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Praneša Kad Mongolai 
Sukilo Prieš Kinus

Sukilę mahometonai išskerdę 20,000 kinie 
čių vaikų ir suaugusių

Maskva nuginčija Rusu Kinų derybas Berlyne

TOKIO, Japonija, liepos 29 
d. Pranešimais iš Mandžiurijos 
Rusų ir Kiniečių kariuomenės 
pasitraukė nuo pasienio, lokiu 
budu padarydamos neutralę pa
sienio zoną, kad išvengus susi
rėmimo.

PEIP1NG, Kinija, liepos 29 d. 
Gautos čia žinios skelbia, kad 
Dangar kalnų mieste įvyko ma
hometonų alUkiltimas, įkuriame 
paskersta 20,000 vaikų ir vyrų. 
Dangar yra Kaušu provincijoj, 
arti Mongolijos sienos.

IjONiDONAS, liepos 29 d.
LONDONAS, liepos 29 d. čia (landai iš Japonijos apie mon- 

gaula žinių apie mongolų įsi- golų invaziją į Kiniją labai su
rūpino tarptautines sroves, ku
rios tikėjosi ginčą tarp Sovietų 
ir Kinų pasibaigsiant taikiu ke
liu ir greitai.

Chicago, III. Antradienis, Liepos-Juiy, 30, 192'
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Hutchinson, Kas. Vanduo apsėmė miestuką. Kai kuriose vietose vanduo siekė 10 pėdų gilumo

Lietuvos Naujienos
Kiek žmonių važiuoja 

dviračiais
Du nebyliai čigonai 

teisme
Pirmą kartą Kaune teisti du

Čekijoj iškėlė bylą 
slovaką veikėjams

i —:---------------
Slovakija apkaitina valstybės 

išdavime

Moteriai 
vertėja”, kuri

ši'cmet Kauno miesto valdy
boje įregistruota 2,890 dviračiai, 'nebyliai, čigonas ir čigonė, ir 

......................................   abudu už vagystę.
buvo ‘ pakviesta
gerai moka nebyliškai kalbėti, 
o vyras pats teisinosi, ir norė
damas parodyti, kaip policija jį 
areštavo, priėjo prie vieno pub
likoj sėdinčio pono, ir tą poną 
smarkiai sukrėtė. Abu nul.au-

veržimą į Kiniją. Tai aiškina
ma kaip Rusų propagandistų 
atsakymu Kinams už Mandžu- 
rijos gelžkelio užgrobimą. San
tykiai tarpe Mongolijos ir Kinų 
nacionalinės valdžios senai jau 
buvo labai įtempti. Ilgus tnė-I 
nesiūs Rusai komunistai varė įžiūrint į kalbas apie norą tai- 
Mongolijoj priešingą Kinams kintis, Kinai siunčia j pasienį 
propagandą, ir šiandien ta pla- 1'2 orlaivių: šeši planai skrenda 
čiausioji teritorija tarpe Rusi- i į Manchuli, keturi į Pogranič- 
jos ir Kinijos yra smarkiai per-Ina ja ir du į Rlagovieščensk, 

Tokio kur

Kalinių sukilimas 
Auburn, N. Y. 

kalėjime

VIENiNA, Austrija, liepos 29 
d. Brastišlave, Dunojaus uoste, 
šiandien prasidėjo didelė byla 
dėl valstybės išdavimo.

Kaltinamųjų suole sėdi trys 
'Slovakai, Adalbertas Tuką, Rra- 
tislavo universiteto profesorius, 
čekoslovakų parlamento narys 
ir vienas šviesiausių vyrų res
publikoj. Kiti du mažiau ži
nomi.

Kaltinimas iškelta kad Slo-

Prostitucijos kles
tėjimas

4 pabeg'o, 2 užmušti. Padegtas 
kalėjimai Pašauti 4 sargai.

imta bolševikiško ūpo.
dėl tų naujienų reiškiama daug 
susirūpinimo.
Greitos taikos sunku laukti.

MASKVA, liepos 29 d. “Iz- 
vestija” pareiškia, kad tarpe 
Rusų ir Kinų ligi šiol jakių 
ryhų dar nebuvo ir kad visi 
kie pranešimai paeina tik 
Berlyno ir Changhajaus.

dė
to-

• v
18

atvyksta Kirino provinci
jos vadas gen Chang Hsoh 
Sang. Darbine esama vilties, 
kad karo bus išvengta, nes So
vietų gene ralis konsulas Melni- 
kovas veža i Maskvą kiniečių 
pasiūlymus su nusileidimais, 
pažadant priimti net naują ru
sų menagerį Rylų Kinų gelžke- 
liui, su sąlyga tik kad nebe lą 
patį senąjį.

Kiniečių karas su 
bolševikais

Anglijoj sustreikavo 
500,000 darbininką

Bolševikai su proklama
cijomis, Kiniečiai su 

kiaušiniais
<1.NEVY YORK, liepos 29 

čionykščių komunistų bandy
mas įtikinti New Yorke gyve
nančius kiniečius, kad Sovietų 
Rusijos pusėj yra tiesa, apsiver
tė į netikėtai linksmą tragi-ko- 
mediją, kai kiniečiai komunis
tus, vakar atėjusius į kiniečių 
kvartalą su propagandos ir li
teratūros maišais pradėjo vyli 
iš savo gatvių lauk.

Staukdami kiniečiai pradėjo 
šturmuoti muilo dėžes, ant ku
rių komunistai pasistoję prakal
bas kalbėjo, ir kiaušinių (beabe- 
jo, sugedusių) daržovių (to- 
meičių, sėtinių, arbūzų) kano
nada1 pasipylė i komunistų ba
rikadas. Sudraskyti visi spal
voti komunistų plakatai, kurių 
jie buvo privilkę savo propa
gandai pastiprinti.

1500 audimo ir verpimo 
fabrikų suokalbis nu
mažinti darbininkams 

algas •

PRAGA, liepos 29 d. Suradus 
sandelius propagandistinės lite
ratūros, šaukiančios į visuotiną 
demonstraciją rugpiučio 1 d., 
Rusijos bolševikų revoliucijos 
sukaktuvių dieną, suareštuota 
187 komunistai.

?ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražus oras, trečia
dienį po pietų truputį vėsiau;

MANGHESTER, Anglija, lie
pos 29 d. Pirmas stambiausias 
susikirtimas po generalio strei
ko, buvusio 1926 metais, pra
sidėjo šiandien, kada pusė mi
lijono darbininkų, nesutikdami 
priimti fabrikantų pasiūlymą 
numažinti algas ant 12 su puse 
procento, išėjo į streiką. Dabar 
prie 1,100,000 bedarbių, kurių 
pasiliko nuo Baldvino valdžios, 
dar prisidėjo 500,000. Streikas 
padaro kasdien nuostolių dar
bininkams negaunamomis algo
mis po $5,000,000.

Kaltinami fabrikantai.
Toje suirutėje kaltininkai 

skaitomi vieni fabrikantai, kaip 
darbo sekretorius Sir Horace 
VVilson pareiškė. Darbininkai 
buvo sutikę ginšą perduoti ar
ini racijos teismui ir priimti to 
teismo nuosprendį. Tačiau fa
brikantai prieš tris savaites pa
reiškę, kad ligi pereito šešta
dienio jei darbininkai jų sąly
gų nepriims, lai nuo pirmadie
nio skaitysis lokaute. Tad nuo 
pirmadienio lokautas, prasidėjo 
automatiškai.

250,000 audėjų ir 250,000 ver
pėjų pasiliko be darbo. Darbo 
ministerija rimtai seka įvykio 
eigą, bet ligi šiol neturėjo 
gos energingai įsimaišyti.

NEW YORK, liepos 29 d. 
Vakar pavakarį įvyko Auburn, 
N- Y. 1772 kalinių sukilimas. 
L?ike sukilimo astuoni kaliniai 
pabėgo. Keturi kalėjimo sar
gai sukilėlių pašauti vienas iš 
jų labai rimtai. Visas kalėji
mo arsenalas (ginklų sandeli 
pateko i maištininkų rankas.

Suokalbis išsigauti į laisvę 
matyt, buvo senai planuojamas 
Maištas prasidėjo greit po pie-

28 d. sekmadienį. Maiš-1 
netikėtai pašovė i 

gą, kurs turėjo g 
lio raktus ir bematant atsidarę į 
sandelį, apsiginklavo.

Maištininkų vadas, susigru
pavęs aplink save atkakliausius 
kriminalistus, kurie daugiau
sia yra nuteisti visam amžiui, 
metėsi link vartų. Keturi išbė
go pro vartus, pasivogė auto
mobilius ir pabėgo. Kiti sugrį
žo pagelbėti 1772 kaliniams už
valdyti visą kalėjimą. Tuojau 
padegė administracijos namus 
ir iš šautuvų ir kulkasvaidžių 
pradėjo šaudyti į langus ir sar
gybas. Gaisro durnais maišti
ninkai naudojosi kaip uždanga. 
Visos vielos- pakarpytos. Be
matant taix> iššaukta parama 
sargybai, ir ugniagesiai gaisrui 
gesinti, bet niekas negalėjo įei
ti į vidų, nes maištininkai iš 3 
kulkosvaidžių žarstė kulkas.

Tik po ilgo karo sargybai 
šaudant iš langų, nuo stogų ir 
iš užkampių, pavyko dalį maiš
tininkų sugrusti į kameras. 'Be
si imant ant gyvybės ir mirties, 
dar keli pabėgo. Atskubėjus 
iš Syracuse, N. Y. ginkluotai 
kariuomenės daliai, apsupta vi
sa kalėjimo apylinkė, dalis ka
reivių įsiveržė į kalėjimo kie
mą, ir po 5 valandų sukilėliai 
pasidavę. Nuostolių esą pada
ryta apie $500,000. Pergalėto
jai pradėjo aštrų tardymą.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
29 d. Vidaus reikalų departa
mentas Įsakė visiems guberna
toriams grąžinti iš visų valstijų 
federalinci valdžiai visas bažny
čių nuosavybes, namus ir tam 
panašius, kurie busią sugrąžin
ti bažnyčioms.

b',ž’Karo lauko teismas
niitoKA dar docimic vakai nori alsimesti nuo čekli
HUvvImv UClL vlCljllllldu ;»• ; .in0.1: C11 Vnmoriin Fnk-

Francijos vyriausybe 
pasiliko be permainų

mo arsenalas (ginklų sandelis) Socialistai Radikalai pa 
tiplolrn i mnidimnkn mnlrnc į ,, , j • '

i sizadėjo remti Bnan-

Ir bolševikai žada skri
stoj Ameriką

pro-

Cepelinas šių savaitę 
lėks Amerikon

do vyriausybę
d.

piliečių
ir susijungti su Vengrija. Fak- 
tinai, Čekoslovakija yra suda
ryta iš dviejų tautų lygiomis 
teisėmis, lygiu vardu, pasira
šant sutartį Pittsburgh, Pa., 
1918 m.

Kaune labai priviso prostitu
čių. Vaikščioja būriais po pa
čią Laisvės Alėją ir praeiviams 
garsiai siūlo savo prekę. Res
toranuose būriais, po 10 ir dau
giau sėdi apsėdę stalus ir gir
tauja, ir viešai veda derybas. 
Iš Nemuno gatvės visa armija 
prostitučių išsikėlė i Žaliąjį 
Kalną, kitos išvažinėjo j mažes
nius miestelius.

Kuo advokatas
verčiasi

kalti tuo, kad 
“aušrininkų”, 
organizacija-

Paskutiniu mo
vėdami savo pat- 
pradėjo energin- 
savo teisių. Už

Kauno miesto viršininkas 
konfiskavo advokato Dabrylos 
išleistą 
“Trijų 
mas.”

parnografišką knygą 
rašytojų pa-sikalbėji-

Vakar temperatūra po piet 
antrą valandą buvo 85 šėšėlyje.

Šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 8:12. Menuo teka 12:14 
j liepos 30 d.

BERLYNAS, liepos 29 d. Dvi
dešimtį ir vieną keleivį turės oro 
milžinas Cepelinas, lėkdamas 
rugpiučio 1 d. iš Vokietijos į 
Suvienytas Valstijas.

Bet Čekai Nutartį ignoruoja ir 
elgiasi su Slovakais lyg su oku
puota šalimi, 
tu Slovakai, 
rioto 'Pilkos, 
gai reikalauti
tai jiems iškelta išdavi kyšt ės by
la, įtariant, kad ir Tuką ir kili j 
du esą Vengrų ir Italijos im|K>-1 
rialistų apmokami agentai.

Visai ne kaip Amerikoj

KAUNAS, VII. 15. (Elta). 
m. liepos mėn. 9 12 d. karo 
lauko teismas nagrinėjo bylas 
10 asmenų, kaltintų už prieš
valstybinį veikimą ir turėjusių 
ryšių su gegužės mėn. 6 d. at
entato dalyviais.

Visi pripažinti 
prisidengdami 
“žiežirbininkų”
mis, tuo pačiu metu priklausė 
visai kitoms luptoms organiza
cijoms ir rengėsi ginkluotu su
kilimu >ir teroristiniais aktais 
nuversti esamąją Lietuvos val
džią. Tuo tikslu minėtų orga
nizacijų nariai įvairiose vietose 
darė slaptus susirinkimus, vie
ni tų narių platino priešvalsty
binę literatūrą, laikė ryšius su 
plečkai liniukais, kili ruošė su
kilimo planus ir sudarė iš kai 
kurių savo narių tarpo teroris
tų grupes.

Kaltinamieji nubausti: Nor
kus J. 15 met. sunk, darbų ka
lėjimo, Jakubėnas K. — 10 met. 
sunk, darbų kalėjimo, Naitkevi- 
čiusųK. ir Klišis J. po 6 metus, 
Strimaitis M. ir čereška L. po 
4 metus, Laskauskas A. 3 me
tus grasos kalėjimo, Kriščiū
nas K. 2 melus gr. k.„ Žviro
nas A. 1 metus p. k. ir Mar
čiulionis M. 6 mėn. papr. k.

P S. Reikia žinoti, kad visa 
ta žinia yra oficialinės valdiš
kos įstaigos redaguota.

valandas ore' ! PARYŽIUS, liepos 29
“ “ sar- Į Briand’as dėjo pastangų pra- 

• inklų sande-! piešti savo sudaromąjį kabine- 
, ypatingai į kairiąją pusę, 

sudarant keletą naujų ministe- 
rių be portfelių ir galbūt keletą 
naujų valstybės pasek re t orių. 
Visos tos vietos buvo norima 
pavesti Socialistams Radika
lams, atstovų rūmų natriams.

'Fačiau ta idėja atmesta šian
die Socialistų Radikalų parti
jos taryboj. Suprantaima, kad 
naujasis premjeras gaus Soci
alistų Radikalų paramą svar
biausiais užsienio pol i t i k o s 
klausimais, kaip derybos su Vo
kietija ir Tautų Sąjungoje.

Eduardas Herriot, Socialistų 
Radikalų majoras Lyon mies
te, buvo sutikęs įeiti į kabinetą 
be portfelio, tačiau jo norui ne
pritarė jo partija ir Herriot vėl 
išgryžo į Lyon.

Naujos vyriausybes 
sudėtis:

Dešine: Republikonų demo
kratų unijos, Georgės Ronefous, 
komercijos min.

Centras: Republikonų demo
kratų ir Socialistų partijos: 
Louis Bartou, teisingumo min. 
if Heriri Cheron, finansų min.

Demokratų ir Socialistų akci
jos: Andre Maginot, kolonijų 
min.

Kairiųjų Republikonų parti
jos: Andre Tardieu, vidaus 
min. ir Georgės Leygues, lai
vyno min.

Kairė: Republikonų Socialis
tų ir Prancūzų Socialistų parti
jos: Aristide Briand> premjeras 
ir užsienių min.; Paul Painlevė 
karo min., Jean Hennessy, ag
rikultūros min., Louis Ante- 
riou, pensijų min. ir įPierre 
Forgeot, viešų darbų 
sporto min.

Kairiųjų radikalų: 
Lolicher, darbo min-; 
Eynac, aviacijos.

Kairiųjų demokratų: Pierre 
Maurad, meno ir viešos instruk
cijos.

Sovietų atstovas ieško 
Anglijos pripažinimo
LONDONAS, liepos 29 d. Va

lerijonas Dongalevskis, Sovie
tų ambasadorius Francijai at
važiavo j Londoną. Kokiu rei
kalu, spėjama, kad ieškos pasi
matymo su Hendersonu dėl pri
pažinimo Sovietų ir diplomati
nių santykių pradėjimo.

Amerika tačiau statys 
karo laivus

jauni 
dele- 
žada 

Mas-
ir tran-

Pranešama, kad trys 
rusai, buvusios bolAevikų 
gacijos Amerikon nariai, 
rugpiučio 1 d. išlėkti iš 
k vos į Ameriką.

Lėkė j ai yra Andrėj Petrow, 
L. G. Geršovič ir Leonid Minųv. 
Jie teksią per Sibiriją, Aliaską, 
Seat tie ir Chicago ligi New 
Yorko. Amerika jiems labai 
patinkanti ir padariusi milži
niško įspūdžio.

Louis
Laurent

LONDONAS, liepos 30 d. Va
kar Su v. Valstijų ambasadoriai 
Dawies ir Gibson tarėsi su Mac- 
Donaldu Londone dėl nusigin
klavimo ir pasiekė susitarimo, 
kad Suvienytos Valstijos gali 
toliau statyti karo kreicerius.

etaoni shrdlu shrdlu shrdluu
—................. ..... .

KAZANIUS, Sbvietija, liepos 
29 d. Amerikos neoficiailiškoji 
delegacija, kur dabar važinėja
si ik> Sovietiją, atvažiavusi čia 
valgė pietus, ir nors visas tų 
svečių turtas krūvoj siekia 
$100,000,000, tačiau pritruko 60 
centų pietų bilai apmokėti.

Kaune, Laisvės Alėjoj trys 
moterys pašaukė poliemoną ir 

Lakūnai jau išbuvo 396 įdavė jam vieną vyrą, už užka- 
binčjimą gatvėj ir nepadorius 
pasiūlymus. Bet policijorius

LAiMIBIERl F1ELD, St. Louis. palaidūną paleido ir jis pasivi- 
Liepos 30 d. Pirmadienio vaka- jęs moteris vėl “derėjosi”, šauk- 
rą orlaivis St. Louis Robin jau damas: 
pasiekė 396 valandų rekordą, skųsti kitam policininkui”. 
Kiti du jų konkurentai, Minne- 
sotoj, išbuvę ore tik apie pus
iau t ro šimto valandų nukrito, 
planas sudužo ir lakūnai užsi
mušė. Dabar St. Louis Robin S 
liko be konkurencijos.

Dabar galėsite mane
Ar 

jos beskundė — nežinia.

Karo teismo šienapiutė

Popiežius pats nesimel
džia už almužną

Karo teismas (Nepasakyta, 
karo ar karo lauko, nes du to
kie teismai yra) išvažiavo į 
Šiaulius, kur turi spręsti nau
jų politinių bylų.

VATIKANO MIESTAS, liepos 
29 d. Malda už Italijos karalių, 
.nebekalbėta per 00 urėtų nuo 
pat to laiko, kai iš popiežiaus 
tapo atimta svietiška galybė, 
dabar po sugrąžinimo jam to3 
galybes, popiežius vėl liepė už 
karalių visos Italijos bažnyčiose 
kalbėti maldą.

Vokiečių kalba Kaune
Kaune vienas fabrikas atlei

do ~ specialistą darbininką už 
nemokėjimą vokiečių kalbos, 
kadangi visi bosai tik vokiškai 
kalbą. Pirmiau pavarydavo tik 
už nemokėjimą rusiškai ir ten-

1739

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 į trumpiausj 
laikų.

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
So. Ibilsted St., Chicago, III



CERNAUSKO DARŽE
BHHKn

Prie “beauty” kontesto prisideda ir 
“Romuvos” teatras, kurio atidarymas 
įvyks rugpiučio 18 d. Laimėjusi Nau
jienų” piknike gražuolių kontestą mer
gina bus pavadinta “panele Romuva. 
Teatras “Romuva” skiria laimėtojai, 
kuri gaus pirmą dovaną “Naujienų” 
piknike, dar šimtą dolerių nuo savęs, ir 
taip pat tai gražuolei bus suteikta gar
bė dalyvauti iškilmingam “Romuvos” 

‘ PIRMA DOVANA TOKIU BUDU 
BUS $200 — šimto dolerių vertes dei

mantinis žiedas (nuo “Naujienų”) ir 
$100 pinigais (nuo Romuvos Teatro).

ANTRA DOVANA BUS $50; TREČIA 
- $25, ir KETVIRTA - $10.

Taigi keturios gražuolės turės progos 
gauti dovanas konteste. Todėl kviečia
me visas Chicagos ir kitų miestų lietu
vaites gražuoles (nevedusias) kaip gali
ma greičiau užsiregistruoti. Laiko beli
ko mažai.

Kiekviena, kuri nori konteste daly
vauti, yra prašoma išpildyti šio skelbi
mo kampe telpančią aplikaciją ir kartu

su savo paveikslu prisiųsti ją Kontesto 
Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, 
kad butų galima padaryti “cnt.”

pėdukonteste. Esu

svaru* Gimiaucolių ūgio; sveriu

(miestas). Užsiėmimas

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ" KONTESTO KOMISIJAI

» 1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu 
metų amžiaus;

Vardas pavardė

Adresas
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Pittsburgh, Pa.
Žuvo mergaitė beplaudama 

drabužius.

NAUJIENOS, Chicago, UI
- T ■ ■ ■ —-r—

Liepos 25 d. čia atsitiko di
delė nelaimė. Margareta Ay- 
dant (Aidintaitė) kartu su sa
vo seseria Johnsoniene plovė 
skiepe skalbinius. Aidintaitė at
suko elektrą, kad paleisti plau
namąją mašiną j darbą. Tuo 
pačiu laiku ji atsirėmė į šlapią 
mašiną. Elektros srovė perėjo 
per juos kūną ir ji krito negy
va. Jos sesuo Johnsoniene taip 
pat. liko gerokai sukrėsta: elek
tra apdegino jos rankas.

Aidintaitė buvo dar visai jau
na mergaitė, vos šešiolikos me
tu amžiaus.

Cleveland, Ohio
Piknikas.

Liepos 21 d. LMP. 24 kuopa 
turėjo pikniką Heck darže. Vie
ta yra gera ir netoli nuo miesto. 
Tik visa bėda tame, kad musų 
bolševikėliai mažai pasekėjų te
turi; kada jie ką nors rengia, 
tai visuomet mažai publikos te- 
atsilanko.

Turėdamas kiek liuoso laiko, 
aš nuvažiavau pažiūrėt, ką jie 
tenai veikia. Nuvažiavau apie 2 
valandą po pietų. Žiuriu, žmo
nių darže apie 30 asabų. Kiek 
palankius, dar apie tiek atva
žiavo. Tai buvo ir viskas.

Matomai, Maskvos rojaus 
garbintojams nekaip tesiseka.

— J. S. Jarus.

Carnegie, Pa.
J. Gataveckas ir APLA. 

3-čia kuopa.

Turbūt jokioje kitoje Lietu
vių Draugijoje nėra tiek vaidų 
ir skandalų, kiek jų yra APLA. 
3čioje kuopoje. Ir tai vis dėl J. 
Gatavecko diktatoriško šeimi
ninkavimo. Ir kiek jau mes tu
rėjom tų ekstra mitingų, kur 
buvo nariai spenduojami! Kiek 
mes turėjom ekstra mitingų, 
kur buvo Centro Valdyba at
šaukta rišti musų nesusiprati
mus arba teisinti Gatavecką!

Gataveckas pridirba APLA. 
3-čio kp. šunybių; kuopa išren
ka komisiją; komisija peržiūri 
knygas, suranda Gatavecko suk
tybes ir raportuoja susirinki
mui. Susirinkimas, matydamas 
Gatavecko prasižengimus, nu
baudžia jį. Gataveckas persišau- 
kia Centro Valdybą, ir Centro 
Valdyba ne tik kad paliuosuo- 
ja Gatavecką nuo bausmės, ale 
dar grasina visai kuopai už drį- 
simą užkabinti Gatavecką.

Kad aš tiesą kalbu, — štai 
jums ir faktai. Visi galėsit ma
tyti, kaip bolševikiška diktatū
ra veikia APLA.

Dar praeitais metais laike 
angliakasių streiko, J. Gatavec
kas būdamas Centro Sekreto
rium ir turėdamas pritarimą ki
tų Centro Valdybos narių, pa
siremdamas konstitucijos pa
tvarkymais spendavo narius ne
va už skebavimą. Musų 3-čioj 
kuopoj daug narių taip pat bu
vo suspenduota. Ir tie pirmon 
galion buvo spenduojami, kurie 
nesutikdavo su Gatavecko dik
tatūra. Tokiu budu Gataveckas 
turėjo laimės užimti kuopos pir
mininko vietą ir su pagelba sa
vo pritarėjų pradėjo kuopoje sa
viškai šeimininkauti ir šeimi
ninkavo iki praeito pavasario.

Praeitą pavasarį 3-čios kuo
pos kliubą užpuolė “sausieji” ir 
kuopa papuolė į trubelj. Gata
veckas, kaipo' pirmininkas, šo
ko kuopą gelbėti arba atstova
vo kuopą. Ir, žinoma, neužmir
šo ne tik save, ale ir kitus sa
vo draugus, kaip tai: Arbačau- 
ską ir kitus. O su “pasigelbė- 
jimu” jokių sunkumų- nėra: 
kuopos ižde dar randasi apie po
rą tūkstančių dolerių ir kuopa 
turi savo namą. Nors tam svar-

biam reikalui kuopa turėjo pa
skyrus komisiją, kuri susidėjo 
iš J. Gatavecko, kaipo pirminin
ko, Mečionio ir Kariznos. Ta
čiau Karizna visame tame vei
kime buvo ignoruojamas. Mat, 
Karizna nesutinka su Gatavec- 

I ko politika, tai nuo jo tas “gel
bėjimo” darbas buvo lyg ir sle
piamas. Žinomas dalykas, tu
rint reikalų su “sausaisiais” yra 
ir “slaptybių”, ir tose slaptybė
se viskas galima...

Užbaigus "geibejimo darbą'’, 
Gataveckas nenori net raportą 
išduoti, o kuopos nariai nori ži
noti, kiek kuopai kainavo tas 
“gelbėjimas“. Ačiū šiurmaitie- 
nei, Gataveckas buvo priverstas 
pasiaiškinti kiek kas kainavo. 
Duokim sau, Gataveckas už tris 
sugaištas dienas pasiėmė $15, 
už tekši $5.75, nors nuo Carne- 
gie j Pittsburghą yra gatveka- 
rių ir treinų tiek, kiek tik rei
kia. Arbačauskui už užstatymą 
kaucijos $25, už kitus dalykus 
tiek ir įtiek. Pinigai paimti ir 
išmokėti (ne tik kad be žinios 
kuopos narių, ale ir ne visas ko
mitetas apie tai žinojo); kuo
pos nariai pradėjo išmėtinėti, 
kad toks sauvališkas veikimas 
nėra geras, ba kuopoje yra įsi
gyvenęs paprotys, kad kada yra 
daromi nepaprasti svarbesni iš
mokėjimai, tai yra šaukiamas 
kuopos narių nepaprastas susi
rinkimas ir pasitariama su na
riais; o dabar apsieita be to. 
Gataveckas supyko, numetė pir
mininko kujuką ir atsisakė nuo 
pirmininko vietos.

Nariai, matydami tokį Gata
vecko pasišiaušimą ir sauvalia
vimą išrinko komisiją, peržiū
rėti knygas ir ištirti visą da
lyką iš Gatavecko šeimininka
vimą laikų. | komisiją įėjo J. 
Mureika, D. Savickas, E. šiur- 
maitienė, J. Manckis ir J. Girš- 
tautas. Komisija, peržiurėjus vi
sas knygas, išdavė raportą ir 
kuopos nepaprastas susirinki
mas, pasiremdamas komisijos 
raportu, suspendavo J. Gatavec
ką ir buvusį kliubo gaspadorių 
Tamozą ba kuopos ižde truko 
virš šimto dolerių. Dėliai to 
trukumo Gataveckas ir buvęs 
kliubo gaspadorius yra atsako
mi ngi.

Gataveckas liko suspenduotas 
birželio 2 d., o birželio 21 d. 
Gataveckas pasišaukė Centro 
senąją ir naująją valdybą ir rei
kalavo kuopos ekstra susirinki
mo. Vienok kuopos valdyba ne-' 
šaukė ekstra susirinkimo, nes 
negalima buvo per vieną dieną 
tokio susirinkimo sušaukti. Cen
tro Valdyba susirado porą kuo
pos valdybos narių, nuėjo prie 
svetainės ir pareikalavo iš E. 
Šiurmaitienės, kad atidarytų 
svetainę, nes jie norį laikyti su
sirinkimą ir peržiūrėti knygas. 
Šiurmaitienė pareikalavo, kad 
Gataveckas ir buvęs kliubo gas
padorius užsistatytų kaucijos po 
$25 ir užsimokėtų už svetainę. 
Kadangi tie kaucijos neužsista- 
tė, tai šiurmaitienė nedavė rak
tų ir neleido nė į svetainę.

Tas reikalavimas užsistatyti 
$25 yra paties Gatavecko išra
dimas. Savo laiku pats Gata
veckas reikalavo iš čirvinsko už
sistatyti kauciją. Savo vaistus 
Gataveckas dabar pats gavo pa
ragauti. Tačiau Čirvinskas už- 
sistatė kauciją, o dabar Gata
veckas to nenorėjo padaryti ir 
visą Centro valdybą nusivedė

pas save į namus ir neva žiu
rėjo knygas. Ir peržiūrėję kny
gas nutarė, kad Gataveckas ne
kaltas ir pareikalavo, kad kuo
pa nuimtų suspendavimą. O jei 
ne, tai grasino visai kuopai su
spendavimu. Tačiau kuopa ne
mano tokiems Centro Valdybos 
grąsinimams nusileisti ir, jei 
bus reikalas, kuopa paims val
dišką “akaunterį”, kuris paro
dys, kad Gataveckas tikrai yra 
prasižengęs, nes knygų peržiū
rėjimo komisija yra gerai ir 
nuodugniai knygas peržiurėjus.

Centro Valdyba per senąjį 
pirmininką Igną Savukaitį gra
sino musų kuopos valdybai ne 
tik už suspendavimą J. Gata
vecko, ale grasino ir už pasira
šymą'po projtestu, kurį musų 
3-čia kuopa išnešė prieš praeito 
Seimo nelegališkai panaikintą 
senąją konstituciją ir priėmė 
naują be visuotino narių balsa
vimo. Girdi, “kaip tai jus drį
sote rašytis ir dėti antspaudą 
po protestu prieš Seimo nuta
rimus! Mes suspenduosim jus.”

Bet jei suspenduos musų kuo
pos valdybą už pasirašymą po 
protestu, tai turės suspenduoti 
ir kitų septynių kuopų valdy
bas. Kiek man yra žinoma, tai 
jau 7 kuopos išėjo su protes
tais prieš praeito Seimo nele
gališkai priimtą naują konsti
tuciją. Aš užtikrinu poną Sa
vukaitį, kad mes tų grasinimų 
visai nenusigąstam.

— Kumutė.

Eagle River, Wis.
Liepos 26 d. apleido šį mies

telį pp. Lapaičiai, kurie pra
leido savo keturių savaičių ato
stogas p. Sharkio vasarnamyje. 
Taja proga pasinaudodami pp. 
Sharkiai surengė jiems išleistu
ves liepos 25 d. Į parengimą at
vyko keletas vietos lietuvių ūki
ninkų su šeimynomis. Po gar
džios vakarienės svečiai šoko, 
dainavo ir kitokiais budais 
linksminosi iki vjdurnakčio.

P-ia Kalinauskienė, išleisda
ma pp. Lapaičius į Chicagą, įtei
kė jiems puikų gėlių bukietą ir 
džiovintą sūrį.

Liepos 29 d. čionai laukiama 
atvykstant iš Chicagos p. K. J. 
Mačiuko, kurs Marųuette Parke 
veda real estate biznį. Su pp. 
Mačiukais kartu važiuoja ato
stogauti į Wisconsiną p. Stun
gis, kurs Chicagoje yra žino
mas kaipo energingas SLA. 
darbuotojas. —Reporteris.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui GO dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
7. Gaukit apdrauda pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
. City of Chicago 

Landlords Ass’n
4650-52 So. Ashland Avenue

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas ................................................
Adresas ...............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

TUBBY
i’ll betcha h so ' 
A M E DM FOR BRAVE^V 
l'M TRE BRAMEST GUV 
vouemer savo- » 
AlU’T AFRAIO OF A 
“uger. op. evek).

t

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport

apielinkėje jam priklauso dido
ka farma. štai į šią p. Grigo 
farmą sekmadienį buvo sureng
tas Lietuvių Spulkų Lygos išva
žiavimas. Apie išvažiavimą 
pranešiu rytoj daugiau.

šiomis dienimis išvažiavo 
atostogoms daktaras Šimkus ir 
kartu su juo aptiekorius F. Ba
kas. Pastarasis per keletą me
tų laikė aptieką 69-toj gatvėje 
prie Western avenue. Šį pava
sarį jis pardavė aptieką ir da
bar, kaip sakoma, he is taking 
easy. Sugrįžęs iš atostogų p. 
Bakas mano vėl imtis biznio.

Daktaras Šimkus atostoge ir
gi neketina ilgai pasilikti, nes 
reikia prižiūrėti paciėntai, ku
rių jisai turi daug.

Bridgeporte laiko ofisą pasek
mingas realestatininkas, p. Gri
gas. Arti Lenionl, III., gražioj

Šeštadienį būrys vietos biz
nierių (ir ne biznierių), kuriem 
įkyrėjo ‘Cnicagos karščiai, su
sėdę ties 33-čia gatve į maši
nas, išdūmė į San d Dunes. La
bai gal būt, kad ne vienas jų, 
sugrįžęs jaučiasi aršiau ir ai
manuoja labiau, nei pirm išva
žiavimo, ypač jei mėgino pa
kepinti kumpius saulėje. Gai
la, kad neturiu aptiekus, bučiau 
padaręs biznio pardavinėdamas 
mos i j nuo įdegimų. Rep.

Lietuvių bylos 
teismuose

Juozapas Blizara vs. Mrs. 
John Narsutis ir Charles J. 
Wolf, bylos num. B184784, Cir-

cuit crt., byla kad pakeisti tes
tamentą (to sėt will aside).

Bessie Ulis vs. Joseph UJis, 
bylos num. BĮ84487, Circuit 
crt., divorsas.

Theodora Jeselskis prieš Char
les L. Jeselskis, bylos numeris 
503006, Superior crt., divorsas.

B. M. K. Dubus prieš Henry
Dubus, bylos num. 503012, Su-1 
perior crt., bill to annul mar-' 
riage.

Peter Ozelis vs. Draugas Pub. 
Co., bylos num. 503018, Supe
rior crt., byla d?l $25,000.

Steve Dodovich prieš Rose 
Dodovich, bylos num. 502044, . 
Superior crt., bill for divorce.

Felix Pocevich prieš Edward 
ir Mary Lassa, bylos numeris! 
503080, Superior crt., trespass.

RADIOS
1930 metų

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

Wennersten’s pasiekė naujo aukščiausio laips
nio pardavimų ir populiarumo

kvapsniu, Wennersten’s visuomet tu-Nauji pardavimų rekordai, pra
lenkiantys pirmesnių metu pardavi
mus, tapo paskelbti Henning Wen- 
nersten, Ine., Chicagoj, išdirbėjų 
Wennersten’s Malto Ekstrakto, ir 
šimtai dylerių yra linksmi, kad turi 
progos dalyvauti didesniuose pel
nuose.

Senas manymas, jogei šiltas oras 
yra vienatinė rodyklė malto ekstrak
to reikalavimui, . pasirodo dabar ne
turįs rimto pamato. Gegužės ir 
birželio mėnesiai šių metų turėjo 
mažiau karštų dienų, negu peniai 
arba metai prieš tai — nežiūrint to, 
kalbamus mėnesius šiemet parduota 
nepalyginamai daugiau ekstrakto, ne 
kad seniau.

Kaip vietinis ekstraktas, kuris iš
dirbamas su pilnu ir šviežiu sėlyklo

rejo didelio populiorumo, ir tas po
puliarumas nepaliaujamai augo vi
sur, kur Wennersten’s buvo tinka
mai paraduojamas ir parduodamas.

Dyleriai, kurie parduoda Wen- 
nersten’s, yra raginami reikalauti ir 
naudoti kompanijos Trade Help Ma
teliai. Tos garsinimui priemonės 
išrodo labai patraukiančios, kai yra 
naudojamos ryšy su Wennersten’s 
garsinimo vajumi laikraščiuose.

Už papuošimus langų, iškarpas 
paveikslų ir plakatus nieko neimama. 
Kiekvienas dyleris, pardavinėjęs 
Wennersten’s, gali gauti pilna jų 
kompletų. Rašykit — Sales Pro- 
motion Dpt., Henning Wennersten, 
Incorporated, 2760 Archer Avė., 
Chicago, Illinois.

SpedaUstas gydyme chronltkų ir naujų 11 
gų. Jei kiti negalėjo jumis ligydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ižegzaminavl- j 
man atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei a6 apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikai jums sugryi. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po | 
galutino itegzaininavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba 
20 W. Jackson Blvdn netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 r7**» Iki 1 po pistų.

Parduodam

St.

pc!

l-mus MORGIČIUS
mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

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. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

st

Pašauk
Boulevard 4705

Dykai 
muose,

Nauja

demostravimas jūsų na- 
lengvi išmokėjimai, po 2 
doleriu j savaitę.
Atvvater Kent 55. Screen

Grid

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu pas mus ir musų kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jųs 
Dr.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Šlapintos! ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Rosi 30 metų 
sėkminga prakti k a 

iftgy- 
r a

gydo- Specialistas
‘ ‘ " ima-

žema ir kiekvienam

sėkminga pi 
ir tūkstančiai 
dytų pacientų y 
užtikrinimas, k 
pacientai bus __
ml veiksmingai ir sėkmingai. Jo 
ma mokestis yra 2----- _______
prieinama. Lengvi ifimokėjimal, lė prie
žasties jo imamos žemos mokeatles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 16 jūsų pu
sės prievolių. Neatidčliokit, bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augAto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų. /

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
Įlomis 10’iki 1 vai. . 
Hale, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

ŠIAME
NAME
10 iki fi. N ėdė- 
po piet. Panedė-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West T8-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Itk a Brave Guy Who Knows When to Run
YOU KMOU) *THAT CfcOtS 

tUVUDOG OF 8AQ.UA)ES ? 
HE JUMPED RIGHT AT ME 
AK)' I DlDAJT MOVĖ A BlT- 
I JUST LOOKED WIM IM THE 
EVE AM' HE KJEUER TOUCHE& 
ME- l HVPK)0T»2E0 HiH’

s J )

THERe HE. iŠ A)OVO, Go 
OK) OP TO HIM Aki

FiXEO HIM -------
BIGHT l)P TO HIH

1 ■     1 - 1

y\MHADOATA THIkJK I AM?
~ J \ VUAS SlTTIAf OM oofe.

| FEKiCE TME TIME I
\ HYPA)CmZE£> HIM
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publishcd Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News rub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
BeudrovG, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Koosevelt 8500.

MACDONALDO LAIŠKAS VOLDEMARUI J
I L ■ 1 . 1 ■

Vokietijos žiniomis, premjeras MacDonaldas para
šė Voldemarui laišką, įspėdamas jį, kad karo lauko teis
mai ir sušaudymai, kuriuos Lietuvos tautininkų valdžia 
ėmė vartot prieš kairiuosius elementus Lietuvoje po 
pasikėsinimo prieš Voldemaro gyvybę, darą blogo įspū
džio Anglijos visuomenėje.

Šito laiško pasėkoje sušaudymai Lietuvoje pasilio
vė. Neseniai pasibaigusioje byloje keturių žmonių, ku
rie buvo apkaltinti dėl dalyvavimo atentato prieš Vol
demarą rengime, nė vienas nebuvo pasmerktas mirčiai.

“DARBUOJASI” SULIG ĮSAKYMU
I ■ ■"

Komunistų partijos visaųie pasaulyje dabar “gina” 
sovietų Rusiją nuo Kinų ir tuo tikslu rengia demonstra
cijas ir skelbia rezoliucijas. Taip joms, žinoma, yra įsa
kyta Maskvos, kuri komunistų “vadus” visose šalyse 
šeria ir užlaiko. ‘

Bet kad ši komunistų “darbuotė” yra paremta hum- 
bugu, tai parodo sekantis pavyzdys. Vokietijos komu
nistų centralinis organas liepos 16 dieną aprašė “galin
gą masinę demostraciją”, kuri dieną prieš tai neva įvy
kusi prieš Kinų konsulato namus Berlyne. Aprašyme 
buvo pasakyta, kad ties konsulatu susirinkę “daugelis 
šimtų darbininkų” ir įvairiais Šukiais reiškę savo pasi
piktinimą “Nankino karo kurstytojais” ir “Kuomintano 
darbininkų žudytojais”. Demonstrantų minios be palio
vos vis augusios ir augusios, ir pagaliaus iš minios ėmę 
lėkti akmens į konsulato langus, ir jie visi buvę išdau
žyti. Tik atvykę, policijos būriai tą milžinišką demon
straciją išsklaidę.

Bet tikrumoje įvyko, kaip rašo Berlyno “Vor- 
waerts“, štai kas:

Pirmadienį, liepos 15 d., vakare atėjo trys ar keturi 
apšepusios išvaizdos asmens, matyt, rusų kilmės, netoli 
kinų konsulato ir akmenimis išmušė du stiklu lange, 
bet ne konsulato, tik štxle stovinčio namo, kurį jie palai
kė už konsulato namų. Atlikę šitą “didvyrišką” darbą, 
tie asmens pasisalino, ir dabar prie konsulato namo sto
vi du policininkai, kad langų daužytojai- prie jo nepri
eitų.

Sovietų spaudos korespondentai, tečiaus, žinoma, 
pranešė telegrafu į Maskvą, kad Vokietijos sostinėje 
“proletariato minios” reiškė savo pasipiktinimą “kinų 
imperialistais” ir savo užuojautą Rusijos “darbininkiš
kai valdžiai”. Ir ką Rusijos žmonės gali žinoti, jogei tai 
yra gryniausias melas!

Šitaip bolševikų apmokamieji komunistų agentai ir 
laikraščiai užsieniuose padeda sovietų valdžiai mulkinti 
Rusijos liaudį.

VILEIŠIS ESĄS KARJERISTAS

Lietuvos valstiečių liaudininkų savaitraštis “Že
maitis”, einąs Telšiuose, reiškia savo pasitenkinimą tuo, 
kad tos partijos pirmininku tapo išrinktas Dr. K. Gri
nius, vietoje rezignavusiojo Jono Vileišio. Apie tą at
mainą partijos viršūnėje jisai rašo:

“Po valstiečių liaudininkų suvažiavimo sausio 
mėn. Centro Komiteto pirmininku buvo išrinktas 
pil. Jonas Vileišis, Kauno burmistras. Gal jam ne
reikėjo duoti save išrinkti. Partijos priešaky turi 
stovėti dvasiškai stiprus žmonės. Kam rupi karje
ra (tušti garbė ir turtas), tam ne vieta opozicinės 
partijos Centro Komitete. Tad ir suprantama, kad 
aplinkybių verčiamas pil. Vileišis turėjo atsistaty
dinti. Po to jis padarė visai išmintingą žygį, būtent, 
visai išėjo iš partijos.

“Visuomenė laukė, kaip į tai atsakys partija.
“Dabar sužinota, kad partijos pirmininku esąs 

išrinktas buvęs Valstybės Prezidentas, D-ras Ka
zys Grinius. Ši žinia sutikta visų su dideliu pasi
tenkinimu. Išrinkimas be žodžių atsako i visus sta
tomus klausimus. Aišku, valstiečiai liaudininkai ei
na ir eis varpininkų ir aušrininkų keliais, tais ke
liais, kuriais ėjo ir tebeina D-ras Grinius. Valstie
čiai liaudininkai kovos už liaudies reikalus, už jos 
laisvę ir gerovę taip, kaip per visą savo gyvenimą 
kovojo D-ras Grinius. Valstiečių liaudininkų linija, 
buvusi kiek užtemdyta (! “N.” Red.), D-rą Grinių

MATYKITE, KOKI “LAISVĖS” 
APAŠTALAI!

“Vienybė” dai’ vis nenurim
sta dėl gegužinių riaušių Ber
lyne, kurios buvo išprovokuotos 
komunistų ir kuriose žuvo 23

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 v...._................ 3c
Savaitei ......„.......................*... 18c
Mėnesiui .............  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams ................. $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. LENINAS IR “LENINIZMAS”.

Komunistų laikraščiai šiandie 
perspausdinėja Lenino straips
nius, parašytus didžiojo karo 
metu, kurie parodo, kad bolše
vizmo tėvas kitados aštriai kri
tikavo Trockį. Vieną toki straip
sni įdėjo “Laisvė”. Jisai, matyt, 
buvo pasirodęs spaudoje 1915 
m. ir Leninas jame aštriai kri
tikavo tuos “social-patriotus” ir 
“social-šovinistus”, kurie skelbė 
obalsį “taika be pergalėtojų ir 
pralaimėjusių”. Į šitų “social- 
patriotų” eiles jisai skiria, tarp 
kitų, Rusijos Trockį ir Vokie
tijos Kautski.

Vietoje taikos be pralaimėji
mo ir pergalės Leninas $iulė to
kią taktiką, kad socialistai pri
valą rūpintis, kad jų valdžia ka
rą pralaimėtų. Rusijoje šita tak
tika pasidarė žinoma, kaipo “po- 
raženčestvo”.

šiandie kritikuot tą Lenino 
taktiką nebėra reikalo, nes jos 
ydos kiekvienam aiškios. Jeigu 
kiekvienos šalies socialistai ka
ro motu stengtųsi pasiekti to, 
kad jų valdžia karą pralaimėtų, 
tai aišku, kad butų sumuštos 
tos šalys, kuriose socialistai yra 
stiprus, o laimėtų tos, kuriose 
socialistai yra silpni, žodžiu, ta 
taktika duotų pirmenybę atža- 
gareiviškoms šalims prieš pro- 
gresy viskas šalis. Rusija po 
1917 m. revoliucijos tą taktiką 
išbandė ant savo kailio, kuomet 
ji atsisakė gintis nuo kaizerio 
armijų ir šios ją pakliupdė ant 
kelių ir padiktavo Brest-Litov- 
skio taiką, kurios Rusija atsi
kratė tiktai tuomet, kai Santar
vės valstybės sumušė Vokieti
ją-

Bet įdomu, ką, Leninas rašė 

1915 metais apie Rusijos atei
tį. Aukščiaus paminėtame savo 
straipsnyje Rusiją jisai šitaip 
charakterizavo:

“...Tai labiausia atsilikusi 
šalis, kurioj socialistinė revo
liucija tiesioginiai nėra gali
ma.”
Taigi dar 1915 m. Leninas, 

kaip ir visi socialistai, žinojo, 
kad ekonomiškai atsilikusioje 
Rusijoje socialistinė revoliucija 
yra negalima. Jisai manė, kad 
socialistinė revoliucija gali kilti 
tik vakarų Europoje, kur dar
bininkų klasė yra skaitlinga ir 
susiorganizavusi. Ir jisai statė 
štai koki klausimą:

“Ar gali eit kartu ir pa
dėt (kits kitam) revoliucinis 
buržuaziškai - demokratiškoj 
prasmėj judėjimas Rusijoj ir 
socialistinis Vakaruose ?”
J šitą klausimą Leninas at

sakė teigiamai.
Leninas, vadinasi, buvo tuo 

laiku tvirtai įsitikinęs, kad Ru
sijos revoliucija artimoje atei
tyje gali būt tiktai buržuaziš- 
kai-demokratiška, o ne socialis- 
tiška.

Praėjus tečiaus dvejiems me
tams, jisai šitų savo įsitikinimų 
atsižadėjo ir ėmė skelbti, kad 
Rusijoje galima tuojaus įvesti 
socializmo tvarką. Ir vardan ši
to neva “socializmo” jisai su
naikino demokratinei žmonių 
laisves ir įsteigė kruvinu tero
ru paremtą diktatūrą. Taip kei
tėsi to bolševikų vado princi
pai.

išrinkus pasidarė vėl aiški ir matoma...”
Pasirodo, kad nuo J. Vileišio išrinkimo vai. liaudi

ninkų centro pirmininku, tos partijos linija buvo “kiek 
užtemdyta”, nes Vileišis neturėjo reikalingo opozicinei 
partijai “dvasios stiprumo”.

Dr. K. Grinius, be abejonės, yra daug didesnis ide
alistas. Bet jisai taip pat yra gana minkšto budo žmo
gus. Kai naktiniai sąmokslininkai 1926 m. gruodžio mė
nesyje iš pasalų užpuolė ir suėmė jį, tai jisai sutiko 
“dėl šventos ramybės” rezignuoti iš prezidento vietos. 
Tai buvo lepšiškas žinksnis.

žmonės. Progos atkartoti savo 
dejavimus dėl Berlyno “socialis
tines policijos žvėriškumo” da
vė jai kokio ten poeto Paųuet 
laiškas, tilpęs “Manchester 
Guardian” savaitraštyje. Pada
vęs keletą ištraukų iš jo laiško, 
Brooklyno fašistuojantis orga
nas sako:

“Jei šitaip butų įvykę Kau
ne, tai musų socialistų laik
raščiai dar ir šiandie staugtų 
ant Lietuvos, jos valdžios ir 
tariamo ‘fašizmo’. Bet, kadan
gi tai įvyko Berline, kur po- 
lic. galva yra geras kamaro- 
tas socialistas, tai musų Mi- 
chelsonai ir Grigaičiai nieko 
nesako apie šitokią ‘socializ
mo’ rųšį ir visai vokiečių val
džios nekaltina.”
Bet jeigu “Vienybė” mėgsta 

lyginti Kauną su Berlynu, tai 
tegu ji pasako, ar Kaupo val
džia leistų bent kam šiandie da
ryti demonstracijas gatvėse? Ir 
jeigu kas bandytų Kauno gat
vėse demonstruoti, tai ar val
džia vartotų ginkluotą jėgą 
prieš demonstrantus, ar ne?

Berlyno gyventojai turi dau
gybes visokių būdų pareikšti 
savo nusistatymą ir savo jaus
mus bet kuriuo politiniu klau
simu. Jie renka savo atstovus j 
visos Vokietijos parlamentą ir 
į Prūsų seimą. Tie atstovai ga
li, kiek tik nori, valdžią, kriti
kuot. Berlyne gyvuoja visokios 
politinės partijos, neišskiriant 
ir komunistų. Kiekviena jų lei
džia savo laikraščius, kurie tu
ri teisę rašyti, kas jiems patin
ka, — išimant tik atvirą kur
stymą prie maišto ir įstatymų 
laužymo. Tuo gi tarpu Kauno 
gyventojai jokios laisvės netu
ri.

Bet “Vienybė” bando patei
sinti Kauną, smerkdama Berly
no policiją. Ji reikalauja, kad 
Berlyne L>c visų pilietinių lu.i»- 

vit] dar butų taip pat ir laisvė 
komunistams kelti riaušes gat
vėse !

Mums čia nėra jokio reikalo 
ginti Berlyno policijos elgesį, 
kadangi ją kontroliuoja žmonių 
išrinkta valdžia, kuri atsako už 
savo darbus visuomenei. Pa
ties Brooklyno organo cituoja
mieji “autoritetai” tečiaus pri
pažįsta, jogei Berlyno visuome
nė “nepareikalavo viso dalyko 
ištirti, nepakėlė reikalavimo pa
bausti kaltininkus.” O kadangi 
Berlyne žmonėms niekas tokius 
reikalavimus kelti nedraudžia, 
tai iš to yra aišku, kad visuo
menė žiuri į tą dalyką visai ki
taip, negu tas poetas, kurio lai
šku taip gėrisi “Manchester 
Guardian” ir “Vienybė”.

Poetas Paųuet, matyt, iš vi
so rašė savo laišką, neišsimie
gojęs, nes jisai prasilenkia net 
su paprastais faktais. Jisai, 
pav. tvirtina, kad Berlyno riau
šėse “nei vienas policmanas ne
buvo sužeistas”, tuo gi tarpu 
Prūsų seime, debatuojant riau
šių klausimą, buvo ‘ oficialiai 
pranešta, kad 46 policininkai bu
vo sužeisti ir iš jų kai kurie 
taip sunkiai, kad jie buvo nu
vežti į ligonines gydytis; ir ši
to fr.kto nė vienas seimo atsto
vas neužginčijo.

Bet “Vienybei” visoks prasi
manymas yra geras, bile tik 
prieš socialistus. Ažuot rūpinu
sis Vokietijos žmonių išvadavi
mu nuo policijos “žvėriškumo”, 
tegu ji geriau ‘atkreipia savo 
mielaširdingą akį tenai, kur pi
liečiai neturi teisės ne tik skal
dyti akmenimis galvas polici
ninkams ir statyti “barikadas” 
gatvėse, bet kur piliečiams ne
leidžiama net pasakyt tiesos žo
dį apie savo valdžią.

PASTABĖLĖS
Vienas “Margučio” bendra

darbis sako: “Jeigu žmogus no
ri būt atjaunintas, — tai ne
reikia beždžionės liaukas vog
ti, bet turi apsikirpt plaukus, 
apsiskust ir turkiškoj pirtyj iš
simaudyti, — ir bus jaunas.”

Bet matai, dėde, ne taip tė
ra. Duokime sau, jeigu seną au
tomobilių nupentuosi, tai išro- 
dys kaip naujai Bet jeigu jo 
“beterės” nedirba, sparkplogai 
sugedę, tai ir neveža.

Taip ir su žmogum: gali jis 
usus ir barzdą ir visur kur nu
skusti, bet jeigu “beterės” ne
dirba, tai ir reikia pas monkę 
pagelbos ieškoti.

Kaip girdėti, tai bolševikai 
jau kariauja su kiniečiais. Aš 
žinau, kad ir šalę “Vilnies” gy
vena kiniečiai. Kyla klausimas, 
ar kartais ir Holstryčio komi
sarai nepaskelbs “čainukams” 
karo ?

Chicagoj jau atsirado tokių 
žmonių, kurie tiesiog su auto
mobiliais į saliuną važiuoja.

Maskeradai

įsrai-
e yra

Kad palaikyt laibąJigurą, 
nieks negali užginčyti 
teisingumą to patarimo:

(PAS1RASO) .
¥čii paduodamas / Į J
skaitlines patikrino / Į , a’J
ir patvirtino L Y- j / /> į f 'f
BRAND. ROSS // A
BROS. IR ££ *
MONTGOMERY. 
oficialiai Skaitmenų 
A^tnd.|t0,,‘ * * Pre.id.ntas,
Auditoriai.

The American Tobacce Comp.ny, Incorporated

prigauna tiktai nedaugelį rūky
tojų — mažiausia gi visus tuos 
kurie yra paragavę džiaugsmo it 
Lucky Strikes vienintelių apke
pintų cigaretų. Šiandieną Lucky 
Strike naudojasi puikiausia 
ška visuomenės užgyrimo. J 
priimti plačiai-pasaulinia 
yra, ištikrųjų, garbė Lucky Strike 
cigaretams, kurių tabakai atydžiai 
parinkti ir suderinti, kurių slaptas 
apkepinimo procesas ištraukia 
laukan visokį kartumą bei liežuvio 
ar lūpų kirpimą 
20.679* daktarai, padaro 
mažiau erzinančiais gerklę.

Kaitomųjų Pavdkdų Žvaigžde

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”“It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinirtlo—Nei Jokio Kosulio.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturera

Bridgeporto apielinkėj vienas 
drąsuolis labai stebėtinai į sa
liuną įvažiavo: tiesiai per mu
rinę sieną. Ir taip smarkiai įva
žiavo, kad plytos nulėkė ant 
baro. Tai, mat, vis nauji ban
dymai...

Kaip matote, maža lietusių 
tautelė apturėjo dvi dideles sar- 
matas: viena, Švedijos karalius 
aplankė Rygą, bet apsilenkė su 
Kaunu; o antra, kad Dėdė Ša
mas lietuvių karininką siunčia 
atgal į Lietuvą C. O. D.

Matyti, sunku yra apkeliau
ti aplink visą pasaulį, jeigu ke
linių guzikai yra ištrukinėję.

— Pustapėdis.

Nauja spėka pasenusioms 
ir paliegusiems

»
Besiartinanti senatvė vis didesne našta 

gaila ant nervų ir muskulų sistemų, svar
bioji organai sumenkėja, nervai susilpnėja ir 
spėkos išnyksta. Nusilpnėjusiems niekas ne
prilygsta Nuga-Tone. Ištiktųjų, pasekmės 
kartais j kelias dienas būna tikrai pastebė
tinos. Sąryšy su tuo yra Įdomus laiškas 
p. James Milner iš VViggings, Misa. Jis 
sako: "Aš visai mažai spėkų ir energijos
beturėjau ir buvau visiškai nusikamavęs. 
Paėmęs Nuga-Tone aš pasijutau kaip nau
jas žmogus”.

Kiekvienas, kuris yra nusilpnėjęs, arba 
menkos sveikatos, turi išbandyti Nuga-Tone 
ir jsitikinti apio šj didelį sveikatos ir spė
kos budavotoją. Jus galite gauti, kur tik 
vaistai yra pardavinėjamo. Jeigu jūsų ver
telga neturėtų stake, jis gali užsakyti dėl 
jus iš urmo vaistynės.

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Lile) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargeni visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 85U0 —*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policiniunkų parado 
dienos

Rugpiučio 24 ir 25 dienomis 
Chicagos policijos departamen
tas turės vadinamas Field 
l>ays. Pelnas likęs iš šių pa
rengimų, eis našiems ir našlai
čiams tų policininkų, kurie žu
vo eidami policininkų pareigas.

Programas susidės iš polici
ninkų paradų, kontestų moto- 
cikliais ir raitosios policijos 
manevrų. Policijos departa
mentas tikisi, kad Chicagiečiai 
supras ir atjaus svarbą tikslo, 
kuriuo rengiamos yra Field 
Days ir gausiai parems surengi
mą pirkdami tikietus toms die
noms.

Pereitais metais tas žaismes 
matė apie 150,000 žmonių. Ti
kimasi, kad šiemet publika jas 
aplankys dar didesniu skaičių-

Areštuoja automobi
listus

llammonde, Gary, Kast Chi
cago, Whitinge ir kitose vieto
se areštuota daugiau kaip šim
tas automobilistų už nesilaiky
mą kelių patvarkymų. Auto
mobilistai perspėjami, kad atei
tyje policija dar smarkiau pra
dėsianti imti nagan nusikaltu
sius t ra tiko taisyklėms važiuo
tojus. \

p-nele čepukiute prižiūrėjo, kad 
niekam nieko netruktų. Aš ir 
pasidaviau jų priežiūrai. Kur 
čia nenorėsi tokių puikių val
gių? O juokų ir pasakų netru
ko. Net liko ir po vakarienei, 
kada p-lė Valeria Čepukiute mu
sų širdis linksmino su savo pui
kiu griežimu ant tos smuikos, 
kuri itaip atydžiai klauso Vale
rijos mažiausio noro. Ji gali ti
kėtis puikios ateities. Jai akam-

panavo pianą p-nios Dundulie
nės duktė.

Tai ir tęsėsi laikas linksmai 
ligi jaunų valandų ryto, kada 
visi atsisveikino ir išsiskirstė 
dėkavodami p-nams čepukams 
už tokį smagų laiką. Butų sma-

gu matyti daugiau tokių drau
giškų suėjimų. Del Ko.

mi.

Del Pasaulinės Parodos

Banditai šienauja
Banditai atėmė iš J. S. Demp- 

sey, 3115 Emerald Avenue, jo 
mažą Lincoln sėdau. 'lai at
sitiko prie VVestern Avė. ir 119 
gatvės. Po to banditai atvyko 
j Sparro Inn, kuris randasi prie 
139 st. ir VVestern avė. Čia 
jie rado saliune 16 koslumerių. 
Suslalę ir koslumerius ir užei
gos šeimininką eile, banditai 
iškraustė iš kišenių apie $900 
ir dar pasiėmę iš registerio $90 
išvažiavo savais keliais. Tuo 
laiku pasitaikė motocikluiis po
licininkas, kuris pradėjo šaudy-

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at

sikratyki! jų!

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

Na t ai i i Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHft 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Graboriai

Nesenai išleistoje knygoje, 
kuri vadinasi “1929 Blue Book 
of Land Valties”, George Olcot 
nužiūri, kad 1933 metų Pašau-1 
line Paroda Chicagoje prisidės 
didžiai prie pakėlimo kainų že
mės, esančios Chicagoje ir arti-| 
mose jai apielinkėse.

Vokiečiai planuoja laike pa
rodos sudaryti milžinišką Ame
rikos vokiečių parodą, kurion I 
tikisi sutraukti apie 500,000 vo
kiečių. .Jie taipjau tikisi suor
ganizuoti vokiečių dainos die
nas, kuriomis dainuosią keleto 
Iūksiančių balsų chorai.

Ką lietuviai pajėgs padaryti?

ti į banditus, 
autas surastas, 
šautas keliose 
užtikta kraujo, 
kuris nors iš b 
žeistas.

Vėliau banditų 
Jisai buvo per- 

vielose ir jame
Manoma, kad 

indi tų buvęs su-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side •

Vabalų kliubui grūmo
ja pavojus

------——.
\Vashington Parke jau ilgą! 

laiką yra laikomi susirinkimai, 
čia susirinkimai tapo praminti 
“Bug Club’’ — vabalų kliubu. 
Dabar kalbamam klhibui grū
moja pavojus. Dalykas toks, 
kad pereiki penktadieni vienam 
vabalų kliubo nariui prakalbą 
laikau įvyko peštynės ir jose 
lapo sunkiai sužeistas peiliu 
jaunas vaikinas. Pasinaudoda
ma tuo įvykiu, policija gali už
drausti susirinkimus, nurody
dama kaip priežastį peštynių . 
pavojų.

Nusižudė ar nužu
dytas

Adresu 616 South Michigan 
avenue rasta negyvas J. Wall- 
ace Pondelicek, paskilbęs Chi
cagoje fotografas, turėjęs tur
tingų klijentų. Ofise užtikta 
ilgas laiškas, kuriame Pondeli
cek prisipažįsta papildęs saužu- 
dystę. Dabar tečiaus jo buvu
sioji pati ir kunigas Yarrow, 
kuris sakosi buvęs Pondelice- 
ko draugas, tvirtina, kad Pon- 
delicek ne nusižudęs, bet tapęs 
nužudytas. Kunigas sako, kad 
jisai dėsiąs pastangas surasti 
piktadarius.

Nepakenčiamai šilta buvo tą 
vakarą. Kalendorius rodė “penk
tadienį, liepos 26.” Rengiaus pa
silikti Michigano ežere kelias 
valandas. Nepasisekė!

Telefonas — dzir-r-r-r-r-r-r, 
kaip ir visi telefonai nelaiku 
suskambino. Ką darysi, reikėjo 
atsakyti. Malonus balsas sakė 
daug į ausį, girdėjau įtik “Atei
kite prie 1534 Oakley Blvd. 
Lauksime.” Neleido atsisakyti. 
Turėjau eiti.

Nuėjau. Susitiko mane prie 
durų gerai žinoma ir mylima 
Northsidietė, p-nia Čepukienė. 
Iš vidaus girdis daug linksmų 
balsų. Kodėl? Ant galo dasipro- 
tėjau, kad p-nai Čepukai puotą 
surengė. Gerai, ir aš mėgstu 
puotauti!

Kam priklausė tie balsai? 
Vienas Dr. A. Montvidui, kuris 
yra visiems gerai žinomas kar
po juokdarys ir vadas daugelio 
žmonių. Po jo “filozofijų,” ku
rios juokina visus, randi labai 
gilių minčių. Buvo dar kitas gy
dytojas, Dr. Margeris. Scenos 
artistai turėjo savo atstovą, p- 
nią M. Dundulienę, kuri visiems 
žinoma kaipo gabi ir nenuoalsi 
darbuotoja dramos srityj. Bu
vo ir p-nios Dundulienės duktė, 
žentas, ir jų dvi dukterys. Juo
zo Vilio šeimyna irgi buvo. Bu
vo dar ir daugiau Northsidie- 
čių ir viena muzikos mokytoja 
iš Pennsylvanijos.

Susėdome valgyti. Šaunią va
karienę buvo paruošusi p-nia 
Čepukienė, o p-nas čepukas ir

Rūgštūs skilvis, nevirškini
mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir- 
y • S).

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

I
DR. HENRY Į

DENTISTAS H
Danties £
Ištraukimas y
BE S
SKAUSMO 1 | 
6319 So Halstcd St. |

Vienos durys J Siauro nuo elcvatorio. [N 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro. Q 

Nedaliomis iki 12 valandai dienos. W 
PHONE NORMAL 6100

..i i i —»

_______ 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. Halstcd St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
' Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

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

, dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

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 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488

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. 

-------- o--------
------------ .----------- 7-----------

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas k
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

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. 8201 South Wallace Street
— o

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

Telefonas Canal 0464

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwcll St.
Virginia 1290

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i 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.

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR ČRIRURGAS

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Sq. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

•
Specialistas moteriškų, vyriškų, 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halstcd St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandoj: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienu

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 Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL.

_______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. kiekvienu 

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

A. K. Rutkauskas; M.D.
k 4442 South Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Ieško $110,000
Apie mėnuo laiko atgal East- 

\vood Tesvers apartmcntiniame 
vieši)'1tyje n u troško dėl nuodin
gų gasų, prasiveržusių iš elekt
rinio šaldytuvo dūdų, p. Viola 
Clark. Panašių nelaimių atsi
liko dar kitose vietose. Da
bar teisme užvestos penkios 
bylos, kurios visos reikalauja 
$110,000 atlyginimo iš kaltinin-

Apvogė Bart, Schaff- 
ner & Marx šapą v

■ ■■ ■■■■■ ■ ■

Keturi banditai įsiveržė į 
įtart, Schaffner and Marx ša
pą, kuri randasi adresu 4520 
\Vest 22nd Street, ir išnešė iš 
šapos 200 overkotų. Kotų ver
tė siekianti apį^M0,000.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra būdavo to jai 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
x Phone Harrison 1950
Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabu 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 Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Paminėjimui metinių sukaktu
vių mirties

TADEUŠO ŠLAUTERIO
Jau metai laiko suėjo kaip 

musų mielas tėvelis atsiskyrė 
nuo mus. Mes negalime jo 
užmiršti ir neužmiršime kol 
gyvi busime. Paminėdami šias 
liūdnas sukaktuves užpirkome 
mišias šv., kurios bus lippps

■ 30 d., šventos Marijos parap. 
bažnyčioj.

Ilsėkis musų mielas tėveli 
šioj juodoj žemelėj ir lauk mus 
ateinant, mes gi tavęs nebesu
lauksime niekados.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Dukterys ir Sumiš.

ŽMOGAUS
AKIS

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.

3241 S. Halstcd 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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmohių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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 Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Brunswick 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 IK CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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 Washington Street

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

t Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktj.
8757 Houston Avė.

Tol. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO. ILL.

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 Brunsw.ick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

US CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to> 
dėl, kad priklausau 
prie grabą iŠdir- 
bystfts.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

1238 S. Halsted St. 
Tek Victory 4088

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

JOHN B. BORDEN f
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S’t., Room 2117 

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

<elephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. 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. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

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,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos
Lietuvių į

“Naujienų” gražuo 
lių kontestas

Lilyan Gavaliutė

Panelė Lilija Gavaliutė (Ga- 
valis) praeitą žiemą dalyvavo 
Chicagos gražuolių konteste ir 
laimėjo dovaną. Naujieniečiai, 
reikia manyti, atsimena ją iš 
praeitų metų: ji dalyvavo Nau
jienų konteste ir taip pat lai
mėjo dovaną.

šiais metaisz panelė Gavaliutė 
ir vėl dalyvaus Naujienų kon
teste.

North Side
.Sekmadienį buvo išvažiavi

mas Į Jefferson girias Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 226 
kuopos. Publikos suvažiavo ne 
dąugįausia, kadangi tą dieną 
Įvyko dar vier/as Įritąs parengi
mas. Išvažiavusieji praleido

Marų net te Park
Išvažiavo atostogų.

Vakar išvažiavo atostogauti 
į VVisconsiną — į Eagle River 

p. Macke, plačiai žinomas 
Chicagoj realestatininkas, turįs 
ofisą 59-toj gatvėje, prie Arte- 
sian avenue. Išvažiavo p. Mac
kų su šeimyna ir mano pabūti 
atostogose geroką laiką. Drau
ge su jais išvažiavo p. Stungis, 
tarnaująs Fniversan State ban
ke. Taip p- Macke, kaip p. 
Stungis yra energingi darbuoto
jai Chicagos lietuvių gyveni
me. ypatingai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje organizaci
joj. Report.

North Side
Areštuotas p. Semaška.

i

e, ne tas, kuris veikia ra
miajame musų gyvenime. Are
štuotas kitas, kuris yra daug 
smarkesnis.

O įvyko lai ve kaip. Sekma
dienį po pietų rusai evangelis
tai laikė savo susirinkimą, gar
bino Dievą prie Wicker Parko. 
Jiems pabaigus, apie ketvirtų 
valandą sumanė pasakyti geres
nį spyčių p. Semaška, 
si Ii po ir (lavai rėžti.

Žmonės šiek tiek 
Pasirodė policininkas,
paklausė ką kalbėtojas aiški
na. Sakoma, kas ten iš minios 
pranešęs policininkui, buk Se
maška norįs nuversti šios ša
lies valdžią.

Policininkas nugabeno p. Se
mašką šaltojon. Bet kadangi 
Suvienytų Valstijų valdžia ir 
šiandien tebestovi taip tvirtai,

sujudo.
Tasai

I

kaip vakar, tai aišku, kad jai 
negi urnoj o jokio pavojaus 
Semaškos pusės, ir lodei 
veikiausia, tapo paleistas.

Tu, kale
(iš

iš p. 
jis, 

Rep.

surpraizpartės išluptas 
įvykis) 1

Mažas kambarys, o jame 
daug didelių vyrų ir daug sto
rų pilvų. Prie baro jomarkas. 
Vyrai lenktyniuoja penkinių ir 
dešimkių metime ant baro: už 
penkinę alaus stiklas, už dešim
kę dar ir naminės stiklelis.

Moterys mandrios ir be galo 
išdidžios. Kuri turtingesnė, to
ji garsiau šneka ir atviriau.

Nedidelė 1-eidukė ir,' matyt, 
ne visiems žinoma prieina prie 
mandriausios leidės ir, plaukų 
saują išrovusi, sako:

— Tu kale!... Tu mano vyro 
pinigus už pančiakos susikišai...

Kita didele leicįlr tai mažiu
kei pokšt per nosj. Vyrai tru
putį sujudo, bet mažiuke grei
tai atsikėlė ir, kelis kartus pa
sakius “tu kale”, išbėgo.

Vėl penkinės lekia iš kišenių i 
ant šlapio baro, ir vėl viskas 
tvarkoj. Ildegis,

North Side
ket-Pereitų trečiadienį, apie 

virtą valandą, po pietų, pašovė 
lenkų barberį, laikiusį barbernę 
ant Wabansia avenue, prie Da- 
men. Apie pašovimo priežastį 
žmones kalba visaip. Kulka pa
taikė i kaklą barberini. 

♦ « «
Sekmadienį, liepos 28 dieną, 

Morning Star kliubas turėjo iš
važiavimą. Morning Star kliu
bas yra visų pirma atletikos ir 
sporto organizacija. Amerikos 
gyvenimo sąlygose, ypatingai 
miestuose, tokie kliubai yra la
bai reikalingi. Fiziškas mankšti- 
nimasi naudingas žmonėms, ku
rių daugelis turi darbus užda
rytuose troškiuose trobesiuose 
mažai judėdami. Reikalingi to
kie kliubai ir kaip vieta sue- 
goms. Palyginti mažuose gyve
namuose kambariuose negali 
susirinkti kiek skai'tlingesnis 
žmonių būrys. Dar sunkiau su
sirinkti pas tokį žmogų, kuris 
neturi «savo buto i* samdo tik 
kambarį iš kitų. Susitikti su 
draugais, pasikalbėti, pajuo
kauti tokie kliubai, kaip Morn
ing Star, yra tinkamiausia vie
ta.

* *

neklystu, tą 
sekmadieni, 

kitas

*
pačią dieną, 
turėjo išva- 
North Sides

Jei 
t. y. 
žiavimą ir 
kliubas, būtent North Sidės
Lietuvių Politikos Kliubas. Va
saros laiku, karščiams, užėjus, 
išvažiavimai rengti ir yra tin
kamiausia darbuotės rūšis. 

* * *
žymiausios kultūrines drau

gystės Northsidėj-a — Pirmyn 
Choro — išvažiavimas įvyks 
Jefferson giriose rugsėjo 8 die
ną. Norėtųsi paraginti jau iš 
anksto visus northsidiečius ir 
kitų kolonijų lietuvius daly vau-' 
ti tame išvažiavime. Pirmyn 
Choras per daugelį metų vaidi
no ir šiandien tebevaidina kaip 
ir kokią cen(tralinę šios koloni
jos pažangiųjų darbuotės rolę. 
Jei kartais dėl stokos paramos 
Pirmyn Choras pakriktų, tai 
nėra abejonės, kad tuo įvykiu 
pasinaudotų klerikalai arba ko
munistai, idant sutverus ten 
savo chorą ir jo pagelba didin
ti tamsiųjų jogų įtaką North 
Sidės lietuvių tarpe. O Pirmyn 
Choras kaip tik dabar reika
lingas yra juo didesnės moralės 
ir pinigiškos paramos.

* ♦ ♦

Lietuviškiems komisarams šį
met North Sidčje nesiseka. Ku
ris laikas atgal buvo suruoštas 
North West Politiško Kliubo 
išvažiavimas į Jeffersono gi
rias. Komunistai tą dieną taip
jau surengė “išvažiavimą” šalia 
kliubo, kad gavus progos pasi
pelnyti iš to ar kito atvykusio 
kliubo pramogom Komisarai 
lėčiau nieko nepešė ir išbuvo 
vieni su bačkele agurkų ant Le-

' L

nino kalnelio po nudžiuvusiu 
medžiu.

Buvo ir Morning Star Kliubo 
išvažiavimas — komunistai ir
gi surengė savo “pikniką” <tą 
dieną ir toj pačioj vibtoj. Be|t 
ir tame išvažiavime jie nieko 
nepelnė. Dar buvo išvažiavimas 
A. L. T. Sandaros kuopos. Ma
skvos garbintojai taipgi atvyko 
su bačkute agurkų ir komisarų 
padėjėjais, kad padaryti biznį. 
Vienok ir tų kartą nieko nepe
šė. ■ ,

Kaip žiuri į lietuviškų komu
nistų elgesį North Sidėj, tai iš
rodo, kad jie turi labai artimos 
giminystės su kai kuriais para
zitiniais gyviais, pavyzdžiui, su 
lietuviška ute. šis tvarinys, 
kaip visiems žinoma, minta 
žmogaus triusu ir prakaitu. Ko
munistai taikosi maitintis pa*- 
našiu jau budu. Skirtumas tarp 
utės ir komunistų yra tas, kad 
u te evoliucijos vystymesi per 
milionus metų pilnai prisitaikė 
savo gyvenimui, o komunistams 
dar nevyksta, kaip nevyksta 
balansuoti jaunam kūdikiui, ku
ris mėgina eiti pirmą kartą.

Komunistai aimanuoja, kad 
gal reikės kvityti tas biznis. 
Aš betgi patarčiau jiems nenu
siminti: pradžia visuomet sun
ki, tolyn darosi lengviau; o 
prie to mes gyvename smarkaus 
progreso laiku, tad galima tikė
tis, kad parazitiniam gyvenimui 
ir North Sidės komunistai pri
sitaikys greičiau, negu senosios 
veislės. —Reporteris.

NAUJIENOS. Chicago, III.
tuvon per rubežių. Tai musų 
aušrininką žandarai išvijo iš tė
vynės.

Atvykęs Amerikon, šernas 
tęsė švietimo darbą, neturėda
mas jokio turto, gyvendamas 
vargiai — vis dėl visuomenės 
labo. Tam darbuotojui visuo
menė privalo <atsilyginti nors 
mirusiam, privalo pagerbti jį, 
papuošti jo kapą gražiu pamin
klu.

Mes, Komitetas, prašome iš 
visų paramos aukomis greitai, 
nes laiko teliko tiktai pusantro 
mėnesio. Nebus garbės musų 
tautai, jeigu svetimtautis turės 
laukti už paminklą atlyginimo, 
kuris neturėjo nieko bendra su 
Šerno darbais.

Broliai Lietuviai, 
kalas yra aukauti, 
kitę su- pagelba.

Business Service
______Biznio Patamavirnaa

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
—----O-

Antradienis, liepos 30, 1929
- a.i , — ----------

.... ■ ■—

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

musų rei-

K. Grisius.

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrui 

Morgičius
2433 Weat 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Bridgeport
Fellowship H o ūse.

Fellowslnp House, 831
33 Place, kviečia apielinkės gy
ventojus tėvus siųsti savo vai
kus žaisti pirmadienių ir ket
virtadienių vakarais nuo 7:30 
iki 9 valandos. Miesto patvar
kymu, 33 Place, tarp Halsted 
street ir Auburn avenue, tapo 
uždarytas tam laikui važinėti 
vežimais ir autais, kad vaikai 
galėtų žaisti negrumojami tra- 
fico pavojaus. Be to„ kalba
mu laiku vaikučius pridabos 
keturi suaugusieji asmenys ir 
jie vadovaus žaismėms, tinkan
čioms kūdikių amžiui. Kviečia
mi taipjau ir vaikučių tėvai at
silankyti.

Antradienio vakarą, kaip 8:30 
valandą, yra rodoma veltui kru- 
ta-mieji paveikslai, kuriuos ga
lima matyli lauke. Žiūrėtojams 
įtaisyta keletas šimtų sėdynių. 
Visi yra kviečiami taipgi šių 
paveikslų žiūrėti.

VVest

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo* mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise.' Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
SPECIALIAI Vasaros Kursai pra

dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso išbandymai ~ 1 iki 3 po piet 
ir 6 iki 8 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS
Suit 600 

Lyon & Healy Bldg 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial 
FinanRai-Pankolotu

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

1618 West 18th Street
I. ‘F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd. -0--------

Co

Šerno Paminklas bus 
atidengtas 15 

rugsėjo
Komitetas jau i'engia 

dengimo dienai programą, 
pakviesti du chorai — senoji ir 
jaunoji Birutės ir Lietuva be- 
nas. • Taipgi bus gabus kalbė
tojai. Iškilmės prasidės 11 va
landą ryto. Visuomenė mel
džiama dalyvauti skaitlingai- 
Lai būna 15 dieną rugsėjo lietu
vių tautiška šventė.

Meldžiame visus, kurie dar 
neprisidėjo su auka, tuojau sių
sti ją Komiteto sekretoriui, nes 
yra dar didelis trukumas: su
plaukė Fondan $1,850, o reikia 
$3,200. Tai nebus smagu ap
vaikščioti tą šventę, jei bus pa
silikę kontraktoriui ir skulpto
riui neužmokėta. Žinokite, kad 
ant paminklo morgičių negali
ma gauti. Turi būti viskas 
oash sumokėta. Todėl visų pa
reiga yra aukauti. Komitetas 
dėjo pastangas, kiek tik galėda
mas. Taigi ir visų lietuvių pa
reiga yra padėti komitetui už
baigti šį kilną darbą.

Atsilyginkime Lietuvių Tau
tos švietėjui Šernui už jo gar
bingus darbus, kuriuos jis gy
vendamas dirbo musų labui 
daugelį metų? šernas dar bū
damas jaunas nešė knygas Lie-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

•

ati-

.J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER • 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

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
naus darbą mieste. Kedzie 5111.

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply 
5201 W. Grand Avė. Berkshire

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott 
Co, 
1321, Mr. Bartunek.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

namams iškelti 
frontams Uudavoti. Ap- 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius.
ma

Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutų. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

!>< jil

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 1,

BARGENAS. Tikras Khuvla Oriental kau
ras, 7-5x12 — $300; 0 Am. wicker setas 
$25; 2 Ain. Jae. Vėl, Parlorio actas $65; 7 
ėm. valgomanijatn riefinto getas $35: kauras 
9x12 — $8.00 ir aukščiau; ccdar skrynios, 
knygom šėpos, komodos, lovos, $2; Die
nines lovos, gasiniai pečiai $6. Supami 
krėslai $1. Grindžių Jiampos $2; Pianui. 
Gauger Furniture Co., 541-4 3 E. 61 Ht. 
prie St. Lawrence Av. Atdara Utarn., Ket- 
vergų ir Subatų vakarais.

• Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA sykiu du bizniu, 
grosernė ir restoranas, kaip ir už 
dyką, tik ne i mainus. Cach kai
na $350.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. I^ake St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant

Rali

C. K. VALAITIS
919 W. 35 St., 
Tel. Yards 1571

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

AUKSINĖ PROGA. Parduodu 
labai geroje vietoje nuo senai iš
dirbta “Delicatessen store”. Par
duosiu pigiai. Pasinaudok proga 
šiandien! 6839 So. lx>omis St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHIGANE; 2 my
lios iki NHch: mylios ant St. Joe River;
Keras 9 kambarių namas: daržinė, gara
žas. uobolių sodnas, luetaa kelias eina pro 
Sali.

ISmok^jimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
i 0 So. La Šalie St.

Tel. Franklin 4405

j nepaprastus naujus G cilindelių
1 Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure. 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir

i VVubash Avė. nuo gruodžio 1 iki G 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
VVorth, Sticknev, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių

‘ • geriausių būdų juos parda- j 

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. do pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

j karų ir 
! vinėti.

is;
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2'X> nuošimčio ir lengvais išmo-i 
kėjimais. 
valandas. x

Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komiŠo.
S. OSGOOD, 
Division St., "upstairs”2231 West L_____

Tel. 'Arrnitage 1199

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI'

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

REIKALINGAS patyręs virėjas — 
“cook’’ — nuolatinis (laibas ir geras 
mokestis. Kreipkitės, Lietuva No. 31, i 
3210 So. Halsted St. <

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 41) nki-ij apaumiBi tankiu ntiftku 

sala ant Diamond Dakc. liti mylios nuo Chi- 
cairos. arti Nilcs. Mich.; modernia Holui 
CliildioiiHe, ftoKlam pavillonan. ----
visi forniŠiuoti, 2 mylių vaiidens frontas ir 
Hiuiltyno pakraščiai. Ideali vieta Reaorlo 
bizniui, Rimbui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti paninlymaK, Rinitą pardavimo prieža- 
stiH. Ratykit ar telfonnokit —

E. J. KLOSS.
1134 W. 68th St.. Wcntworth 8947

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
60 akrų vaisių ir grudų farma, 1 
mylia nuo Derby, Mich., 6 mylios 
St. Joe ir Benton Harbor. Geros 

į triobos, arti mokyklos, 2’.^ valandos 
Į kelio iš Chicagos. Vynuogės, obuo
liai, grušios, pyčės ir kiti vaisiai. 
Pajamos $6000 į metus. Mainysiu 
ant namo ar 2 apt.

Rašykite
• B. E. MURPHY, 

St. Joseph, Mich.

Kcal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

■ cuatyrwn!n a daZ'bini^<;l PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ
, dirbti Junk Shop, 1030 So. bairfield ■ pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
i Avė. dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių

--------- -----------------------------------------parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
vięšoSios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatu trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA čia augusi patyru
si veiterka restorane. Gera mokes
tis, pastovus darbas, 1745 S. Hal
sted St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
Real

MOTERŲ darbininkių skyrius: 
klerkų $18 i savaite, indų plovėjų 
naktiniam darbui $17 j savaite, vy
rėjo $20 iki $25 j savaite, kambari- 

; nių $65 j mėnesį, mašinų operatorių 
$18 i savaite, mergaičių i dirbtuve 
$15 j Savaite, viniotojų $16 į sa- 

į vaite.
SOUTH PARK EMPI^OYMENT 

AGENCY
4191 S. Halsted St., 
kampas 42 gatvės

RENDAI STORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. 
vimui — naujas 
vėj. Bargenas. 
Wstern Avė.

Western. Parda- 
trobėsis, biznio gat- 
Kreipkitės 7131 So.

O

ir
Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Situation VVanted
Darbo ieško

SENAS žmogus ieško lengvaus 
ūkio darbo, arba prie šeiminos i na
mus. Sutinka dirbti už visai maža 
algą. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku, Kazys šulze, 4328 S. Wash- 
tenaw Avė., Chicago, 111.

Morgičiai pirmi ir antri 
,6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskoliname jums $100, $200 

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi taše Ava.

■20
’27
•28
•29
'25
•29
■27

Automobiles
$150$295
$400
$550
$150

Dodge Coupe 
Chandlor Coach 
Pontiac Coupe 
Eseex ........
Dodge Sodan ........ .................. . ......... .. ........
Eshcx Sodan—Didelis nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sodan 
Ford —• Tudor ................

$395
____  _____ ______ __________  $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.
Trlangle 9330

For Rent
Masas ir

Rendos 
Savinin-

RENDAI 4 kambariai, 
elektra, švarus ir šviesus. 
$15 už 2 aukšto frontą, 
kas 3 aukšte, 3534 So. Parnell Avė.

ANT RENDOS labai puikus Storas, 
tinkamas bučernei, bekernei, • vaisių 
sankrovai, grosemei ar kitam biz
niui, taipgi kampinis flatas, tinka
mas dentisto ar daktaro ofisui.

2436 N. La rami e Avė.
Lafayette 1235

ar vakarais Lawndale 1803

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

rui $2.00 j savaite, su valgiu $8 i 
savaite. 501 W. 32nd St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtafsai

KAURAI $5, gasiniai pečiai 
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių 
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. 
tai $10 ir augš., 6 šmotų saulės
klyČios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, 
day heds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, 
Furn. Co., 541-43 
Sti Lavvrence gt

$5, 
se
se- 
se-

stroleriai. Gauger 
61st St., prieE.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

1 IEŠKOTE
Ultra — Modernių Pirkinių?

Tai Pamatykit šiuos 
Naujus 5 kamb. Muro

' Bungalows
Tik $400 f mokėt, $60 mėnesiui 
kartu su nuošimčiais. Plieno kon
strukcija? Arco boileriai, karštu 
vandeniu apšidylmas, dviguba apsau- 
sinti lenta, virtuvės sinkos. SAUGUS 
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS. Di
deles vyškos ir kiemas, tailo floras 

i maudynėj ir shower, gatvė išgrįsta.
Arti

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa,’ geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi- 
cagą, 2543 W. 71 St.

mokykla ir parkas.
KAINA $8,600

Vieta randasi 
3014-3034 N. Rutherford 

(6700 VVest)
CATINO BBOS.
6742 Belmont Avė. 
Phone Avenue 4460

PARSIDUODA restaurantas už 
$500, lietuvių ir rusų ąpielinkėj, 1400 
So. Jefferson St.

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

6 KAMBARIU REZIDENCIJA. 
Tuoj j pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio. busų ir gatvėkariu lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš
krėsta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON.
4213 So. Halsted St.

DEL SVARBIOS priežasties par
duosiu bizni 
labai pigiai, arba mainysiu i bunga- 
low, 2 flatus. Pasiskubinkit grei- 

.tai, 3432 So. Morgan St. Boulevard 
5976.

grosernę su namu 6 APARTMENTU KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gerą bargeną. Gera transportaci ja. 
Shalloo — Vincennes 7346.

PARDAVIMUI barbernė su dviem 
krėslais ir visais įtaisymais, geroje 
vietoje Parduosiu pigiai, 1453 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu, 4 kambariai, furnasu 
apšildomas, 2 karų garažas. Gera 
vieta. Arba mainysiu. šaukite 
Hemlock 3130.

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
štoras, gera vieta. Parduosiu pigiai 
iš priežasties senatvės, 2023 S. 
Western Avė., arti 21 St.

Real Estate For Sale
Namai-žėinė Pardavimui

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

bungalovv ant 83x270 pėdų žemės 
ploto. Gražus medžiai ir darželis 
aplinkui. Prie pat 95 Street. $10,- 
500 už abu. $2,000 cash, o liku
sius kaip renda. Del daugiau 
formacijų telefonuokit.

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
s nuo 9 ryto iki 5 vakaroLa

X A

v

in

PARSIDUODA visai pigiai mū
rinis 6 kambariu cotjege, modemiš
kai (taisytas, karštu vandeniu ap
šildomas, 3 karu garadžius. Kaina 
$7200, 3128 So. Union Avė. Tel. 
Victory 7146.

DIDELIS- BARGENAS, 25 pėdų 
biznio lotas ant Cicero Avė. 175 pė
dos šiaurei nuo 18 gatvės. Frontas 
j rytus, $2,250 cash. Savininkas 
Andy Carlson, 7839 S. Ashland Avė.

BIZNIAVAS namas parsiduoda, 
štoras ir 4 kambarių flatas, 1627 
Newberry Avė.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karšto vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12,500. Didžiausias bargenas 
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 auk
štų rezidencija. Karštu vande
niu šildoma, 1 karo garažas. 
Kaina $14,000, tik už $11,500. 
Pamatyk tuojaus. Nepasilaikys 
ilgai; taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCIIAEFER & CO.
803 Ridge Avė. Wilmette. 111.

Telephone 361




