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Voldemaras Skundžias 
Tautų Sąjungai

Lietuvos diktatoriukas kaltina Lenkus dėl 
Įvykusio prieš jį pasikėsinimo, dėl ku
rio jis sušaudė studentą Vosylių

KAUNAS, liep. 17. (AP). !gei su padarytu gegužės mė- 
— Lietuvos ministeris pir-'nėšio 6 dieną pasikėsinimu 
mininkas, Augustinas VoL* prieš jo, Voldemaro, gyvas- 
demaras, pasiuntė Tautų tį kai ko bendra turėjus 
Sąjungos sekretoriui notą, Lenkijos valdžia, arba jos 
kurioj jis nori parodyti, jo- agentai.

Į sovietų ultimatumą Sovietų valdžia su- 
Kinai atsako savo varžo profsojuzų ga- 

reikalavimais lia fabrikuose
Reikalauja paleisti kinus iš Ru

si jus kalėjimų ir tinkamai ap
saugoti Kinų piliečius Rusi
joj

NANK1NAS, Kinai, liepos 17. 
— į sovietų Rusijos ultimatu
mą ginče dėl Rytų Kinų gele
žinkelio, tautinė Kinų valdžia 
atsakė dviem reikalavimais. Pir
ma, kad sovietų valdžia palei
stų visus kinus, laikomus Ru
sijos kalėjimuos^, tų kalinių, trustams jęOOperuoti, kad buįų 
kaip oficialiai apskaičiuoja. esą atstej ta fabrikuose darbo dis. 
apie 1,000. Antra kad sov.elų d H kurį labaj nukrit 
valdžia apsaugotų, Jjaip reikiant, ■ jausiaj (,e| kad> .. |e.
Kinų pihecnis Rusijoje nuo puo-)ta,.jnei v(,ldžjai„ labaj Į)atalkau. 
Omų ir represijų. jant pramonių darbininkams,

Kinai pranešė Sovietams, kad pastarieji savo masėj neinteli- 
Kinų įgaliotinis vykstąs iš Nan- gentiškas elementas labai i.š- 
kino į Maskvą kalbėtis visais tižo, 
kilusio tarp abiejų valstybių! 
ginčo klausimais. Tas įgalioti-; 
nis, kaip girdėt, busiąs Ču Zao-j 
jang, Kinų charge d’affaircs 
Maskvoje, kuris dabai* yra Nan- 
kine.

Liaudies komisarų taryba su
rado, kad fabrikų komitetų ren

kamoji sistema samdyti naujus 
darbininkus yra nevykus, o to
dėl nuo šio laiko teisė samdyti 
ir atleisti darbininkus suteikia- 

Kartu sužinota, kad per pa-Ima įmonių direktoriams, su ap
stams dvi di-enas' buvo mobili- rėžta sąjungų kontrole.
zuota 15,000 mandžurų kareivių] 
sienos patroliams sustiprinti 
ypač ties Mandžuli.

Meksikos maištinin
kų bandos pasiduoda
Pasiduodantiems vyr i a u s y b ė 

prižada saugų pristatymą į 
jų namus

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
17. — Meksikos vyriausybė 
skelbia, kad Andreu Salazar, 
vyriausias maištininkų vadas 
Colimos valstijoje, pasisiūlė pa
siduoti. Jam duota penkiolika 
dienų laiko koncentruoti savoI 
vyrus, kurių esą daugiau ne 
300. Vyriausybė jiem prižada 
saugų pristatymą namo.

Vakar vyriausybei pasidavė 
maištininkų lyderiai, Miguel An
gų iano, Plutąrco Ramirez ir 
Luis Marquis, su septyniasde
šimt penkiais savo sekėjais.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir vėsiau; 
vidutiniai žiemių krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 650 j r 870 F.

šiandie saulė teka 5:29, lei
džiasi 8:23. Menuo leidžiasi 2:31 
ryto.

Kaina 3c

Nuo šio laiko teisė samdyti ir 
atleisti iš darbo darbininkus 
duodama įmonių direktoriams

MASKVA, liepos 17. — Liau
dies komisarų taryba išleido de
kretų, kuriuo stipriai suvaržo
ma profesinių sąjungų galia so
vietų fabrikų administracijose.

Dekretu įsakoma visiems val
džios’ departamentams, profesi
nėms sąjungoms ir valdžios

Victor Berger pavo
jingai sužalotas

Socialistų lyderis ir buvęs kon
gresmanas rimtai gatvekario 
užgautas -

MILWAUKEE, Wis., liepos 
17. — Vakar vakarą čia buvo 
pavojingai gatvekario sužalotas 
Victor Berger, buvęs vienintelis 
socialistų kongresmanas Wa- 
shingtone. Jis yra jau senas, 
69 metų amžiaus, žmogus.

Nelaimė atsitiko Bergeriui 
einant namo iš laikraščio Mil- 

l vvaukee Leader redakcijos, ku
rio jis yra leidėjas ir redakto
rius. Jis buvo policijos ambu- 
lanso nugabentas i ligoninę be 
sąmonės.

Dr. O. R. Lillte, jo gydyto
jas, sako, kad Bergerio viduriai 
sužaloti ir praskelta galva. Jo 
padėtis esanti labai rimta, ypa
čiai atsižvelgiant į sužalotojo 
amžių.

Austrų dramaturgas 
Hofmansthal mirė

----------- s
VIENA, Austrija, liepos 17. 

— Jo Roduan viloj rado negy
vą garsų austrų poetą, drama
turgą, Hugo von Hofmanstha- 
lį. Mirė, tur būt, apopleksija, 
grįžęs iš laidotuvių savo jauno 
s'unaus Franco, kurį andai rado 
netoli nuo tėvo namų nusišo
vusį.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-Juiy 18 d., 1£<29 m

[Atlantic and Pacific Photo]

Roosevelt Field, N. Y. — Lėktuvas, kuriuo lėkė Wilmer Stultz. Liepos 1 <1. lėktuvas nukri
to nuo 300 pėdų aukštumos. Nelaimėj žuvo trys žmonės.

Kinai nukirto gele
žinkelį tarp Sibiro ir 

Mandžurijos
TOKIO, Japonija, liepos 17. 

— Praneša, kad kinai nukirto 
geležinkelio liniją ties Mandžu
li ir ties Pograničnaja, taip kad 
visokis susisiekimas traukiniais 
tarp Mandžurijos ir Sibiro nu
trauktas.

Kinai, matyt, bijojo, kad so
vietai nepavartotų geležinkelio 
linijos savo įsiveržimui į Man- 
džuriją.

Susisiekimas geležinke
liu visai nutrauktas
DARBINAS, Mandžurija, lie

pos 17. Del dviejų sovietų 
kariuomenės divizijų atvykimo 
į Kinų-Rus'ų sieną, susisiekimas 
geležinkeliu tarp Sibiro ir Man- 
džurijos šiandie 2 valandą po 
pietų tapo visai nutrauktas.

Triukšmingi protestai 
Maskvoj nesiliauja

MASKVA, liepos 17. - Or
ganizuoti protestai prieš Kinus 
dėl Rytų Kinų geležinkelio pa
grobimo Maskvoj ir kituose so- 
vietijos centruose vis dar ne- 
siliauja.

Sovietų spauda su pasididžia
vimu skelbia, kad tūkstančiai 
kinų, gyvenančių Vladivostoke 
ir kituose tolimų rytų miestuo
se, dalyvaują demonstracijose 
prieš Mandžurijos ir Kinų val
džias.

Vokiečių komunistų 
mitingai Berlyne

BERLYNAS, liepos 17. — 
Darbininkų gyvenamuose Berly
no kvartaluose komunistai lai
kė skaitmeningus užuojautos 
sovietų Rusijai mitingus.

Paskilbęs Meksikos 
banditas sugautas 

ir sušaudytas
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 17. — Paskilbęs banditų va
das, Jesus Robles, kuris per ke
tverius metus terorizavo žmo
nes Jalisco valstijoje, pagaliau 
tapo sugautas Gudalajaroj, ka
ro teismo pasmerktas mirti ir 
tuojau sušaudytas.

Robles buvo sušaudytas tuo
se pat namuose, kur jis laikė 
j® bandos suimtus Drą Pascua- 
lį Cumplidorir Nosalio Riverą, 
reikalaudamas iš jų didelės su
mos' išsipirkti, bet nesulaukęs, 
nudaigojo juos ir ten pat na
muose pakasė.

Traukinys užgavo au
tomobilį; trys užmušti

ASHLAND, Wis„ liepos 17.
Netoli nuo čia buvo užmuš

ti trys' asmens, V. Mattson, jo 
žmona ir jų maža duktė, grei
tajam traukiniui užgavus jų au
tomobilį. Jie lėkė automobiliu 
j Swiftų, Minu., pas sunkiai su
sirgusį Mattsono tėvą.

Trockis įtūžęs ant 
laikraščių ir jų 

reporterių
Jie skleidžiu apie jį visokiau

sius melus; daugiau nebetu
rėsiąs nė kokio reikalo bur
žuazine spauda

PRINKIPO, Princo Edvardo 
Sala, Turkija, liepos 17. — Gy
venąs čia ištrėmime buvęs bol
ševikų vadas, Leonas Trockis, 
skundžiasi, kad spauda elgian
tis su juo ne taip, kaip turėtų 
būt. Ne gana to, sako Trockis, 
kad laikraščiai sufalsifikavę jo. 
straipsnius, laikraščių korespon
dentai dar prirašę apie j j viso
kiausių melų. Vienas tauriau
sių melų esąs tas, kad busią vi
sa jo ištrėmimo iš Rusijos is
torija esanti niekas daugiau, 
kaip diplomatinis lošis, kad bu- 
sią iš tikrųjų jis tebesąs ge
riausias Stalino draugas ir į 
Turkiją atvykęs tik komunisti
nės propagandos skleisti.

Antras melas, kurį laikraš
čiai apie jį paskleidę, esąs tas, 
kad busią jis maldavęs Stalinų 
susimilimo, prižadėdamas remti 
jį visame, kad tik jis leistų 
jam, Trockiui, grįžti į sovietų 
Busi jų.

Nuo šio laiko Trockis žada 
nebeturėti nė kokių reikalų su 
buržuazine spauda, ir nė kokių 
laikraščių reporterių nebeprisi
leidžia. Viešbuty, kuriame jis 
gyvena, jo buto durys' visados 
užrakintos, langų uždangos nu
leistos, o duris saugo dar dide
lis šuo — police dog.

Keturi darbininkai už
mušti, teatrui griuvus

LONDONAS, liepos 17. — 
Telegrama iš Bucharesto, Ru- 
manijoj, praneša, kad ten su
griuvo naujai statomas Regina 
Maria teatras. Keturi darbinin
kai buvo užmušti, o dvylika pa
vojingai sužaloti.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

CLEVELANDE, Ohio, keturi 
ginkluoti plėšikai puolė Far- 
mers’ Banką ir paspruko su 
$20,000.

Čilės karo laivas pa
skendo audroje; 
42 žmonės žuvo

VALPARAISO, Čilė, liepos 
17. — Juroj ties Valparaiso uo
stu vakar paskendo Čilės trans
porto laivas Abtao. Iš 43 jo įgu
los žmonių tik vienas išliko gy
vas, visi kiti 42 prigėrė.

Nelaimė atsitiko per smarkią 
audrą, kuri vakar visą, dienų 
siautė pietinėj ir centralinėj Či
lėj. Audra ypačiai smarkavo ties 
Valparaiso ir San Anlonio pa- 
kraštėmis. Transportas plaukė 
iš Lotos i lquique.

Potvyny Juodosios 
juros srity žuvo 

700 žmonių
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, liepos 17. — Paskiausi pra
nešimai iš nukentėjusių sričių 
sako, kad per baisų potvynį Tre- 
bizondo apskrity, palei Juodųjų 
jurą, žuvusių žmonių skaičius 
pasiekęs jau 700. Daugiau kaip 
3,500 gyventojų liko visai be 
pastogės.

Naujausias vokiečių 
milžinas atplaukia 

i Amerika * **
North Germian Lloyd garlaivis 

“Bremen” greitumu bandys 
prašokti “Miauretaiijos” re
kordą

BREMERHAFEN, Vokietija, 
liepos 17. — Pirmon kelionėn 
per Atlanto vandenyną į New 
Yorką vakar išplaukė iš čia 
naujausias vokiečių North Gar
mau Lloyd linijos milžiniškas 
garlaivis, “Bremen,” gabenąs 
1,800 pasažierių ir 900 įgulos 
žmonių.

Prieš pirmų kelionę, j Bre- 
merhafeną buvo suvažiavę ke
turi šimtai laikraštininkų iš vi
gų pasaulio kraštų, pasižiūrėti 
to milžino; kuris esąs paskuti
nis laivų technikos žodis. Lai
vas turi ir aviacijos denį su sa
vo aeroplanu D-1717, kuris per 
600 mylių nuo New Yorko iš
lėks nuo garlaivio su pašto siun
tiniais. Dagi trečios klasės ka-j 
binos aprūpintos tekančiu kar-! 
štu ir šaltu vandeniu.

Greitumu, garlaivis' “Bremen” 
bandysiąs prašokti žinomo sa
vo greitumu garlaivio “Maure- 
tania” rekordą.

*437

Lietuvaitės artistės 
pasisekimas Pary

žiaus scenoj
Unė Baye-Babickaitė, kuri su 

savo angliška trupe ten gas
troliavo, Paryžiaus spaudos 
labai giriama

Ką tik gauti Chicagoj Pary
žiaus teatro žurnalai daug rašo 
apie artistę Miss Une Baye, ku
ri dabar Paryžiuje su savo an
gliška trupe per keletą savai
čių statė Fėmina Teatre Gey- 
er’o komediją “By Candle 
Light” (Prie žvakių šviesos) ir 
pati vaidino svarbiausių- rolę.

M i ss Une Baye yra U nė Ba- 
bickaitė, Amerikos, ypačiai Chi- 
cagos, lietuviams gerai žinoma 
artistė, kuri prieš keletu metų 
darbavosi čia lietuvių scenoj, o 
paskui nuėjo į Amerikos tea
trą, New Yorke.

Minėti Paryžiaus žurnalai sa
ko, kad Misš Baye-Babickaitė 
turėjus didžiausio pasisekimo. 
Apie pačią artistę vienas jų sa
ko: “Tikras talentas, kaip Unė 
Baye, visados tiki tuo paveik
slu, kurį jis kuria, ir verčia ki
tus tikėti.” Ir toliau: “Visa ta 
pjesė (By Candle Light), iš tie
sų, išimtinai tik tos puikios ar
tistės talentu ir laikosi. Unė 
Baye ne vaidina, ji gyvena sce
noj.”

Teatro žurnalo La Rampa, 
birželio 1 d., pirmutinį viršaus 
lakštą puošia didelis spalvotas 
Unės Baye-Babickaitės atvaiz
das.

_____ _ _______ * /

Dar trys valstybes 
protestuoja prieš 
Amerikos tarifą

11 J

WASHINGTONAS, liepos 17. 
— Valstybės departamentas į- 
teikė senato finansų komisijai 
dar gautus iš trijų svetimų val
stybių protestus prieš projeK- 
tuojamą muitų padidinimą im
porto prekėms.

šį kartų protestuoja Italija, 
Švedija ir Ispanija.

Katastrofingi potvyniai 
Indijos provincijoj

LONDONAS, liepos 17.
Telegramos iš Bombėjaus pra
neša apie katastrofingus potvy
nius, kilusius Sindo apskrity. 
Sukkur Barrage visas mieste
lis užlietas, ir dvylika ašmenų 
prigėrė. Viduriniame Sinde 
daug galvijų žlugo. Tyrulių pie
tai virto milžinišku ežeru.

15-kos Metų 
Patyrimas

' Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausi 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi- 

. nigus savo turtu ir savo geru vardu.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 

8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 168

LIETUVOS ŽINIOS
Smetonai stato nau

jus rumus Kaune
Nors pusė Lietuvos1 badą kenčia

KAUNAS, liepos 5. — Ligi 
šiol Lietuvos respublikos prezi
dentai gyvendavo buvusiuose 
rusų gubernatoriaus rūmuose 
prie Seimo gatvės'. Dabar pra
neša, kad ponui Smetonai pra
dės statyti naujus rumus.

Voldemaras jau apsirūpino, 
įsitaisydamas sau rezidenciją 
•'naujųjų Lietuvos Banko rūmų 
viršutiniam aukšte, kuri pasta
tė panašų į tikrą tvirtovę.

Ponas Smetona, matyt, irgi 
nekaip jautėsi konstitucinių pre
zidentų gyventuose rūmuose, 
kur kiekvienas baldas primin
davo jam Konstitucijos sulau
žymų, o gal dar vaidinosi, kaip 
jo leitenantai iš tų rūmų su dur
tuvais prezidentą Drą Grinių 
budelio jo.

Matyt, yra “rimta” priežas
tis, jei, pusei Lietuvos badau
jant, Smetona pasiryžo aikvoti 
kelis milijonus liaudies pinigų 
savo naujiems rūmams.

Rabinai nenori krikš
čionės primti į kabalą

Kauno rabinai atsisakė pri
imti į žydų tikybų viena 18 me
tų krikščionę mergaitę, kuri no
rėjo už žydo ištekėti. Rabinų 
'nuomone, tekėjimo mainymo 
priežastis nesanti tikru įrody
mu, kad mergaitė nuoširdžiai 
nori žydė būti.

Gaisrai Lietuvoje
GAIGALIŲ kaimas, Šimonių 

valsč. Gegužio mėn. iš 27 d. 
i 28 d. nakty iš nežinomos 
priežasties kilęs gaisras sunai
kino 9 ūkių trobesius, iš viso 
17 trobesių, kur gyveno 11 šei
mų. Padaryta apie 30,000 li
tų nuostolių.

Manoma kad gaisras kilo iš 
neatsargumo su ugnimi. To pa
ties valsč. Juodpėnų kaime ge
gužio 30 dieną sudegė 4 trobe
siai po vienu slogu.

Brolėnų kaime, Kupiškio v., 
birželio mėn. 13 dienos metu 
apie 12 vai. sudegė pil. Ožio 
klojimas su ūkio padargais.

Vilkaviškiii apskrity, Kaupiš
kio valsčiuj, Vadokių kaime bir
želio 15-16 naktį sudegė pil. 
<Juoz<o Radiko tvartas. Padegi
me įtariama mergina suimta ir 
tardoma.
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Kelias į Laisvą Mokyklą
į Rašo Juozas Pronskus

'ęjlop FI.AVORE0 •• 

vdiidiveiArt''

skretimo... Tų žmonių potencia- 
liškumai, aš manau, turėtų bū
ti įvertinti su tam tikra pagar- 

; ba ir pareigos jausmu.”
Išvada.

Kam tų visa rašiau? Tai da
riau su tokiu išrokavimu. Nors 
žmogus yra tiktai pats sau 
žmogus, asmuo, nepriklauso
mas, sau pasaulis. Tačiau žmo- 
gus yra surištas su kitais žmo
nėmis šimtų šimtais paveldėtų 
ir gyvenime susidarančių ryšių. 
Todėl’žmogus yra tiek jau so
cialus gyvūnas, kiek jis yra 
individualus. Su kitais jis riša- 
si per šeimų, per savo artimų
jų draugijas, tada per tautų ir 
taip ligi pasijunta esąs visos 
žmonijos narys.

Nežiūrint visų pesimistinių 
apsireiškimų, tačiau visi tiki
me į progresų ir žmonija vis 
tik progresuoja, kad ir vėžio 
žinksniu. Progresas eina lenk
tyniavimu. Lenktyniavimas,'

kurs ligi šiol buvo vedamas 
karų, pajėgos ir smurto keliu, 
matėme, kad dažniausia visų 
šimtmečių progresų vienu krau
jo praliejimu nustumdavo ant 
dešimtmečių atgal. Tad žmoni
ja vis labiau pradeda pamatyti, 
kad progreso lenktyniavimas 
turi eiti draugiškai, 
suprantame,
pirmyn, pasiremiant 
išmintim, linkui ateities vizi
jų. Be mokslo šituo keliu ne
toli nueisi.

(Bus daugiau)

Aristoteliu, Plato, 
renesanso ir švie- 
mokslininkų, filo-

pradedant 
Seneka, ligi 
sos amžiaus 

i j sofų bei socialogų, baigiant Ja
mes, Due, ir jauniausių ten
dencijų apaštalais.

čionai selekcija pati per save 
reiškiasi. Drąsesnieji ir gabes
nieji palys pradeda išsiskirti ir 
daugiau apsiskaitę diskusuotil 
aptariamas temas. Kartais su-l 
siinteresavimas studijuojamo
mis mintimis taip įkaista, kad 
mažiau apsikulturinę klausyto
jai mostais ir šauksmais sten- 

Igiasi pasireikšti.. Ypatingai po
karinis laikas yra sukėlęs žmo
nėse susidomėjimą socialiais, 

i politiniais mokslais ir socialių! 
j reformų klausimais. Čia ypatin
gai pradžioj pasireiškia tai, 
kas paprastai atsitinka, kad 
žmogus, ateina truputį pasi- 

' skaitęs propagandinės literatu- 
ar lietuvių daug ‘ros ir su išanksto nusistatytu 

i opoziciniu upu, ir pradžioj 
smarkiai ir garsiai reiškia sa
vo žinojimą, ne kartą įžeisda
mas pačius lektorius. Bet kitą 
dieną ateina jau rimtas susi
kaupęs. ir pasilieka dažnai rim
čiausiu studentu visą laiką.

Lekcijų ūpas primena čia 
tikrąją gyvenimo mokyklą. Sa
lė gaudžia šimtais paklausimų, 

i prieštaravimų, abejonių, disku
sijų, įvairių idėjų susikryžiavi- 

l mų. Tai yra tikras kelias tie- 
| sos jėškotojų, gaivinamų svie- ■ 
> žaus skepticizmo vėjo, sveikų 
1 abejonių ir paklausimų. Tiesos

• nori tik 
i aiškių davinių, čia iškalbumas* 

eina salesmonai, buhal-, įr puikiažodžiavimas neturi vie- 
mokytojai, dentistai, tos; atviras, nuoširdus faktų

, namsargiai, siuvėjai, dėstytojas ir objektingas tie-
gembleriai, karpen- sos jėškotojas čia daug dau-

jau įkainuojamas, kaip 
oratorius, jei jis

(Tęsinys)
Žmonės nori patys auklėtis
Kitas gyvas pavyzdys iš 

New Yorko Cooper Unijos ve
damo Peoples Institute (Liau- 

Tas jau kiek 
ir vaisiai pa- 

Jo pavyzdį jau pa- 
daug forumų visoj 
Čia yra tikra dar- 
auklėjimosi vieta,

dies Institutas) 
seniau gyvuoja 
stebėtini, 
ėmė labai 
Amerikoj, 
bo žmonių 
taip sutvarkyta, kad darbiniu-, 
kas ir darbo neturėtų nustoti 
ir tuo pačiu laiku savo asme
nybę tobulinti. Peoples Insti-1 
tute lanko vakarais; lanko tū
kstančiai žmonių įvairiausių 
tautu, amžiaus ir amatų. Di-1 i desnė auditorijos pusė susida- į 
ro iš svetur gimusių ateivių: 
rusų, austrų, anglų, lenkų, vo-i 
kiečių, pietų afrikonų, armėnų, 
siamiečių, japonų ir t.t. (tik 
nepasakyta, 
yra. Institutas taip pat ne
tiekia jokių kreditų, nei egza- 
menų, nei diplomų, nei verčia 
lankyti, žmonės ateina, kada 
jie nori; jei kada nenori, neat
eina. Ir tačiau daugybės žmo
nių užmiršta, kad yra karčia- 
mos, kino teatrai, vakaruškos. 
Ateina rimti, nusiteikę, veda
mi noro žinoti, troškimo iš
mokti ir suprasti Tie, kurie 
karta apsilankė tame institute, 
patyrė, kad gyvenimas gali bū
ti nepalyginamai daugiau pa- 
turtintas idėjomis ir mintiji
mu, kaip tuščiu laiko prašvil- jėškotojai budrus ir 
pinui, 

čia 
toriai,

pregresu bei toli- 
numatomomis per-

yra nepriklauso-

Kas tuos žmones diena iš 
dienos veda į tas Instituto ha
les? Jie atsako labai trumpai ir 
paprastai “Einame dėlto, kad 

I norime.” Kas jiems galvoj, kad 
rytoj jie vėl turės kelti ir eiti 
prie šimtų įvairiausių darbų 
ir amatų. Šį vakarų jie yrh pa
gauti didžių idėjų prietykiais, 
smagumu, kad protas gilinasi, 
išdiskusavimu . perskaitytų 
knygų, praturtinimu savo ži
nyno, taip jau įsigilinimu į gi
liausios senovės didžių žmonių 
mintis ir palyginimu jų su šių 
dienų proto 
mos ateities 
spektyvomis.

Institutas
mas nuo jokių valdiškų įstaigų, 
nes jis laikosi gerų, progresų 
mylinčių žmonių parama, tad 
nėra varžomas jokių biurokra
tiškų inspekcijų. Tad klausyto
jai yra ankštai rišami krūvon 
atvirumu ir nesibijojimu drą
siai klausinėti dėl besikeičian
čių gyvenimo formų ir giliu 
draugiškumu jėškojime atsaky
mų į šimtus matomojo ir ne
matomojo gyvenimo apsireiški
mų. Pats to Instituto vedėjas 
prof. Martin pasakė: “žmonės 
ateina jausdami, kad jie yra 
netekę ko tai, kas galėtų jiems 
išaiškinti daugybes paslapčių iš 
kasdieninio gyvenimo patirties, 
kad padarytų jų gyvenimą la
biau spalvotą ir reikšmingą; 
kad jie gautų raktą, kaip įžvel
gti į bendrą gyvenimo ir pa
saulio prasmę. Jie jaučia, kad 
kur tai yra tiesos ir grožės da
lykai, kur jų mintis rastų prie
glaudą nuo monotonijos ir su-

Parduodam
l-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

40 Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c _

Progresą 
kaipo žengimą 

praeities

Naujas Stiprumas
NiiHlkrHtykit ftj Jaufhni|Rl 
atbukusiu. Severa’s Ksor- 
ku, patikimas lnxat.vvls 
tonikas, pabalina konstipa- 
cija, pagelbsti Jums geriau 
valgyti, geriau miegoti, go
riau jaustis. Gaukit Jo sa
vo aptiekoje.

$EVĘRa’s 
esorka

SERGANTYS 
ŽMONES!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
I)r. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

VSllausi ir geriausi Į/ 
Amerikos ir Europos į 
metodai yra vartoja- į 
m t gydyme Chronl- L:, 
fikų, Nervų, Krau- lig 
jo, Odos, Inkstu, 
Puslfis, Slaplmosl ir k 
visų Privatinių Li- s 
gų. Specialia gydy- V 
mas dėl vyrų, ku- V 
rlo kenčia nuo lyti- ’ 
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl ka / 
ir tukstam'iai ifigy- / 
dytų pacientų y r a f 
užtikrinimas, kad

Gerumas 
padarė jį 

mėgiamiausiu 
naminiu pakeliu
Budweiser Barley-Malt Syrup yra labai 
sukoncentruotas ekstraktas geriausių 
miežių—vienų iš labiausia maistingų 
pasauly užauginamų grudų. Budų jį 
vartoti dėl maisto produktų yra daug ir 
įvairių. Jį pardavinėja groserriinkai ir 
sankroviiiinkai visur. Reikalaukit jo 
vardu

^NHFUser
U i S. M O . u

Amerikos šeiminų

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS

direktoriai, 
toriai, kolegijų studentai, ang-j giau 
lių krovėjai ir kt. ir kt. čia mąneruotas 
jie išstudijuoja rimčiausius se- žodžiuose neparodo minties gi- 
novės ir moderniškus filosofus, lumos ir realių faktų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai! ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tuiiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. H&lsted St 
Tel. Rooeevelt 8500

žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant valandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže- — 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

pacientai biu gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi i&mok6jlmai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebčra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu- 
sčs prievolių. Neatidėliokit. bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS 
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dol 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
liomis 10 iki 1 vaL 
liais, Seredomis ir ________ ________
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

dol

ŠIAME
NAME
10 Iki &, 
po plot. PancdS- 

Subatomis valandos

NcdS-

Budweiser 
Barley-Malt Syrup 

Wcstein Salės Corporation,
1525 Nevvberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone Canal 7051

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste. Laimėtojos 
gaus $100 vertės deimantinį žiedų ir $45 
bei $25 pinigais.

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančių aplikacijų ir 
kartu su savo paveikslu prisiųsti jų 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butų galima padaryti 
“cut”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ’1 KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

konteste. Esu ................... metų amžiaus; .............. ... pėdų ...........

colių ūgio; sveriu ................... svarų. Gimiau ..................................

(miestas). Užsiėmimas ..........................................................................

Vardas pavardė ....... .........................................................................

Adresas ................................................. ...................................................

GRAŽUOLIU KONTESTAS
. —ĮVYKS—

ĮMENU pene
Rugpiučio-August 4,1923

ČERNAUSKO DARŽE
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760 mm., 10 kilometrų aukštu
moj—217 mm., 20 kilometrų 
aukšty—51 mm., o 40 kilomet
rų—tiktai 1,14 m.m.

Iš ko yra sudėta atmosfera 
patyrė XVIII a. antrojoj pusėj 
garsus prancūzų chemikas La- 

Ore yra 20—21% de- 
o likusią dalį sudaro 
(azotas). Be šių dvic- 
ore yra labai mažas

Žemės Atmosfera
Dujų sluoksnį, kuris apsupa 

iš visų pusių musų žemės ka
muolį, vadinam oru, arba at
mosfera. Ne visi dangaus kū
nai turi atmosferą. Merkuri
jus, Mėnulis neturi jokios at
mosferos. Kitos planetos, kaip 
antai Venera ir Marsas, turi 
panašią į žemės atmosferą. Sau
lė ir žvaigždės turi atmosferą, 
sudėtą visai iš kitų elementų 
negu žemės.

Atmosfera yra apgaubusi že
mę storu sluoksniu, šiek tiek 
suplotu žemės ašigaliuose, že
mės traukiamoji jėga kliudo at
mosferai išsisklaidyti tarpžvai- 
gždinėj erdvėj. Iš aušros n 
sutemų ilgumo yra apskaityta, 
kad šiek tiek tirštesnė oro sri
tis, pajėgianti laužti šviesos 
spindulius, nesiekia • aukščiau 
kaip 80—90 kilometrų. Iš kren
tančių jų žvaigždžių įsidegimo 
spėjama, kad atmosferos galuti
nė riba yra tarp 400—500 kilo
metrų nuo žemes paviršiaus. 
Tačiau aukščiau kaip 80 -80 li- 
lometr. 97% atmosferos sudaro 
vandenilis.

Oras, arba 
• liu sunkumu 

paviršių, ant
delno maždaug 50 kilogramų. 
Tačiau žmonės, gyvuliai ir au
galai to milžiniško spaudimo 
nejaučia, nes oras lygiai spau
džia iš visų pusių. Kuo aukš
čiau, tuc’ oro spaudimas eina 
mažyn. Prie pat vandenynų 
paviršiaus vidutiniškas spaudi
mas, skaitant barometru, yra

atmosfera, dicic- 
spaudžia žemės 
suaugusio vyro

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus’ 
ant pakelio ar ant plyskelSs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
balčio,
Neuritis,
Dantų skausmo.
Neuralgijos.

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime j| iAbandyti savo ekspensals. Ne
svarbu, ar jūsų yra senas keisas ar naujai 
prastdi'jes. ar yra kroniAka astma ar Aten- 

(hay faver). Jus pareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fever. niusų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties keliama, kur niejeo negel
bėjo visokį {kvėpimai, marinimai, opiumos 
prieparatai, žvakutės, “patentuoti durnai” ir 
kt. Mes norimo visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosą kvėpavimą, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius sianius.

Toks nemokamas pasiūlymas butų 
apni leidlinan neišnaudoti. Parašykite 
ir nratlėkit tą pat dieną metodą^ Kmiųme 
to pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai Šiandien.

pavok
ti k ras 

tuojau 
N<*siu»ki-

FKEE TRAIL COUPON 
FRONTIER ASTHMA CO..
2872 H Frontier Bhlg.. 402 Niagara St., 
Huffalo. N. Y.

Send frc trial of your niethod to:

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake St.

1U augitas
JOS. F. KASNICKA, principais!

vcisier. 
guonies, 
gesuonis 
j y dujų,
nuošimtis angliarukšties, kurtos 
naktį paprastai yra truputį dau
giau, negu dienos metu, ozono 
ir dar kitų dujų. Matomas 
dangaus mėlynumas pareina 
nuo atmosferos dalelių, kurios 
laužo šviesos spindulius.

Apgaubiantį žemės atmosfe
ros sluoksnį dalinama į dvi da
lis: į troposferą ir stratosferą, 
šis padalinimas remiasi tuo, kau 
atmosferos temperatūra mažė
ja tik lig tam tikros aukštumos, 
viršun kurios ji palieka pasto
vi. Riba tarp troposferos ir 
stratosferos -eina maždaug 11 
kilometrų aukštumo nuo žemės 
paviršiaus. Tam aukštume 
temperatūra nuolat laikosi apie 
—5000.

Oras yra svarbus luo, kad be 
jo žemėj negalėtų joks gyvas 
padaras ir augalas gyventi. Jis 
turi didelės įtakos į žemės kli
mato atmainas. Paskiausieji 
mokslininkų- tyrinėjimai paro
dė, kad žemės klimatas yra tuo 
minkštesnis, juo didesnis nuo
šimtis angliarukšties yra ore. 
Spėjama todėl, kad prieš 
milionų metų, akmeninio 
lies gadynėj, žemėj todėl 
šiltas ir lygus klimatas,
prie pusiaujo tiek ašigaliuose, 
kad esant dideliam ugniakalnių 
veikimui angliarukšties nuošim-

ang- 
buvo 
tiek

didejo taip pat ir vandens n 
garų, kiekis. 0 vandens garai, 
tartum skraistė, saugojo žemę 
nuo perdidelio šilumos atidavi
mo į pasaulinę erdvę. Mano
ma, kad jei ir dabar, dėl ug
niakalnių veikimo ar kitų ku
rių priežasčių, padidėtų anglia
rukšties kiekis atmosferoj, tai 
žemės klimatas pradėtų 
ginti, eitų vienodyn tiek 
rose srityse, tiek žiemą 
sąrą.

Dar tenka 
reikšmės turi 
vininkystėj, ir 
Lengvesnis už 
vis (cepelinai) 
bai aukštai, nes tam kliudo 
atmosferos retumas. Sunkes
nieji už orą lėktuvai, aeroplanai, 
galėtų skristi dvigubai ar tri
gubai greičiau tik stratosferos 
sluoksny, jei turėtų galinges
nius motorus, nes ten dėl at
mosferos retumo p a s i p r i e- 
šinimas yra mažesnis. Karo 
metu, kaip žinia, vokiečių ai- 
mija galėjo apšaudyti Paryžių 
per 12 kilometrų tolumo tik to
dėl, kad šoviniai lėkė stratos
fera, nejausdami didelio oro pa
sipriešinimo. Radio srity stra
tosfera taip pat turi didelės 
reikšmės, nes viršutiniuose sluo
ksniuose yra labai daug elekt
ros, kuri apsupa žemę tartum 
elektros lukštu., Radio bangos 
atsimuša į elektros prisisunku
sius stratosferos sluoksnius ir 
grįžta atgal žemėn. Tik tuo bū
du yra galimas daiktas, kad 
radio banga gali apeiti aplink 
žemę. Bet iš kitos pusės, tas 
elektros lukštas yra, greičiau
siai, nenugalima kliūtis- radio 
bangoms pasiųsti į tarpžvaigž
dinę erdvę. Todėl bent arti- 
miausioj ateity radio susisieki
mas su kitomis planetomis, 'sa
kysim, Marsu, jei ten ir gy
ventų protingi padarai, yra 
praktiškai negalimas, žmogus 
dar turi sustiprinti siunčiamas 
radio bangas, kad jos galėtų 
prasimušti pro elektrinį stra
tosferos* kiautą. “T.”

išsiiy- 
atski- 
ir va-

pažiūrėti, kokios 
atmosfera orlai- 
radio technikoj, 
atmosferą orlai- 
negali pakilti la- 

nes tam 
retumas.

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS, Chicago, H
■sw'.i ■ : - g ė;?. r*i. 11 rį

Grįžęs Chicagon, pradėjo aprū
pinti savo giliu tos šakos reika
lų pažinimu lietuvius biznierius.

Pastaruoju laiku p. Varkala 
stropiai darbuojasi Lithuanian- 
American Chamber of Com- 
merce, eidamas sekretoriaus 
pareigas. Jo mandagus būdas, 
nuoširdus atsidavimas dirba
mame darbe yra įsigijęs platų 
pasitikėjimą Vietos tarp biznie
rių

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
apiePraeitą sykį rašiau 

Bridgeporto svarbiausią pinigi
nę lietuvių įstaigą— Universal 
State Bank ir prezidentą to ban
ko Joseph J. Elias; dabar šį 
bei tą papasakosiu apie kitą į- 
staigą, kuri lietuviams yra la
bai reikalinga, ypač biznieriams.

Jaseph P. Varkala, Public 
Accountant

Žodis “Public Accountant” ne 
visiems yra suprantamas. Mums 
visiems yra žinoma profesija 
daktaro, advokato iy tam pa
našios, bet žodis “Public Ac
countant”, yra retai girdžiamas. 
Šita retai girdžiama profesija 
“Public Accountant” i-csuviškai 
reiškia sąskaitų vedėją bei ro
kundų suvedėją. Amerikoniški 
didesni ir mažesni bizniai sam
do “accountants” bei auditorius 
suvedimui rokundų kas pusme
tis bei pabaigoje metų. Audi
torius suveda ir išklas'ifikuoja 
įplaukų ir išlaidų sąskaitas, taip 
kad pačiam biznieriui yra aiš
ku jo viso biznio padėtis—tada 
jis gali tinkamai ’ savo biznio 
klausimais orientuotis, mato 
kas jam duoda pelną ir kas 
nuostolius. Kitoks biznio ve
dimas yra niekas daugiau, kaip 
tik migla, nes braižiukų, maz
gelių bei kitokia rokundų vedi
mo sistema yra atgyvenusi sa
vo laiką.

i -nas Varkala, negrįš, yra 
vienintelis lietuvis profesiona- 

las accountant netiktai Chica- 
goje, bet ir visoje Amerikoje. 
Per tat lietuviai biznieriai Chi- 
cagoj arba artimoje Chicagos 
apielinkėje, kurie nori savo biz
nį pavyzdingai vesti, privalėtų 
atsikreiptiį p. Varkalos įstaigą, 
jo patarnavimu visi lietuviai 
biznieriai yra patenkinti.

P-nas J. P. Varkala mokslą 
baigė Chicagoje, regis, Chicagos 
universitete, komercijos fakul
tetą, apie 20 metų atgal. Baigęs 
mokyklą, gavo darbą Harvester 
Co., buvo išsiųstas į Rusiją kai
po tos kompanijos vyriausias 
buhalteris ir ten dirbo iki bol
ševikiškos revoliucijos laikų.

ir šiaip pažįstamų.
—Julius Nemunas.

Burnside
Proletaru diktatūra

A 
priežasties! Davatkos kelia po 
abidvi rankas ir pamokslėlius , 
pasakoja. Niekas nebegali su
prasti, kas čia daros. Kaikas 
sako, tai turbūt pelė pasirodė, 
kad raudondavatkės pasiuto. 
Pagaliau nurimo, ir taip ir pa- - 
liko nesuprasta, kas per prie
puolis buvo bolševikus apstojęs. 

Galop bolševikai nutarė ir 
abiem rankom nubalsavo rengti 
pikniką komisarų naudai ir 
kviesti visas kitas draugijas 
prisidėti, nes sako reikalas’ yra 
toks, kad komisarus reikia gel
bėti, o jei negelbėsi, tuoj badu 
pradės stipti. Kas dar pasakys, 
kad 63 kuopa nėra bolševikų 
uodega?—N. S.

S LA. 63 kp. susirinkimas 
vyko liepos 2 dieną. Narių at
silankė mažai ir tų pačių ūpas 
nekoks. Nariai nenori besilan
kyti į susirinkimus dėl “drau- 
gų-tavorščių” pikto apsiėjimo 
su nariais.

Atidaromas susirinkimas, 
skaitomas protokolas ir laiškai. 
Visų ilgiausias laiškas atsiųs
tas nuo paties komisaro Andriu
lio, bolševikų redaktoriaus, kurs 
visoj toj tiradoj išsipasakojo, 
kaip jis negalėjęs surasti 63 
kuopos išvažiavimą ir todėl ne
galėjęs pamokslo pasakyt...

Kai kas linksmai pastebėjo, 
jei butų padėta $10, tai And
riulis butų suradęs ir pamoks
lą. pasakęs. Nariai paplūdo juo
kais. Išvažiavimo komisijos ra
portas nupeikė narius, kad jie 
nesidarbuoją, kaip seniau kad 
darbuodavosi, ir nekviečia komi
sarus. Klausimas taip ir paliko 
neišrištas.

Skaitoma įplaukos ir rasta, 
kad įplaukos tris kartus dides
nės, pinigų užtenka ir dar kuo
pai palieka .$180.00. Maskviečiai 
tuoj šoko girtis, girdi, tai mes 

padarėme. Čia ir prasidėjo bol
ševikiška armonika. Vienas 
tuoj pasiūlo atimti balsą vienam 
nariui šešių mėnesių laikui. Ki
tas pastebi, kaip galima atimti 
balsą, kada žmogaus nėra susi
rinkime. Pakilo bolševikiškas 
lermas, ir nežinau dėl kokios

į- i

Vieša padėka
Aš Viktorija Gedrytė dėkoju 

geraširdžiams žmonėms, kurie 
mane sušelpė ligoj esančią. Ypa
tingai dėkoju D. Vengeliauskie- 
nei, A. Petraitienei, Adelei Gra- 
viškienei ir p. Gašmontui už jų 
pasidarbavimą, ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo su auko
mis. Viso buvo suaukota $505.- 
60.

SIUSKIT PER
NAUJfENAS
PINIGUS LIETUVON

Toprašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

NOKTU Cl I HiS
LLCYD

130 W. Randolph S’t., Chicago.

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremena 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

DREMENs EUROPA
Tik 7 Dienos j Lietuvą

Nupigintos
Patogus

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
r tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

VneW°»e-’e,VXičent« 
tft*» ineof)' <S»n 1L_^^

Stipriausis!
TirŠčiausis!
Geriausis!

WnTi‘ii -'irfr-

PILZCN>A(m
MALT EXTRACT

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., IIAYMARKET 5030

Golf Champi^M

IVCKV 
įSIRlKt]

© 1929, 
Tb« American 
Tobacco Co., 
Manufacturen

LUCKY
STRIKE
\ "n’s toasted y

C l gareTO

Pastangos Suklaidint... .
publiką daugiausia nupuola todėl, kad kiekvienas rūkytojas 
gali pats gauti faktus apie Lucky Strike. Tai yra errtra, slaptas 
apkepinimo procesas — pritaikytas prie puikiausių tabakų, 
naudojamų ei garėtuose — kas suteikia Lucky Strike cigare- 
tams viešai pripažintą viršenybę. Milionai vyrų ir moterų 
visose gyvenimo srityse sutinka su 20.679* daktarais, kurie 
išėjo ant rekordo, sakydami, jog Luckies — ačiū apvalančiai 
kaitinimo pasekmei — mažiau teerzina gerklę.

^Čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
PatiktHntojai ir Audi
toriai.

(FAS1KAŠO)

Pretidentas, 
The American Tobacco 
Compcny. Incorporated

Nei Jokio Kosulio

įeis savo 
vieno 
kito, 

radio

The Lucky Strike 
Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną suka
tos vakarą sklci 
tn tiži ką, nuo 
vandenyno iki 
per N. B. C. 

tinklą.

Tt’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinin::» A

i Kad palaikyt 
i laibą figūrą, 

nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK 
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”
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BERGERIS SUNKIAI SUŽEISTAS.

Senas Amerikos socialistų vadas, Victor Berger, ta
po skaudžiai sužeistas gatvekario ir jo gyvastis yra pa
vojuje. Del šitos žinios nulius šimtai tūkstančių žmonių 
ne tik Amerikoje, bet ir daugelyje kitų šalių, nes Berge
ris yra vienas šviesiausių, drąsiausių ir padoriausių dar
buotojų Amerikos politikoje, vienas tų, kurie nesigailė
jo pašvęsti visą savo gyvenimą aukštai idėjai ir kilniam 
tikslui.

Victor Berger buvo pirmas ir per daugelį metų vie
nintelis socialistų atstovas Jungtinių Valstijų kongrese. 
Jisai, tarp kitų, padarė socialistu neužmirštamos atmin
ties nabašninką Eugene Debs’ą. Jisai įsteigė ir pastatė 
ant tvirto pagrindo vienintelį anglišką socialistų dien
raštį šioje šalyje, ir daugiausia jo pastangomis tapo su
kurta stipri socialistų organizacija Milwaukee’s mieste, 
kurios dėka jau daugiau kaip per dešimtį metų to mie
sto administracijos priešakyj stovi socialistas Hoan.

Butų didelis smūgis Amerikos Socialistų Partijai ne
tekti savo seno vado ir pirmininko. Bet yra dar vilties, 
kad jisai pasveiks, nežiūrint savo 69 metų amžiaus.

“KĄ TIK” NENUVERTĖ DARBIEČIUS.

Iš Londono pranešama, kad Darbo Partijos valdžia 
ką tik nebuvusi nuversta, ir tik Lloyd George’o malone 
ji išlikusi. Tas “ką tik” įvykęs šitokiu budu.

Po ministerio Thomas’o kalbos apie planuojamą val
džios paramą miestų savivaldybėms viešųjų darbų plė
timui konservatorių atstovas Churchill pasiūlė visus su
manytuosius valdžios finansinius planus tuo tarpu ati
dėti į šalį. Jei liberalų vadas, Lloyd George, tą pasiūly
mą butų parėmęs, sako vienas Amerikos laikraščių ko
respondentas, tai darbiečių valdžia butų tikrai pralai
mėjusi ir turėjusi pasitraukti. Bet liberalai kolkas ne
matę reikalo versti valdžią ir konservatorių kalbėtojas 
savo pasiūlymą atsiėmęs.

Šitoje korespondento pasakoje aiškiai matyt tikslas 
diskredituot Darbo Partijos valdžios autoritetą, paro
dant, kad ji esanti “silpna”. Bet tikrumoje tos valdžios 
padėtis anaiptol nėra taip menka, kaip amerikoniški ko
respondentai bando piešti. Jeigu konservatorių ir libe
ralų vadai butų ir statę balsavimui priešingą valdžiai 
įnešimą, tai dar didelis klausimas, ar už jį butų balsa
vusi parlamento dauguma.

Buržuazinės partijos, mėgindamos nuversti darbie
čių valdžią, kurios programas rado didelio pritarimo vi
sam krašte, taip sukeltų prieš save Anglijos žmones, kad 
naujuose rinkimuose jos gautų dar didesnį smūgį, negu 
gegužės 30 d.

PAPA UŽDRAUDĖ CIVILES JUNGTUVES 
ITALIJOJE.

Mussolinio sutartis su Vatikanu jau pradeda nešti 
savo nelemtus vaisius. Papa, pasiremdamas tąja galia, 
kuria jam suteikė fašizmas, išleido įsakymą, draudžian
tį Italijoje civiles jungtuves (šliubus).

Tas įsakymas ne tik draudžia katalikams imti civi
lius šliubus ateityje, bet ir panaikina “moterystės” ry
šius tų šeimyninių porų, kurios iki šiol gyveno be bažny
čios palaiminimo.

Papa nori grąžinti Italijon viduramžių gadynę, kuo
met kunigai kontroliuodavo žmogaus gyvenimą nuo gi
mimo iki mirties. Bet iš to nieko neišeis. Kaip tik Itali
jos žmonės nusikratys fašistų jungo, tai ir popiežiaus 
atžagareiviškoms užmačioms bus padaryta galas.

POLITIŠKAS “DIVORSAS”?

Kauniškis “L. Aidas” rašo, 
kad Plečkaitiene, pagarsėjusiojo 
emigranto Plečkaičio žmona, 
persiskyrusi su savo vyru. Ofi
ciozo paduotoji žinia skamba 
taip:

“Patyrėme, kad Plečkaitie
nė, garbiojo emigrantų ‘vado’ 
žmona, prašė Vilkaviškio vy

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų......*.................... 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ...................................  18c
Mėnesiui .................... „..... .  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................... w.......... $7.00
Pusei metų ............................ 3.50
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviems mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui .......................75
Lietuvon ir kitur užsieniuose

[Atpiginta]
Metams .........................  $8.00
Pusei metų ............................  4.00
Trims mėnesiams .................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

skupijos kurijos duoti persky
rimų su vyru Jeronimu, pra
šymą. motyvuodama tuo, kad 
ji nebenorinti turėti Lietuvos 
priešo pavardę.

“Vyskupijos kurija Pleč
kaitienės prašymą patenki
no.”
Tokių atsitikimų Lietuvoje 

iki šiol dar nebuvo girdėt. Ka
talikų bažnyčia perskyrimų pa
prastiems žmonės neduoda, o 
duoda tik dideliems ponams', ku
rie gali už tą “sakramento” su
laužymą gerai užmokėt. Ir dar 
keistesnis dalykas yra davimas 

“divorso” dėl politikos priežas
čių.

Bet gal ta žinia yra tik eili
nė oficiozo sugalvota sensacija? 
“L. Aidas”, pasislėpęs už cen
zoriaus nugaros, meluoja daug 
ir drąsiai.

KLARA ZETKIN — “IŠ
DAVIKĖ”

Už “dešinįjį nukrypimą” pa
teko Maskvos nemalonėn jau ir 
garsioji komunizmo “žvaigždė”, 
70 metų amžiaus vokiečių ko
munistų rašytoja ir agitatorė, 
Klara Zetkin (Cetkin).

Komunistiškas 3-iasis Inter
nacionalas paliėpė jai atvykti 
Maskvon ir stoti prieš jo teis
mą, bet ji pasiuntė Maskvai lai
šką per sovietų ambasadorių 
Berlyne, atsisakydama pildyti 
kominterno paliepimą. O kas ko- 
minterno neklauso, tai automa
tiškai patenka į “išdavikų” ir 
“kontr-revoliucionierių” eiles.

GUDŲ PERSEKIOJIMAS VID 
NIAUS KRAŠTE

Viename sodžiuje netoli Vil
niaus gūdi] atstovas Lenkijos 
seime, Wolynec, sušaukė viešą 
mitingą. Tuoj atvyko lenkų po
licija ir bandė mitingą užda- 
ryt. Iš to kilo triukšmas ir len
kų policininkai paleido į darbą 
šautuvus. Vienas žmogus publi
koje tapo sužeistas i galvą. Tuo
met žmonės, labai pasipiktinę, 
parmušė policininkų vadą ant 
žemės ir skaudžiai sumušė. Tik 
atvykę policijos sustiprinimai 
pajėgė inirtusius gudus išvai
kyti.

kitaip Lenkijos valdžia kelia 
savo “tautos garbę”.

RAUDONASIS IMPERIA
LIZMAS

Sovietų Rusija šiomis dieno
mis įsivėlė į pavojingą, konflik
tą su Kinais. Bet tai ne pirmas 
atsitikimas, kur bolševikų im
perialistinė politika stato pavo
jau tarptautinę taiką. Nuo to 
laiko kai Leninio partija pasi
grobė valdžią į savo rankas Ru
sijoje, ji nesiliovė intrigavusi 
Azijoje ir planavusi avantiūras, 
kurios neišvengiamai stūmė ją 
į susirėmimus su įvairiomis Azi
jos tautomis.

Bolševiką^ šiandie tęsia tą pa
čią imperializmo — svetimų že
mių užkariavimo ir pavergimo 
— politiką, kurią pirmiau vedė 
Rusijos carizmas. Rusijos' revo
liucija, kilusi didžiojo karo me
tu, buvo paliuosavusi carų pa
vergtąsias tautas nuo svetimo 
jungo. Bet po Lenino “pučo” 
dauguma tų tautų tapo vėl už
kariauta. Bolševikų raudonoji 
armija sutrempė nepriklauso
mybę Ukrainos, Baltgudijos, 
Gruzijos, Azerbeidžano, Armė
nijos ir Turkestano. Išliko ne
priklausomos tik Suomija, Es
tija, Latvija, Lietuva ir Lenki
ja, nes šioms tautoms galėjo 
suteikti pagelbą vakarų Euro
pos valstybės.

Bolševikų užkariautosios te
ritorijos yra neva sujungtos su 
Rusija federacijos ryšiais. Bet 
federacijos tenai nėra nė šešė
lio. Federatyveje valstybių Są
jungoje kiekviena valstybė, įei
nanti į tą sąjungą, turi būt ne
priklausoma ir savarankiškai 
spręst savo reikalus. Ji turi būt 
savo noru įstojusi į sąjungą ir 
turi turėt teisę laisvai iš jos 
pasitraukti. Tuo gi tarpu bol
ševikų valdoma Ukraina, arba 
Gruzija, arba Azerbeidžanas jo
kių savarankiškų teisių neturi. 
Jas visas autokratiškai valdo 
centralinė valdžia, kuri sėdi 
Maskvoje.

Bolševikiškas imperializmas 
ypač agresingas yra Azijoje, 
kadangi gyvenančios tenai tau
tos dar nėra gerai susiorgani
zavusios ir nesugeba energingai 
pasipriešinti ginkluotoms Mask
vos gaujoms. Ilgą laiką sovietų 
vadai darbavosi Kinijoje, tikė
damiesi paimti ją į savo ran
kas ir paskui per Kiniją suduo
ti smūgį Didžiosios Britanijos 
valdomai Indijai. Bet Kinuose 
komunistąi tapo numušti ir tu
rėjo iš tenai nešdintis. Po šito 

nepasisekimo bolševikai atkrei
pė savo akis Afganistano pu
sėn. Afganistano karalių Ama- 
nullą jie ėmė šelpti pinigais ir 
ginklais, manydami, kad jisai 
pataps Maskvos intrigų įrankiu. 
Bet Amanulla tapo nuverstas 
nuo sosto ir išguitas iš savo 
krašto.

Dabar, bolševizmo įtakai Azi

Misteriškas Austri
jos didkunigaikštis

Didkunigaikštis, kuris pasivadi
no John Orth’u. — Dr. O. N. 
Orlow. — Misteriška dėžutė 
ir laiškas Vatikane. — Teis
mo nuosprendis.—Visoki gan
dai apie didkunigaikštį. — 
Prigavikai, kurie bandė sa
vintis didkunigaikščio Johan- 
n’o vardą.

Prieš 40 metų jaunas ir šau
nus karininkas, jauniausias Leo
poldo II sūnūs, Tuskanijos did
kunigaikštis ir Austrijos impe
ratoriaus Francis Joseph brolė
nas, apleido savo tėvynę ir iš
vyko į Pietų Ameriką kaipo 
John Orth. Jis atsižadėjo visli 
savo titulų ir virto paprastu pi
liečiu. Neužilgo po to jo susi
rašinėjimas su motina tapo nu
trauktas. Buvo žinoma, kad jis 
iš Montevideo išvyko į Valpa- 
raiso, Chile. Tačiau tą miestą 
jis nepasiekė. Užstojo tyla, 
didkunigaikštis Johanu nežinia 
kur dingo.

Kas su juo atsiliko? Ar jis 
iš tiesų apleido Austriją, o gal 
tie gandai apie jo kelionę buvo 
tik kamuflažas? Tie klausimai 
pasiliko be atsakymo. O tuo 
tarpu ėjo įvairiausi gandai apie 
didkunigaikščio prapuolimą.

Prieš penkerius metus New 
Yorko ligoninėj mirė misteriš
kas žmogus. Į ligoninę jis at
vyko kaipo Dr. O. N. Orlow, 
bet palaidotas tapo kaipo Jo
hanu Salvator. Tuoj po to pra
dėjo eiti kalbos, kad Salvator 
tikrumoj buvo ne kas kitas, 
kaip lik prapuolęs Austrijos 
didkunigaikštis. Esą jis gyve
nęs menkučiame kambaryj, ku
ris buvęs užverstas meno kuri
niais. Pas jį karts nuo karto 
susirinkdavę artimi draugai, 
nuo kurių jis neslėpdavęs savo 
praeitį.

O ta praeitis buvusi nepa
prastai įdomi. Kartą didkuni
gaikštis aplankęs imperatorių 
Francis Joseph, kuris labai blo
gai atsiliepęs apie jo motiną. 
Tokio įžeidimo didkunigaikštis 
negalėjęs pakęsti: jis tvojęs 
imperatoriui per veidą ir, nu
traukęs nuo savęs visus meda
lius ir ordenus, išėjęs lauk. Fo
tam jis iškeliavęs į Ameriką.

Amerikoj jis išgyvenęs 25 
metus. Savo tikrąją kilmę jis 
slėpęs, kadangi jam buvęs pa
vojus iš Austrijos šnipų puses. 
Prieš mirtį jis planavęs vykti į 
tėvynę, kad sutvarkytų ten rei
kalus. Su Europos politika jis 
buvęs labai gerai susipažinęs, 
kadangi nuolat gaudavęs iš sa
vo tėvynės slaptų pranešimų.

Savo draugams jis pareiškęs, 
kad mieste Rio de Janeiro ran
dasi dėžutė su dokumentais, ku
rie nustatę jd kilmę. Jis taip 
pat prisiminęs apie laišką, kurį 
jis pasiuntęs Vatikanui. Tas 
laiškas turėjo būti atplėštas va
sario 23 d. 1927 m.

Po Dr. Orlovvo mirties iš Bra
zilijos nebuvo gauta jokios ži
nios apie paslaptingą dėžutę. 
Tąsyk jo draugai visas viltis 
dėjo į Vatikaną, nors daugelis 
tuo laiku tiesiog pradėjo tvir
tinti, jog Dr. Orlow buvo pa
prastas prigavikas. Ir štai ko- 
dęl: Orlow ir senatvėj turėjo 
daug į plaukų, o didkunigaikštis 
pradėjo plikti būdamas dar vi
sai jaunu.

Ant galo, prisiartino ir 1927 
m. vasario 23 d. Iš Vatikano 
buvo gauta žinia, jog ten jokio 
laiško nesiranda. Kuriąm lai
kui praėjus iš vieno anglo buvo 

joje visai nusmukus, prieš Mas
kvą jau pradėjo agresingus žy
gius Kinai, kurie nori visai iš
guiti Rusijos imperialistus iš 
Mandžurijos...

Kinai šitą tikslą veikiausia 
pasieks. Bet kurion pusėn tuo
met bus' atkreiptos raudonųjų 
imperialistų intrigos?
----- :-------- .----- --------------------- 

gautas originalio John Orth pa
veikslas ir parašas. Palyginus 
tą parašą ir paveikslą su Dr. 
Orlovvo paliktais dokumentais, 
visiems buvo aišku, kad Orth 
ir Dr. Orlow nebuvo tas pat 
žmogus.

Galimas daiktas, kad Orlovv 
buvo rusų generolo sūnūs, ku
ris turėjo santykių su Austri
jos valdžia. Tie santykiai jį 
privertė apleisti savo tėvynę. 
Tokia nuomone buvo išsiplati
nusi tarp kai kurių jo pažįs
tamų. Kaip ten nebūtų, bet 
Orlovv nebuvo didkunigaikštis.

Tad kas buvo tas didkuni
gaikštis Johann? Kokiu budu 
jam pasisekė pasprukti nuo 
gabiausių šnipų ? Ar kada nors 
bus patirta jo gyvenimo tikra 
istorija? O gal jo jau seniai 
nebėra, ir visos pasakos apie jį 
neturi jokio pagrindo?

Senoji Austrijos valdžia išlei
do pareiškimą, kad didkunigai
kštis 1890 m. žuvo juroj. Prie 
tos išvados valdžia priėjo po il
gų tyrinėjimų. Praėjo 20 me
tų su viršum po jo dingimo, ir 
tik tąsyk Vienos teismas pa
skelbė jį negyvą esant. Ir net 
tada teismo nuosprendis tik už 
šešių mėnesių tegalėjo įeiti į 
galią. Per tą laiką, slaptoji po
licijai vis dar tebeieškojo “pa
klydėlio”. Jo motina buvo pil
nai įsitikinusi, kad sūnūs te
bėra gyvas ir laukė jo sugrįži
mo.

Jeigu jis buvo gyvas, tai ko
dėl jis' neatsišaukė, kada Vie
nos teismas paskelbė savo nuo
monę? Kodėl tas 37 metų am
žiaus karališkos giminės vyras 
atsižadėjo visų savo titulų ir 
garbės, kad tapti paprastu 
John Orth? Apie tai visaip 
kalbama. Pasakojama, kad jis 
taip pasielgė dėl meilės. Esą jis 
buvęs įsimylėjęs į pagarsėjusią 
dainininkę Emilie Stubel. Eį- 
nant nustatytomis tradicijomis, 
dainininkė jokiu budu negalėjo 
būti jo žmona. Tąsyk jis at
sižadėjo savo “aukšto stono” ir 
išvažiavo su ja. Taip skamba 
viena versija.

Kad Stubel išvažiavo kartu su 
juo,—tai tiesa. Bet didkuni
gaikštį ne vien tik meilė pri
vertė apleisti savo kraštą. Tarp 
Hapsbtirgų tokių istorijų pasi
taikė ir daugiau. Vienas did
kunigaikščio brolis per 20 metų 
nesirodė imperatoriaus palociuj, 
nes jį labiau interesavo moks
liškos ekskursijos. O kitas 
brolis studijavo mediciną, kad 
nereikėtų gyventi minykui.

Didkunigaikštis Johann buvo 
gana ambitiškas jaunas žmo
gus, kuris mokėjo nepriklauso
mai galvoti. Jis nesibijodavo 
kritikuoti valdžios politiką. Ta
tai, žinoma, valdovams labai 
nepatiko. Keletą kartų jis buvo 
sudraustas. Ant galo, 1887 m. 
jis tapo iš armijos paliuosuotas. 
Tai sukėlė didelę sensaciją.

Pp to didkunigaikštis pradė
jo kelauti po įvairias šalis, ti
kėdamas, kad su laiku jis vėl 
bus priimtas į armiją. Bet ka
dangi armijoj tvarka nei kiek 
nepersimainė, tai jis nutarė ant 
visados apleisti armiją.

Išvažiavęs iš Austrijos didku
nigaikštis pasivadino John Orth. 
Išvažiavo ir dingo. Kas su juo 
atstiko, —niekas tikrai negali 
pasakyti. žinoma tik tiek, 
kad jis pasiekė Pietų Ameriką. 
Laikui bėgant įvairiose šalyse 
atsirado žmonių, kurie pradėjo 
savintis John. Orth’o vardą. 
1909 m. viename Ohio valstijos 
laikraštyj tilpo visas puslapis, 
kuriame buvo aprašytas kaž
koks John Salvator. Salvator 

pasiskelbė esąs Austrijos did
kunigaikštis. Tačiau vėliau pa
sirodė, kad tai buvo paprastas 
prigavikas, kuris, išviliojęs iš 
žmonių nemažą sumą pinigų, 
paspruko nuo teismo.

Prieš porą metų Austrijoj 
vienas viešbučio patarnautojas 
pasiskelbė esąs misteriškai din
gęs didkunigaikštis. Vienok ty
rinėjimai parodė, jog jis buvo 
paprastas šarlatanas. Apskai
toma, kad iki šiol apie šimtas 
žmonių bandė pasiskelbti didku- 
nigaikščiu. Tačiau pasirodė, jog 
jie visi buvo prigavikai.—K.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ'
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
---------------- --------------- ... ____________________

Trumpiau
sias kelias

vandeniu
l ir is

Lietuvos
Važiuok nauju keliu — trumpu, ra
miu St. Lavvrence jurų keliu — su
taupydamas 2 dienas kelio juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. Įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third . ■ 
Cabin yra, jei Trečia Klesa turi vi
sus patdgumūs moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 5 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trip” kelionė trečia klesa i 
Hamburgą, arba $181 j Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi- 
cagos j uostą... tiesiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Vežkis Canadian Pacific Express Travellers čekius. 
— Geri Vįsame Pasaulyje.

I II. ■■■!■ ■ ■ ■

Apsisaugokįt nuo keblu
mų su rendauninkais 

City of Chicago Landlords As- 
sociation Incororatcd

Under Laws of the State of III.
Visas Antras Aukštas

4650-52 So. Ashland Avė.
Už mažą sumą, mažesnę kaip 

centą dienoj, tiksliau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose

Jus galit gauti ekspertų pata
rimą ir apsaugą,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumų,

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumų su kitais, etc.;

Kur jus galit ateiti ir pasitar
ti su advokatais kiekvienu klau
simu ir gauti iš musų Asociaci
jos advokatų patarimus veltui.

Kur jus galit 5, 30, 60 dienų 
notas veltui gauti.

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalėm popie- 
rom notaro patarnavimas veltui.

Kur jus galit gauti paskolą, ap- 
draudą, anglį pjgiau.

Kur jus galit kreiptis, kad gau
ti pagalbos taksų ir asesmentų 
reikaluose veltui, o taipjau šimtus 
kitokių naudingų jum patarnavimų, 
kurių visų čia negalima suminėti.

RADIOS
1930 metų

Pašauk
Boulevard 4705

Dykai demostravhnas jūsų na
muose, lengvi išmokėjimai, po 2 

doleriu i savaitę.
Nauja Atvvater Kent 55. Screen 

Grid

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Stcinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 4G Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu nas mus ir musų kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

Pitone Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS
/V a m u Statymo 

r KONTRAK TORI U S
4556 So. Rockvrell St., Chicago, UI.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai j
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais į vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasporlai, rezervacijos, gry- 
žimo permitai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

71 E. Jackson, Blvd., 
Chicago, III.

Telefonas Wabash 1904

Canadian wori<i’» ar\ • gr# fe Facitic
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Darbo Partija 
Amerikoj

Darbo Partijos laimėjimai 
Anglijoj sujudino pas'aulį. At
garsiai pasiekė ir Ameriką, kur 
jau rinitai pradedama galvoti 
apie panašios partijos steigimą.

Pereitą savaitę teko būti Chi- 
cagoj susirinkime, kur buvo pri
imtas pagrindinio susitvarky
mo Amerikos Darbo Partijos 
programas. Reikia pasakyti, 
kad priimta labai platus pro
gramas, apimantis visą darbi
ninkišką judėjimą Amerikoj, 
pradedant pavieniais ir baigiant 
partijomis', draugijomis, kliu- 
bais, rateliais ir Įvairiomis dar
bininkiškomis grupėmis, neiš
skiriant nei komunistų. Del 
pastarųjų kilo diskusijų. Susi
rinkime atsirado žmonių, ku
riems teko nemažai nukentėti 
nuo Maskvos davatkų, ir jie 
priešinosi priėmimui. Tačiau or
ganizatoriai pastebėjo, jog jie 
nematą jokio pavojaus iš bol
ševikų pusės. Todėl ir jie ne
bus išskiriami iš Darbo Parti
jos.—žinius.

Apdeginta lietuvaite 
gavo inšiureną

Balandžio 7 dieną bedirbda
ma Belmont Hospital, Chicago, 
III. lietuvaitė Auna Kasei, 716 
W. 19th St., Gary, Ind., norė
jo užkurti gesinį pečių, bet pe
čius netikėtai ekspliodavo ir ug
nis apdegino Annai Kasei vei
dą. Jinai kelias dienas negalė
jo dirbti, tačiau, laimingu bū
du, sužeidimas buvo mažas. Ste- 
fan Šimkus, Real Estate Loans 
& Insurance, 2445 W. 47th st., 
Chicago, liepos 15 d. išrūpino 
Annai Kašel apmokėjimą bilos 
$320.00 už sugaišinimą kelių 
dienų darbo laiko per Royal In
dėnui i ty Co. A n na Kasei yra to
je ligoninėj antroji virėja.

Ką matė ir nugirdo 
komisarų švogeris
Gerbi a m i e j i skai ty to j ai,
Jums komisarų švogeris pa

porino daug nauja, o jus užty
lėjote, ir komisarai nesužinojo, 
tai man, kaip komisarų švoge- 
riui pavyko ir dar šis tas nu
girsti, ką tuojau jums ir vėl 
porinu.

Savaitę atgalios trys komisa
rai turėjo suvažiavimą brangių
jų kambarių name, kur mokama 
po $70.00 mėnesiui, vadinas kur 
gyvena pats' didžiausias komisa
rų peckelis Kvailonis.

Pirmiausią raportą išdavė 
pats pypkių batalijos komisa
ras Imba, ir taip prabilo j sė
dinčius komisarus: “Draugai, 
sako Imba, uosčiau, šnipinėjau, 
kuris musų proletarų tavorscių 
atsiduoda menševizmu, bet nie
ko neužuodžiau. Daugiausia 
triūso padėjau su musų naujaja 
prietelka Sekretore proletare,— 
ją apuosti nėjau iš pat ryto ligi 
pat vakaro, bet ir pas ją men- 
ševizmo nei kvapo nesusekiau. 
Tai jus tavorčiai patys man orą 
gadinote, kalbėdami, kad musų 
proletarka sekretorka susieina 
su menševikais.

Aš gavau pranešimą iš iš
tikimo mano pasiųsto šnipo, kad 
musų sekretorė net su vienu 
menševiku dar gi kokiame tai 
autinge pašokusi. Man nuduo
da, kad tai yra pakankamas Į- 
tarimas, ir tą sekretorę reikėtų 
perduoti čekai, paaiškino barz
daskučių komisaras.

—Tavorčiau klysti, užsišoko 
pypkių batalijos komisaras Im
ba: ta proletarka sekretorka ne 
menševizmu atsiduoda, o veido 
dažais ir pauderiu! Kad jos da
žai ir kvepia truputį buržujiš
kai, bet yra pakankamai raudo
ni, kad bolševizmui nekenkia.

Toliau skaitytas raportas nuo

Amerikos rytų komisarų, ku
riame pranešama, kad Ameri
kos rytuose beveik tas pats, kas 
Šiaurės Lietuvoj, vienu žodžiu 
gyvas komis'arų badas, niekas 
aukų nebeduoda. Alginiai ver
gai atsisakę beklausyti Chicagos 
“revkomo”. Komisaras Urtda- 
rokulis paleido storą burną ir 
ėmė tūžti ant Grigaičio ir Vy- 
taičio. Sako, tai “Naujienų“ ir 
“Tėvynės” darbas, kad proleta
rai nebemeta buržujiškų dolerių 
į musų karbunkas ir jau sta
čiai Į akis sako: Ar neisite i ša
pą produktyvi darbą, dirbti, ga
na jums iš darbininkų kruvinus 
dolerius žebravoti ir proletarų 
prakaitu misti... Aš pats' nebe
noriu liktis rytuose, pašėliškai 
blogas pelnas, verčiau jau grį
šiu Į stokyardus. -

<

Tavorčiau, prašom prie 
tvarkos, pertraukė komisarą 
Undarokulį komisaras Imba. 
Taip negalima kalbėti! Ar ne
žinai, kad čia ir sienos turi au
sis. Gali nugirsti, tai išnešios 
paskalas apie musų susmukusį 
ūpą, ir tuo tik pasaulinė rrre- 
voliucija bus prakišta! Verčiau, 
draugai, įneškit sumanymų.

—Aš pasiūlau tavorčiui Un- 
darokului grįžti atgal i rytus, 
apsigyventi Conn. valstijoj ir 
pradėti organizuoti į komunistų 
partiją tabako kirminus, ku
riuos tabako plantacijų savinin
kai labai buržujiškai išnaudoja. 
Mano giliu protu tuos kirminus 
galima butų organizuoti į wor- 
kerių partiją, ADP.,o tai butų 
revoliucionieriai, — įnešė pats 
vyriausias peckelis Kvailonis'.

— Kad ir išmintingiau už vi
sus nušnekėjai, tavorčiau Kvai
lom,— liūdnai atsakė Undaro- 
kulis lupą paleidęs, “tačiau tavo 
patarimas nevietoj, nes laužies 
i atviras duris. Tie kirminai 
jau senai gyveni pilnoj komu
noj ir visi kaip vienas dirba, 
kad sunaikinti privačią nuosa
vybę.

—Bet jiems reikia pagelbos, 
nes farmeriai tuos kirminus žu- 
.do mirties bausme, ir kas yra 
girdėjęs toki baltgvardiečių 
barbariškumą— net nuodingo
mis dujomis juos troškina, pik
tinosi Kvailonis.

—Mirties bausmė pas komu
nistus nėra smerkiama. Musų 
šviesiausis draugas Stalinas ana 
Sovietuose savo locna ranka 
kiek kontrrevoliucionierių yra 
nudaigojęs, ramino draugas 
Undarokulis.— Geriau, draugai 
ir draugės, išbandykime kitą 
būdą; aš manau, padarykim 
perversmą Susivienijime Lietu
vių Amerikoje! čia tai bent! 
milijonukas buržujiškų dolerių 
yra, kuriuos tuojau bus galima 
sekvestruoti revoliucijos naudai, 
ir tuomet nei man nei jums 
reiks čia susirinkus dejuoti. 
Draugo Undarokulio įnešimas 
vienbalsiai priimtas ir užgirtas.

Toliau nutarta, kol Susivieni
jime revoliucija įvyks, kad ga
lėjus išsilaikyti, pasiųsti barz
daskučių komisarą Į Illinois 
valstijos anglių kasyklas dole
rių pažebravoti, nes skeberaci- 
jos komisarų jau nebėra kuo 
maitinti ir greit abrako pri
truks.

Del veikimo taktikos nutarta 
duoti ispolkomo Įsakymą Gol- 
berkui, kad sustiprintų puolimą 
ant “Naujienų” ir kitų pozicijų, 
o tam puolimui pridengti Įsa
kyta Kvailoniui leisti kiek gali
ma daugiau smirdančiųjų bolše
vikinių gesų. Apsvaiginus pa
žangiuosius laikraščius, pradėti 
slinkimą i patį Susivienijimą.

Golberiukas pasižadėjo gerai 
meluoti apie yvorkerių blogus 
darbus ii’ blogai meluoti apie 
yvorkerių priešus. Barzdasku
čių komisaras pasižadėjo ne
duoti ramybės Illinois anglia
kasių kišeniams pradedant su 
liepos mėn. 13 diena. Visų ūpas 
posėdžio pabaigoj žymiai pasi
taisė, tik Kvailonis nusiskundė, 
kad jam pastaruoju laiku daž
nai pradeda užimti kvapą, ir ne- 
visuomet begalįs tinkamai at
likti savo pareigą į “Velnio” 
pirmąjį puslapį Skundas nutar-' 
ta priimti domėn.

Tuo posėdis baigtas.
—Komisarų Švogeris. j

Bridgeport
S i mano Daukanto Draugija

Simano Daukanto Draugijos 
pusmetinis susirinkimas Įvyko 
liepos 7 d. 1929 m. Lietuvių 
Auditorijoj. Pirm. T. Janulis 
atidarė susirinkimą. Nutarimai 
iš pereito susirinkimo patvir
tinti vienbalsiai. Prisirašė 2 
nauji nariai. Paskui sekė ra
portai apie sergančius narius. 
Nutarta išmokėti pašalpas ku
riems priklauso.

Prisųstas iš Lietuvos laiškas 
nuo mirusio draugo Antano 
Paliiionio motinos ir brolių, ku
rie prašo atsiųsti jiems kiek 
iš brolio pomirtinės. Nutarta 
siųsti kiek bus galima.

Buvo apsilankęs svečias iš 
Klaipėdos krašto, keliaujantis 
apie pasaulį, Vincas Brektaitis. 
Susirinkimas sumetė jam $22.- 
25. Draugijos vardas įrašyta 
j jo knygą. Paskiau sekė rapor
tai iš Auditorijos Bendrovės ir 
iš Bridgeporto Draugijų Susi
vienijimo* Raportai priimti.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų
------------------------------ --------------------- —J

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15 dienų, 1:25 P. M., 
1929 m., sulaukus 30 metų am
žiaus, gimus vasario mėnesyj, 
1898, Kaltinėnų parapijoj. Pa
liko dideliame nuliudime vyra 
Stanislova Gauciu ir sūnų Ri- 
chard, ir tėvas ir motina Bla- 
dikas,broliai ir sesers ir Gau
dų tėvai ir brolis ir seselė. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4456 
S. Tai man Avė.

Laidotuvės ivyks ketvergė, 
liepos 18 diena, 8:30 A. M. iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kaziimeros Gau- 
cienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dayvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Tėvas, Vaikai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Barasko, tel. Canal 0285 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r

AGNIEŠKA ALELĮUNAITB

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 diena. 4:45 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukus 17 me
tų amžiaus. A. a. Agnieška 
gimė kovo 19, 1912 m. Mend- 
en, West Virginia. Paliko di
deliame nuliudime motina Bar
bora, po tėvais Baltrunaite, 4 
seseris — Ona, Marijona, Ka- 
tryna ir Pranciška, dėde Anta
nų ir dėdiene Uršule ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 919 W. 18 Place.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
liepos 19 diena, 8 vai. ryto iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agnieškos Aleliu- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Dėde, 
Dėdina ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yardsl741

Iš Sim. Daukanto Draugijos 
finasinio raporto pasirodė, kad 
draugija gerai balansuojasi tur
tu ir nariais. Turtas pinigais: 
$18,032.99, gi narių 568. Taigi 
per pereitą pusmetį draugija 
turtu priaugo $3488.94.

Metinio baliaus rengimo ko
misija išdavė raportą, kad žada 
surengti didelį maskaradą ba
lių. Visi sutiko ant ateinančio 
rudens, spalio 27 dienos, Chi
cago Lietuvių Auditorijoj, di
džiojoj svetainėj.

Draugija nutarė atidaryt mo
kėti naują seriją Į Keistučio 
spulką, No. 1, nors jau turi 2 
Serijas mokamas, bet pasirodo, 
kad prie iždininko daug randasi 
pinigų, nenešančių nuošimčių.

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. 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 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Doyanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tel. So. Chicago 9360
SO. CHICAGO. ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI Į 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201 

Tai nutarta ir daugiau mokėti 
kad neštų 8%. Aptarus' viską 
susirinkimas gražiai pasibaigė.

—P. K. sek.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai^/? 75 S 
primena mamytesL^f^C^?? 

valgius.
A.A. NORKUS, sa

750 West
31st St.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki * 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

mio 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
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III 
--------o ■ ■ —■

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
-------- o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
------- -o--

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624 ■
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai Šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedoj, nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0832 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 • West VVashington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvt.e. 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.

Phone Franklin* 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas 

10 So. I>a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street * 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tol Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Išplaukimas atidėtas
Baltic America laivas Litua* 

nia išplauks iš New Yorko į Bal- 
tiko uostus ne liepos 20 dieną 
(kaip jam buvo skirta), bet lie
pos 25 dienų. Laivu Lituania 
važiuos didokas skaičius lietu
viu.

Viešos dainos prie 
Navy Pier

Kas sekmadienį pavakariais, 
lygiai 3:30 vai. Chicagos Navy
Pier rengiami vieši dainavimai, 
kuriems vadovauja Civic Music 
Association ir Chicagos mies
tas. fėjimas nieko nekainuoja ir 
tuksiančiai žmonių turi geros 
progos dalyvauti bendrame dai
navime senųjų baladų ir nau
jųjų dainų. Dainavimo direkto
rius’ yra Frederick W. Car- 
berry.

Chicago maudyklės 
retėja?

Garsiosios Michigan ežero 
maudyklės Jackson parko pa
kraščiais, kur kitais metais be
simaudančių būdavo tiek jau 
daug, kiek pajūriuose smilčių, 
šiemet, žinovų nuomone, žymiai 
skysčiau belankomos. Gal tik 
dėlto, kad dar tikrai karštų die
nų nedauji tebuvo. Maudymosi 
kostiumai, ponių “doros sargy
bos” komitetui padarius cenzū
rą, rasta pilnai patenkinami ir 
jokios “pagundos” nekelianti. 
Nors faktinai šiemet tie siutai 
dar kiek labiau sutrumpinti. Ma
tyt, ne “moralistai” gyvenimą 
veda, bet gyvenimas pačius mo
ralistus veda, ir amerikiečiai 
kasmet kad ir po inčių vis dau
giau atkariauja savo kūną nuo 
puritanų kontrolės. Dabarties 
pamatinis sveikatos prisakymas 
— saulė ir jos violetiniai spin
duliai, kuo daugiausia, kuo il
giausia.

PRANEŠIMAI
Roseland. Amerikos Lietuvių Re- 

publikonų Kliubas 9 vvardos rengia 
skaitlinga išvažiavimą liepos 21 die
na (sekmadieni), 9:30 vai. ryto būt 
prie Strumilo svetainės, 158 Kast 
107 St. Ten susirinkę patrauksim i 
Willow Spring, III. Bus linksmas 
išvažiavimas. Kviečia visus Kliubas.

Racine, Wis. — Susivienijimo Liet. 
Am. 10-to Apskričio metinis pikni
kas liepos 21 diena. Jacobs Gland. 
Vieta randasi tarpe Racino ir netoli 
Kenosha. Važiuoti reikia Highway 
15 iki privažiuosite du ženklu: prie 
pat kelio bus atžymėta Lietuvos, 
Amerikos vėliavomis ir parašas; 
suktis j rytu pusę, vakarų puse 15 
kelio randasi žydkapiai. Vieta tin
kama galima maudytis ir žvejoti. 
Programas susidės iš bolių gėmio 
Racino ir Kenosha jaunuoliu. 'Tu
rėsime ir kitokiu užsiėmimų, muzika 
ir juokų dėl visų. Išvažiavimas dy
kai. Pradžia 10 vai. ryte.

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas ivyks 18 die
nų liepos, Humboldt Maccabee sve
tainėj, 1621 N. California Avė., 7:30 
v. vakare. A. VValskis, sekret.

Speclallktsa rydyme chroniškų ir aaaja li
gų. Jei kiti negalėjo jurui* išgydyti. aUnan- 
kyktt pa* mane. Mano pilna* išegaamlnavi- 
mus atidengs jūsų tikra ilga ir jei aš ap*i- 
imsią jus gydyti, sveikai jum* augryi. Ei
kit pas tikri) specialistą, kuria neklaun jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pat* pasakyt po 
galutino lAegzaminavimo—kas jum* yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 rr**' *kl 1 po pieta.

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

" 1 .<■ »"y». u >—— f 1 ---------- •*

CKicago Daily News rūmai

Nesenai tapo su iškilmėmis 
atidaryti nauji Chicago dienraš
čio Daily Nevvs rūmai, pastaty
ti prie Chicago ęiver kranto, 
palei Union gelžkelių stoties. 
Tas namas yra tikras pavyzdis 
Amerikos kolosalės arkitektu- 
ros. Ugi šiol buvo laikomi Ame
rikoniškos arkitekturos pavyz
džiais Woolworth namai New 
Yorke ir Chicago Tribūne na

Graf Ceppelin atlėks 
j Chicago

Dr. Hugo Eckener pranešė, 
kad jau pirmą rugpiučio jis pra
dės savo aplink pasaulį kelio
nę didžiuoju milžinu Ceppelin, 
ir savaitės laiku tikisi padaryti 
kelionę iš Vokietijos per Japo
niją ligi Los Angeles.

Amerikoj Graf Ceppelin žada 
perskristi miestus Chicago, St. 
Louis. Cleveland, Philadelphia, 
VVashington ir New York.

Lėkdamas į Kytus jis turės 
perskristi Rusijos ir Siberijos 
tyrus, Kiniją ‘ir per Pacifico 
vandenyną oru atplaukti į va
karinę Ameriką, į Los Angeles.

Lėkdamas iš Amerikos jis 
paims į Europą keleivių.

MADOS

2870 — Lengva ir patogi vasarinė 
suknelė. Ypatingai smagi vasaros 
karščiams atėjus. Galima siūdinti iš 
bile lengvos materijos, šilko, vualio 
arba kitokios.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at- v i

siųsti man pavyzdi No
Mieros ...... .................... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

^Adresas)

(Miestas ir vaist.) 
*£_______________________

Ketvį-UHi., 13, 1»2S» 
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ČLASSIFIĮED ADVERTISEMENTS
.. ■ ; • r ■ ____________

NAUJIENOJ Uhlęagę, UI.
..... j - - 1 rJ- -t— l
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Miisical Instruments
Muzikos instrumentai

- t

Hejp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

10% PIGIAU Už VISA. DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbu mieste. Kedzie 5111.

PARSIDUODA koncertina George 
Vitak išdirbystės triple pilna. Par
duosiu už puse kainos, mažai varto
ta. 716 W.. 17th Place užpakaly 
cottage. .

REIKALINGOS dvi patyrusios 
moterys rėksams (skarmalams) sor
tuoti. Pastovus darbas. Junk Shop 
1460 So. Jefferson St. 

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

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmenų ieško

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

PA.IIEŠKAU Charles Levanavi- 
čiaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Kauno valsčiaus. Pirmiaus gyveno 
ant Jefferson street Chicagoje. Tu
riu svarbu reikalą, prašau atsiliepti.

S. LIPČIUS,
3419 W. 37th PI. 

Chicago, III.
•-------- O---------

---- o----
PA IEŠKAU darbo už antrąranki 

virėją; turiu du metus patyrimo, es- 
mi atvažiavęs iš kito miesto. Stepas 
Laukšas, 1606 So. Halsted St.

---- o----
50 MOTERŲ reikalinga darbui va

karais valyti naują trobėsj, 5 va
landos dirbti, $15 savaitei. Užtikrin
ta vieta. Graliam Employment agen- 
cy, 833 Milwaukee Avė.

------ v-------

---------O---------
REIKALINGOS moterys patyru

sios sortuoti atmatų (waste) popierą, 
Continental Paper Grading Co., 1451 
So. Peoria St.

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

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiŠka alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro narna 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis Šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

Tikras Bargenas

mai Chicagoj. Tai buvo į auk
štybes šaunančio kapitalo sim
boliai, kuriuos visokiose modi
fikacijose pasekė šimtai kitų 
“dangoraižių”. Dabartinis Daily 
News namas ir baigiamas sta
tyti Chicago Civic Opera namas 
įneša naują stylių į ameriko
niška arkitektura. Tuos namus 
reikia pamatyti, kad galėtum 
gauti tikrą vaizdą apie jų di- 

idingumą.

[ Suteikė jam pasilsint; ir 
gerą miegą

i
žmonės su silpnais nervais turėtų akai- 

I lyti Aj laiškų P-no William Wel)s, Pilte- 
i burg*h, Pa. Jis sako: “Kuomet aš pra
dėjau vartoti jūsų puikias gyduoles aš 
tada buvau labai nemintas ir negalėjau 
miegoti naktimis. Savo darbe vos tik ga
lėjau pavilkti kojų už kojos. Aš dabar ge
rai pasilsiu naktimis ir einu darban puikiai 
besijausdainae. Esu dėkingas Nuga-Tone už 
tai kų jos man yra padariusios“.

Visai yra bo reikalo turėti prastų ape- 
I titų, menkų nevirškinimų, kasus viduriuose, 
raugėjimą, silpnas kepenis ir Įeitus orga- 
nūs, silpnus inkstus ir pūslę, suirusių nėr- 
vų, praradimo svarumo arba stiprumo, nuo 
raumenų skaudėjimų, negalėjimo miegoti 
naktimis ir negalėjimo pasilsėti ir panašių 
trubelių. Nuga-Tono suteiks jums7 stipru
mų ir sveikata. Nug-a-Tone yra par
duodamos kur gyduolės yra pardavinėjamos. 
Jei jūsų vertelga neturi jų pas save šlake, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jums ifi olso- 
lio vaistinės.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

CLASSIFIED ADS.į
Business Service

Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi - taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiua ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apa*rtmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas 'feridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANČIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856 / *

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant nauju trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių frontams budavoti. Ap
skaičiavimas dykai.

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

noru.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 Sti

Tel. Hemlock 5967

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

2231

Paskolas suteikiam‘j 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

---------O---------
REIKALINGOS moterys skarma

lams (rėksams) sortuoti. P. Goldman 
1405 W. .21 St.

West
Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS geras darbininkas 
prisidėti $400 prie paintinimo ir de- 
coratinimo kontraktorių. Patyrimas 
nereikalingas, nes mes paintuojame 
su mašinomis. Darbų išmokinsime. 
Algos $60 j savaite ir < tarp $20 ir 
$30 pelno i mėnesi extra.

Atsilankykite ypatiškai nuo 6 lig 
9 vakaro pas

ABROSE & REMINGTON 
Painting Contractors 
1019 W. Monroe St. 
Phone Monroe 5773 
arba rašykite laiška 

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

o——
REIKALINGA moteris knygoms 

sortuoti. Turi būti patyrusi, S. S. 
P. C. Co. 5833 So. Throop St.

183 pėdos per 125 kampas biznia
vas lotas ant 95tos St. arti Westem 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spė
riai bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesi. ’

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik* už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

RI'JKALINGA patyrusios svveater 
finišerkos — siuvėjos. Kreipkitės 
F. Selemonavičius, 504 W. 38rd St. 
Tel. Victory 3486.

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

INTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette (>738-6716 

«—o----

-----o_
REIKALINGAS pusininkas i ba- 

kernės bizni. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

SELSMONAI 
net i plovimui 
fluid). Alga ir komišenas, 337 W. 
37th PJace.

reikalingi pardavi- 
skystiiną (vvashing

For Rent — i bai

Situation Wanted
Darbo ieško

RENDON geras kambarys dėl ofi
so su 4 kambariais arba be kamba
rių, 2535 W. 63rd St.

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto paimtas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la- 

geras pirkinis.
G. F. MATTHEVVS & CO. 

4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763 

—O-----

BUČERIS turintis gerą patyrimą 
ieško darbo. Kam reikalingas pa
šaukit Roosevelt 3275.

Help Wanted—Malė
_____ Darbininkų Reikia___

ANT RENDOS

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
Sius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskolinama jumo $100, $200 

arba $300, imame legalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Automobiles
•26
’27
’28
’2O
’25
'29
’27

$150
$295
$400
$550
$150

Dodere Coli ne 
Chandler Coach 
Pontiac Coupe 
EH8eX ................
Dodge Sedan .. 
Dh8cx Sedun—DideliH nuleidima8, naujau 
Oakland Landeati Sodan .... ......
Ford — Tudor .......... . ......... .........
McDERMOTT MOTOR SALES CO 

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

$395
$150

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas’ dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams jsigyti bile 
kurj iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progų kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti. $tai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sedan

(demonstrator) už ......... :.......$1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų

sedan, 6 cyl.............................. *
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan 
1926 “ ‘
1926 
1926 
1925

$1250 
$595 
$495 

..$245 
$450 
$195 

..$450 
$375

m. Dodge sedan .................
m. Studebaker Coach ....

ni. Hudson Coach ...........
m. Buick Brougham .....

m. Cadillac 4 pas. Coupe
Daug kitokių biskį pigesnių ka

rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Jūsų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAS. Tikras Khuvia Oriental kan* 
ra«, 7-5x12 — $300; 6 fim. wicker setas 
$26: 2 Sni. Jac. Vcl. Parlorio setas $65; 7 
Am. valgoniamjam rieAuto setas $35; kauras 
9x12 — $8.00 ir aukščiau; eedar skrynios, 
knygom Ačpos, komodoB, lovos, $2: Die
ninės lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžių liampos, $2: Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. 61 St. 
prie St. Lawrence Av. Atdara Utarn., Ket- 
vergų ir Subatų vakarais.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.'

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Transfer kampinis storas. Ant 
trijų kerčių karų linijos — Elston, 
Belmont ir California. 
<lasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
Storas 80 pėdu ilgio ir 
Savininką galima matyti 

6 vakaro. Atsišaukit
2839 W. 63 St., 

tel. Republic 8899

to iki

Storas ran- 
Ave. Labai 
d rugštoriui. 
beismentas, 
nuo 10 ry

——o-----
PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA

Puse bloko nuo e-atvėkario, arti 
dviejų katalikišku bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

dieną nuo 10

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

VIENAM IŠ

iš

CHICAGOS ŽYMIAU-
ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 

REIKALINGI
LIETUVIAI SELSMONAS 

MANAŽERIS IR 
SELSMONAI

Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po akrą, ’A akro ir ketvir
tadalį akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

Pilniausias koperavimas, garsini
mas ir pagelbą parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie į p.
George Elmore.

H. W. ELMORE & CO.
Room 348, 

29 S. LaSalle St.

pro-

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

$25 Už Liuosą Laiką
Tie, ką dabar yra pasamdyti ar 

dirba tik dalį laiko (part time), pa
matys, kad jų laukia labai patrau
kianti vieta.

Kreipkitės — 9 vai. ryto iki 12; 
vakarais 6:30 iki 8:30.

Mr. Stencel
A. G. Briggs & Co.,

1208 W. 79th St.

REIKALAUJAMA
AGENTŲ

Atsišaukit kuo greičiausia, 
rime labai gerą ir pelningą 
ziciją. Kreipkitės nuo 
vakare.

S. P. KAZWELL

10 iki

& CO
2839 W. 63rd

Republic 8899
St

100

Tu- 
propo- 

val.6

Business Chances
Pardavimvi Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir meat 
market, su trobesiu ar be trobesio. 
Gera vieta daranti tiktai cash biznj. 
Mainysiu. Pašaukit Hemlock 3130.

ENGLEWOODE 2 APARTMEN- 
TAI, 7 ir 8 kamabrių, muro, moder
niški; $5,000 cash; $140 rendos mė
nesiui; lotas 31 pėdų, 539 W. 61 
Place. Savininkas tel. Englevvood 
2815.

PARDAVIMUI pigiai ir greitai ar
ba mainysiu į didesni bizni, delika- 
tesen ir groseris, vieta gera švedų 
ir vokiečių apylinkė, 6214 S. Mor
gan St.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galow, garažas 5 mašinoms. Viskas 
moderniška. Prieinama kaina. 4644 
So. Fairfield Avė. Savininkas gyve
na 3834 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 554?

BEVEIK už dykų. Pardavimui 
restaurantas ir groseris—turiu par
duoti i tris dienas—apleidžiu Chica- 
ga. 1705 So. Canal St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
market. Partneriai nesutinka, 
duos nebrangiai. Pigi renda, 
So. Damen Avė.

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

meat
Par-
6530

DERLINGA FARMOS ŽEMĖ
133 akrų, 3 mylios šiaurėn nuo 

Crystal Lake; 20 akru dailios gi
rios; 10 kambarių namas, furnasu 
apšildomas, didelė daržinė ir kitokie 
trobesiai. Viskas gerame stovy. Sod
nas. Tik $165 akrui. Kreipkitės i 
Anderson, Rogers Park 5116 arba va
karais — University 8347.

80 AKERIŲ nukirsto miško žemės, 
geros veisimui bobru (beavers). Tel. 
Graceland 7773.-

Exchange—Mainai
MAINUI arba pardavimui bučernė 

Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu i lotą, automobilių, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — Storas su 
4 flatais — mainysiu į farmą arba 
privati namą — priimsiu lotus kai
po 1-mą jmokėjimą.

Mainui kampinis naujas muro 
bungalow, 6 kambariu, 2 karų mū
rinis garažius, mainysiu i Lotą, 
namą arba gerą automobilių.

F. G.’ LUCAS
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5107

seny

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatį arba triflatj ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties: 2031 West 
35th St. Lafayette 0909.

TURIU du biznio lotus ir mažą 
namuką. Mainysiu ant gero automo
bilio, nepaisant kokios išdirbystės 
Meldžiu kreiptis telefonu

Republic 7869
arba

Victory 5065 
GURSKY

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatai po 4 ruimus. Pardavimo prie’ 
žastis važiuoju i kitą miestą. 7006 
So. Talman Ave. (Imos lubos).

Viena Geriausių
Bizniui Vietų

East 47-toj gatvėj, 2 aukštų 
trobesis, 70x120. Tinkamų pa
siūlymą priimsim.

Birck-Fellinger & Co. 
Cleaners and Dyers Co. 
Phone Wentworth 5380

PARDAVIMUI 3 augščių mūrinis 
bizniavas namas geroj apielinkėj. 
Labai pigiai. Kas norite daryti ge
ra bizni, štai jums proga, 506 W. 
39th St., 1 lubos iš užpakalio.

7 KAMBARIU namas. Gera apie- 
linkė. $1,500 cash. Porčiai. Visi 
impruvmentai išmokėti, 4817 Nevada 
st., Berkshire 7696.

5 KAMB. MURO BUNGALOW
Moderniškas, uždarytas porčius, 2 

karam garažas, 11 tonų anglies vel
tui. $2,000 įmokėti.

Republic 1985, 
3929 W. 63rd Place

Wilmette. Kaina

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai
$12.500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidej.

6 KAMBARIŲ medine 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė. Wilmette, III.

Telephone 364

CICERO. — Parsiduoda prie Wes- 
tern Electric nauji mūriniai moder
niški 5 kambariu bungalo\v, tailo 
maudynes, šiltu vandeniu apšildomi, 
pleisterio lubos skiepe. lx>tai 31 lz2 
pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas blo
kas nuo elevatorio stoties ir prie pat 
karų. įmokėti $1,000, o likusius po 
$50 mėnesiui. Savininkas A. Mi
liauskas. 1247 So. Cicero Ave.„ 

Tel. Cicero 205




