000,000. Mak- 
simum bedarbės apsaugos fon
dui darbo ministeris reikalau
ja $300,000,000, bet manoma 
kad parlamente konservatoriai 
ipakels triukšmą.

Anglijos bedarbių ar
mija tebedidėja

LONDONAS, liepos 16 d. — 
Didžiosios Britanijos bedarbių 
skaičiai nuolat tebeauga. Dar
bo ministerija liepos 7 d. rado, 
kad bedarbių pereitą savaitę 
paaugo 43.000 daugiau kaip 
savaitę prieš tai, ir 800,000 
daugiau kaip tokią pat savaitę 
1929 metais. Visų bedarbių 
skaičius dabar siekia 1,933,500, 
iš kurių 685,000 yra “tik lai
kinai be darbo”.

Rado $600,000; gavo $5 
radybų

WASHINGTON, liepos 16.— 
Kafeterijos tarnautojas James 
A. Heaney beskubėdamas dar
ban rado paketą su $600,000 
indorsuotais čekiais, ir sku
biai pristatęs savininkui, gavo 
radybų viso $5.

Amerikietė išlošė ir 
pralošė pusę milijono
LE T0UQUET, Franci j a, lie

pos 16 d. — Jenny Dolly, ame
rikietė šokikė, visą savaitę 
lošdama kortomis iš pinigų 
vietiniame kasino, išlošė $500,- 
000, bet lošdama toliau pradė
jo pralošti, kol pralošė visą 
almėjimą. * * -

BIRMINGHAM, Ala., liepos 
l(j. — Trys banditai užpuolė 
vieną banką ir pagrooę $24,- 
000 pabėgo.

Lietuvos Naujienos
Korsakui prezidentas 

dovanojo bausmę
Nuteistam kriminalej “Rū

bo” byloj Korsakui preziden
tas bausmę dovanojo, o jo sėb
rui tos pačios bylos dalyviui 
Gudžiūnui sumažino bausmę 
vieneriais metais.

Dieną gyliai, naktį 
vilkai

ŠIAULĖNAI, (Šiaulių apsk.). 
— Jau ir apie mus (Šiaulai- 
čius) pradėjo siausti vilkai, net 
dienos metu piiauna kumelius ir

Ponios MacCormick iš
laidos auga

Betirinėjant toliau, šiandien 
susekta, kad be vakar paskelb
tų sumų, dar yra neįrašytų. 
Bendra Mrs. Ruth Hanna 
McCormick kampanija į sena
torius' surinktomis žiniomis 

kainavo $339,000. Galimas 
daiktas ir da atsiras. Kalba
ma, kad nominee turėjo para
mą ne tik Chicagos politikie
rių, bet ir gengsterių, kas, ži
noma, skirtumo nedaro.

__________ *___L__ _

Mooney kaltintojas iš
vyko Mooney teisinti
BALTIMORE, Md., liepos 16 

d. — Skubiai išvažiavo Į Kali
forniją MacDonald, buvęs liu
dininkas prieš kalinamuosius 
Mooney ir Billings; jo kelionės 
tikslas pasakyti teismui, kad 
jis tada liudijo neteisingai 
prieš artimą.

Užmuštas plėšikas ir 
atimta $60,000

CANTON, O., liepos 16 d.— 
čia užmuštas plėšikas, apiplė
šęs First National Bank ir sun
kiai sužeistas policininkas su- 
sišaudžius su trimis plėšiko 
sėbrais. Išplėšti pinigai $60,000 
atimti.

Francuzų karas su 
maurais

CASABLANCA, Maroko, lie
pos 16 d. — Dviejuose kruvi
nuose susirėmimuose tarp 
francuzų kariuomenės ir maro
kiečių gyventojų, užmušta la
bai daug vietinių maurų ir 16 
francuzų kareivių.

Banko sekretorius nu
suko $246,000

PROVIDENCE, R. I., liepos 
16 d. — Čia suimtas National 
Bank of Commerce knygvedis 
per 5 metus nuslėpęs* bankui 
$246,000 ir palaikęs sau.

Žmonės gyvens oru
IMRIMUNGHiAM, Anglija, liep. 

16. — Dr. Levenstein pareiškė, 
kad neužilgo žmonės galės mai
tintis grynu oru, tai yra pa
gamintu iš oro maistu. Taip 
pat iš oro galima busią įga- 
minti anglį.

Bostone gėrimas didėja
BOSTON, Mass., liepos 16. 

— Areštai Bostone už girty
bę 1929 metais padaugėjo 77 
nuošimčiais kaip 1920 m. Mo
terų areštai paaugo 9 nuoš. 
Pereitais metais areštuota už 
girtavimą 33,193 vyrai ir 1,- 
341 moteris.

veršius. Ūkininkai nežino, kas 
daryti. Gyvulius ir naktį na
mie laiko. Gyva bėda. Dieną 
gyliai, naktimis vilkai. Ot ir 
gyvenk!

Ladas Natkevičius — 
teisių daktaras

Šiomis dienomis p. L. Nat
kevičius, Sorbonos universitete 
sėkmingai apgynė savo tezę 
“Vilniaus klausimas juridiniu 
atžvilgiu”, ir gavo teisių dak
taro laipsnį.

Natkevičius yra buvęs Ame
rikoj.

Kaip gera būti latru!
ROKIŠKĖNAI. — Prasidėjus 

ūkininkų sąjungos bylai kal
tininkus “korė ir šaudė”. Da
bar jie laisvi ir laimingi. Rep
šys baigia statyti namus, Ma
čiulis skubiai gerina dvarą ir 
pieninę, o Plevokius užėSjo n-X- 
kuriomis ant amerikietės Du- 
binskienės, kuri valdo Litvi’niš- 
kio dvaro centrą.

Statys Vytauto muziejų
Kauno miesto valdyba pirmu 

klausimu svarstė Vytauto mu
ziejaus klausimą. Burmistras 
pranešė, kad klausimas dar ne
sąs išspręstas. Vyt. komitetas 
numatąs rūgs. 8 d. pašventin
ti ir Vyt. muziejui pamatus.

Tikimasi, kad vyriausybė 
Vyt. muziejui statyti skirsian- 
ti bent 2 mil. Ii t. <

Karstosi žmonės
Birž. 17 d. Liudvinavos v. 

Kulokų km. Mariampolės apskir. 
pil. . Liutvinas Kostas 40 mt. 
amžiaus, vedęs, ūkininkas, tu
rįs 40 ha žemės, pasikorė savo 
kluone.

Birželio 18 d. Rokiškio m. 
Pandėlio g. rasta užsirakinusi 
ir virtuvėje pasikorusį pil. Ste
fanija Jakštunienė 70 mt. am
žiaus.

Atlaidai ir po atlaidų
SINTAUTAI. — Birželio 15 

•d. vietos miestely įvyko bene 
didžiausi metiniai šv. Antano 
atlaidai. Gražiausias metų lai
kas — vasara, geri keliai, kaip 
paprastai tokioms pramogoms 
sutraukia daug žmonių — mal- 
idininkų. šia proga Sintautus 
irgi daug žmonių atlankė. Vi
sai butų gera ir gražu, jei ge
rai ir gražiai baigtųsi. Atlan
kę Sintautus “maldininkai, at
likę parodą“, pradėjo vi Įgyti 
gerklę gėrimu. Galop prieita 
prie skandaliuko — muštynių. 
Teko sintautiečiams labai nu
stebti, kad muštynėse aktyviai 
dalyvauja ir tautos ateities žie
das — gimnazistas ir net šau
lio uniformoj. Muštynės buvo 
karštos ir smarkios, buvo gir
dėti net revolverio šūviai. Sin
tautų policijai teko turėti rei
kalo, vedant tam tikron Įstai
gon, ne tik su prastais pilie
čiais, *bet ir su 'busimos švie
suomenės atstovais.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Vitarė žmonių valdžia.

Kova dėl laisvas Francuzijoje Lygybė prieš įstatymus.
Teisių lygybė.
Asmens laisvo ir nuosavybės 

apsaugojimas.
(Tęsinys) [jų. Paskutinį smūgį sudavė

Nieku nekaltus žmones 
griebdavo, suimdavo, atimda
vo iš jų žmonas, vaikus. Daž
nai liūdniausias likimas ištik
davo žmones tik dėl to, kad jie 
buvo turtingi, o valdžia, reika
linga pinigų, ieškojo ir rado 
priekabį konfiskavimui jų tur
to. Tereikėjo mažiausios prie
žasties, įtaikiausio ir dažnai 
melagingo liudymo tam, kad 
atimti iš žmogaus laisvę. Ka
raliaus įsakymai apie suėmi
mą (lettres de cachet) buvo 
gaunami labai lengvai, ir jais 
naudotasi dažnai, kaip asme
niško keršto įrankiu. Kalėjimų 
Prancūzijoje truko, jie buvo 
perpildyti; ir užlaikymas kalė
jimuose buvo visur baisus. 
Bastilijoje kamavosi visuomet 
po kelius žmones rašytojus, 
kurie patekdavo ten už bandy
mus atvirai pasisakyti spau
doje. Valdžia persekiojo žmo
nes už drąsias mintis, išreikš
tas dar gi asmeniškuose laiš
kuose. Paštų valdyboje buvo 
biuras, įgaliotas atidarinėti vi
sus laiškus, išrašinėti iš jų iš
traukas ir pagal savo nuožiū
rą laiškus naikinti. Valdžia be
veik visiškai nebeturėjo gynė-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

prancūzų monarchijai Šiaurės 
Amerika. Jauna, ką tik gimu
si respublika atsiuntė į Pran
cūziją savo deputatus su ' pra
šymu pagelbėti jai kovoje dėl 
nepriklausomybės. Prancūzų 
visuomenės priešakinė dalis 
karštai atsiliepė į tą kvietimą; 
tuojau pat susidarė būrys jau
nuomenės iš bajorų, kurie, ne
žiūrint karaliaus draudimo, iš
vyko j Ameriką. To būrio va
das buvo Lafajetas, kuris grį
žo iš Amerikos įkvėptas res
publikoniškų jausmų, su '“žmo
gaus ir piliečio teisių paskel
bimu”, amerikiečių paskelbtu. 
Atvykęs į Paryžių kaip Ame
rikos deputacijos vadas Frank
linas aplankė Volterį, kuris pa
laimino jo sūnų žodžiais: Die
vas ir laisvė! Prancūzų daly
vavimas kare dėl Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės pa
darė* neabejotinos įtakos į 
prancūzų revoliucijos eigą: ge
nerolai, stojusieji vėliau vado
vauti prancūzų respublikoniš
kai kariuomenei, dalyvavo ka
re, dėl Amerikos nepriklauso
mybės.

Visa Prancūzija nekantriai 
lauke pirmo generalinių štatų 
susirinkimo, nuo kurio priklau
sė visa šalies ateitis. Nekkeris 
energingai ėmėsi paruošiamojo 
darbo. Reikėjo pirmiausiai iš
spręsti klausimą, jaudinusį vi
są Prancūziją: ar bus padvi
gubintas trečio luomo deputa
tų skaičius (pirmykščiais lai
kais kiekvienas luomas siuntė 
vienodą deputatų skaičių), ir 
kitą, nemažiau svarbų: kaip 
bus skaičiuojami balsai: ar pa
gal luomus ar pagal žmonių 
skaičių? Tie klausimai buvo 
didžiulės reikšmės, todėl kad, 
jeigu trys luomai posėdžiautų 
atskirai kiekvienas, tai dviejų 
aukštesnių luomų balsai nu
svertų 3-čio luomo, žmonių 
daugumos, balsą.

Nekkeris buvo už trečio luo
mo deputatų skaičiaus padvi- 
gubinimą, ir jam pavyko pa
lenkti karalių tai nuolaidai 
prieš visuomenės nuomonę, ne
žiūrint į tai, kad notablių su
sirinkimas pasisakė prieš. De
putatų skaičius buvo nustaty
tas 12G0; iš jų po 300 dvasiš
kių ii- bajorų deputatų ir 600 
nuo trečio luomo.

Visuomenės nuomonė reika-

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė

lavo dar suėmimo įsakymų 
(lettres de cachet) panaikini
mo, spaudos laisvės ir genera
linių štatų sušaukimo per nu 
statytus laikotarpius. Nekke
ris įtikino karalių sutikti ir su 
tuo, kad patraukti į savo pusę 
visuomenę. Prasidėjo rinkimai; 
buvo sudaryti garsus 1789-tų 
metų raštai, kurie išsamiai ra
šė apie visus prancūzų tautos 
vargus ir norimas pataisas. 
Galima išreikšti šiais punktais 
prancūzų tautos troškinius:

Tel. Prospect 2102

J. N. Zewert & Co

Inkstai kvaršina jus?
Yra pastebėtina kaip greitai Nugii-Tone 

palengvina inkstu ar puslėn idegimą ir su- 
sjabdo kurčius, gniaužiančius skausmus nu
garoje ir strėnose. Nakties poilsis nebūna 
sutrukdomas ir jus pabuiulate ryte sustiprė
jęs ir žymiai atsigaivinęs po poilsingo, ne
nutraukto miego.

Nuga-Tonc suteikiu šia pageidaujamu pa
gelta), kadangi jis pašalina nuodus, kurie 
pagimdo įdegimą ir sutvirtina inkstus, taip 
kati kad jie gali geriau veikti. Be to 
Nuga-Tonc yra abelnas sveikatos ir stiprumo 
budavotojas, kuris stimuliuoju visus kūno 
organus ir veikimą, tuo nugalėdamas ne
virškinimą, gasus ar išpūtimą viduriuose ar 
pilve, galvos skaudėjimą, kvaitulius, neteki
mą svarumo, stiprumo ir panašius pakriki
mus. paeinančius dėlei netinkamo vidurių 
valimosi ir pakrikusių inkstų.

Kuga-Tonc yra pardavinėjamas visų aptie- 
kininkų. Jeigu jūsų aptiekininkus neturi jų, 
jis guli gauti jų iš savo džiaberio.

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

Tel. l’rospect 8759

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMU STATYMO
KONTR AKTORIUS

4556 So. Kockwell St., 
CHICAGO, ILL.

V ................ .i i.i/

Rinkimų pradas ir visuotina 
rinkimo teisė.

Ministerių atsakoYningumas. 
žodžio ir spaudos laisvo.
Valstybės išlaidų tikrinimas! 

iš žmonių atstovų pusės.
Pagaliau, atėjo 1789 m. ge

gužės 4-ta diena. Džiaugsmin
gai sveikino ją visa Prancūzi
ja ir ypatingai Paryžius, kurio 
apylinkėse, Versaliuje, susirin
ko tautos atstovai. Iškilminga 
eisena išėjo nuo ryto prie Die
vo Motinos bažnyčios klausyti 
mišių; eisenos priešakyje ėjo 
dvasiškių deputatai puikiai ap
sirėdę; paskui jų ėjo bajorija, 
apsivilkusi puošniais rūbais, 
siutais auksu, papuoštais nė
riniais. plunksnomis, ir už
pakalyje visų paprastuose juo
duose rūbuose ėjo trečio luomo 
deputatai. Didžiulėje Versalės 
rūmų salėje deputatai susėdo 
taip pat luomų tvarkoje, ir pir
miems dviems luomams buvo 
plačiai atidarytos įeinamosios 
dyris ir paruoštos vietos deši
nėje ir kairėje nuo karaliaus 
sosto, gi trečias luomas buvo 
priverstas įeiti pro siauras du
ris ir susėsti užpakaliniame 
salės gale prieš sostą.

Susirinkimas buvo atidarytas 
karaliaus sosto kalba, kurią jis 
pasakė sėdėdamas ir su pa
dengta galva. Kai pabaigus 
kalbą karaliui bajorai ir dva
siškiai užsidėjo skrybėlės, /tą 
patį padarė ir trečiojo luomo 
deputatai. Tai atkreipė į save 
buvusiųjų domę. Kiekvienoje 
smulkmenoje buvo žymu jau 
naujo laiko dvasia. Praėjo be 
grįžimo tie laikai, kai trečiasis 
luomas turėjo klūpėti prieš ka
ralius ir net prieš vasalus. Tre
čiojo luomo grupės sudėtis bu
vo ši: 200 advokatų ir teisinin
kų, 158 teisėjai, 80 pirklių, 40 
žemdirbių ir 50 rantje, t. y. 
gyvenančių iš pelno nuo savo 
kapitalų, keletas daktarų, lite
ratų, keletas karių. Pastarųjų 
tarpe buvo Mirabo, kurio gar
bė jau buvo didelė.

Po karaliaus kalbėjo Nekke
ris, kuris pranešė susirinki
mui apyskaitą apie finansų 
būklę ir pareiškė, kad valsty
bės iždas tuščias, ir kad šaliai 
gręsia bankrotas. Nei karalius, 
nei Nekkeris nei žodžio, ta
čiau, neištaro savo kalbose 
apie konstituciją, o tuo tarpu 
susirinkimas buvo su pakilusiu 
upu, visi laukė griežtų ir svar
bių veiksmų.

Prieš perėjimą prie reikalų 
iš eilės, susirinkimui reikėjo 
padaryti deputatų įgaliojimų 
patikrinimą. Tame įvyko stam
bus nesutarimas: trečiasis luo
mas siūlė daryti jį bendrai vi
siems luomams vienoje salėje; 
gi du kiti luomai norėjo pada
ryti patikrinimą kiekvienam 
luomui atskirai. Ginčai ir ne
sutarimai tuo klausiniu tęsėsi 
daugiau kaip mėnesį. Tačiau, 
tas laikas nepraėjo veltui. Tre
čiojo luomo deputatai gavo 
progos geriau pažinti vienas 
kitą ir susikalbėti dėl tolimes
nio veikimo plano. Neaišku
mas būklės, tęsęsis per tą mė
nesį, labai paveikė, tačiau, vi
suomenės ūpą. Paryžius kraš
tutiniai susijaudino, o provin
cijose buržuazija pasiruošė ko
vai tiek, kad suorganizavo 
ginkluotus ‘ burius. Pagaliau, 
birželio 10-ta trečio luomo de
putatai, pasivadinę bendruo
menėmis, paskelbė, kad jie 
kviečia dvasiškiją ir bajoriją 
atvykti birželio 12-tą į bendrą 
įgaliojimų patikrinimą, ir kad 
jeigu jie neatvyktų, jie apseis 
ir be jų.

Birželio 12-tą, 7 valandą va 
karo, prasidėjo įgaliojimų pa
tikrinimas. Iš pirmųjų dviejų 
luomų deputatų neatėjo nie
kas; kitą dieną atėjo trys ku
nigai; juos sutiko triukšmin
gai plodami delnais, paskui 
prie jų prisidėjo dar 0 kuni
gai, tai buvo žmonės, iški
lę virš savo luomo reikalų;

IPaciltc and Atlantic Photo]

Newark, N. J. — Dwight W. 
Morrow, kuris įtapo nominuotas 
senatorium, 
prohibicijos 
savo laiku
pareigas Meksikoj.

žjn kokiam iškilmingam posė
džiui. Deputatai visu buriu 
nuėjo ieškoti posėdžiams lais
vos patalpos. 'Buvo manomą 
tam tikslui panaudoti ir vie
nus ir kitus trobesius, bet 
kiekvienas iš jų dėl vienokių 
ir kitokių priežasčių pasirodė 
netinkami. “Diena buvo lie
tinga,—aprašo tą epizodą Lui- 
Blan savo “Francuzų Revoliu
cijos Istorijoje”, —“kažin ko
kia žmonių minia bastėsi mies
te, ieškodama sau užejimo vie
tos ; kokie tai ‘ buvo žmonės ? 
Tai—tautos susirinkimas. Ko 
jiems reikėjo?—Padaryti lais
vą tautą”.

Pagaliau, jie rado sau patal
pą tuščiame 
buvo gale 
kamuoliu; 
kių rakandų, 
tatai, apspitę 
Bal, prisiekė
tis, kame tik bus galima, iki

Skelbimai Naujienosetol, kol Francuzijos konstituci- j
ja buš išdirbta ir nustatyta ant duoda naudą dėlto, 
tvirtų pagrindų”.

(Bus daugiau)
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ramias- Pianai

Jis yra griežtas 
priešas. Morrow 

ėjo ambasadoriaus

juos pasekė dar keli dvasiški- 
jos ir bajorijos žmonės.

Galutinai patikrinę įgalioji
mus ir susitelkę savo tarpe, 
trečio luomo deputatai, su pri
sidėjusia prie jų dvasiški jos ir 
bajorijos dalimi, po ilgo ir rim
to klausimo sprendimo, birže
lio 17-tą iškilmingai pasiskel
bė tautos susirinkimu, t. y. vi
sos tautos atstovybe. Visi ten 
dalyvavusieji deputatai iškil
mingai prisiekė, priesaikos žo
džius tariant prezidentui Balji. 
Tuo laiku, kai tas darėsi de
putatų salėje, Paryžius jaudi
nosi. žmonių šukavimai buvo 
girdimi deputatų, ir jų jaudi
nimasis buvo jų jaučiamas ir 
vertė juos veikti griežtai. Tau
tos susirinkimas išleido nuta
rimą, kad jis leidžia imti mo
kesčius. tik kol jis yra.

Birželio 17-tA diena buvo, iš 
tikrųjų, pirma revoliucijos die
na; pirmas griežtas žingsnis 
buvo Paryžiaus gyventojų su
tiktas aud vingiausio džiaugs
mo išreiškimais. Birželio 20 
dieną turėjo būti bendras ge- 

štatų susirinkimas; 
Ir žmbnčs nekantriai 
dienos. Plito gan- 

dvasiškijos deputatai

deputatai 
laukė tos 
daš, kad 
visi prisidės tą dieną prie tau
tos susirinkimo, 
vo nepatenkinti, 
atėję į posėdį, 
duris uždarytas 
sargybos. Tas
karaliui liepus neva dėl to, kad 
ta salė bus jam reikalinga ka-

trobesyje, — tai 
žaidimui su 
jame nebuvo jo
ne! suolų. Depu- 
savo prezidentą 
“nesiskirti, rink-

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs

Bet, visi bu
kai deputatai, 
rado trobesio 

ir saugojamas 
buvo padaryta

Alt JUS Tt’lCITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus unito finansiniu vargų?
Ar jus turite Ulinio rupesnių?
Mes galime jums pagelbsti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes galinio susitarti su jusi) kredito

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

Mes galime susitarti, kad jus pasilik
tumei biznyje ir neturėtumčt daugiau 
nesmagumų su savo kiciiitoriaią.

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

CITY OF CHICAGO LAMJLOKDS 
ASSOCIATION

4050 So4Rh Ashhuul Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Bonlevard 787H

CORRE & Sl’AR, Advokatai Landlords 
Assoclation

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

• Del •smulkmenų rašykit

tiEtf MEOm co.
1031 30 171? AVĖ.

n MAyw0CD,llL 
Hsmt ef ffcdcincs

Jos.
3902

KROMEL’S
PHARMACY

M. Kromcl, R. Ph. G., 
Deodar St., Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calūinct Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

............~~...... . ............................. .. ........... • 
IŠMOKIT DEZAlKlNlMĄ

Dezaininimas ir siuvimą.1 
dresių moka didelę algų. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo j trumpa laikų. Ūi- 
olomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės. '.

M ASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalaš
190 N. State St., k. Lake St. 10 fl.

Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Prideki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tąi nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl -žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co.. 170 Varick 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja 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.

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

Sparton, 10 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje už $129.00 
$119.00 
$55.00 
$54.00 
$39.00 
$19.00 

$475. 
$195.

Richleu, 9 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje, 
už ......... .....

Brunsvvick Radiola su Viktrola krūvoje 
už .............

Lyric Radio, 9 tūbų
už

Radiola, 7 tūbų, su

su viskuo

viskuo, E A
už ............... r..'.............:.

Philco, 8 tūbų — $38. Lincoln A. C. 7 tūbų 
už ......................................

Baby Grane! Reproducer Pianas vertės $1,800 
už ........................................

Grojiklis Pianas Gulbransen, 
už .............. ............................

Nepamirškite Lietuvių Programas
Duodamus J. F. Budrik Krautuvės 
kas nedeldienj nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L. 
970K. Kas ketverga iš Stoties VV.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 

valandos vakare.

Dienos Ant Vandenyno

PER CHEBBOURG — 
6 PER BREMEN 

keliaujant iš Lietuvos ir i

LIETUVĄ 
greičiausiais garlaiviais

sav. AR JUS TURITE 
LOTUS AR NA

MUS PARDA
VIMUI?

Mes galime gauti dėl jūsų 
geriausių kaina, šimtai paten
kintų kostumerių yra musų liu
dijimas.

MATYKITE MUS 
AR RAŠYKITE

U. S. PROPERTY 
SALES COMPANY 

Room 1020
188 WEST RANDOLPH ST.

IR

EUROPA
arba populiariu ekspre

siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agentų arba
NORTH GERMAN

LLOYD
130 W. Randolph St., 

CHICAGO, ILL.

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F.. Budrik, > Ino
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. BouleVard 4705
BUDRIK REX RADIO SHOP

3343 So. Halsted Street

įšaukite YARDS
1 7 70 dėl

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyry
Siutai, .
Topkautai

Moterų 
Paprastos Dresės
Kautai

| šią kaiuą įeina pasiėmimas ir priatatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street



KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Musų bolševiku zyliojimas

Visiems kultūringiems žmo
nėms yra žinoma, kad vasaros 
karščiams užėjus iš visų gyvū
nų daugiausia pasižymi zylioji- 
mu raguočiai, ypač karvės. Da
bar pas mus zyliojimo rolę su 
pamėgimu vaidina bolševikai. 
Tačiau bolševikų zyliojimas Į 
protaujančius žmones jokios 
įtakos nedaro. Ir apskritai rei
kia pasakyti, kad tatai daro 
labai menką įspūdį. Mat, kuo
met raguočiai zylioja, tai jiems 
diriguoja ilga, lyg šluotkotis, 
uodega. Bolševikai tokių uode
gų neturi: jiems diriguoja jų 
komisarai.

Dabar Chicagos komisarai 
vietos' tavorščiams uždirigavo 
pazylioti aukų rinkime arba 
ubagavime. Pirmas toks zy
liojimas įvyko liepos 4 d. L. D. 
K. Vytauto Draugijos piknike. 
Publika čia taip “duosni” pa
sirodė, kad sumetė net tris 
dolerius. Liepos 5 d. zylioji
mo farsas buvo suloštas neva 
prakalbų formoj. Kalbėjo pats 
komisaras* iš Chicagos, kuris 
dabar tituluojasi Susivienijimo 
prezidentu. Ir, bracia, tavorš- 
čius Bacevičius ne juokais kal
bėjo. Jis šaukė susiriesdamas 
ir vis kaulijo aukų. Girdi, 
niekuomet mums nebuvo taip 
reikalingos aukos, kaip dabar.
Dergti visokiais budais' Susi
vienijimo Pildomąją Tarybą ir 
seimą jis nesidrovėjo. Į bolše
vikišką jomarkėlį buvo kvie
čiami ir 77 kuopos nariai. No
rėta, mat, ir iš jų pasipinigau
ti. Bet ir tas skymas niekais 
nuėjo. Pelnė jie visai mažai: 
surinko vos $17.

Taigi komisarai pradeda per
sitikrinti, kad ir jų buvusieji 

iviernieji tavorščiai pradeda at
šalti ir nebenori duoti aukų.

j Bet nuo aukų juos neatmuši, 
taip kaip kiaules' nuo bulvių. 
Tad jie sumanė atlikti pasku
tinį ziliojimą 77 kuopos susi- 

j rinkime, kuris įvyko liepos 6 
d. ir kuriame bolševikai štur
mavo prieš priėmimą seimo de- 

| legatų raporto. Kuopos pir
mininkas turėjo be laiko susi
rinkimą uždaryti. Iš tiesų, 
momentas buvo nepaprastas:

Į temperatūra staiga pakilo, at- 
' mosfera pasidaro sunki. Bol- 
| ševikai pradėjo rengtis prie re
voliucijos. Tavorškos su il
gais nagais ir dantimis susto
jo, o puskomisaris, kuris ne
labai tolimoj praeityj begir
tuokliaudamas ne kartą sau 
makaulę susidaužydavo, užėmė 
strategišką vietą prie pirmi
ninko staliuko. Jis turėjo ta- 
vorškoms duoti signalą, o tos 
jau butų kokiam “fašistui” 
kandusios į ranką. Ta kvaila 
bolševikų komedija tęsėsi tol, 
kol puskomisaris neįsitikino, 
jog susirinkime jis nedaug pa
sėkoj ų teturi.—Kuku r uzas.

So. Milwaukee, Wis.
SLA 10 Apskričio pusmetinė 

konferencija

Birželio 29 dieną Badgcr 
Parko svetainėj po priežiūra 
vietinės 133 kuopos įvyko SLA 
10 apskričio konferencija. Ap
skričio pirmininkui J. Pilipavi
čiui pavėlavus pribūti, konfe
renciją atidarė pirmininko pa- 
gelbininkas J. Bankus. Kol 
mandatų komisija sutvarkė at
stovų mandatus, buvo pakvies
ti pakalbėti SLA 36 seimo de
legatai, kurie aukščiau minėto j 
10 apskričio konferencijoj bu
vo atstovais. Pirmiausia kal

bėjo M. Kasparaitis, kuris 
trumpoj kalboj ganai aiškiai 
apipasakojo apie SLA 36seimo 
susitvarkymą ir seime nuveik
tus darbus'. Vėliau kalbėjo J. 
Bankus, J. Kasputis ir J. Mar
tin apie atsibuvusį SLA 36 
seimą. Užbaigus pažymėtiems 
SLA seimo delegatams kalbėti.

I mandatų komisija pranešė, kad 
10-to apskričio konferencijoje 
raudasi 7 kuopos su 29-niaiš 
atstovais. Tik 330 kuopai iš 
Sheboygan, ‘ Wis. į 10 Apskričio 
konferenciją atstovų nepri- 
siuntė ir jokio raštiško rapor
to nepridavė. Perskaitytas 
protokolas iš 10 Apskričio me
tinės konferencijos buvo pri
imtas' taipj kaip buvo parašy
tas.

Iš perskaityto protokdlo pa
aiškėjo, kad 10 Apskritys iš 
savo iždo dėl kuopų, priklau
sančių prie 10 Apskričio, pri- 
gelbėjo siųsti delegatus į atsi
buvusi SLA. 36 seimą. Tam 
reikalui išmokėjo 180 dolerių 
iš savo iždo.

Pikniko Komisija, išduoda
ma raportą, pranešė, kad 10 
piknikas' birželio 15 dieną dėl 
lietingo oro negalėjo įvykti ir 
piknikas likosi nukeltas į lie
pos 6 dieną. Taipgi buvo pa
keltas klausimas, kad dėl 10 
Apskričio naudos surengti pa
rengimą, bet dėl blogų laikų ir 
bedarbės šitas klausimas liko
si atidėtas iki 10 Apskričio me
tiniam suvažiavimui.

Užsibaigus 10 Apskričio rei
kalams kai kurie atstovai pa
sakė prakalbėles. Tuo ir bai
gėsi 10 Apskričio pusmetinė 
konferencija. Užsibaigus kon
ferencijai, vietinė 133 kuopa 
patiekė atstovams užkandžius 
ir dėl pagerbimo atstovų su
rengė pikniką. ,

Prie progos matau reikalą 
pabrėžti, kad man iš patikėtinų 
šaltinių teko nugirsti, jog 
SLA. 133 kuopa, kuri randasi 
So. Milwaukee, Wis.. savo lai
kytame susirinkime iš SLA. 

i

seimo delegato raportą priėmė 
tik už vieną dieną ir pusę. O 
tą raporto dalį, kurią minėtas 
delegatas turėjo nuo bolševikų 
iš Meldažio svetainės, liepė pa
silaikyti. O kai minėtos kuo
pos delegatas norėjo padaryti 
patvarkymą kuopos susirinki
me sulig bolševikų skymu siun
timo mokesčių reikalu, tai jam 
kuopos nariai atsakė, kad jei
gu jis’ priguli prie kitų kurių 
organizacijų, tai jis savo mo
kesčius gali siųsti, o 133 kuo
pos narių mokesčiai bus siun
čiami į tos organizacijos iždą, 
prie kurios kuopa priklauso ir 
ateityje priklausys. Kitos 
SLA. kuopos turėtų prisilai
kyti tvarkos. Tąsyk SLA. 
kuopose bolševikiški skyme- 
riai pranyktų taip, kaip pra
nyksta muilo burbulas.

—laisvės žiedas.
A -------- --- ----------------------

Detroit, Midi.
Įspėjimas

Prieš kokius metus laiko ap
sigyveno musų mieste kokia 
tai gyvanašlė Ona Smith. Ta
čiau dabar paaiškėjo, kad tai 
nėra joki Smith. o Veronika 
Baniulienė iš vieno Pennsylva- 
nijos miesto. Ten ji paliko sa
vo vyrą ir dabar baladuojasi 
po įvairius miestus, kalbinda
ma vyrus' ženytis. Na, o kai 
vieną apdirba, tai kito ieško. 
Vien tik Detroite keturis vy
rus pusėtinai aptaisė. Ji apsi
gyveno vienoj stuboj ir atsi
darė “blind pig”. Tas biznis 
suteikė geros progos prisiplak
ti prie lengvo budo vyrų, — 
tiek ženotų, tiek singelių. Su
žinojo viena amerikonka, kad 
jos vyras lanko tą gyvanašlę 
ir ten palieka beveik visą sa
vo uždarbį. Ji pasikvietė polic- 
moną ir nuvyko pas “Oną”. 
Ten surado ir savo vyrą. Nie
ko nelaukdama amerikonka 
smogė “blekdžekiu” Onai per 
galvą. Toji tuoj sudribo ir ap
alpo. Jos galva tapo pusėtinai 

perskelta. Daktarui reikėjo 
septynis “stičius” padaryti, 
kol sulopė skylę.

Po to incidento Onai Detro
ite, žinojna, nebebuvo vietos. 
Reikia manyti, kad ji dabar 
apsigyvens kurioj nors kitoj 
lietuvių kolonijoj ir bandys 
tokį pat biznį varyti. Taigi ap
sisaugokite , jos ir nepakliūkite 
į jos žabangus.

Viską piatyręs.

Grand Rapids, Mieli.
Mylėk artimą savo taip, kaip 

pats save

Tokį obalsį musų kunigai 
skelbia savo parapijonams ir 
taip pats poteriauja. Tai yra 
gražus obalsis, bet ar iš tikrų
jų taip daęo tie musų sielos 
ganytojai? žinoma, -kad ne. 
štai kad ir musų Švento Pet
ro ir Povylo parapijoj, kur 
klebonauja kunigas Lipkus, 
tai jis vienaip savo parapijo- 
nus mokina, o patsai kitaip 
daro. Dalykas toks— S. Rai
la jau keli metai darbuojasi 
kaipo vargonininkas. Pastaruo
ju laiku kunigas Lipkus kažin 
už ką ant to žmogaus užpyko 
ir norėjo jį pašalinei is tarny
bos. Tačiau .parapijos komite
tui užprotestavus, kunigas’ bu
vo priverstas tą žmogų palik-

r--------------------------------
CITY O F CHICAGO LANDLORDS 

ASSOCIATION
AR JUS i’URITE KOKIŲ 

KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar Jus turite biznio rupesnių?

’ Ar jus turite nesmagumų su rendau- 
ninkais?

Apsisaugokit prieš kokius nors nesma
gumus ir keblumus su rendauninkais.

Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 
pareiškimus dykai.

Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiiinkit apdraudos palisų prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
I*o prisidėjimo ' prie šios assoeiacijos, 

buvimas namo savininku bus vien sma
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks1- 
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bile laiku, dieną ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4030 South Ashland Avė., 2 augštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard *7878
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ti. Dabar, matyt, kuipgužis 
sugalvojo kitokį skymą. Jau 
keli mėnesiai S. Railai algos 
nebemoka, sakydamas, kad pi
nigų nėra, blogi laikai. Kad 
blogi laikai, tai tas tiesa. Bet 
kodėl kunigas LipkUs sau algą 
turi iš ko pasidaryti, o kitiems 
darbininkams tai jau nėra iš 
ko? Jeigu blogi laikai, tai tu
rėtų visiems būti blogi, ir kiek 
įplaukų yra, tai visi po biskj 
turėtų dalintis. Bet matyti, 
kad kunigai taip, kaip ii; bol
ševikai* vienaip savo parapijo- 
nus mokina, o kitaip daro. Tai 
kur čia tą logika, kad mylėk 
artimą taip, kaip pats save. 
Skelbiama no artimo meilė, bet 
didžiausias išnaudojimas. Jei
gu kunigas Lipkus matė, kad 
nebus galima toliau algų' mokė
ti. tai reikėjo tuojaus atsaky
ti. Tas žmogus butų susiieško
jęs kitą vietą. Bet dabar 
trukdė per kelis mėnesius ir 
žmogus, nebeturėdamas iš ko 
gyventi, pats turi visą savo 
uždarbį palikęs išeiti. Ar taip 
gražu dvasiškam vadovui da
ryti.

Man nerupi vargonininką S. 
Railą apginti. Bet kad jis yra 
žmogus, kurį myli ne tik para- 
pijonai, bet ir visi šio miesto 
lietuviai, tai yra faktas. Ma
tyt, kunigas Lipkus nemyli to
kio žmogaus, kuris su visais 
gražiai sugyvena, ir tik dėl te 
jį veja lauk. Bet iš to kuni
gas nieko nepeš. Jis tik dar 
daugiau įsigys priešų iš para-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš 
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 iSgydS 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

pijonų jjusės. Jau kaip, kam. 
bet kunigui Lipkui, kuris si 
policijos ir detektyvų pagelba 
įsikraustė i šią parapiją, reikė 
tų kitaip elgtis.—Pu ra pi jonas.

Greitas
Palengvinimas
Reumatizmui

Strėnų
Skaus
mui

Neuralgi
joj, Galvos

Skaudėji
mui

Į^AYER Aspirin palengvins skaus- 
, Be abejojimo. Net ir tuos

gilius skausmus kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir siste- 
matiškus skaudėjimus kurios mote
rys kenčia. Jie pasiduoda šiom piliu- 
kem! Tikras Aspirin teikia įvairų 
naudų. Skaitykit nurodytus budus 
vartoti kiekvienam tikrų Bayer As- 
nerin pakely, ir nekentėkit bereika
lingų skausmų, neuralgijos, neuri- 
tis, reumatizmo. šių piliukių bory 
kute laikykit namie; nešiokit kišeri- 
nę dėžutę, jei turit netikėtų galvos 
skaudėjimų, greitų šalčių. Greitas 
palengvinimas, be kenksmingų veik
mių; Bayer Aspirin neslogina šir
dies, Tik visada žiūrėkit Bayer var
do — ir žodžio “tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

BAYER 
ASPIRIN

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
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LIKVIDUOJA PATYS SAVE

“Naujienose” vakar tilpo įdomi korespondencija iš 
Worcester, Mass. — iš to garsaus miesto, kur randasi 
“garsioji”, komunistų kontroliuojamoji SLA. 57 kuopa.

57-ji kuopa yra bene didžiausia visame Susivieni- 
me. Ji turi daugiau kaip 600 narių. Ir ji “pasižymėjo” 
tuo, kad į kiekvieną SLA. seimą siųsdavo didelę dele
gaciją, susidedančią vien tik iš bolševikų ir jų pritarė
jų. Į 36-jį seimą Chicagon ji buvo atsiuntusi bene 19 
delegatų, ir visi jie buvo vienas už kitą “progresyves
ni”. Seimo pradžioje, kai “progresyviai” dar nebuvo 
išprašyti lauk iš svetainės, tiems delegatams visa ko
munistų frakcija iškėlė smarkias ovacijas už tai, kad 
57-ji kuopa buvo pasikvietusi kalbėt SLA. generalį or
ganizatorių, p. A. Žuką, ir paskui po jo kalbos pastatė 
keletą nepraustaburnių “oratorių”, kurie svečią pasku
tiniais žodžiais išplūdo.

Bet dabar šitoje “didvyriškais darbais” pasižymė
jusioje kuopoje įvyko nepaprastas dalykas.- Susidarė 
nauja kuopos valdyba, į kurią nebeįeina nė vienas 
“progresyvis”, 110 narių dalyvavo tos valdybos išrin
kime ir laukiama, kad neilgai trukus prisidės dar koki 
300 narių, taip kad visa nauj$ valdybą remiančioj! kuo
pa turės bent 400 narių, vadinasi, apie du trečdaliu 
senosios kuopos narių.

O kas bus su likusiais dviem šimtais?
Nežinia. Manoma, kad jie eis paskui bolševikus, 

kurie nutarė nesiųsti narių mokesnių į SLA. centrą. 
Jeigu bolševikai šito savo nutarimo laikysis, tai visi 
nariai, kurie seks paskui juos, paliaus buvę SLA. na
riai, ir tuo budu bolševizmas toje “garsioje” 57-je kuo
poje bus pats savaime išnykęs.

Kas galėjo tikėtis, kad toks dalykas atsitiks su 
Worcesterio kuopa ?

• Prieš keletą metų dalis 57-os kuopos narių, nebe- 
pakęsdami bolševikų diktatūros, iš jos pasitraukė ir 
susiorganizavo į naują kuopą. Kiek tuomet buvo riks
mo apie kuopos “skaldymą”, ir galų gale 57-ji pasiliko 
tokia pat, kokia buvo, arba net dar bolševikiškesnė. 
Dabar gi visai paprastu budu maskviniai ir jų šalinin
kai yra “išvalomi” iš kuopos ir atsiduria už organiza
cijos durų. Dauguma narių pasilieka kuopoje ir Susi
vienijime, o tie, kurie narius terorizavo ir jų vardu 
važinėjo i SLA. seimus skandalą kelti, cimpinėja nosis 
nuleidę — generolai be armijos.

Kas prie to privedė?
Patys bolševikai. Savo kvailu nutarimu nesiųsti 

narių mokesnių į SLA. centrą jie privertė narius ieš
koti išeities, išsirenkant naujus kuopos viršininkus ir 
perorganizuojant visą kuopą. Didžiausias bolševikų 
priešas nebūtų galėjęs sugalvoti geresnio kelio apva
lyti SLA. kuopas nuo bolševikų, kaip tas jų nutarimas! 
Ir keista. Argi neatsirado tarpe komunistų lyderių nė 
vieno žmogaus, kuris butų supratęs, kad tokia taktika 
jie patys sau kasa duobę, patys save likviduoja toje' 
organizacijoje, kurią jie dar taip neseniai tikėjosi “už
kariauti”?

Nuo vergiško Maskvos “tezių” kartojimo, matyt, 
atbuko bolševikų galvos. Vargiai jie atsipeikės ir iki 
visose SLA. kuopose, kurias jie iki šiol kontroliavo, 
pasidarys tas pat, kas pasidarė Worcesterio kuopoje.

ševikų valdžią visb p'aš'aūlid 
akyse, paskelbdamas slaptus 
sovietų dokumentus.

Buvusio Rusijos Kadetų par
tijos vado, P. Miliukovo laik
raštyje, kuris eina Paryžiuje, 
Agabekov įdėjo įdomų pareiš
kimą, koris skamba taip:

“Aš, Agabekov, nuo 1920 
metų iki dabar dirbau įvai
riose visos Rusijos Čeką į- 
staigose ir specialiame Vals
tybinės Politinės 
(GPU) skyriuje 
Rusų Komunistų 
narys nuo 1918
Valstybinės Politinės Valdy
bos užsienio departamento 
rytų skyriauš vedėjas Mask
voje. Pernai metais aš bu
vau pasiųstas, kaipo nelega- 
lis specialio GPU skyriaus 
‘rezidentas’ (slaptas atsto
vas) į Turkiją, Graikiją, 
Syriją, Palestiną ir Egyptą. 
Iki paskutinės valandos aš 
sąžiningai ir atsidavęs dirbau 
Sovietų Rusijai. Per pasta
ruosius dvejus metus aš pa
stebėjau, kad revoliucinis 
žemesniųjų komunistų.tar
nautojų entuziazmas pasi
keitė pataikavimu vyres- 
niemsiems ir biurokratizmu, 
grynu susirupinimu nepražu
dyti šiltų vietelių ir nepalik
ti be duonos kąsnio. O ko
munistų viršūnėse revoliuci
jos klausimo vietą užėmė ko
va dėl ministerių portfelių.

“Kuomet ši privilegijuota 
grupe svaidosi revoliucinė
mis frazėmis apie laisvę, bet 
tikrumoje naikina kiekvieną 
laisvės pasireiškimą, tai dar
bininkų klasė neša negirdė
tas mąteriales ir .morales 
aukas kriminališkai-fanatiš- 
ko penkių metų plano įvyki- 
nimui ir nyksta fiziškai; tuo 
gi tarpu ūkininkai, prievar
ta varomi į kolektyvius 
ukius, yra visiškai bankru- 
tijami, individualis valstie
čio ūkis yra ardomas. Sta
lino vyriausybe to vietoje 
riesutveria absoliučiai nieko. 
Pasekmė yra ta, kad žemės 
ūkio šalis, kaip Rusija, ken
čia nuolatinį badą.” 
Toliaus, pabėgęs į Ffahciją 

bolševikų čeką vaidininkas sa
ko, kad jisai nebegalėjęs ilgiau 
pakęsti šitą nežmonišką politi
ką ir pasiryžęs prieš ją kovo
ti. Agabekov tvirtina, kad 
taip, kaip jisai, manė ir dau
gelis kitų nuoširdžių komunis
tų, bet jie iki šiol nedrįso iš
eiti viešai prieš Maskvos dik
tatūrą, bijodami, kad jie “bus 
nužudyti. Jisai žada netrukus 
išleisti knygą, kurioje parody
siąs, kad Rusijos sovietų poli
tika Kinuose, Persijoje, Afga- ,k 
nistane. ir kitur esanti impe'ria- 
listiška.

šitie čekisto Agabekovo pa
reiškimai tai skaudus smūgis 
diktatoriui Stalinui. Kada jau 
net bolševikų slaptosios polici
jos viršininkai ima apleisti 
“sovietų rojų” ir skelbti užsie
nių spaudoje tiesą apie komu
nistų diktatūrą, tai galima pa
sakyti, jogei žiurkės bėga iš 
skęstančio laivo.

Andrejs Upite

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujeniek*

Ketvirtadienis, liep. 17, ’30 
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pryšakinės kėdės atlošą ir rėkė, 
balso nepaprašęs. 

‘ “Todėl, kad į juos rizikinga 
atsakinėti! Ar HeLi >;nis kar
tais ne artimas giminė Tamstos 
žmonai? Yra' ar nėu ?” 

(Bus daugiau)

TUŠČIAS PLEPALAS

bu-
ar

ra-

di, “tas pArodo, kad socialistai 
šū fašistai^ Visose šalyse vei
kia bendrai. Vieną ir kitų/tiks
las diktatoriauti.”

Dideli ignorantai, matyt, sė
di Bostono klerikalų laikraš
čio redakcijoje, jeigu jie gali 
rašyti tokias nesąmones. Ku
rioje gi šalyje socialistai sieke 
diktatūros? Visi, kas skaito 
laikraščius, žino, kad socialis
tai griežčiausiai kovoja prieš 
visokius diktatūrų šalininkus, 
nežiūrint kokio plauko jie 
tų — raudoni bolševikai, 
juodi fašistai.

Bet šv. Juozapo organo
šytojai nesuprato (arba tyčia 
iškreipė) ir tos žinios, kurią 
jie iš anglą spaudos persi
spausdino. Adolfo Hitlerio or
ganizacija nieko bendro su so
cialistais neturėjo ir neturi. Ji 
yra grynai fašistiška organi
zacija, nors publikos apgaudi
nėjimui ji nešioja oficialį var
dą “nacional-socialistų” (“tau
tinių socialistų”).

Hitlerio vadovaujami fašis
tai tai, iš tiesų, daro sąmoks
lus prieš Vokietijos respubli
ką ir tuo tikslu jie turi slap
tus ginklų ir amunicijos san
delius. Bet tik paskutinis žiop
lys gali įsivaizduoti, kad to- 
kiiiose sąmoksluose dalyvauja 
socialistai (socialdemokratai). 
Juk daugiausia socialistų pa
stangomis Vokietijos respubli
ka buvo sutverta; socialistai 
ir šiandie užima svarbiausias 
vietaš Prūsijos* valdžioje, o 
Prūsija sudaro apie du trečda
liu visos Vokietijos ploto. Tai 
argi socialistai patys prieš sa
ve rengs ginkluotus sukili
mus ?

Kur tų Bostono klerikalų 
protas ?

(Tąsa)
Kiekviena įmonė turi s’aVo 

riziką, be to nė vienas biznis 
neįmanomas. Gali pasitaikyti ir 
nuostolių — dieve tu mano —- 
kodėl gi ne? Svarbiausia, kad 

(balansas nenustoja lygsvaros. 
O apie tai šiame reikale neten
ka kalbėti. “Vulkano” reikaluo
se departamentas nėra pastebė
jęs prasikaltimo požymių. Dar 
jau tos plytos ten pat ant ple- 
ciaus, ir jei ateinančią vasarą 
statyba atsinaujins dideliame 
maštabe, kas tikrai lauktina, 
tai bus jas galima net su pelnu 
p’a'rduoti. Tokios nuomonės lai
kosi departamenfas. Valstybės 
kontrolė konstatavusi taip sa
kant, mažą apsileidimą... tai 
yra, — paviršutiniškumą. Ir ji 
neturi nutarimo traukti ko 
nors atsakomybėn. O jai mes 
nebesitikėsime valstybės kont
rolei, tai kam mes tada tikėsi
me? Gerbiamieji, nepamirškite, 
kad tai valstybės aukščiausioji 
įstaiga!
f Dabar -/atsistojo nedidelis, 
drūtas, lygiai nuskustas ponas 
su akiniais prie juodo kaspino. 
Binkio žmonos brolis, .matema
tikos docentas Freibergas. Su
mosavo rankomis, lyg greit ei
damas, kalbėjo mikčiodamas.

Ar jis negalėtų sužinoti, kas 
įkainavęs “Tarpininko” namą 
šaulių gatvėje, kurį ponas di- 
rektorius-tvarkytojas Neikė vė
liau isigyjęs nuosavybėn? Ar 
bendrovė neturėjusi pirkėjų, 
kurie siūlo didesnę sumą? Ar 
skirtumas ten nesudarąs 'apie

■■ ■ ■ ■■■■ — ■■■ I ■■■■ ■■■

ketvirtą dalį milijono rublių? 
Ir kiek dabar už tą' namą butų 
galima gauti?

Robertas pats norėjo atsaky
ti. .

Kaip visus “Tarpininko” per
kamuosius ir parduodatnuosius 
objektus, taip ir šį namą kaina
vo bendroves inŽinierius-archi- 
tektorius Helmanis. “Tarpinin
kas” j j isigyjęs, taip sakant, 
už vienus niekus. Todėl ir buvo 
galima pigiau parduoti. Nei ‘ant 
vieno' objekto bendrovė nėra 
uždirbusi tokio nuošimčio.
Kiekvienas gali persitikrinti
knygose—prašome! Vienas iš 
bendrovės įstatų svarbiausių
paragrafų ir yra — padėti tau- 
tiečiams lengviau įsigyti neju- 
domąjį turtą. O šią didesnę su
mą siūlė — tūlas mokytojų ko- 
peratyvas. Na, gerbiamieji, jei
gu jau jus pradėsite įsileisti su 
kokiais nors mokytojų kopera- 
tyvais, .tai jau tuojaus, dabar, 
jšijame susirinkime nustatykite 
likvidacijos susirinkimą ant va
sario mėnesio, vėliausiai ant 
gegužės. Kiek namas butų ver
tas dabar, po kapitalinio re
monto, ir po to, kai ten ketu- 
rius mėnesius dirbę du tapyto
jai ir skulptorius — atsiprašau, 
tai jau perdaug diskretus klau
simas. Leiskite man į jį neatsa
kyti. Tokiuos klausimus aš 
kiekvieną dieną skaitau demo
kratiniuose laikraštapalaikiuo- 
se. Į tokius paprastai neatsa
koma.

Tai jau Žiemeliui buvo per
daug. Jis trenkė kumščra’ į

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

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.

Buy gloves with what 
it savos

Nėra reikalo moKfiti 60c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koielę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda nž 
25c. Ji. valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, Už kuriuds galite nusipirk
ti ptrfttinaites ar ka kitą. 
Lambcrt Pharmacal Co.

usnutNE
TOOTH PAStE 

ir

Night and Moming to keep 
themClean,Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čarc” 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine Co., Dcpt. IL S., 9 B. Okio St., Chicago

AR TA| TAVO ATEITIES šešėlis?
■•AA

Apžvalga
ČEKISTO PABĖGIMAS 

IŠPAŽINTIS
IR

sovietų tero- 
(črezvyčaikos 
Politinės Val- 

valdininkas,

kadVis dažniau pasitaiko, 
stambus bolševikų valdžios šu
lai pabėga iš sovietų tarnybos 
ir išeina atviron kovon prieš 

Maskvos diktatorius. Pirmas 
toks pabėgėlis buvo sovietų 
ambasados Paryžiuje juriskon- 
sulatas (teisių patarėjas) Be- 
siedovskis. Po jo pabėgo so
vietų diplomatiniai tarnauto
jai Stockholme. Dmitrijevski ir 
Sobolev, kitas diplomatinis 
tarnautojas Paryžiuje Kriukov 
ir llelsinforse Aizigian. Bet

dabar nuo bolševikų pasitrau
kė ir išdūmė j užsienį jau ir 
vienas stambus 
rištinės policijos 
arba Valstybinės 
dybos, Ge-Pe-U 
Agabekov.

Paryžiaus rusų emigrantų 
laikraštis “Poslednije Novosti” 
praneša, kad bolševikų čekos 
tarnautojas Agabekov ir senas 
Rusijos komunistų partijos na

rys mete savo tarnybą ir slap
tai pasišalino į užsienį. Per ke
letą paskutinių metų Agabekov 
buvo GPU rytų skyriaus vir
šininkas ir kaipo slaptas so
vietų agentas veikė Turkijoje, 
Graikijoje ir Egypte. Bet galų 
gale jam įgriso būti despo
tiškos sovietų politikos įrankiu 
ir jisai nutarė demaskuoti bol-

Bostoniškis šv. Juozapo 
“Darbininkas” įdėjo žinią :š 
Berlyno, kur sakoma, kad au
tomobilio ir motorciklio susi
mušime žuvę du asmens ir po
licija iš jų dokumentų suradu
si, kad “fašistai ir socialistai” 
rengę sąmokslą prieš Vokieti
jos valdžią. Toje žinioje skai
tome:

“Policija sako, kad pas 
užmuštuosius, vyrą Doerrc 
ir moterį Hanke rasta laiš
kui, kuriuose išaiškinama 
kiek ir kur socialistai turi 

paslėpę ginklų ir amunici- 
• jos.

“D’oerre buvęs militariu 
instruktorių socialistų parti
joj...

“Policija aiškina, kad jie
du veikė Adolf. Hitler’s fa
šistų organizacijoje.” 
Klerikalu “Darb.” prie šitbs 

žinios deda pastabą, kad, gir-

“Ateinanti įvykiai 
ineta savo 

šmėklas prišakih Būk blaivus—būk blaivus visi- 
eitis dalykams, net ir rūkydamas. 
Venk tos ateities šmėklos*, iš
vengdamas perdėjimų, jei nori 
išlaikyti tą modernišką, visada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj — 
užsirūkyk Lucky”.

Į04000M^>M«M«40C<

kai išbandet perdėjimus

Jy . vietoj užsirūkykit Lucky

Lucky Strike, puikiausi cigaretei, kokius jus 
kada rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų

“It’s toasted”

'l(/(KK
SlRlKĘi

WKYWj
\ irs TOASTtD^ 7

UŽSUK—Lucky Strike Šokių 
Orchestra kas ketvirtadieni ir 
ieitadieni vakarais, N. B. C. 

tinklą.

Jutu Gerkles Apsauga —Prieš kriBėįimus—prieš kosulį.
*Dr. Yorke-Davies savo garsioj knygoj "Maistas Nutukusiems” pataria šį: "Joki priemonė suliesint] save negelbės jei ligonis neliaus 
valgęs nevalgio laiku”. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes 
skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandct, "jų vietoj—užsirūkykt Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padi
dina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

O 1930, The American Tobacco Co., M fra 
i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atgabens gengsterį 
Chicagon iš Los 

Angeles
Paskirta grand džiurė tyri

nėti faktus ryšyje su nušovi
mu Tribūne reporterio Lingle. 
Iš Los Angeles bus atgabentas 
aeroplanu Chicagon gengstcris 
vardu Foster. Tas Foster bu
vo nupirkęs kadaise revolverį, 
kuriuo tapo nušautas Lingiu. 
IHiurū klausinės taipgi buvusį 
policijos viršininkų Kusselli ir 
miesto advokatų Ettelsoną.

Užmokės mokytojams 
algas

Kaip vakar turėjo būti'su
mokėtos algos Chicagos moky
tojams ir mokytojoms.

Jis ant stiebo sėdi, o pa
ti divorso ieško

Alfred Randai! surado nau
jų profesijų — išsėdėti kuo il
giausia ant stiebo. Jo pati da
bar ieško skirybų. Ji kaitina, 
kad vyro sėdėjimas ant stie
bo reiškiąs pametimų jos, pa
čios. Randallai gyvena llam- 
mond, Ind.

Metrai vandens varto
jimui

Miesto taryba priėmė pa
tvarkymą, kuris taiko įvesti 
Chicago j e,’ kiekviename trobe
sy] vandens metrų (myterių) 
sistemų.

Mirė teisėjas
Mirė teisėjas Jcsse Holdom, 

Superior teismo narys, seniau
sias Cook paviete teisėjas. Jis 
buvo 78 metų ir ėjo teisėjo 
pareigas daugiau, 25 metus.

Apšaudė namus per 
“klaidą” . 
---- L-------

Iš gengsiterių automobilio 
pasipylė šratai į Ed tvardo Jonės 
bungalo\vų, adresu 8139 South 
lionore st. Atvykusi policija 
ėmė klausinėti, ar Jonesai ne
turi kokių priešų. Pasirodė, 
kad ne. Pats Jonės yra elek- 
trikos darbininkas ir dirbęs iki 
pastarojo laiko. Piktumų su 
niekuo neturįs. Vėliau, gatvė
je, policija pastebėjo arti ki
tų bungalosvų, panašų į Jonušo. 
Tame bungalowe įgyvena 
“Spikc” O’Doimell. Policijos 
manymu, gengsteriai buvo pa
siryžę apšaudyti O’iDonnellio 
bungalowų, bet padarę klaidų. 
O’Donnell esąs, sakoma, Sal 
tiso konkurentas.

Nuodų išgėrė
Joseph Klish sugrįžo iš dar

bo namo, 2758 Francis Placc. 
Vakarienes neradęs, bet užti
kęs žmonos raštelį tokio turi
nio: “Namie busiu vėlai. Išsi
kepk lašinių ir kiaušinių — 
Bert.“

Vyras nusitarė, kad jam ga
na. Jis išgėrė trejopų nuodų 
— kiekvienų tokių dožų, kad 
'.•dėjo lengvai persiskirti su 

.šiuo pasauliu.
Bet kadangi jis išgėrė tre

jopų, tai nuodai vienos rūšies 
ėmė veikti prieš kitus, tuo bil
du mažindami savo kenksmin
gumų. Ir. Klish išliks gyvas.

Žemė užgriuvo tris
Prie Oak Park ir Archer 

p ves. žemė užgriuvo 'tris dar
bininkus dirbusius srutoms 
nuotakų pravesti. Vienas iš
kastas buvo kritiškai sužeistas, 
kitas nebegyvas. Nesitikėta nė 
trečių išgelbėti gyvų. Užgriū
tieji yra Domime Sy Įves te r, 
kitas Callahan, o trečias Mich- 
ųcI Sabecarte.

IŠMOKĖTI PINIGAI
,• Per

NAUJIENAS
25315 Barborai Beniušienei 
1 6G28—Marijonai Krikščiokie- 

nei
16681—Onai Tarvidailei 

116633—.Jonui Pagojai.
16561—Nastazija Bimkunienei 
21616—Jurgiui Basčiui 
25666—Leonui Stoškui 
25668 Juozapui Bacevičiui 
25669—Antanui Dambrauskui 
25670 Onai Šukienei
25672—Kazimierai Sakalauskie

nei
25'6741—(Marijonai iManiavičie- 

nei
56812—Juozui Baskiui
166'51—Juozukui, Stanisl., Ba

rauskui •
16642—Martai Tau įkaitei 
1664 1—Vladislovai Gerybaitei 
21625 Viktorijai Juškevičienei 
16647—Natalijai Page 
16619 Marijonai V.:silienci 
25361—Jonieškos iMuraskaus-

kienei
25363—Martai Bartašienei 
24624—Povilui Petraičiui 
25679—Onai Ascilienei
25677—Kun. Julijonai Sakenui 
25678—Onai Skutulienei
25680 Mortai Andriejauskie- 

nei
25681 —Te re sa i B1 i u m ie n c i 
2.5683 Marijonai Puzarienei 
25681—Marijonai Juknienei 
2568( i—() n ai Bų rsk i I ti s 
56813—Viktorijai Vaznienei 
56814—V i k t ore n u i K i 1 i m ai č i u i 
56815—Veronikai Savickienei 
56816—Justinui l’zniui 
21628 Uršulei Šurkienei
25 (>8 8—S t e fa 11 i j ai B a n a i t e i 
56799— Juozui Sugintai 
16650—S. Barauskienei 
25367— V. Kasparavičiui 
16655— P. Visockienei

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

3109 West 63rd Street

---------------------------f_
f------------------------------------------------------------ 4------

ISIGYKIT PILNA APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS
ASSOCIAT1ON

•l(>50 South Ashland Ae._ 2 augStas
Ashland prie 47th St.

Tel. Boulevard 7878
$3 I METUS $3 Į METUSk._________ ______________________/

ADOLFAS TARVID

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 diena. 9 valandą va
kare, 1930 m., sulaukęs 40 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj ir pa
ėjo iš Telšių apskričio.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusbroli Walter Smelgewich ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 So. 19th Ct., Cicero.

KAZIMIERAS ŠLOGERIS 
W' *■

Mirė liepos 15 dieną, 9:30 v. 
vakare, 1930 m., sulaukęs 64 
metų amžiaus; gimęs P 
žio apskr., šaduvos 
Šileikonių kaime.

Paliko dideliame 
savo mylimuosius ir 
2 sunu Juozapą ir Pranciškų, 
(lukteri Aleną, 2 broliu Petrą 
ir Leoną ir brolienes.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 18 d., 2 vai. po pietų iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydg-| 
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adolfo Tarvido 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741

nubudime 
mylinčius

aneve- 
parapi.jos,

Dabar randasi prirengtas j 
paskutinę kelionę*, namuose 
1919 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks liepos 19 d., 
10 vai. iš ryto iš namu 1919 S. 
Halsted St. bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero šloge- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami ir taipgi draugai likusių 
nubudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Simai, Duktė, Broliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Kadžius, tel. Canal 6174.

24627— Tadui Sprogiui 
16661— Sarapinui Sukini 
25697 Mykolui šlepikui 
16667—K. Bitinienei 
16663— Onai Tamoliunaitei 
16662— Domicėlei šaukštienci 
25675— Onai Kulienei 
16615— Juozui Urbui 
16646— Adomui Giruckiui

25365— Juozui Trinkimui
25366— E. Daukantienei
16652— Benediktui Vendel 
16651— Dominikui Kančiui

Čeverykų Krautuvę

8pcelaIlet»R trydyme chroniškų ir nauju Il
sų. Jei kiti nefralfljo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas i&egzaminavl- 
mas atidengs jusą tikrą liga Ir jei afi apei- 
inialu jus gydyti, sveikata Jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurte neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

ATIDARIAU

 Lietuvės Akušerės
MRS. ANELTA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
Naujoj rieto!

6109 South Albany Avenue

Phone 
Heinlock 9252

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

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

----- .

----- o-----

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiaū- 

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, 111.
Tel. Cicere 6927

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

IGNACAS DAM BRAUS KIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse dr kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Uhicagoj

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15-tą dieną, 2 vai. po 
pietų, 1930 m., sulaukęs apie 
60 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Vilklaukių kaime. 
Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
du sūnūs Vincentą, Chicagoj ir 
Juozapą Kanadoje, dukterį 
Anastazija, marčią Oną, žentą 
Joną Liacki.i, anukus ir gimi
nes Amerikoj. Lietuvoj moterį 
Uršulę, broli Vincentą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
817 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
liepos 19 dieną, 8-tą vai. iš ry
to iš namų į Šv. Jurgio parap.

1646 W. St.

Telefonas 
Boulevard 6203

1327 So. 49th Ct.

Telefonai
Cicero 8734

t

bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Dambrau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Simai, duktė, marčia, žentas, 
anūkai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Buule- 
vai’d 1139.

pagrabu Vedėjai

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

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Ate. Tel. Blvd. 3211

Graboriai
J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laidotu- 
všse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

TeL Victory 1115

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Akiiį Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ^aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivai 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. Nedčlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589 
------- 0-------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

/Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 1Q iki 12.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kcnvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

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

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

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

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

Tel. Br«nswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia 
------- o-------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofluo Teleioa«a Vlrrlaia 0086 
Bei. Tel. Vaa Bures 5868

DR. T. DUNDULIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto Iki 1 po pietų, 2 Iki 4 Ir
6 iki 8 vakaro. Nedaliom aup 10 iki 12 dla-

aą. Namu ofiaaa north 81<le
3413 Franklin Blvd.

Valaadoa 8:io IMI 9:80 vakaro
---------O---------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

«Pbone 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
Pbone 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 Aptiekoi 

CHICAGO. ILL

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. LeaviU SU Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal nutarti

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpbi 6800 
........— - - — ■ ............ , .1 ■.

DR. CHARLES SEQAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avense 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienR. 2 iki 3 no įdėt,

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

Įvairus Gydytojai 
.••^^^^*^^^*•^*^^*^*^^6*^^^^^*^**^*^^**^*^***

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 1B 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

.„Limui 
Advokatai

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

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,
įfoom 1701

Tel. Randolph D331
Valandds nuo 9 ryto iki S rak.

, < 3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Room 928 
Tel. Franklin 4177.

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Putlman 5959
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomle

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN t
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adama StM Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank BuildJhg
38 SO. DEARBORN STREET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis 'Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 2800

Rea. 6515 So. Rockwell SL
Tai. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Radio Programai 
Lietuviams

lieposAteinanti penktadienį
18 d. 8 vai. vakare žinoma lie
tuviams firma VVennersten’s 
Malt ir Ilop duos šaunų pro
gramą susidedančią iš geros 
tautinės muzikos ir dainų.

NaujienųA. žymontas 
štabo narys pasakys trumpą 
prakalbą taip maloniai ir įdo-

bant praėjusį penktadienį. Ne
užmirškite laiką, 8 vai. penk
tadieny 
dio ir išgirsite puikią lietuvių 
muziką. Apie šį Bailio Kon
certą bus pranešta dauginus 
rytoj. Re p. 3.

atsukite savo Ra-

Šiandie lietuvių tau 
tiškų kapinių susi 

rinkimas
Šiandie vakare Lietuvių Au

ditorijoj įvyksta lietuvių tau
tiškų kapinių lotų savininkų 
susirinkimas.

Yra svarbių reikalų apsvar
styti.

Praėjusį kartą susirinkimas 
turėjo būti ilgesnis. Bet visų 
reikalų nespėta apsvarstyti, nes 
komunistai sukėlė betvarkę, ir 
susirinkimas teko uždaryti ne
baigtas.

šiame susirinkime taipjau 
yra ne mažai reikalų apsvar- 
styti, ir jeigu jis bus toks, koks 
buvo praėjusį kantą, tai liks 
taippat reikalų neapsvarstyta.

žinoma, ko tikėtis iš susi
rinkusių lotų savininkų, kada 
kai kurie patys direktoriai ke
lia betvarkę. Jeigu direktoriai 
patys prisilaikytą tvarkos, tai 
ir susirinkusieji lotų savinin
kai jos prisilaikytų.

Atminkime praėjusį susirin
kimą. Susirinkimo pirmininkas, 
nutvėręs raštininko knygą, dau
žo ją Į sitalą, kad, rodosi, visi 
jos lapai išbyrės. O ir komu
nistas Danta elgėsi ne geriau, 
ir kiti bolševikai.

Lotų savininkai šiandie tu
rėtų susirinkti juo didesniu 
skaičiumi. Metas atkreipti dė
mesį į itai, kas pasireiškia 
tiškų kapinių 
tas.

Gal šį kartą 
minti bolševikų

tvarkyme.
tau-
Me-

pri
rei

kia pagalios ir kapinių lotų sa
vininkams atkreipti dėmesis į 
bolševikų darbus. Jau ne vie
na draugija žuvo dėl bolševi
kų darbuotės. Dar ne viena žus. 
O šiandie bolševikai yra iškė
lę bylą teismuose, kad užgrieb
ti didžiausią lietuvių organiza
ciją — Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje. Yra matyti, kad vis 
arčiau ir arčiau lx>lševikai tie
sia savo rankas paimti pilnon 
koiltrolėn ir lietuvių tautiškas 
kapines. Lotų savininkai, žiū
rėkite, kad su kapinėmis neat
sitiktų taip, kaip atsitiko su 
Susivienijimu Lietuvių Ameri
koje!

Stovėkite kapinių sargyboje. 
Dalyvaukite visi lotų savinin
kų susirinkimuose. Kartą-kitą 
parodysite bolševikams jų vie
tą, ir pamatysite, kad jie nu
leis -nagus. Ir juo greičiau jus 
padarysite tai, tuo greičiau ta 
bolševikiška pavietrė, išnyks.

Savininkas.

ne laikas 
žygius, bet

North Side

Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. darbuotė

Antradieni, liepos 8 d., Clii- 
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos turėjo susi
rinkimą Miasonic Temple sve
tainėj. šiame Draugijos susi
rinkime priimti keli nauji na
riai; tai reiškia, kad Draugija 
auga.

šiuo laiku randasi keletas li
gonių, kuriems išmokėta pa
šalpa.

f
šiame Draugijos susirinkime 

nieko nauja nebuvo nutarta, tik 
aptarti kasdieniniai Draugi jos 
bėgantys reikalai ir išklausy
ti komisijų raportai. Ypač svar
bu buvo išgirsti finansų ko
misijos raportas, nes kiekvie
nam nariui yra svarbu žinoti, 
kaip stovi Draugijos turtas, ku
ris yra svarbiausias dalykas 
draugijos gyvenime. Todėl vi
si klausėsi su didele atida.

Taigi pagal finansų komisi
jos raportą, Draugijoj yra vis
kas geroj tvarkoj. Draugijos 
turtas $19,589.36. .Jeigu ir to
liau taip seksis, tai iki naujų 
metų Draugijos turtas pralenks I sulaikymą mokesnių ir nesiun- 
$20,006. Įtimą jų j Susivienijimo centrą.

Jeigu jie nepaisys kas yra da
roma su jų pinigais, tai pini
gai gali tekti tavorščiams, o 

j I patys nariai gilli pasijusti, kad

prastų Tilviko veidmainystės, 
tai jis surėžė jiems spyčių, jo- 
gei stojas už naują “centrą”. 
Jeigu jį kas priverstų siųsti 
(pinigus į Susivienijimo Cen
trą, tai, girdi, jis geriau pa
sikartų.

Nariai nusijuokė. O kiti “pro
gresyviai”, kurie nepripažįsta 
dūšios, kalbėdami apie tavorš- 
čių seimą Meldažio svetainėje, 
pasigirė, kad jie stojantys už 
tą seimą su dusia ir kurni. Ka
talikams yra nuostabu, kad pas 
bolševikus tokiam momente at
sirado dūšia.

Nariai turėtų pagalvoti apie

Biežis turėjo pa- 
iveikatą ir žmo- 

Tai vi-maistu. , 2. . .
malonu klausytis Į»u .>'ra ? ^sku*

dalykų, IjF išl;':aukti, Susivienijimo.
Tavorsčiai giriasi, buk jie su- 

- laikys mokesnių siuntimą kol 
.......    nariams duo-Py^ lain>6‘> l'da,,a'1.’ ka<1 iie 
Ii veltui patarimų, kurie kreip- P^1'“ "e«a,es, ln,mt'tl n<Ws 
sis prie jo, abejodami dėl sa-|Per kelet« metl'- ’ 
vo sveikatos.

Išdaužė Vaistinės Langus
Ant kampo Girard ir Waban- 

sia avės, yra vaistinė, kurią 
kadaise įsteigė Dr. Montvid, o 
dabar užlaiko rusiškas žydelis 
iš Odesos. Ir ve, andai anksti 
rytą, apie šeštą valandą, kada 
dair daugelis žmonių miegojo, 
nežinomi piktadariai, privažia
vę. mašinomis, 
vaistinės langus ir nuvažiavo.

Pirmyn
Kaip teko girdėti, Pirmyn 

Choras pradeda judėti, nes ne
užilgo baigiasi atostogos. Ma
no surengti dar vieną išvažia
vimą, o paskiau griebtis pa
mokų.

Tai Bent Inžinierius

Užbaigus susirinkimą, Drau
gijos Dr. S. 
įkaitą apie 
gui tinkamą 
siems buvo
tokių pamokinančių 
kuriuos Dr. susi rinkimuose pa
tiekia. Prie to, daktaras pasi
žadėjo Draugijos i

išdaužė, visus

Choras

ir

liko apgalėti rungtynėse. Pe
reitą vasarą buvo tartasi vėl 
lošti, bet vasaros atostogos 
Michigane išsklaidė golfinin- 
kus. Lošimas neįvyko. Bet šie
met Michigan nevilioja golfi
ninkų — abi pusi rengia savo 
jauktus ir manoma, kad apie 
pabaigą, šio mėnesio rungtynės 
įvyks tame pat kliube. Girdė
jau, buk Town of Lake turi 
gerų golfininkų ir rengiasi 
kviesti į kovą laimėtojus. Bus 
rimtų susirėmimų, nes visos 
geriausios spėkos dalyvaus.

Practice makes perfect
Kad gerai lošti golfą ir ap

galėti savo oponentus, reikia 
tankiai praktikuot. Praktikuoti 
golfą yra gerai iš daugel at
žvilgių — išmoksti lošti gerai 
golfą, kūną išmankštai tyrame 
ore ir t. p. A. K. Menas,, golfo 
profesionalas, permatydamas 
tą naudą iš golfo,turi 
žiemą viduje, vasarą 
praktikuotis. , Dabar 
naują vietą gražiame
žilvičių pavėsy ir žalioj pievoj 
golfo praktikuotis. Atsidaro šią 
savaitę, žilvičių golfo laukas, 
Archer and Cicero Avės. Ar
cher karais' galima čia priva
žiuoti. žilvičių pavėsis malo
nus.

'played center and Aldona N. 
\vas a guard. ( And oli! what 
a ’beautiful run she made — 
not mentioning'the flop.) The 
game had to be called off on 
account of the had condition 
of the foot-iball. After a long 
ręst period of five minutes it 
started all over agniu.

As night eame on we had 
a “weenic roast” and after 
cleaning up the mess decided 
to go home. Everybody piled 
into the truck and made them- 
selves as comfortable as wet 
batbing suits, dirty to\vels and 
people stepping on your ncck 
would

We 
(juite 
when 
truck
buities, ice cream cones, popped 
corn and candy. After thus re- 
freshing ourselves we felt likę 
singing, so we sang old songs 
and new, English and Lith- 
uanian and even a fevv college 
songs which might be classed 
as Indian. (ĮShuddy muddy dash- 
nick, um quim quah!)

We rattled into Chicago with 
aching bones būt with the me- 
mory of a glorious, well-spent 
day. Long Ii ve Birute! ’May she 
have many more outings such 
as this. Well„ Carbolic Acid, 
everybody. (“iGood-byc” in any 
language).

Bernice Tverionas,
Editor.

permit.
started home felling 

tired and pep-less, būt 
\ve stopped for gas the 
became floodcd with pop

Narys.

* < Pranešimas
I Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubo pusmetinis 
sirinkimas įvyks ateinantį penk
tadienį, liepos 18 dieną, G. 
Krenčiaus svetainėje, 4600 So. 
Wood street, 7:30 valandą va
kare.

Šis susirinkimas bus svarbus. 
Butų gerai, kad jame visi na
riai ir narės dalyvautų ir ap* 
svarstytų visus kliubo bėgan
čius reikalus, taippat išgirstų 
raportus iš atsibuvusio pikni
ko. Be to, yra atėjęs iš Lietu
vos geras laiškas, kuris 
susirinkime perskaitytas.

Joniškiečių L. K. Kliubo

ir 
su-

bus

na
riai, malonėkite atsivesti ir įra- 

Northsidej keletas metų kaip I gyti j kliub-ą naujų narių. Pa- 
laipsigyveno didžiai pats save geidaujama, kad nariai ir na- 
gerbiąs inžinierius, kuris su- rės, kurie jau yra įsigiję kliu- 
tvėrė lygą iš keturių ypatų ir ęo konstituciją, būtinai atsi- 
dabar dainuoja kvartetu. Tik neštų ją į susirinkimą, nes bus 
dainas dainuoja seniai komu- pataisyta įsiskverbusi klaida 
nistų išdainuotas. Kaip teko konstitucijoje. Kurie dar netu- 
girdėti, tai komunistai už to- r[te, tai įgausite konstituciją 
kį šventą darbą žada inžinie- šiame susirinkime, užsimokėda- 
rių apdovanoti medaliu ir su- mį narines duokles.
teikti jam Speco titulą. A. Ančiutė, sekr.

West Pullman

š.
Šioj sunkioj valan 

doj
Kaip tavorščiai rengusi prie (Bolševikams sustiprinti) 

“laimėjimų” J
\_______ Komunistai, bukit tvirti,

Po Susivienijimo Seimo ir po raudoni, kaip vėžiai virti.
S.L.A. 55 kuopos susirinkimo |MasJtv”i ^e_n,tai. «,s tarnaukit 
“progresyviai” 
laimėję Seime, 
di, todėl, kad 
Kaip dirbę, jie 
neišėjo aikštėn

ir iš jos malonių laukit.
Visus šluokite nuo savo tako, 
o iš Maskvos gausite tabakui. 
Jūsų 
kaip

lupos turi dirbti, 
koks puodas karštai

giriasi, kad jie 
O laimėję, gir- 
jie daug dirbę, 
nepasakojo, kol 
jų darbai.

/Sutikęs Tilviką, važiuojantį 
į Seimą, aš jį užkalbinau ir pa- Bukite 
klausiau, ar bolševikai dar ii- l ^kri rusiški kazokai, 
gai kels triukšmą Seime. 
buvo antradienis, 
kad nors iir visą savaitę!

Esą, jų advokatas buvęs pas 
juos vakar. Jis busiąs ir šian
die. Ir advokatas, tgirdi, pataręs 
tavorščiams kelti triukšmą kad 
ir visą savaitę.
j Pastebėjau Tilvikui, ‘ kad 
•triukšmo kėlimu jie nieko ne
laimes. O jis atkirto: Tu nie
ko nežinai. Mes laikome slap
tus susirinkimus su saviškiais 
delegatais ir advokatais; mums 
advokatai pataria taip daryti; 
mes ir 
sime.

Kada 
kus per 
limą, aš jam ir pasakiau: ko 
norėjai, tą laimėjai. Užraudęs, 
jis pasitraukė. Tik pareiškė, 
•kad turėsią bolševikai susirin
kimą Meldažio svetainėje. Iš 
to susirinkimo vėliau jie pai- 
darė “legališką seimą”.

Sugrįžęs į West Pullmaną, 
jis išdavė raštišką raportą, iš
kopi j avęs jį iš komisarų gazie- 
tos. Ir už tą marmalienę ir bu
vimą nelegališkame seime jis 
paėmė-$20. O juk kuopos J?ii- 
vo nutarta siųsti delegatus į 
Susivienijimo Seimą ir svarsty
ti jo reikalus, ir tik už tai bu
vo nutarta mokėti $20!

Kad 55 'kuopos nariai nesu-

visi burliokai,

~ - Tai rr keikt, gerai mokėsit, 
Jis atsakė tikrai visi laimėsit.

Ir visur, visuomet aukas
[rinkit, 

nepaliaukit, nesutingkit.
O kada turėsim kapitalo, 
tai buržujams prieis galas.

Smagiai jausimės kiekvienas, 
nes upėmis tekės pienas. 
Strazdas linksmai sučirškės, 
turim 
pinigų 
dabar

pieno, bus varškės,
gi milionai,

žemės mes valdonai!
Proletaras.

darome, o tuo laime*

Seimas išmetė bolševi- 
duris už triukšmo kc-

SPORTAS
RENGIASI J KOVĄ

Du metai atgal Dr. Biežis 
pakėlė šitokį klausimą: Manę 
kolonijoj, West Side, randasi 
gražus būrelis golfininkų ir jei 
atsirastų kita tokia kolonija, 
tai galėtume persiimti golfo 
lauke. Bridgeportiečiai taipgi 
turėdami gerą skaičių golfi
ninkų priėmė pakvietimą. Nie
ko nelaukiant sudaryta jauk
tai iš abiejų pusių po 6 kon- 
testantus ir lošimas įvyksta 
Cog-Hill golfo kliube. Lošta 
36 skylės, skaitant visus kir
čius bendrai. Westsidiečiai lai
mėjo pakvietimo kontestą kė
liais kirčiais. Bridgeportiečiai

[ CLASSIFIED ADS. Į
Business Service
ĮBiznio Patamayi^inas

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 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway), Tel. Avenue 
860Q. Atdara nuo 7 v. ryto iki '7 
vai. vak.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

REIKALINGA mergaitė prie leng
vo namų darbo ir prižiūrėti vaikų. 
4907 N. A vers Avė. tel. Independ- 
ence 1821.

Businebb Chaficee 
Pardavimui Bizniai

Įrengęs 
lauke 

atidaro 
gojaly,

Sportininkų būrelis
Pavyzdinga ketverulė-for- 

some susidaro iš Dr. Zalato
riaus, Dr. Biežio. Dr. Kliaugos 
ir A. Belskio, aptiekininko. Jie 
lošia golfą drauge visą vasarą 
ir vis už tarpusavinius prizus, 
bet draugiškai ir sportiškai su
sitaikydami. Sutartinai pasida
lina tarp savęs Handicap — 
sulyginimui kompeticijos. Kas 
gražina jų sportišką golfo lo
šimą — tai prisilaikymas visų 
patvarkytų golfo taisyklių, su 
kuriomis jie gerokai apsipaži- 
nę. Patartina nekuriems musų 
golfininkams imti pavyzdį nuo 
šitų sportininkų. —Menas.

Financial 
____Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

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

.... ;—O  
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PARDAVIMUI grosernė ir delica- 

tessen krautuvė, nebrangiai. 559 W. 
42nd Street. 

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

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotą sa

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

Nut. Rast. J. Zalatoris.

The English Column

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

laiku, nes 
sekančiam

Kensingtono Lietuvių 
šėrininkų pusmetinis

Lašt Sunday Birute’s Chorus 
and Orchestra had thcir an- 
nual outing- at the Dunes. De- 

the chilly weather our 
members went i n srwim- 
and boy! what an ap- 
thcy did work u p. Eats 
plenty and delicious.

Bendrovės 
susirinkimas 

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

t— Direkcija.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny. 17 diena liepos, Alvi- 
ras Simmons svet., 1640 
cock St., 7:30 v. vak. 
meldžiu dalyvauti.

Sekretorius

N. Han- 
Visus narius

A. Walskis.

basketball. Then basėball 
lašt būt not least, foot- 
As a fodt-ball player Stev- 
would makc every girl’s

brave 
ming 
petite 
were

Every minute was crmvded, 
first with> boxing, soccer bąli, 
and 
and 
bąli, 
ens
heart go pitter-patter and Diek 
was the hero of the day (hav- 
ing been knocked out once or 
twi.ee). The teams were great- 
y strenigthened Iby . each hav- 

ing a female member. Bee Tce

pražuvęs
> Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritiz 
pirmin. •

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištos.

Didelė tubi Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

susirinkimas
18 d., vaka-

Dramatiško Batelio 
bus penktadieny, liepos 
re, Naujienose. Jau yra parinktas 
veikalas, tad reikia ji apsvarstyti 
ir jei bus priimtas, — pradėti reng
tis prie jo pastatymo. —Valdyba.

Morning Star Kliubo Besket pik
nikas įvyks 27 d. July. Kurie norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Star Kliube, 1652 North 
Damen Avė., nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

CLASSIFIED ADS.
» I .1. ....................................

Business Service
Biznio Patams▼imaa

NAMŲ REMODELIAVfMAS
Garažai, porėtai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungralow viSkose, storų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

Garažai nuo $15. Uždaryti porėtai nuo $50.
Visų darbų galima padaryti su $5 jmokS- 

jimu. 
mals.

6201

Likusius mažais mėnesiniais ifiniokSji- 
Ateikite, rašykite ar telefonuoklte 
ZELEZNIK CONST. CO.

W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1821

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojąm. Popieruojam ir 
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Vardu 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus Ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

10% PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimaB. Mes atliekame ge
riausi darbe mieste, Kedzie 8468.

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.

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

GROSERNĖ ir bučemė su namu, 
7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalow ar 2 
flatų, South Sidėj. 2643 W. 63rd St. 
Hemlock 7548.

----- o——
AUTOMOBILIŲ PASKOLA 

Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialia, že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomif mtaesin* 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgifiut b 
Real Estate kontraktui.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava

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 
Įvairia Pardavimai

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI geros rūšies ketu
rių kambarių forničiai, visai pigiai. 
Priežasti patirsite vietoje. 3430 So. 
Emerald Avė., 1 lubos užpakaly.

NORIU pirkti šiumekerio mašinas. 
Kas norite pigiai parduoti, malonė
kite pranešti laišku. 1739 S. Halsted 
Street, Box 1216.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

RENDON furnišiuoti , kambariai 
dėl vyrų su ar be valgio. Karštu 
vandeniu šildomi. 4440 So. Talman 
Avė., 2 lubos.

Personai 
Asmenų Ieško

PA.IIEŠKAU Wm. Svabuno, girdė
jau, kad jis gyvena pas Jurkyną 
Chicagoje, kur tai South Sidėj. Wm. 
Svabunas apie 6 metai atgal gyveno 
Monsville, W. Va. Esu naujai atva
žiavęs i Chicagą i? Montville, W. Va. 
noriu pasimatyti. Vladas Kemzūra, 
3210 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo bučeris, turiu 
ilgą patyrimą ir geras » pardavėjas. 
Kalbu 4 kalbas. Jaunas ir nevedęs. 
Pašaukit Phone Cedarcrest 2876.

Partners Wanted 
Pusininką Reikia

GERA F*ROGA.. Reikalingas part
neris ar partnerka i Restauranto 
biznį. Turiu parinkęs labai gerą vie
tą. šaukite Roosveelt 2725.

“ '' Help Wanted—Malė
DarbininkųĮteikia

REIKĄLINGASr senyvas žmogus 
dirbti už janitorių prie našlės mo
teries. Valgis, guolis ir maža mo
kestis. 9320 S. Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS jaunas vaikinas, 
apie 17 metų amžiaus, dirbti į gro- 
sernę, patyręs. Turi mokėti draivin- 
ti kąrą. 5256 So. Princeton Avė,

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų, tabako ir kitokių daly
kų. Kaina $250.00, priimsiu į mai
nus. 3247 S. Morgan St., tel. Boule
vard 1005.

PARDAVIMUI kendžių, aiskrymo 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Kas 
nori pirkti, yra gera proga. Parduo
siu pigiai. 615 West 18th St.

EXTRA
BUCERIAMS

Išbuvęs devynis metu vienoj vie
toj noriu pasilsėti. Kas ieškote geros 
bučemės su groseme už prieinamą 
kainą, atvažiuokite pasižiūrėti. Galiu 
mainyti į ką turite, bet kas neinisli- 
nate eiti į biznį ir dirbti, tai prašom 
nesiklapatyti, nes ta vieta yra išdir
bta ir geras žmogus padarys pinigų.

Tel. Beyerly 2302.

PASIRENDUOJA arba išsimaino 
public garažas dėl 50 karų. Remia 
pigi. Victoria Liekis, 2901 S. Wal- 
lace Street.

PARDAVIMUI 10 kambarių Room- 
ing House; elektros šviesa, visi 
kambariai išrenduoti, fumaso šilu
ma, pigi renda, gera vieta. Parduo
siu pigiai. Telefonuokit Haymarket 
0723.

PARSIDUODA bučemės ir groser- 
nės fikčeriai. Persiduos labai pigiai 
iš priežasties, jog savininkas nėra 
patyręs tame biznyje. Kas nupirks 
fikčerius, tas galės ir Storą gauti. 
Vieta labai gera tam bizniui.

K, K. Barkavvski, 
4650 S. Sacramento Avė. kamp. 47th

Exchange—Mainai
80 AKRŲ Mich. ant Hi»<hway U. 

S. 12, 9 R, auza, barnė ir dauginus 
budinkų, prie upės, 3 arkliai, 9 kar
vės vištų, kiaulių. Mainys ant na
mo.

6 KAMBARIŲ Bungalow mainys 
ant 2 flatų.

5 AKRAI su budinkais ant High- 
way, vištų farmą. Mainys ant na
mo.

CHAS ZEKAS
4454 S. Western Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & ( <»
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

mus, lotus, farmas, biznius visokio® 
rųšies. Kęra skirtumo apielinkės b 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

MEDINIS namas 6 kambarių su 
beismantu ir extra lotas, 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. 6049 So. Kildare Avė.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
. St. Francis ir St. Cyril parapijoj 

5 kambarių murinės, oktagono 
priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm modemiškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvękarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

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

TAI YRA JŪSŲ PROGA 
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

PARDAVIMUI dviejų flatų cotta-
K<le\ Si ir 1 fintu |n>

6,2 po 4 kamb. mūrinis namas. Par
duosiu pigiai. Priežastis senatvė.

. 1335 West 31st Street.
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