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Briandas Ruošiasi Sukurti
Jungi. Europos Valstybes
Pranašauja tris valstybių grupes: Jungti

nės Amerikos Valstijos, Britanijos Im
perija ir Jungtinės Europos Valstybės

PARYŽIUS, Francija, rug
pjūčio 4 d. Aristido Briando, 
naujojo Francijos premjero, 
rimtas pasiryžimas sutverti, 
visos Europos jei ne politinę, 
tai laikinai nors ekonominę są
jungą, ypač paaiškėjo jam 
premjeru patapus ir Europoj 
daug daugiau reikšmės įsigi-Į 
jus.

Briandas skaitomas labai

Pamatas tai unijai bus Fran- 
cijos-Vokieti jos pramonės en- 
tente, kuriai automatiškai pri
sidės Belgija, Austrija. Lenki
ja, Čekoslovakija, Rumanija, 
Jugoslavija. Didžioji Britanija 
galės prisidėti jei norės, bet tai 
nebus labai svarbu.

Nacionalistai ir bolše
vikai priešingi

[Atlantic and Pacific Photo]

Rusijos kariuomenė daro manievrus. Kareiviai pratinami naudoti nuodingas dujas.

Lietuvių kalba panaiki
nama Klaipėdos krašte

Lietuvos Naujienos

praktišku ir atsargiu politiku,) 
tad juo labiau jo planui prade
dama priduoti reikšmės. Jau 
kelinti metai, kaip Briand dir
ba tam planui, palengva ruoš-i 
dams dirvą visos Europos vi
suomenės opinijoj ir politikuo-f 
se.

Nuo pereito lapkričio mėne
sio Briand jau visai viešai agi-, 
tavo už Europos sąjungą kiek
vienai progai pasitaikius, atsi-l 
klausinėdamas kitų šalių lyde
riu nuomonių ir ragindamas i 
šaukti panašią Europos kon-| 
ferenciją.

Europos unija senai 
siekiama

Briand jau tiek pasiekė, kad 
išskiriant Sovietų Rusiją ,ir Ita
liją. visos kitos šalys jo pla
nams pradeda simpatizuoti. An
glijoj stojus demokratinei val
džiai atsirado daugiau viltis su
sitarti, kad ir tiek jog Angli
ja dalyvaus tokioj konferenci
joj. Briand pats vyksta šj 
trečiadienį į Haagos konferen
ciją, kur bus aptariamas 
Youngo reparacijų planas, ir 
ten stengsis praktiškai paruošti 
tokiai pan-Europos konferenci
jai dirvą. Sekamas žinksnis 
bus Tautų Sąjungos posėdis šį 
rudenį, Genevoj, kur Briandas 
žada jau patiekti visą Europos 
sąjungos planą ir prašyti Tau
tu Sąjungos pritarimo, o to at
siekus jau šaukti visos Euro- 
pos konferenciją ne vėliau kaip 
dar šių metų gale.

Dirva jau yra tiek toli pri
rengta, kad Europoj pasekmin
gai veikia vad. Pan-Europos 
Unija, kurios propaganda spė
jo palenkti daugumos šalių 
nuomonę. Ypač Vokietija ir 
Francija tokios unijos pagei
dauja, jau šimtai metų kaip 
didžiausi tų šalių vyrai, kaip 
Sully, Rousseau, Napoleonas. 
Victor liūgo, Leibnitz, Kantas, 
Vieland, Novalis, Nietzshe ir kt. 
tos sąjungos siekė.

Bus panaši j Pan- 
American union

Briand nežada patiekti kon
ferencijai jokio gatavo plano. 
Jo nuomone, ta sąjunga turės 
būti griežtos lygybės pamatais. 
Tiek didelės, tiek mažutės val
stybės bus tos sąjungos lygus 
nariai, panašiai kaip yra Pan- 
Amerikos unija.

Bendrai šaltesnis oras, vėjas 
iš šiaurės ir vakarų.

Vakar dienos temperatūra iki 
pietų 68, ketvirta valanda siekė 
70.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 
8:06. Mėnuo teka 4:43 ryto.

Konservatyvės ir nacianoliš
tinęs grupės visos Europoj la
bai karštai priešinasi tam pla
nui, už tat liberalinės kairio
sios entuziastiškai pritaria. Ma
noma tokiu bildu sujungti ne
mažiau, kaip 300,000,000 žmo
nių į vieną galingą vartotojų 
marketą, kuriame nei viena 
tauta neturės ekonominės nei 
politinės hegemonijos.

Tas susiartinimas būdamas 
pats per save stipria atspara 
prieš karus, butų taip jau stip
ria atspara Europai prieš 
Amerikos kapitalistų spaudimą.
Amerikos prezidentas Iloove- 
ris tačiau, kaip patirta labai pa
lankiai žiūrįs į tokią Europos 

I susiartinimo politiką ir esąs ne 
1 sykį išsireiškęs Europiečiams, 
į kad ir jie pasektų Amerikos 
Jungtinių Valstijų pavyzdžiu ir 
susijungtų.

Sovietų Rusija kol kas žiuri 
į tą judėjimą su didžiausiu ne
pasitikėjimu. Taip pat nesim
patizuoja Italijos diktatorius 
Mussolini. Tačiau didžiausiu 
slenksčiu ligi šiol buvo Didžio
ji Britanija, kuri visuomet 
priešinosi bet kokiam konti
nento valstybių susiartinimui, 
bijodama tuo nustoti savo va
dovaujamos padėties politikoj 
ir ekonomijoj.

Britanija siekia atviros 
unios

Juo labiau kontinentale Eu
ropa artėja prie susitarimo, 
juo labiau Britaniją izoliuojąs!, 
ir rengiasi šaukti konferenciją 
Britų imperijos ekonominei 
unijai sudaryti. Aiškėja, kad 
netolimoj ateity turės susitver
ti trys didžiausios pasauly gru
pės: Jungtinės Amerikos Val
stijos, Britanijos imperija ir 
Jungtinės Europos valsty
bės.

Bedarbių riaušės Sim
no miestely

RYGA, Latvija, rugp. 3 d. 
Nesenai Simno miestely, Lietu
voj, įvyko darbininkų riaušės, 
kurie atėję į miestelio valdybą 
reikalavo darbo. Viršačiui at
sisakius jie norėjo viršaitį pri
versti išduoti jiems pašalpą.

Pašaukta policija, išvaikyta. 
Atskubėję ulonai ir šaudydami 
išvaikę bedarbius. Vienas esąs 
užmuštas, 4 sužeisti.

Iš Kauno atvyko speciJė ko
misija dalykui ištirti.

Motinos pienas užmuša 
ligos bakterijas

BERNE, Šveicarija, rugp. 3 
d. — Bakteriologai Dr. Frid- 
rich Shlappe, ištyrė, kad moti
nų pienas turi galingą savybę 
užmušti įvairias ligos bakterl 
jas. Todėl vaikai maitinami mo
tinos pienu daug sveikesni ir 
mažesnis nuošimtis temiršta.

Raudonieji ir baltieji 
rusai kartu prieš 

kinus
Raudonoji armija vartoja 

nuodijančius gazus

CHAiRBIN, Manchurija, rug
pjūčio 4 d. Po preliminarinių 
pasitarimų tarp Sovietų ir Ki
nų delegatų pavojus yra žymiai 
sumažėjęs, tik kitas pavojus 
gresia iš baltųjų rusų gaujų 
jusės, kurie būtinai norėdami 
•traukti Kinus su Sovietais į ka
rą, dabar provokuoja kinus iš 
Siberijos pusės.

Sovietų raudonoji armija 
taip pat nepaliauja dariusi ma
nevrus kiniečių akyvaizdoje: su 
infanterija, artilerija, kavaleri- 
j, nuodingais gazais ir orlai
viais. Ypatingai patirta, kad 
bolševikai labai apsčiai apsirū
pinę įvairių rūšių nuodingomis 
dujomis, prieš kurias kiniečiai 
neturi net kaukių.

Ceppelinas šiandien 
laukiamas Amerikoj
Vokietiją apleido pereitą tre

čiadienį 9:29 vak.

NEW YORK, rugp. 3 d. šeš
tadienio rytą apie 11 vai. Graf 
Ceppelin skrisdamas per Atlan- 
tiką po 70 mylių į valandą jau 
buvo 1360 mylios nuo Europos 
krantų. Kelionė visą laiką 
ėjo puikiai, tik spėjama, kad 
tarpe Bermudų salų ii’ Ameri
kos pakraščių susitiks audrin
gą orą. Oro milžinas’ laukiamas 
Amerikoj šiandien sekmadienio 
dieną.

Rasta 25 milijonų metų 
amžiaus perlai

SAN FRANCISCO, rugp. 3. 
d. Californijos universiteto 
archeologijos, ekspedicija iškasė 
pirmykščiuose uolų sluoksniuo
se užsilikusių 10 perlų iš to že
mės periodo, kada dar dinosau- 
rai šliaužiojo, tai yra 25,000,000 
metų atgal. Perlai dar visai ge
ri ir panašus į šių dienų.

TOKYO, Japonija, rugp. 4 d. 
Vakar mirė princas Hsien-Kai- 
Su septynioliktas sūnūs buvu
sio Manchu princo ir buvusio 
Kinijos imperatoruko kozinas, 
pašautas pašalintojo Shangtun- 
go provincijos karo valdovo 
Ghang-Tsung-Chango. Policija 
patiria, kad princas tapo tyčia 
nušautas, kadangi jis buvo 
“perdaug draugiškas” su viena 
iš Chango žmonų.

$7,000,000 Tshang-Tso- 
Lino paminklui

PEIPING, rugp. 4 d. Pra
nešama, kad mirusiam nuo su
žeidimo Manchurijos valdovui 
Tshang-Tso-Linui žadama sta
tyti 7 milijonų ’ dolerių vertės 
paminklą. Penkis milijonus do
lerių tam reikalui skiriąs pats 

I jo sunūs. Pasirodo, generolų 
i amatas, kada yra karas, neblo- 
i gesnis už aliejaus ir geležies 
i karalių.

Sovietu proletaras 
už gėdinimus

Paaiš trinama darbo priežiūra ir 
apsirgimų kontrolė

RYGA, Latvija, rugp. 3 d. 
Sovnarkomas paskelbė naujai 
pagamintą taip vadinamą pen- 
kerių metų ūkio planą, sulig 
kurio paaštrinama priežiūra li
gonių kasų ir tų darbininkų, 
kurie skelbiasi sergančiais; taip 
pat paaštrinta fabrikų prievaiz
dų atsakomybė už darbininkų 
darbingumą ir drausmę.

Visa Sovietų Sąjunga pada
lina į 5 priežiūros apygardas. 
Pradedama praktikuoti 7 va
landų darbo dienos įvedimą, bet 
kol kas po 7 vai. dirba tik 16.5 
nuošimčiai. Iki metų galo žada
ma įvesti 7 vai. darbo dieną 35 
ar 40 nuošiinčiams.

Užtat sulig naujojo patvar
kymo darbo dienų miestuose 
įvesta lygiai 360, tai yr Sovietų 
darbininkui nebeliko nei vienos 
poilsio dienos metuose.

Apsivogė stambus faši
stų vadai

ROMA. rugp. 4 dy Italija va
kar pagarsėjo didžiausiu skan
dalu, kada tapo areštuota visa 
eilė stambių Milano valdininkų 
ir apkaltintas Ernesto Belloni, 
Milano miesto majoras, buvęs 
Italijos finansų ekspertu Ver- 
salėj ir reparacijų bei skolų 
konferencijose.

Belloni vakar paties Mussoli
ni įsakymu pašalintas iš vietos 
ir visokio politiško bei visuome
niško darbo. Patirta, kad Bel
loni paėmė dideles sumas ky
šių iš New Yorko bankierių už 
$3,000,000 paskolą suteiktą Mi
lano miestui. Keli Belloni sėb
rai areštuoti, bet pats Belloni 
kaltinamas tik už “pasinaudoji
mą” majoro ofiso savo asmeniš
kam pelnui.

NEW YORK, rugp. 3 d.— 
šiandien skvadas sausių jų “rai- 
dina” miesto “spikizes”. Per- 
krėsta 12 saliunų, areštuota 11 
slapiųjų ir rasta viso 480 bon- 
kų visokio geriamo grobio.

Pakorė 6 vienuolius 
už mergaičių 

gėdinimą
Be to vienuoliai nužudė savo 

“broli” už išdavimą

LONDONAS, rugp. 4 d. Re- 
uterio žiniomis iš Maskvos ten 
pakarti 6 vienuoliai iš Vavilov 
Dol vienuolyno už gėdinimą 
jaunų mergaičių ir nužudymą 
vieno vienuolio, kurs apie jų 
nedorus darbus pranešė.

Keletą kitų vienuolių nuteis
ta įvairiems terminams kalėti, 
nuo vienų ligi aštuonerių me
tų. . > . -............

Anglijoj bažnyčia febe* 
teisia žmones vidur

amžių papročiais -
CAMBR1DGE, Anglija, rugp. 3 
d. — Nesenai pagarsėjęs atsi
tikimas, kur kunigai nuteisė ka
lėjimui žmogų, pasiremdami iš
trauktu iš 1130 metų dokumen
tu, pradėtas tardyti, ir greitu 

i laiku žada atsidurti parlamente.
Atsitikimas buvo toks, kad 

vienas žemes savininkas Stevens 
atsisakė pataisyti bažnyčios pa- 
mokslinyčią. Kunigas' ištraukė 
iš 1130 metų kokį tai dokumen
tą, sulig, kurio tos žemės savi
ninkas už gavimą iš bažnyčios 
žemę, buvo pasižadėjęs reikalui 
užėjus remontuoti parapinę baž
nyčią.

Sulig to dokumento, kunigai 
tuojau surengė bažnyčios teis
mą sulig visų viduramžių papro
čių. Trys tardymai ir teismas 
įvyko istoriškoj Eli katedroj, o 
ketvirtas ir galutinis . vietinėj 
bažnyčioj. “Teismas” nutarė, 
kad Stevens turi pataisyti baž
nyčią, o kadangi atsisako, tai 
yra kaltas pasipriešinimu baž
nyčiai ir nuteisiamas kalėti 
taip ilgai, kol tik bažnyčia bus 
pataisyta.

Vietos policijos viršininkui 
padedant, Stevens nuvilktas į 
kalėjimą, kur iškalėjo, kol tik 
bažnyčia jo lėšomis buvo patai
syta. Paleistas’ tik visą bažny
čios remontą baigus, nežiūrint 
į tai, kad sutikimą Stevens da
vė daug anksčiau.

Pradedama patirti, kad baž
nyčia ir daugiau tokių teismų 
yra rengusi ir dar 120 tokių by
lų buvo pradėta “svarstyti”. 
Spaudai pakėlus triukšmą, kal
bama, kad bažnyčia pati nebe
drįs teisti, o bylas bus privers
ta perduoti civiliam teismui.

Spec. korespondencija.
Keistai skamba antgalvis, ar 

ne? Bet jis nebus keistas, pa
žinus Klaipėdos Lietuvių teisi
nę padėtį dabartiniems “tik
riems tautininkams” valdant.

Po prisijungimo Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos vietiniai 
lietuviai tikėjo, kad nuo dabar 
jų teisės savo gimtame krašte 
bus lygios su vokiečių. Dau
giau sau teisių jie ir nereikala
vo.

Tai buvo Smetona, kurs tuo
jau po perverstno paskirtas 
Klaipėdos krašto nepaprastų 
įgaliotiniu, tuojau, pradėjo ko
ketuoti su vokiečiais dvarinin
kais, ir baisiai neatsargiai iš
sitarė, kad vokiečių kullura tu
rinti čia pasilikti vadovaujanti. 
Kitais metais, 1921 m. Volde
maras tautininkų laikrašty para
šė labai pro-<vokišką straipsnį. 
Tas visa padarė, kad po perver
smo, Smetonai ir Voldemarui 
tapus valdovais, Klaipėdos vo
kiečiai labai apsidžiaugė, ir dar 
labiau galvas pakėlė.

Kitas “tikras tautininkas” 
Merkys, Smetonos paskirtas 
Klaipėdos gubernatorių ir pil
dydamas savo ponų valią, pa
taikaudamas Klaipėdos vokie
čiams dvarininkams galutinai 
įdavė jiems ragus. •

lietuviai turėjo vienintelę 
lietuvišką gimnaziją visam Klai
pėdos kraštui, kurią su didžiau-, 
siu pasiaukavimu tvarkė senas 
veikėjas pedagogas Pranas Ma
šiotas. Nors vokiečių visaip 
varžomą, tačiau gimnazija iš
silaikė ligi šių metų, Tik šie
met vokiškoji direkcija suma
lė reikalauti, kad lietuviškajai 
gimnazijai Lietuvos valdžia pri
sidėtų su 50 nuoš. išlaikymo, 
bet kad direktorių tačiau galė
tų skirti tik Klaipėdos direkto
rija. Tą vokiečių reikalavimą 
parėmė gubernatorius Merkys. 
Valdžia sutiko pridėti 50 nuoš., 
tada vokiečiai pareikalavo, kad 
■dilink torius butų pačių vokie

čių direktorijos skiriamas. Kau
no valdžia nesutiko, tada direk
torija atėmė lietuvių gimnazi
jai lėšas, ir gimnazija nuo šio 
rudenio nebeatsidaro. Lietu
viai pasilieka be jokios mokyk
los. Gal tai sutarčių su Vo- i
kietija vaisiai? D-ys.

BRUSSELIS. Belgija, rugp. 
4 d. Vakar vienas komunistas 
paleido kelis šuvius j Belgijos 
karaliaus vaikus, Charles ir 
Marie Rose, bet nepataikė.

Chram Voskresenija 
Lietuvoj

Spec. korespondencija.
KAUNAS, Lietuva. Kunigų ir 

tautininkų komitetais jau skel
bia, kad “Prisikėlimo bažnyčia” 
Kaune, kimi ruošiamasi pasta
tyti vietoj Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo paminklo, 
greitu laiku jau bus pradėta 
statyti.

Vieta tai bažnyčiai parinkta 
Kaune, Žaliajam Kalne, prie 
Žemaičių ir Aušros gatvės. Tos 
“Prisikėlimo bažnyčios” pro
jektas esąs milžiniškas. Vien 
bokštas bus 90 metrų aukštas, 
lai yra. apie 300 pėdų. Tai bu
sianti aukščiausia bažnyčia vi
soj Lietuvoj. Kiekvienas, kurs 
iš tolo į Kauną važiuos, per kė
lės mylias matysiąs Kauno ra- 
dio bokštus ir “Prisikėlimo” 
bažnyčios bokštą. Koks keis
tas kontrastas: šalę dvidešim
to amžiaus pažangos paminklo, 
kyšos tamsiųjų viduramžių pa
minklas. Greta proto ir moks
lo laimėjimo ir žmogaus dva
sios išsivadavimo bokšto, stūk
sos amžino slėgimo ir daugumos 
lietuvių tautos išnaikinimo sim
bolis. \Ir tai vadina prisikėlimo 
bažnyčia. Tai tikra kopija ru
sų carų Maskvoj išstatytos cer
kves Voskresenija, kuri taip 
pat rusų liaudžiai nieko dau
giau neprimena, kaip panašus 
rusų soboras, kurs teberiogso 
Ksuno miesto vidury.

J dėmiausia, kaip tą viduram
žių paminklą klerikalai ir “tau
tininkai” mano pastatyti? Ofi
ciozas “Lietuvos Aidas’’ rašo, 
kad statyba vien kainuos nuo 
3 ligi 5 milijonų litų, kad jau 
500,000 Htų esą surinkta auko
mis ir kad tikimasi surinkti iš 
Amt rikes ir kitų išeivių lietu
vių gerą trečdalį tų lėšų... Vy
riausybė taip pat pnidėsianti 
trečdalį lėšų iš valdžios pinigų. 
Rcrškia, arti dviejų milijonų 
turės sudėti amerikiečiai ir ki
tos išeivių kolonijos, ir kitą ar
ti dviejų milijonų valdžia duos.

Ką jus amerikiečiai pasaky
site? Ar Amerikoj ir bažny
čias stato Nepriklausomybei pa
minklams? Girdėjome apie 
liuli of Fame, Washinglone. 
Ar ji panaši j chram voskrese
nija?... Mes manome, kad ta 
bažnyčia, jei ji žmonių suplėš
tais skatikais ir bus pastatyta, 
Lietuvai primins ne jos prisi
kėlimą, bet kaip 'tik jos juo
džiausias pavergimo dienas ir 
naujai bekeliančio klerikalizmo 
slibino gadynę... Damazas.

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 trumpiausį 
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.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, rugp. 5, 1929

Dekretas Mulkių Or-. 
denui steigti

Karbonkininkų ma
nifestas

Kiekvienas pasižymėjęs komi-, 
sąrąs gaus medalį.

Visų šalių Karbonkininkai, 
Vienykitės...

Ubagai ir ubagės:
Padaužų Karo generalinis 

štabas, žinodamas, kad joks ka
ras nėr karas, jei pasižymėję 
fronte nėra apdovanojami me
daliais, šiuoni dekretu dekretuo- 
ja:

a) Visam karo metui steigia
mas Trylikos Laipsnių Mulkio 
Ordenas medaliams daryti ir 
jiems dalinti:

b) Mulkio medaliai bus daro
mi iš geriausiai padėvėtų šven
to Lenino puspadžių.

c) Medalius gaus liktai tik
rieji bolševikai ir jų klapčiukai.

d) Komisarai gaus medalius 
kiekvienas ir be pasižymėjimo.

štai ką skelbia Chicagos kar
bonkininkų organas: “Darbinin
kų tėvynės sovietų valdžia mo
bilizuoja tarptautinę karbonki- 
.linkų klasę atrėmimui čainių 

i pasikėsinimo ant proletarų t?- 
■ vynės.”

Ubagai ir ubagės:
Šiandien arba niekuomet, y- 

ra gera proga jums pasirodyti. 
Niekur pasaulyje dar nėra bu
vę gabesnių susipratusių pro- 

jgresyvių karbonkininkų, kaip 
i Chicagoje. Kaipo pavyzdi, 
jums statome vieną labiausiai 
susipratusią draugę karbonki- 

; niūkę, kuri atėjusi į vieno Chi
cagos bučerio krautuvę dvyli- (Atlantic and Pacific Photo]

e) Klapčiams bus skiriami 
medaliai sulig jų pasižymėjimo 
aukų rinkime, komisarų maiti
nime ir S LA knisimo.

Medaliams gauti teisę suda
rys tam tikras skaičius pointųr

Perintais bus skaitomi visokį i 
“progrcsyviški“ darbai, kaip tai 
mokėjimas grynai rusiškai kei
kti, burnos nuvalymas, ir bol
ševikiškai raudonos nosys.

Tolimesnės k vindikacijos bus 
kiekvieną kartą nustatomos tam j 
tikro (Medaliams Teikti Komi
teto.

Kvailoms pristatomas Trylik-

ką kiaušinių sumušė už tai, kad 
tas bučeris nedavė penkinės ba
daujančių komisarų naudai. 
Pasiskaitykite “Naujien o s e’’ 
Raulo Įspūdžius “Iš po parės 
pandėlni'ko rytą.“ Taip turi tik
rieji bolševikiški karbonkinin
kai daryli, ir pamatysite, kad 
musu komisarai bematant at
kus.

Visų šalių karbonkininkai ir 
karbonkininkes, vienykitės!

Kinai sužvangino 
ginklus

Newport, N. J. — Paveiksle parodoma mergaitė, Katherine 
Crayford, kuri nužudė savo tėvą, kada tasai kėsinosi ją išgc- 
dyyti. šalę jos stovi motina.

Raz, dva per Atlantiką marš,
Sudie Dėdė Šamas, mes marš!

Marš, marš pirmyn!
Jurgis širšė.

PADEGĖLIAI

to Laipsnio Medaliui gauti be 
eilės ypatinga malone Padaužų 
Vyriausio Karo Vado ir Dikta
toriaus Burlako Kulakovičiaus. 
Kitiems paskyrimai bus pa
skelbti atskirais Įsakymais.

Padaužų Karo Generalinis 
štabas.

Rekvizicijų reikalu 
Įsakymas

Praktika parodė, kad kvitų 
duoti nereikia

Brooklyno komisariatas pa
darė rekviziciją gyvais pinigais 
iš vietos gyventojų, neatsižiu- 
rint raudoni ar balti, su tuo 
aprokavimu, kad doleris pasilie
ka doleris, ar jis paimtas iš pro
letaro ar baltgvardiečio. Pasek
mės buvo pasiutusiai geros. Su
imta daugiau kaip $3,000. 
“Laisvė“ kuste atkuto, ir jau 
išleido komunikatą, kad jos fi
nansiški reikalėliai niekuomet 
taip gerai nestovėjo, kaip šian
dien.

Šiuomi įsakoma per visą rau
donąjį frontą, kad rekvizicijos 
turi būt ir toliau daromos. Kvi
tų klausimas yra senas buržu
jiškas išmonis. Patogiausia nuo 
kvitų išdavimo visai susilaikyti, Į 
kaip buvo daroma ligi šiol. Jei
gu atsirastų tokių socialparda- 
vikų, kurie pareikalautų rašte
lio, tai draugai komisarai, kiau- 
šasvaidžiai ir karbonkininkai, 
tokiems pasiūlykite komunisti
nės literatūros, bet pinigų jo
kiu budu negrąžinkite. Jei to 
neužtektų, pavadinkite nesusi
pratusiu, darbininkų priešu, 
menševiku. Dar galite pridėti 
po gerą rusišką mat! Aukauto
jai yra labai nuolaidus, išsigąs 
ir nieko nebesakys, o musų ko
misarai kaip matote atgaus pil
vus, kaip geraisiais prieškari-' 
iriais laikais.

Draugai ir draugės, žinokite,'

Skebcracijos štabas ir armija 
baisiai persigando.

____________

CHICAGO, liepos 31. — Gar
siojoje Skebcracijos palapinėje 
vakar ką tik neįvyko baisus po
litinis įsišokimas ir dar kažin 

i kokios baisenybės. Komunistų 
Buliotinas praneša šit kokią ži- 
r.ią:

“Kinai sužvangino ginklus“, 
i ir toliaus rašo, kad Sovietų Ru- 
I sijos ambasadorius n u g i n ė 
; (tikriau pasakius: išgainiojo ar- 
I ba išvaikė komisarų derybas su 
kinais).

Tuojaus lapo pasiųstas Pa
daužų korespondentas susipai
niojusiems binksams ištirti; ir 
še ką praneša:

Kaip kas iš Padaužų respub
likos piliečių gal žino, kad liols- 
trytyje, arti viens kito randasi 
dvi priešingų valstybių pakuli
nės: viena priklauso kinams, o 
kita komunistams (Sovietų Ru
sijos lipo). Kinai virdami 
krakmolą netyčiomis apvertė 
puodą, krakmolą paliejo ir su
kėlė suirutę. Kad apvalius pe
čių ir kambario grindis, pradė
jo aitrus peilių ir lopetų žvangė
jimas. Titoje palapinėje Kvai
loms rašė MauDonaldo kolioji- 
mui litaniją, o Bimbalas ramiai 
ilsėjosi po sunkaus darbo, pa
švęsto suradimui naujo keiks
mažodžio. Cigaretų galas pa- 
lengvo ruko iš sauso spiluno. 
Tuo tarpu iš kinų palapinės pa
sigirdo striošnas ginklų žvangė
jimas ir komisarai su visa ar
mija apmirė iš baimės.

Apie derybas kamisarų su ki
nais, kurias, buk Sovietų amba
sadorius išgainiojo, korespon
dentas nieko negirdėjo. —P. K.

Iš Skebaracijos Į 
Mandžiuriją

Tra-ta-ta, tra-la-la,
Marš, marš pirmyn!

Pirmyn mes tavorščiai marš. 
Marš i Mandžiuriją, marš.

kad kariaujame su čainiais. čia1 Draugai iš skeberijos marš, 
juokų nėra. Tegul Maskva alsi- Marš, marš prieš kiniečius marš, 
sėdo su čainiais prie vieno sta- Marš, marš pirmyn!
lo ir į vieni kitų sveikatą ge- Draugai, už Rasieją marš, 
ria. Mes nežiūrėkime, ką Mask-' Raz, dva iš Chicagos marš, 
va daro, bet klausykime, ką1 Pašol buržuazija von! 
Maskvos ambasadoriai “Laisvė- Mes marš, jus iš kelio von! 
je” ir “Vilnyje“ sako. Tai tik- Marš, marš pirmyn!
rujų bolševikų pareiga! Pirmyn draugas Bimba marš,

Zaiiikompuiiiorde. Tu tik pirmutinis, marš.

Ar atsimenat mažą skandaliu
ką? Atsimenat, kada vieną ry
tą Krasnaja. Gaziela nė nosies 
neparodė, o kamisarų džianito- 
rius jų kontoros langus lento
mis užkalė? lai buvo jau se
nai ir svietas tą nelaimę užmir
šo. Eldieldi ir kitos jačeikos 
jau nė kolektų nebadaro, nė 
užuojautų neberašo; lik vienas 
padaužų špėgas dar kartais ty
laus šnibždesio pasiklauso.

Tai buvo sunki žiema. Raudo
nieji jau senai, pranyko iš apy
vartos ir daugiau nepasirodo. 
Apdriskusios bumaškos kaip 
kada ateina ir skubiai išeina, lik 
keli variniai vartosi stalčiuje 
kaip musmerių užėdę. Rodos 
pats dugnas iškrito iš gyvenimo, 
kaip iš supuvusios bačkos- Į 
ką dabar alsispinsi? Nebėra 
Sacco-Vanzetti, Rusijos muži
kai paliovė badavę, Anglijos 
numeriai nebestreikuoja, Kini
jos revoliucijonieriai Į dešinę 
nukrypo, kriaučiai. ramiai siu
va lubus, angliakasiai kasa an
glis — kokiam 1 riešu i dabar 
prašysi aukų, kam atkiši krep
šį ir kas Į jį dės? Galvoja ko
misarai, galvoja pamočninkaii, 
bet bumaškų daugiau neateina...

Kad nors fašistai bent 
vieną komunistą pakartų — su
manė vienas.

—Nu. Nieko nebus: pakar
tam aukų negausim — pertarė 
kitas.

Ir daug sumanymų buvo, 
daiug minčių žybtelėjo ir apte
mo, o bumaškos vis rečiau ir 
rečiau rodėsi.

----XXX--- -
ššš: pss, pss, pss... — pra

sidėjo šnypštimas, kas tai pa
našaus Į prakiurusį tajerą.. Pa- 
šnypštė ir nutilo.

Vakare visi nervingai laukė 
rytojaus, niekas nesirūpino a- 
pic gaziela; o ant rytojaus džia- 
nitorius šlavė nuo šalygalvio su
daužytus langų stiklus .ir len
tomis užkalė langus. Gazietos 
nebuvo. Spaustuvėj stovėjo su
šalusios mašinos ir, rodos, ver
kė. dėl nubodumo. * Kamisarai 
trynė rankas ir karštai kažką 
kalbėjo atsilankiusiems sve
čiams.

Išaušo kita drena. Išėjo ga- 
zieta pasriuvusi griaudžiomis 
padegėlio ašarainos ir piktais 
puolimais politiškų priešų.

—Degė tai degė, bet delko 
degė? — klausinėjo kits kito 
žmonės: o bumaškos sušelpimui 
padegėlių plaukė viena paskui 
kitą.

Daug naujų bumaškų atėjo, 
daug skanių pietų kamisarai 
suvalgė, kol pagalbaus nauji 
stiklai buvo sudėti į langus ir 
politiški priešai užmiršti.

----XXX----
Laikai pagerėjo. Atėjusios 

naujos bumaškos palengvino ka
misarų rūpestį, bet politiškų 
priešų nepanaikino; jie vaikšto 
sau po miestą, degtukus kiše
nėje nešini.

<—Padaužų Špėgas.

vilą kaip bematant ir pasigavo, 
o Petras pasiliko Petru. Ir ko
kia prakeikta permaina. Povi
las išskaidė, jogei Petras bur
žujus ir darbininkų priešas' ir 
paliepė savo moterei jį išvaryt.

—Eik sau, tu buržujau, ne
noriu tavęs, nė tavo pinigų ką 
už burdą moki.

Petras išėjo, o Povilas parsi
kvietė draugą Kilnonį, kuris 
tuojaus ir pradėjo komunizmą 
praktikuot.

—Draugas Povilai, šeimyniš
kas gyvenimas tai buržujų ir 
kulokų išradimas. Leninas sa
kė labai aiškiai visiems: grieb
kite pagriebtus daiktus, laisvą
ją meilę praktikuokite.

Ir draugas Kilnonis pradėjo 
laisvąją meilę praktikuoti, o 
Povilas tylėjo ir komunistų 
laikraščius skaitė. Tylėjo Povi
las, bet už pusės metų jo pa- 
čiuke pradėjo kalbėti, o kaimy
nų liežuviai jau senai nudilo. 
Viskas dar neblogai, bet už po
ros mėnesių draugas Kilnonis 
kaž kur dingo, o Povilo pačiukė 
pagimdė sūnų. Viskas gerai, 
bet sunaus nosis ir akys visai 
tokios, kaip Kilnonio...

Sudrebėjo Povilas, numetė 
komunistų laikraščius ir parsi
kvietė Petrą atgal. Kiek vėliau 
Povilas kaž kur išdūmė.

Ildeginis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

“Proletarų Menas”- 
išdalies

Sekant komunistų takais.
Skutų bulves, tarkuoju krėnas, 
Benderius šveitu, bliudus 

mazgoju,
Idant buržujus estų nevienas, 
dirbu, prakaituoju.
Valgau už tris, munšainą 

maukiu,
Vargstu dienas už dolerių saują. 
Rojaus Sovietų laukiu, ak 

laukiu!—
O pons nerimauja.
Kaip aš įgysiu Lenino galią, 
Capt už ausų! buržujui

griebsiu: 
“Aš pons, pažink mano valią, 
Tu.dvėsk, o aš srėbsiu.“
Skus jis bulves, tarkuos man 

krėnas,
Dirbs už pilvą, dirbs už 

nakvynę,
Idant varguolis džiaugtųsi 

vienas
Šią Sovietų gadynę.

—Stalincas.
Cenzoriaus pridečkas. Cenzorius 
leidžia talpinti šias eiles tik su 
sekamu pridečku: vardas šioms 
eilėms labiausia tiktu: “Kani
balų Menas“, nes proletarai to
kių palinkimų, kaip tenai pasa- 
kojma, neturi. Padaužų Respu
blikoje proletarai turi lygias 
teises ir yra pavyzdingi pilie-

čiąi. \ Palyginus šias eiles su 
toms, kurios telpa komunistų 
gazietose, cenzorius randa tik 
tokį skirtumą, kaip tarp Bim
bos ir Kvailonio.

"BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskeles, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Kiekvienas neišardytas “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.

Garsinkitės Naujienose

Petras ir Povilas
Ruošėsi Povilas savo brolį 

Petrą sutikti, ir ruošėsi kartu 
savo draugus pavaišinti. O ka
dangi Povilas buvo , landus 
žmogus ir pusėtinai apsiskattęs, 
tai jo draugai buvo profesiona
lai ir šiaip apsišvietę žmonės.

Kai atvažiavo Petras, tai su
rengė tinkamą vakarienę. Sve
čių nuotaiką susmagino vaka
re dalyvavusio daktaro kalba, 
tiksliau pasakius, nuoširdus lin
kėjimai grinoriui Petrui ir jo 
broliui Povilui. Petras irgi, rei
kia pripažinti, tinkamai sve
čiams sava Lietuvos mokykloj 
išmiklinta kalba atsilygino. 
Paskui visi kiek kas mokėjo 
žaidė ir viskas buvo, kariškai 
'tariant, tvarkoje. Povilas pri
žadėjo Petrą supažindinti su 
Amerikos gyvenimu ir surasti 
jam tinkamą darbą. O kadangi 
Povilas žmogus vedęs, tai Pet
ras tuojaus gavo ir lovą švarią, 
ir valgį gerą.

Petro ir Povilo gyvenimas 
plaukte plaukė. Jiedu broliškai 
gyveno. Bet štai nežinia iš kur 
atsirado bolševizmas, kuris Po-

Naujas Victor
R A D I 0

10 TŪBŲ

Kaina $155.

Pamatyk pas
Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

TU. Boulevard 4705

FOTOGRAFIŠKA

No. 2 A ARR0W CAMERA r

KAMARAI

Dabar, kada vasara, 
laukai, pievos žaliuoja, 
žmonės laukuose žaid
žia, KAMARA yra la
biausia reikalinga. Ji 
paliks jums vaizdus 
pergyventų vasaros 
smagumų.

.KAMARA ir FILMU
| Už du Skaitytoju NAUJIENOMS

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaitytoja, jų šeimynos na
riai ir draugai gali įsigyti šią fotografišką kamarą, prisiųsdami 
dvi naujas metines prenumeratas “Naujienoms.” “Naujienų” 
prenumerata metams Chicagoje ir užsieny $8.00, ne Chicagoje 
—$7.00.

TIK PAGALVOK:' brangi kamara ir volelis filmų už dvi prenu
meratas—už valandėlę sugaišto laiko! Ir tie, kam užrašysite 
“Naujienas”, bus dėkingi jums. Padirbėk neatidėliojant. Siųs
dami prenumeratas vartokit žemiau telpančią atkarpą.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■ ■■ 
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III. Data ................................. .............................

šiuo siunčiu $......................  dvi prenumeratas “Naujienoms“ ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamarą ir volelį filmų už mano darbą, ir siuntinėti ‘'Naujienas“ 
sekamiems prenumeratoriams:
1. Vaidas ir pavardė ..................................................................................................... ...............

Adresas ............................................................ ....................................... ....................... .....
2. Vaidas ir pavardė .................................... „................................

Adresas ...................... ....... .............. ................... .................................... ............................
Mano vardas ............................................ ........ ................. .......................................................

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



Pirmadieniu, rugp. 5, .1929
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MUSŲ MOTERIMS
>■■—■■■■-■ .................... Veda Dora Vilkienė......- .... *

PIENO SRIUBA SU SURIU DEŠRELĖS IR BULVĖS SU 
SMETONA

NAUJIENOS, Chicago, III.
——.—;—1—:—, • ,7

5 nedideli svogūnai
1 kvorta pieno
2 šaukštu kornų krakmolo
2 šaukštu sviesto
Sūrio
Druskos, pipirų ir selerų sėk

lų.
Virk svogūnus vandeny pa

kol suminkštės. Pertrink per 
sėtą. Užvirk pieną dvigubame 
puode, sudėk svogūnus. Išmai
šyk krakmolą truputyj šalto 
pieno, pridėk prie pieno su svo
gūnais’. Pridėk aruską, pipirus 
ir selerų grudus. Tampriai už- 
dengk ir virk 5 minutes. Prieš 
paduosiant stalui įdėk torielyn 
tarkuoto “Roman” sūrio. Arba 
paduok sūrį skyrium. Kas no
rės, galės pasiimti.

1 sv. mažų, šviežių dešrelių
% puoduko supiaustytų sele

rų
Pipirų
•/2 puoduko tomatų ketčupo. 
Virtų bulvių Smetonos dažale. 
Nuvirk dešreles, paskui pa

kepink. Virk tomatės truputy 
vandens. Supilk kečupą, pridėk 
pipirus. Užpilk ant dešrelių. 
Padėk dešreles viduryj torielio, 
ir apdėk Smetonoj virtom bul
vėm. Paduok karštą.

VIRTA JAUTIENA SU 
KRĖNAIS

Padėk puodan 3 ar 4 svarų 
šmotą jautienos, užpilk vande
niu, duok užvirti, pridėk svogū
ną, druskos ir pipirų, taipgi se
lerų lapų. Numažink ugnį ir

MADOS.

2602 — Paskiausios mados pavasarinė suknelė. Gražiai atrodys iš 
lengvo šilko arba voaliaus, kaip, kad dabar labai madoj yra.

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

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

Naujienų: Pattem Dept., 1780 So. 
Malsted St. Chicago. III.

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

siųsti man pavyzdį No -------------~
Mieros -........ ................. per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valgt.)
I—J

virk iki mėsa suminkštės, apie 
3 valandas. Paduok su sekamu 
dažalu :

2 šaukštu sviesto
3 šaukštai miltų
2 puoduku sriubos’, kurioj vi

rė jautiena.
% šaukštuko druskos
Truputį pipirų
3 šaukštai šviežiai sutarkuo

tų krėnų įmerk į % puoduko 
šalto vandens.

Ištarpyk sviestą, pridėk mil
tus ir maišyk pakol sviestas iš
tirps. Pridėk sriubos, pipirų ir 
druskos. Pridėk krienų, sumai
šyk ir užpilk ant mėsos.

NAUJOVIŠKOS SALOTOS

Nuvirk dideles, džiovintas 
slyvas. Atšaldyk, išimk širdį. 
Prikimšk su minkštu Smetonos 
sūri u, sumaišytu su riešučiais. 
Padėk prikimštas slyvas ant sa
lonų lapų, užpilk prancūzišku 
dažalu, į kurį įpilsi truputį cit
rinos ir orandžių sunkos, vietoj 
acto. Gerai atšaldyk ir paduok 
stalam

RYŽIŲ PYRAGAIČIAI

2 kiaušinių baltymai
1 puodukas rusvaus cukraus
2 puoduku ryžių “flakes“
'/2 puoduko sukapotų riešutų 
% šaukštuko vanillijos.
Išplak baltymus, dėk cukrų 

ne visą, kartu, bet po truputį; 
paskui sudėk ryžių flakes-kris- 
pies ir riešučius. Dek su šaukš
tu ant išsviestuotos bleties ir 
kepk nekarštame pečiuje.

RAZINKŲ UOLAS

1 puodukas sviesto arba tau
kų.

1 puodukas’ rusvaus cukraus
1 šaukštukas druskos
Miltų kiek reikia
1 šaukštukas imbiero
1 šaukštukas sodos
2 puoduku “molasses”
1 puodukaš besėklių razinkų.
Sudėk puodan taukus arba 

sviestą, cukrų, “molasses”, im
bierą ir druską. Duok užvirti ir 
nuo to laiko, kaip užvirs, tegul 
verda 5 minutes. Supilk į bliu- 
dą, dėk miltus, persijotus su 
soda, iki tešla pasidarys gana 
tiršta, kad galima butų lengvai 
su šaukštu dėti bletin. Pridėk 
razinkas ir dėk su šaukštu ant 
išsviestuotos bleties. Kepk ne-1 
karštame pečiuje.

KORNŲ FLEKSŲ 
PYRAGAIČIAI

y2 puoduko sviesto
1 puodukas rusvaus' cukraus
2 kiaušiniu
2 puoduku miltų
i/l šaukštuko (nulygink su 

• peiliu) sodos
y2 šaukštuko druskos

1/2 puoduko besėklių razinkų
1 puodukas sukapotų riešutų
2 puoduku kornų “fleksų”.
Ištrink sviestą su cukrum 

pakol bus švelnus kaip Smetona. 
Paskui dėk kiaušinius, miltus’, 
persijotus su baking pauderiu, 
sodą ir druską. Kiek vėliaus li
kusius pridėčkus. Atsargiai iš
maišyk. Dėk su šaukštu ant iš
sviestuotos popieros, kurią iš
klosi bletj. Sulygink tešlą su 
šaukštu ir kepk nekarštame pe
čiuje 15 minutų.

“GRAHAM” KREKĖSŲ 
PAJUS

Sumaišyk 2 puoduku sutru
pintų graham krekėsų su y2 
puoduko sviesto ir </2 puoduko 
cukraus. Išmaišyk ir sudėk ir 
išklok pajams bletį, paliekant 

’/e puoduko mišinio. Kepk ne
karštame pečiuje 10 minutų. 
Tešla pasidarys kieta ir tvirta. 
Atšaldyk truputį ir pripildyk 
sekamu mišiniu:

2 puoduku šutinto pieno.
% puoduko cukraus sumai

šyk su Va puoduko miltų.
Maišyk ir virk pakol sutirš- 

tės. Pridėk 2 kiaušinių trynius 
ir virk pakol gerai susimaišys 
ir dauginus’ sutirštės. Atšaldyk, 
pripilk vanillijos arba citrinos 
•esencijos ir sudėk į bletį, išklo
tą tešla. Ant viršaus uždėk iš
plaktus baltymus su cukrum, o 
ant viršaus užtrupink likusią 
nuo pajaus tešlą, ir padėk pe- 
čiun, kad parustų.

LISTERINE 
THROAT

čMaae by 
LambMt Pharmacaf Co., Sahrt Loub, U. S. A.

Tomatės šiandie būtinos

šiandie nei viena šeimininkė nebeapsieina be tomačių. Tomatės užima 
beveik tokią svarbią vietą kaip druska, pipirai. Vasarą mes jas valgome 
žalias, šviežias, raudonas; o žiemos laiku perkame blėkinėse. Kai kurie 
žinovai tvirtina, jog blėkinėse marinavotos tomatės yra taip pat geros, 
kaip ir šviežios.

TUBBY Drowning

“Aš vartoju 
Bowman Pieną
kaip mano motina vartojo prieš manę”

■  

Itching Skin 
(įuickly ReHeved
Don’t aufftr with Dandrufi, Pimpio*. 
Blemiahea and other annoying akiu irti- 
uUods. Žemo antiaepcic liųuid ia the safe 
aure way to relief. Itching oiten diaappeut 
cvemight. Splendid for Sunbum and Po4auQ 
Ivy. Ali druggisu 35c, 60c, $1,00.

žemo
FOR BKIN IRRITATIONB

Daugelis šiandieninių motinų yra 
“užaugusios /ant Bowman Pieno”, 
kaip sako posakis. Ir šiandien jų 
vaikai gėrisi tuo pačiu riebumu, 
šviežumu ir tyrumu, kurie pada
rė Bovvman Pieną garsų sako ko
kybe.
Šiandie, kaip ir daugelį mo|p at
gal, Bowman Pienas yra žymiau
sias favoritas tų rūpestingų mo
tinų, kurios reikalauja geriausio. 
Tai vra pienas, kuris Smetonos 
atžvilgiu yra pilno riebumo; tiek 
pat saldus, tiek pat šviežias ir 
tek pat skanus, kaip kad tuoj pa- 
melžus karve.
Delei musų extra rūpestingumo 
atvežant jį iš farmos iki jūsų du
rų, jus rasite Bowman Pieną ext- 
ra gera — pieną, kuris yra nepa
lyginamai geresnio skonio. Pa 
bandykit ir patys pamatykit. Pa
telefonuokit musų artimiausiai 
pristatymo stočiai, arba užsisa
kykite nuo mandagaus Bowman 
pienininko, kuris pristato jūsų 
kaiminams pieną.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta..... .... ........... ....... „ |2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  11.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėli* ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.01
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS .....................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose -------------__  I7JD0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-.................... - 50c

Rašybos vadovėlis su ralybo* žodyniliu. lileista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ......................-........  55c
Namų darbai, namini sąskaitybą ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn. N. Y.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty

■ mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25(

Feenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

HAS 
MADE GOOD u)tth 

mtlltons!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/
Pure — Economicat

Efficient
MILLIONS OF PODNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čare” 
ar “Eye Beauty” Book

Marine C«k» Dept. H. S, 9 E. OhioSU Chicago

ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PITENIX 

CHEESE COMPANY

Garsinkitės Naujienose
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tikrąją, St. Seimo pagamintąją 
konstituciją ji seniai yra su
trempus. Na, ar galima šitokia 
“tvarka” gėrėtis?

“PAAIŠKINO”

KONFERENCIJA HAAGOJE

Ryto susirinks Haagoje, Holandijoje, šešių valsty
bių atstovai — Didžiosios Britanijos, Francijos, Vokie
tijos, Italijos, Belgijos ir Japonijos — apsvarstyti, kaip 
turi būt vykinamas Youngo planas Vokietijos repara
cijų mokėjimams sutvarkyti. Konferencijoje, kaipo “ne
oficialus tėmytojai”, dalyvaus ir Jungtinių Valstijų įga
liotiniai.

Kaip žinoma, tą Youngo planą pagamino aukščiaus 
paminėtųjų valstybių finansiniai ekspertai Paryžiuje. 
Dabar valstybių atstovai turės susitarti dėl jo priėmi
mo ir praktiško pritaikymo. Kad konferencija ji priims, 
dėl to vargiai gali būt abejonių. Bet su galutinu repa
racijų sutvarkymu yra surišta kai kurie opus politiniai 
klausimai, kuriuos išspręst bus ne taip lengva.

Svarbiausias tų klausimų tai — Reino srities eva- 
kuavimas. Vokietija griežtai reikalauja, kad, priėmus 
Youngo planą, Pareinės kraštas butų tuojaus paliuosuo- 
tas nuo. svetimų armijų. Francija iki šiol tam reikalavi
mui priešinosi. Ji iš savo pusės stato sąlygą, kad, jeigu 
Pareinė butų evakuota, tai turi būt sudaryta tarptauti
nė komisija, kuri žiūrėtų, kad vokiečiai toje srityje ne
statytų tvirtovių arba kitokiais budais jos neginkluotų. 
Šitos sąlygos visai nenori priimti vokiečiai, kurie sako, 
kad tokios kontrolės komisijos kišimąsi į Reino srities 
reikalus, po to, kai visi karo klausimai bus likviduoti, 
reikštų Vokietijai pažeminimą.

Tenka laukti todėl, kad dėl šitų dviejų problemų — 
Pareinės evakuavimo ir tarptautinės kontrolės komisi
jos įsteigimo — Haagos konferencijoje bus aštrių gin
čų. Bet visgi galima tikėtis, kad konferencija prieis prie 
susitaikymo, kadangi tarptautinė situacija Europoje 
šiandie nėra bloga. Anglija turi valdžią, kuri visomis 
pajėgomis darbuojasi taikos labui. Francijoje pastaro
mis dienomis valdžia taip pat pasikeitė, pasitraukus iš 
jos atžagareiviui Poincarė. Naujas Francijos ministeris 
Briand’as bus sukalbamesnis, negu jo pirmtakas.

Yra vilties, kad šiuo valstybių atstovų susirinkimu 
Europa padarys naują žinksnį link taikos sustiprinimo.

Kaip J.au “Naujienose” buvo 
minėta, Socialistinis Darbinin
kų Internacioalas, per savo vyk
domąjį komitetą, nutarė atsL 
šaukti į viso pasaulio darbinin
kus, kad jie negamintų ir nevež- 
tų ginklų sovietų Rusijon ir Ki
ni jon, jeigu šios dvi valstybės 
pradėtų karą.

Brooklyno “Laisvė” taip pat 
paduoda tą žinią ir šitaip ją 
“aiškina”:

“Prisidengę veidmainiška 
‘bešališkumo’ skraiste socia
listai padeda imperialistams 
rengti karą (! “N.” Red.) 
prieš Sovietų Sąjungą. Kuo
met jie kalba apie sustabdy
mų. amunicijos abiejoms 
(abiem) šalims, tai jie puikiai

žino, kad, ištikus karui, Chi 
nijos militaristai gautų nu< 
imperialistų tiek ir tiek amu
nicijos ir socialistai tam ne
sipriešintų (! “N.” Red.). 
Bet jeigu Sovietai norėtų ko
kioj šaly gauti amunicijos, 
tai socialistai dėtų pastangas, 
kad amunicija butų sulaiky
ta. Tuo budu socialistai ta sa
vo rezoliucija prižada (! “N.” 
Red.) imperialistams padėti 
kovoti (!! “N.” R«d.) prieš 
Sovietų Sąjungą, jeigu impe
rialistams pavyktų išprovo
kuoti karą prieš Sovietus.”
Kalbamoje rezoliucijoje yra 

kaip tik pareikšta, kad turi būt 
sustabdytas amunicijos prista
tymas abiem į karą besiruo
šiančiom valdžiom; o tuo tarpu 
Brooklyno komunistų šlamštelis 
posteringauja, kad socialistai 
“prižada” padėti kinams prieš 
rusus! Drąsias akis turi tas ko
misarų organas.

Rabkorai ir balševi- 
kų spauda

Kas yra naujiena? — Rabkorai. 
— Kiniečiui neapkenčia rab
korų. — Savikritika. — Ar 
yra Rusijoj nepriklausoma 
spauda? — Redaktorių kon
vencija. — Ingulovo praneši
mas. — Bolševikiškų žinių 
teisingumas. — Meluok su 
saiku.

Apžvalga
DEL PRAŠYMŲ ŽEMŲ

PIRKTI LIETUVOJE

Kauniškis “L. Aidas” prane
ša, kad amerikiečiai, kurie nori 
pirkti žemės Lietuvoje, dabar 
turės duoti prašymus vidaus 
reikalų ministerijai, “kuri juos 
be eilės ir spręs”. Kai ministe
rija išspręs prašymą, tai minis- 
iteriu c 

d ima
Iki 

darni

laisvos šalies žmonės norėtu
me, kad ir Lietuvoje visos 
srovės' susikalbėtų valstybės 
viduje (kaip diplomatiškai! 
“N.” Red.). Manau, kad par
lamentarinė tvarka Lietuvai 
yra būtina ir amerikiečiai lie
tuviai yra taip nusistatę, nes 
parlamentas ir demoki-atine 
tvarka užsienio akyse keltų 
Lietuvos prestižą.”

yra sveikos mintys, ir
val- 
gal-

Tai 
butų gerai, kad Lietuvos 
džios žmonės įsidėtų jas j 
va.

PRIĖMĖ SAVIVALDYBIŲ 
ĮSTATYMĄ”

kabinetas turės jos spren- 
patvirtinti. t
šiol prašymai buvo paduo- 

ministerių kabinetui, ir
“L. A.” sako, kad ta tvarka bu
vusi nepatogi, nes prašymų iš
sprendimas ilgai užsitęsdavęs.

SLA. EKSKURSIJA JAU 
LIETUVOJE

Kaip Lietuvos laikraščiai ra
šo, amerikiečių ekskursija, ku
lią surengė SLA., jau pasiekė 
Lietuvą. Ekskursantų atvyko i 
Klaipėdą viso 86, ir juos priėmė 
valdžios, šaulių ir tautininkų 
partijos atstovai su muzika ir 
kitokiomis cereomni jomis. Pre
zidentas St. (iegužis su kai ku
riais keliauninkais nuvažiavo iš 
Klaipėdos į Palangą, o kitas 
ekskursijos palydovas, p. Bukš- 
naitis, atvyko i Kauną.

Vienas laikraščio atstovas pa
klausė p. Bukšnaičio, ką jišai 
manąs apie “įvairius Lietuvos 
gyvenimo įvykius” (kokie tie 
įvykiai, cenzūra, žinoma, neleis
tų aiškiai pasakyti). Į tai Cu- 
nard linijos agentas atsakė:

“...Kas girtina — girtina, 
kas peiktina — peiktina. Mes

Lietuvos oficiozas 
kad

“Vakar (liepos 18 d.) mi- 
nisterių kabinetas galutinai 
priėmė naujo savivaldybių 
įstatymo projektą. Svarbiau
sias šio įstatymo turinio vie
tas paskelbsime šiomis dieno
mis.”
Lietuva turi savivaldybių įs

tatymą, kurį buvo pagaminęs 
žmonių išrinktasis seimas. Bet 
tautininkų valdžia daro “naują 
įstatymą”, visai nesiklausdama 
žmonių, ar jie to nori, ar ne.

Tautininkų ir valdžios orga
nas nemini, kad tas “įstatymas” 
butų buvęs svarstytas kurioje 
nors legislatyvėje įstaigoje. Ro
dos, net sulig Smetonos “kon
stitucija” įstatymus turi pri
rengti “valstybės* taryba” ir pa
skui juos priimti seimas. Bet 
čia matome, kad šį naują savi
valdybių “įstatymą” iškepė ir 
priėmė vienas ministerių kabi
netas.

Taigi Smetonos vąldžia nesi
laiko nė savo “konstitucijos”. O

praneša,

Kas yra naujiena? Savo lai
ku Charles A. Dąna pasakė, jog 
kiekvienas nepaprastas įvykis 
yra naujiena. Jis privedė lokį 
pavyzdį: eina, sakysime, gatve 
žmogus. Staiga iš kiemo išbėga 
šuo ir pačiumpa praeiviui už 
kojos. Tai bus nepaprastas at
sitikimas, ir todėl naujiena. So
vietų Rusijoj naujiena, tačiau, 
turi kitonišką prasmę. Ten žmo
gus gali šuniui į koją įkąsti, 
bet apie tai laikraščiai visvien 
nieko nerašys. Bet jeigu dakta
ras bandytų atiduoti pirmenybę 
buržujui-pacientui, tąsyk rab- 
koras parašytų ilgiausią kores
pondenciją ir išdrožtų pamoks
lą apie tai, kad pas daktarus 
reiškiasi antirevoliucinis nusi
statymas.

Rabkorų Rusijoj priskaitoma 
iki 400,000. Ta milžiniška armi
ja korespondentų (“rabkor” 
reiškia darbininkiškas kores
pondentas) praneša laikraš
čiams žinias iš visų plačiosios 
Rusijos kampelių.

Vienas Maskvos' laikraštis tu
ri 40,000 rabkorų; “Krėsti j an- 
skaja Gazeta” priskaito jų iki 
penkiolikos tūkstančių. Apie 
50,000 rabkorų praneša visokias 
žinias iš laivyno ir raudonosios 
armijos gyvenimo. Vienoj Mas
kvos laikraščio redakcijoje dir
ba apie 140 žmonių, kurie vien 
tik perrašinėja prisiunčiamas 
rabkorų korespondencijas. Rab- 
koras’ formaliai skaitosi darbi
ninkų užtarėju, bet faktinai jis 
yra savo rųšies šnipas, kuris 
budriai seka net komunistų par
tijos narių veikimą.

Ypač rabkorai yra neapken
čiami kaimuose, kur dažnai kai
miečiai juos ir pas Abraomą 
pasiunčia. Bet visgi nežiūrint 
to, daugelis kaimiečių s*u viso
kiomis savo bėdomis kreipiasi 
į rabkorus, prašydami užtari
mo.

Rabkoras yra palyginamai 
institucija Rusijoj. Jis yra, 
taip sakant, revoliucijos vai
kas.

Prieš kiek laiko Rusijoj kilo 
judėjimas, kuris privedė prie 
įvedimo '“savijeritikos”. Mat, vi
sur buvo daroma priekaištai, 
kad bolševikų diktatūra visiš
kai sunaikino laisvą spaudą. 
Spaudą bolševikai suvaržė net 
aršiau, negu caro laikais. Kad 
parodyti pasauliui, jog Rusijoj 
gyvuoja spaudos laisvė, bolševi
kai ir įvedė savikriti^os perio
dą. Komunistų partijos lyderiai 
išleido atsišaukimu, ragindami j

žmones kritikuoti valdžią, t. y. 
valkti į aikštę jos smerktinus 
darbus. Tuoj atsirado įtukstan- 
čiai žmonių, kurie pradėjo ra
šyti laiškus su įvairiais nusi
skundimais. Laikraščiams ta 
idėja patiko, nes atsirado gera 
proga daugiau skaitytojų gauti. 
Laikraščių turinys pasidarė 
įvairesnis, gyvesnis.

žinoma, ta kaziona savikriti
ka toli gražu negalėjo pavaduoti 
laisvą spaudos žodį. Bet visgi 
geriau turėti šis tas, negu vis'ai 
nieko. Ryšyj su savikritikos 
įvedimu atsirado ir rabkorai, 
be kurių šiandien neapsieina 
nei vienas Sovietų Rusijos laik
raštis. '

Rabkorai šiek tiek išjudino 
žmones. Pasirodė, kad komu
nistų rojuj ne viskas tvarkoj. 
Pradėta kelti aikštėn visokių 
komisarūlių gana nešvarus’ dar
bai. žinoma, daugeliui komisa
rų tatai nepaliko. Jie pradėjo 
reikalauti, kad laikraščiai ne
spausdintų nepalankias žinias 
apie aukštus valdininkus. Girdi, 
kaltinimai privalo būti parodo
mi tiems valdininkams. Laik
raščiai atsake, kad jokiu budu 
negalima statyti tokį reikalavi
mą. Butų juk juokinga tikėtis, 
kad koks nors komisaras prisi
pažintų, jog jis tikrai yra kal
tas. Tada valdžia pradėjo nau
doti jėgą. Yra žinomas* atsitiki
mas, kad valdžia areštavo re
daktorių už įdėjimą nepalan
kios žinios apie komunistų žy
mų lyderį.

Dabar gali kilti klausimas, 
ar rabkorų sistema prisideda 
prie sukūrimo nepriklausomos 
spaudos ?

Tinkamiausi atsakymą j tą 
klausimą davė redaktorių kon
vencija, kuri prieš kiek laiko 
įvyko Maskvoj. Tai buvo pirma 
tos rųšies konvencija. Dalyvavo 
73 redaktoriai. Konvencija tęs'ė- 
si šešias dienas. M. Ingulovas, 
vienas žymiausių redaktorių, 
padarė ilgą pranešimą apie da
bartinį Rusijos spaudos stovį. 
Pasak jo, 78 nuošimčiai redak
torių visai netinka tai profesi
jai; jie yra neapšviesti ir men
ko išsilavinimo žmonės, žinias 
iš užsienio bolševikų laikraščiai 
paduoda tokioj formoj, kad jas 
tik diplomatai tegali suprasti. 
Bendrai imant, pareiškė Ingu
lovas, laikraščiuose telpančios 
žinios skamba taip, kaip polici
jos protokolai.

Tai įdomus bolševikų spaudos 
įvertinimas. Ypač dėl to, kad 
taip kalba žmogus, kuris tą 
spaudą atstovauja, kuris yra 
komunistų partijos narys. Bet 
įdomiausias dalykas toj kon
vencijoj buvo tas, kad beveik 
visi redaktoriai prašė komunis
tų partijos duoti daugiau in
strukcijų ir nurodymų, kaip 
reikia laikraštį redaguoti. To
kiu budu aiškiai pasirodė, kad 
Rusijos spauda yra pilniausioj 
komunistų partijos kontrolėj. 
Ji atstovauja ne visuomenę, o 
bolševikų valdžią.

[Atlantic and Pacific Photo]

Grand Haven, Mich. — Michael Eicher, 40 metų amžiaus, 
kuris valtele perplaukė Michigan ežerą. Kelionėj jis išbuvo 27 
valandas.

Praeitą vasarą S. Dingol ap
lankė Rusiją. Kaip tik tuo lai
ku anglai buvo išdeportavę ru
sų prekybos delegaciją. Bolševi
kų laikraščiai didžiausiais ant- 
galviais skelbė, kad anglai ren
giasi kariauti su Sovietų Rusi
ja. Kadangi Dingol kaip tik ne
seniai buvo atvykęs iš Angli
jos, tai daugelis jo klausė, ar iš 
tiesų anglai jau mobilizuoja ar
miją. Tuo tarpu, sako Dingol, 
Anglijoj niekas apie jokią mo
bilizaciją nei ųemanė.

Tačiau pagyvenus Rusijoj 
mėnesį kitą, sako Dingol, daro
si suprantama kodėl rusai turi 
tokį keistą supratimą apie liku
sį pasaulį. Visas žinias komu
nistų spauda tempia ant savo 
kurpalio. Bolševikų spaudoj pa
saulis atsispindi taip, kaip krei
vame veidrodyj.

žinias iš užsienio bolševikų 
laikraščiams’ pristato valdžios 
telegrafinė agentūra, kuri yra 
žinoma kaipo “Tas”. Ta agen
tūra turi įvairiose pasaulio da
lyse savo korespondentus, ku
rie siunčia žinias. Tos žinios, 
kaip jau buvo minėta, dažnai 
yra netikslios. Be to, su prisiun
čiamomis žiniomis ceremonijų 
taip pat nedaroma: jas perdir
bama taip, kad jos atatiktų ko
munistiškai dvasiai.

Dabar grįžkime prie rabkorų. 
Konvencijoj vienas redaktorius 
pareiškė, kad rabkorai dažnai 
mėgsta neteisybę rašyti. Asme
niškai jis patikrinęs 831 rabko
rų korespondenciją. Pasirodė, 
kad iš jų 105 buvo visiškai ne
teisingos, 88 tik dalinai teisin
gos, 135 reikalavo papildymo ir 
503 buvo esminiai teisingos. 
Kitas redaktorius pranešė, jog 
jis' priverstas buvęs išsiuntinėti 
savo rabkorams specialius laiš
kus, įspėdamas juos, kad per
daug nemeluotų. Už rašymą to
kių žinių, kur teisybės mažiau 
tėra kaip 50%, jis grąsino juos 
paliuosuoiti nuo rabkoro parei
gų.

Vadinasi, meluok, bet meluok 
su saiku. Meluok taip, kad me
las bent šiek tiek butų į teisy
bę panašus*. Tokia laikraštinė 
dora didelio kredito bolševikų 
spaudai nedaro. —K. A.

Iš Lietuvos
Carišku kvapu atsiduoda.

Nė viena valstybė, nė vienas 
didesnis miestas neapseina be 
kalėjimų Be kalėjimų neapsei
na ir Lietuva. Jei nebūt gar
sųjį Kalvarijos kalėjimą laike 
karo kaip kokią tvirtovę vokie
čiai bombarduodami sugriovę, 
tai dar ir šiandien tas kalėjimas 
būt “garbavojamas.” Dabar, 
bendrai sakant, Mariaimpolė 
savo kalėjimu negalėjo pasigir
ti; buvo šioks toks suklypęs, 
priblakijęs ir išpendijęs, bet ir 
tas pats pereitą žiemą sudegė. 
Tai buvo beveik visos Suvalki
jos kalėjimas. Dabar visokius 
— didžius ir mažus prasikaltė

lius, silpnus ir stiprius nusi
žengėlius kiša į taip vadinamą 
“policijos skylę.” Ta “skylė” 
lai tikra skylė — esąs nedidelis, 
vos 10 ketv. sieksnių kamba
rys, o jame esą sukimšta apie 
30—40 žmonių. Suimtieji kaip 
tardomame kalėjime, sulig tei
sių, gali būti laikomi ne ilgiau 
24 vai., o dabar prasėdi, jx) mė
nesį ir daugiau. Šilto valgio 
negauną. Atsigulti nesą kur. 
Dienomis išleidžia į kiemą, o 
naktimis visus reikalus atlieka 
kalėjime. Oras nepasakomai 
bjaurus. Visokių gyvių, utėlių, 
blakių knibždėte knibžda. Bai
su klausyti ten buvusių pasako
jimo.

Nesenai, sako, į Mariampolės 
kalėjimą papuošlęs tūlo grafo 
sūnūs, daug gero Lietuvai pa
daręs ir už tai turėjęs bėgt iš 
Lenkijos, perėjęs sieną į Lietu
vą ir tapęs suimtas, kol viskas 
išsiaiškins, buvęs uždarytas j 
Mariampolės kalėjimą, tai to 
žmogaus plaukai atsistoję ir a- 
kys kaktoje iššokę. Sakęs— 
tokio kalėjimo nė Lenkijoje ne
są.

Kur žmoniškumas? Kur 20- 
jo amžiaus kultūra?

šio amžiaus kalėjimas, tai ne 
keršto, ne kankinimo, bet pa
taisos vieta. Kokia gali būt

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

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų Už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbtfs.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chlcagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
TeL Roęeevelt 8500

Parduodam

1-mus MORGIČIUS
mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
■ —e.. ■ ■ ................... ..... ... ■ ■■ i. — ............................................. ,>

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

yejTė vėl pakįlo. 
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą. 
Plįimame kasdien. • 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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pataisa* virš aprašytame kalėji
me? Čia pagedusj žmogų dar 
labiau pagadina ir visas kalėji
mo — kaip pataisos tikslas 
niekais nueina.

Yra neva kalinių globojimo 
draugija kur ten Kaune. Bet 
kasžin, ar ji kada žvilgtelia į 
provincijos kalėjimus. Reiktų 
į tai žvilgtelėti savivaldybei, nes 
jos lėšomis kalėjimas laikomas. 
Gal atsitikti, kad ir savivaldy
bės nariui gali prisieiti atsitūp
ti minėtame kalėjime. Bet, 
čia, matyt, kiekvienas tik sa
vim šios dienos reikalais tesi
rūpina. O kalėjimuose tegul 
blakės pra(4ika|»:ėiius graužia.

—Ka-lys.

Pidelis vargas mums — Lie
tuvoje gyvenantiems, kad ne
gauname visų Amerikos laik
raščių. štai gaunu iš Ameri
kos “Naujienas.” Turiu būti
nai gauti visus numerius. Bet 
per pusmeti, nuo pradžios 1929 
metų, sausio 1 dienos ligi liepos 
1 dienos, iš 150 numerių gau
ta tik 97 numeriai.

Negauta šių numerių: 1, 10, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 48, 50, 56, 57, 94,
95, 96, 97, 102, 104, 105, 106, 
109, 119, 120, 121, 123, 125, 
129, 136, 138, 148, 149, 150- 
Viso 53 numeriai nežinia kaip 
pražuvo — pavogti, konfiskuo
ti ar kaip kitaip dingo. Kadan
gi aš esu užsisakęs viso 5 
“Naujienų” ekzempliorius (ko
pijas), tai konfiskuojant man 
padaryta $7.95 arba 79 litai 50 
lietuviški centai nuostolio. Tai 
dar tik i/2 metų. O kiek pavogs 
numerių ligi pabaigos metų?! 
Tai skriauda! Ir negražu, ro-' 
dos, būti, tokiai turtingai val
džiai, vargšų piliečių popierga
lius grobstyti- Juk, rodos, ne 
Muravjovo laikus gyvename!

Vienas penkių skaitytojų 
suradę jas.

10 PIECE COSMETIC 
į SĖT $1.97

Thls Is a Famous Vivani Sot and in- 
cludos face powder, $1.00; Rougo, 75c, 
TIbbuo Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Pociai Astringont $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water $1.25, Pcrfuino $2.75, Bril- 
llantino 75c, Skln Whitoner 75c. Totai 
Valuc $12.00. Spocfal prlco, $1.97 for all 
ten pieces to introduce this line.

Vardas ..............................

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

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvcxą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvesų — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

MOKYKLOS NMBSS. 
BAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ 1INOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltesnle mo
kyklos merginoms apie «smo- 
ninfl higieną, patyrusi di|trik- 
to nurs4 nasak* t

‘'Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatoe, rei
kia uilaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mauk- 
Itinimas ir dieta turi bot var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.**

Hnjol galit vartoti Deliu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turtti 
butelį namie.
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Tarų Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Rietuvių republikoniškas 9 
vardus kliubas turėjo išvažiavi

mų liepos 21 dienų. Išvažiavi
mo vieta buvo Willo'w Springs 
aipielinkeje, p. Raibužio farmoj.

Svečių suvažiavo daug. (la
lėjo būti toli per šimtą mašinų. 
Didžiumą sudarė roselandiečiai, 
bet atvyko ir iš kitų kolonijų.

Kliubas parūpino gera muzi
ką, tad kas norėjo, galėjo pasi
šokti iki sočiai. Norintiems 
troškulį nuraminti nestokavo 
visokio “pieno”. Gi visiems 
svečiams — jauniems ir se
niems, vyrams ir moterims bu
vo tiek ir tiek žaismių.

Kliubas rengė šį išvažiavimą 
ne pelnui daryti, bet suteikti 
progos savo nariams ir drau
gams smagiai ir gražiai laiką 
praleisti. Biletai išdalinta vel
tui. Kliubas gavo (rokus, ku
rie nuvežė ir parvežė svečius 
taipjau veltui. Kliubui liks ir 
pelno iš išvažiavimo, bet, kaip 
jau buvo minėta, ant pelno ne
si vary ta.

Aibdnai imant, išvažiavimas 
pavyko puikiai. Visi buvo pa
tenkinti. O ko daugiau norėti, 
jei ■ išvažiavimo užduotis buvo 
suteikti svečiams tinkamos pra
mogos.

Keletas žodžių apie busimą 
kliubo darbuotę. 18 dieną rug
piučio lietuvių republikoniškas 
devintos vardos kliubas turės 
dar vienų šią vasarą išvažiavi
mų. .Jis įvyks Wildwood miš
kuose. Tai bus taipgi draugiš
kas išvažiavimas. Kalbama 
vieta randasi prie 127 gatvės, 
tarp Michigan ir Wentworth 
Avės. Vieta — tinkama išva
žiavimams. Yra platformė 
muzikai ir šokiams. Geriausia 
privažiuot i i tą vietą yra Miclii- 
gan gatves karais.

Vėliau, orui atvėsus, bus ren
giamas balius Strumilo svetai
nėje. Kliubas turės' šokius. Bus 
užkandžių. Pramoga rengiama 
nariams, jų šeimynoms ir arti
miems draugams. Manoma tu
rėti ir kalbėtojų. Bus vienas ki
tas svetimtaučių.

Dar vėliau — rugsėjo 2-rų 
I kliubas ruošiasi prie Walter 
Davis Field Days. Tai bus ame
rikonų ir lietuvių pasirodymas 
kartu. Lietuviai turi išrinkę ko
misiją tam apvaikščiojimui. 
Tarpe kitų programo punktų, 
bus vienas', kuriame pasirodys 
Karolis Požėla. Vieta — West 
Pullman parke. Visas Roselan- 
das bus išdekoruotas tom iškil
mėm. Į West Pullman

I kur eis programas, visi bus įlei

džiami veltui.
* * *

Teko kalbėtis su kai kuriais 
aktyvesniais kliubo nariais. 
Juos užtikau advokato Thomaso 
ofise, kur jie buvo susirinkę 
apkalbėti kai kuriuos vietos rei
kalus. Devintos vardos lietuvių 
republikonų kliubas, jei ne
klystu, susitvėrė 1924 metais. Į 
Į tą laiką, narių manymu, kliu* I 
bas nemažai nuveikęs' ir manąs 1 
dar daugiau nuveikti.

Gyvenant šioje šalyje, lietu
viams, kaip ir kitiems atei
viams, svarbu yra tapti šios ša
lies piliečiais. Ir kliubas tuo 
reikalu vietos lietuviams dau
giau pagelbėjo, nei kuri kita 
organizacija. Buvo laikų, kad 
pilietybės popieroms prisiruošti 
kliubo pamokas lankydavo po 
keletą dešimčių žmonių, šiam 
darbe daug dirbęs buvęs kliubo 
pirmininkas p. Misiūnas. Klu
bas padėdavęs gauti popieras 
savo tautiečiams visai veltui.

Toliau, Ros’elande yra skait
linga lietuvių kolonija. Daugu
ma vietos* lietuvių esantys na
mų savininkai. Nestoka įvairių 
biznierių. Randasi ir gražus bū
rys profesionalų. Tokiam lietu
vių skaičiui esant, suprantama, 
atsiranda visokių visokiausių 
interesų, kurie liečia jų turtą,

jų darbą, jų visą gyvenimą. Ir 
ot čia kliubo darbuotė pasidaro 
labai reikšminga.

Sakysime, reikia prižiūrėti, 
kad jėlos butų išvalytos. Kada 
vienas kuris pilietis atkreips 
valdininkų dėmėsi į nešvarumą, 
tai jie gal jo paklausys, o gal 
ir ne. Bet kada kreipiamasi tuo 
reikalu vardu kliubo arba kada 
žmogus pasisako esąs kliubo 
narys, tai valdininkai jaučiasi, 
kad turi klausyti. Mat, su buriu 
narių, ypač tokių, kurie priklau
so politinei organizacijai, reikia 
skaitytis.

Numatoma, kad Ręselande 
gyvena apie 1,300 lietuvių, ku
rie yra piliečiai, kurie balsuoja 
ir kurie tuo ar kitu budu pasi-

reiškia politiniame gyvenime. 
Daugiausia lietuvių gyvena plo
te nuo 99 iki 127 gatvės. Kai 
kuriuose presinktuose lietuviai 
yra precinktų kapitonai. Ta vie
ta nors ir nėra aukšta politinė
je miesto organizacijoje, vie
nok ji turi ne mažos reikšmės. 
Pavyzdžiui, jei esama kokio 
miesto darbo, tai jis greičiau
sia išdalinamas per presinkto 
kapitonų. Jei planuojama kas 
Veikti presinkte, tai atsiklausia- 

ma presinkto kapitono. Ir šiaip 
jau visokiais reikalais presink-

tų kapitonų atsiklausiama, kaip 
stovi dalykai apielinkėje.

Report.

Universal Restaurant
Musu virti e ni ai. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 Wcst 
31st st.

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.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.

4608 South Ashland Avenue
Netoli 4«th St. Chicago, UI 

O

Įvairus Gydytojai
>1 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.

VALANDOSi

Penki metai ima pada
ryti šį cigaretę

Nekurie dalykai yra pagaminami 
i kelias dienas. Pušis gali augti to
limam miške, bet už dešimties die
nu ji gali būti pardavinėjamu gat
vėje laikraščiu.

Te čia u.s kur kokybė yra svarbus 
faktorius, gamyba turi pereiti įvai
rius laipsnius, kurie kartais užima 
labai ilga laiką.

Pavyzdžiui, ima penkis metus, 
kad pagaminti Lucky Strike cigare- 
ta, kuri ius surukote j kelias minu
tes.

Ima penkis metus, kad surinkti ta
bako derliu — mažiausia penkių po-1 
gretinių metu derliu, kuris turi būti | 
sumaišytas, kad išgauti vienokią ko
kybe, delei kurios Lucky Strike ir 
yra pagarsėję. Tuo budu Lucky 
Strike išdirbėjai pašalina visokį ne
vienodumą, paeinanti nuo oro per
mainų — lietaus, giedros, šalnų ir 
kitu permainų, kurių tabako augin
tojas negali sukontroliuoti. •

Tikrasis procesas Lucky Strike! 
cigareto gaminimo užima devynias 
dienas. Tarp įvairių darbu yra ta-: 
bako sumalsimas, perleidimas taba
ko per augštos temperatūros kepini- 
mo krosnis, kur išimama iš tabako 
visokie nešvarumai ir pagaminamas 
ypatingas skonis ir paskui suvinio- 
jimas tabako i cigareto formą ir 
supakavimas.

Prie kiekvieno proceso eina nepa
liaujama inspekcija, o automatinės 
mašinos pašalina visokį palietimą 
žmogaus rankomis.

Tie rūpestingi žingsniai, kad pa
gaminti augštos kokybės cigaretą 
išaiškina kodėl Lucky Strike cigare-; 
tu sunaudojimas didėja daugiau, ne-1 
gu visų kitu cigaretu krūvoj painu: 
tu. Tai rodo ir federalinio Iždo De-! 
partmento paskelbtos skaitlinės.

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

ANTANAS ZICZKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugpiučio 3 dieną. 6:00 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukės 33 me
tų amžiaus, gimęs Naudvariu 
sod., Gaurės parap., Tauragės 
ap. Paliko dideliame nuliūdi
mo moterį Juzefą, dukterį Al
bina 13 m., sūnų Vaclovą 11 
m., dukterę Zofiją 8V2 m., broli 
Juozapą ir 2 švogeriu. Lietuvoj 
motiną Moniką. Kūnas pašar
votas, randasi 2001 S. Halsted 
St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugpiučio 6 dieną. 8:80 vai. ry
te iš namų i Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Ziczkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse r suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulinde liekame,
Moteris, Dukterys, Simus, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

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

3307 Aubum 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

R A YMON D TAMOŠIUNAS
EMM A GUMA I.1AUSKA1TĖ

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

DR. HENRY
DENTISTAS________

Danties J
Ištraukimas v 1 
BE
SKAUSMO 1
63X9 So. Halsted St.

Vienos durys 1 Mauro nuo elevatorio. 
Atdara nuo S:30 ryto iki D vakaro. 

NedGlioinis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidins. 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---- O—

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milvvaukee 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 Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE 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 Avense • 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 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. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom 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.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugpiučio 3 dieną. 6:30 valandą 
vakare, 1929 ‘m., sulaukės 3 
metų 2 mėn. amžiaus, gimęs 
Chicagoj (mirė netikėta mirti
mi — užmuštas troko). Paliko 
dideliame nubudime motiną 
Petronėlę, tėvą Antaną, broli 
Petrą, dėdę ir dėdienę Juozapą 
ir Elzbieta Bukantai, dėde ir 
ciocę Joną ir Veroniką Bud- 
drius ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3746 Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugpiučio 7 dieną, 10:00 vai. 
ryte iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Raymond Tamo
šiūno gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

•Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

pasauliuPersiskyrė 'su šiuo 
rugpiučio 3 dieną, 12 valandą 
pusnaktyje, 1929 m., 
7 
j e 
tėvus Bruno ir Alma Gumą- 
bauskus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 8330 So. Keri’oot Avė. 
Telephone Vincennes 6380.

sulaukus 
m. amžiaus, gimus Chicago- 

Paliko dideliame nubudime 
Bruno ir 
is. Kūnas

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugpiučio 6 dieną, 2 vai. po 
pietą iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Emmos Guma- 
bauskaitės giminės, draugai ir 
pažįstami . esat nuoširdžiai 
kvečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir asisveikinimą.

Nuludę liekame,
Tėvai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, Tel. Victory 
4088.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tonas sulskis
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kaina.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones.

Atdara diena ir nakti.
8757 Houston Avė.

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

----- o-----
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Dvimetinės Sukaktuves

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

3265 So. Halsted St.

Phone Boulevard 1401

DR. Y. 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.

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. Fran'klin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

ŽMOGAUS
AKIS

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Barboros Budrikienės
(Iš namų Razmaitė)

Mylėjome Mes Jų Gyvų, Nepamirškime Nei Mirusios.
Mirė Rugpiučio-August 8 d., 1927 m.

Jau dveji metai sukako, kaip musų mylima Barbora, 
žmona ir motina likosi ištraukta iš musų gyvųjų tarpo. 
Nerandam tinkamų žodžių, kad butų galima išreikšti tų 
gilų skausmų širdies, tų baisių žaizdų gyvenimo ir liū
desio pas vyra ir vaikus. Tegul suteikia jai Visagalis 
lengvų šios šalies žemelę Jos širdingam atminimui, už 
velionės siela atsibus Šv. Mišios su* ekzekvijoms šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. Ketverge, Rugpiučio-August 8 d.. 
7:30 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiami visi pažįstami 
draugai ir prieteliai, ypačiai tie< kurie dalyvavo velionės 
laidotuvėse nepatingėti atvykti į virš minėtas pamaldas.

Liekam giliai nuliūdę,

VYRAS IR VAIKAI.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

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

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

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

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

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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
Narnų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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

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

Telephone 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.'

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau: ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
* lės.

OFISAS:
W. 18th Street 

Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 3. Halsted St 
Tek Victory 408a

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 

aparę šventadienio ir ketvirtadienio

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 3200

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. Lą 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 F.epublie 7863 
CHICAGO. ILL

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. I 
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 i iki 5 vai. vak.
Locųl Office: 1900 S. Union Ava 

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



L

Tarp Chicagos ij
Lietuvių ||

Rytoj bus pikniko 
aprašymas

Kadangi šios dienos numeris 
atspausdinta ankščiau, negu pa
prastai, tai nesuspėta parašyti 
apie ‘“Naujienų” pikniką, ypač 
apie gražuolių kontestą — kuri 
merginų laimėjo pirmą prizą, 
kuri antrą, trečią, kokias do
vanas gavo ir tt. Aprašymai 
tilps rytoj.

marškiniai seniai neplauti, vei
das dar seniau. Kelnes su lo
pais. Plaukai žili. Bet sukrapš
tė jisai $2.20 vidun įeiti ir po
rą dolerių betui nusipirkti, ir 
dabar laukia, kad prasidėtų 
lenktynės*. Jo mylimiausias ark
lys šį kartą neapvils jį. Su 
dviem doleriais jis laimės kele
tą desėtkų, o su tais.— kelias 
atviras į turtus, į patogų gyve
nimą, j ramią senatvę — puikią 
rezidenciją, šoferius, liokajus, 
ir tt. ir 'tt.

Bridgeport
Jaunas Tamošiūnų sūnus 1 

mond užmuštas t roko
Ray-

Pereitą šeštadienį skaudi ne
laimė ištiko Antano ir Petronė
lės Tamošiūnų, gyv. prie 3746 
Union A ve., šeimyną: apie 6.30 
vai. vak. liko užmuštas jų jau
nasis sūnūs Raymond, 3 metų 
amžiaus. Jis tapo suvažinėtas 
troko prie 36 ir Emerald gatvių. 
Buvo dar nuvežtas i St. Paul li
goninę, bet buvo jau miręs. Ko
ronerio tardymas bus šiandie, 
10 vai. ryte, S. P. Mažeikos kop
lyčioj. |

Jaunojo Raymondo laidotuvės 
bus’ trečiadieny, rugp. 7 d., 10 
vai. ryte iš namų į Tautiškas 
kapines. Laidotuvėms patar
naus graborius S. P. Mažeika.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Arklių lenktynėse visi gera
širdžiai, laimės vieni kitiems ne
pavydi. Taigi ir musų nigeris 
nusitveria kokį tai baltveidį vy
rą už alkūnės. Kuone verkda
mas jisai prašo nepažįstamą 

I jam vyrą betuoti už tą arkliu
ką, kurį jisai pats, nigeris, pa
sirinko.

Jis žinąs, jisai, jaučiąs, kad 
jo arklys išbėgs. O tik pažiūrėk 
į lentą, ir pamatysi, kokią krū
vą pinigų atneš, kai išbėgs. Ji
sai, nigeris', teturi tik du dole
riu, o jeigu kas padės $10, $20 
arba ir $100 — vai nusileis for
tūna su sykiu!

Lipame aukštyn, kad geriau 
matyti savo pačių moksliškų si
stemų vaisius. Pralenkiame se
nutę. Ji vos pajėgia užkelti ko
ją ant aukštesnio laipto. Sukry
pus vargše. O jr žilų plaukų 
kniupštys matosi iš po senos 
skrybėlaitės. Gal būt serga reu
matizmu.

Ko ji atvyko čia? Ko ji trokš
ta? Jos vieta namie, už pečiaus, 
kaip sako Lietuvos ūkininkai. 
Bet ji čia, kartu su mumis ir 
kitais, ir, tu r būt, 
tikslais. Kai kurie 
nūs.

Bet štai pasirodo 
arkliukai. Per minia
perbėga. Dar kiek laiko, 
liukus jojama prieš publiką. 20 
ar 25 tūkstančiai žmonių paky
la iš vietų ir jau nebesėda.

Arkliukus statoma į eilę. Jie 
nesiduoda. Vienas-kitas iššoka 
pirmyn. Juos stumiama atgal. 
Vienas-kitas iš minios, girdėt, 
atsidusta — there goes my 
money! Kas atsitiko? Matote, 
arklys išbėga iš eilės, jį stu
miama atgal, jis spardosi, jis 
nuvargsta, ir jau kitas pralenks 
jį!

tokiais pat 
turi žiuro-

NAUJIENOS, Chicago, IU.
..........................................I Į iii

gaudome vėją laukuose.
Bėgimas pasibaigė. Nuliūdę, 

•tyliai lipame žemyn. Einame į 
automobilių.

Aš mąstau: $20 pirma pamo
ka. Mokslas ir patyrimas bran
giai kaštuoja... Kas brangiau — 
pokeris ar arkliukai, negaliu 
pasakyti, ba pokery neturiu pa
tyrimo. —Reporteris.

Chicagos Chronika
Rašo Julius Nemunas

Musų bizneriai
Iš musų biznerių vien tik real- 

estatininkai šiek-tiek organizuo
ti; kiti gi bizniai tai palaida 
bei padrika spėka. Jeigu jau 
neatskiromis šakomis sulig biz
nio organizuotis — vertėtų nors 
bendrai visiems lietuviams biz- 
neriams dėtis' prie Liithuanian- 
American Chamber of Com- 
merce, tuo budu paskaitlinant 
šią organizaciją lietuviškais biz
niais, kad bent ką galėtų rim
tesnio imties dirbti. Minėtos or
ganizacijos prezidentas yra p. 
Joseph J. Elias, Universal State 
Bank prezidentas, o sekretoriu
mi* auditorius J. P. Varkala. 
Kad plačiau patirti apie šią or
ganizaciją bei jon prisidėti — 
reikia kreiptis pas p. J. P. Var
kala, 3251 So. Halsted St.

kiek man yra žinoma iš prityri
mo, tai valdybų užsispyrimai 
nedaleisti prie vienijimos. Pir
mininkas laiko sau už garbę bū
ti pirmininku — susivienijus 
su kita organizacija gal netekti 
garbingo “džiabo”; tas' pats su 
sekretoriais, na o kasininkas 
dar daugiau yra vienijimuisi 
priešas — pas jį draugijos tur
tas. Pertat niekuomet valdyba 
nei papabando išaiškinti na
riams, kad jų organizacijai grę- 
sia pavojus, bijo apie tai pri
siminti., o jeigu iš narių bando
ma tas klausimas ir kelti susi
rinkime, tai nėra apie tai dalei- 
džiama nei kalbėti.

Laikas pašalpinių draugijų 
viršininkams, eiliniams? nariams 
bei visiems tiems, kuriems rupi 
pačių narių labas, eiti prie vie
nijimo draugijų ir sudarymo to
kios tvarkos, kad senieji drau
gijų nariai nebūtų nuskriausti.

PAVARGĘS?
Prastas apetitas? NervIBku- 

„ Nepasiduokit. Leis
kite Severa's Ksorka, ver
tingam Vlriklnlmo Ir laxa- 
tyvlarn tonikul, pagelbėti 
jums atgauti naują gyvu
mą Ir sugrąžinti Jus ant 
kelio j sveikatą. Paprašyk 
savo nptiekinlnko duoti 
jnmH bonki) Alandle.Sevęra’s 
ESORKA

Pirmadienis, rugp. 5, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA , moteris prie na

mu darbo Willow Springs. III. Tu
ri būti be šeimynos. Reikės pagel
bėti virtuvėje, $15.00 į savaitę, val
gis ir guolis. Atsišaukite tuojaus. 
Telef. Willow Springs 62, JOHN 
MIKNIS.

Educational
Mokyklos

Financial
Finanaai-Paakoloa

(Arkliukai — mokslius brangiai 
kainuoja)

lenktynių 
šiurpas 

Ark-

SPECIALIAI Vasarok 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 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR
Persikėlė į

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
904 Kimball Bldg. 
St. ties Wabash 
Webster 7188 
skaičius mokinių 

priimama.

IŠMOKIT murininkystės, pliaste- 
riavimo su statybos kontraktoriais. 
Matykit mus, ar dirbdami ar be dar
bo. Illinois Building Trades, 2000 
So. Clark St.

o

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

-------O——

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučid 

1 dienai.

PAMOKOS

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

2281 West

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

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

10 PATARNAUTOJŲ koteliuose, 
$65 i mėnesi.

25 veiterkų, $25 j savaitę.
5 indų plovėjų, $18 j savaitę.
10 mungle ir prosytojų skalbyklo

se, $18 i savaitę. •
Taipgi daug kitų geni vietų ir 

darbų.
ACCURATE EMPLOYMENT,
6311 S. Halsted St., 2 floor

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Business Chances 
Panjavimei Bizniai

BUČERNĖ — Meat Market. Pus
dykiai parduosiu visai pigiai arba 
mainysiu i lota. Kas pirmas tas 
laimės. Biznis randasi Ciceroįe.

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

- —■ o-------

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

PARDAVIMUI kendžių Storas, 
lengvo groserio, saldainių, Ice Cream 
cigarų ir mokyklos reikmenų. Prie
šais mokyklų. Labai pigiai. Ren
dos $20, du kambariai pagyvenimui. 
Lysas kaip jus norite.

2012 S. Peoria St.

PARSIDUODA pigiai grosemė, 
kendžių ir minkštų gėrimų krautu
vė, 4 kambariai pagyvenimui, 3400 
So. Union Av.

Keletas metų atgal kreipiaus 
į vieną draugą prašymu išmo
kinti mane pokerį lošti. Jisai 
pareiškė, kad mokslas brangiai 
kainuojąs. Nenorėdamas' daug 
spendyti. taip ir neišmokau po- 
keriuoti.

Dabar kai kuriuos chicagie- 
čius pagavo kita mokslo šaka 

arkliukai. O kadangi mokytis 
nėra vėlai niekuomet, tai ir aš 
sumaniau įgyti, šiek-tiek paty
rimo šitoje mokslo šakoj. Mato
te, nugirdau, kad arkliukų 
mokslas suteikia žmogui ne tik 
patyrimo, bet ir turto: jei pra
dėsi su dešimčia dolerių ir loši 
arkliukus prisilaikydamas mok
sliškų taisyklių, tai į mėnesį 
laiko bus vertas' dešimtį tūks
tančių dolerių, į porą — 30, į 
trejetą — 60 tūkstančių. Vis 
kiekvieną mėnesį dvigubai tur
tingesnis.

Well, gerbiamieji, pagunda 
didelė. Ir pasitaikius progai, 
kartu su pačiais mandriausiais 
profesoriais, nuvykau į Haw- 
thorne (ar kaip jis vadinas) 
lauką. Ir ne tik pagunda kelio
nei paskatino mane ir patriotiz
mas. žiūrėkit — iki šiol, kiek 
man žinoma, mes lietuviai ne
turime nė vieno pilno milionie- 
riaus Amerikoj. O aš aps’kaitlia- 
vau, kad moksliškai vaikydamas 
arkliukus tapsiu milionierius 
ne ilgiau, kaip j pusę metų. Ot 
ir bus visai lietuvių tautai gar
be!

Nuvažiavom. Dar kely man 
pradėjo siūlyti visokius lapelius 
su rodą, už kurį arkliuką be- 
tuoti. Tik pirkit lapelius ir be- 
tuokit, kaip nurodyta, o krūvas 
pinigų jūsų!

Bet kur čia pirksim: mes pa
tys išradom mokslišką sistemą 
milionus padaryti trumpu lai
ku. Ypač trumpu laiku!

{važiuojam į kiemą. Broleliai 
jus mano: žmonių knibždėte 
knibžda. Būriai jų sustoję prie 
lentų, kur surašyta, kokie ark
liai šiandie ištraukti iš bėgimo. 
Vyrai, moterys, seni ir jaunes
ni. O kitas 'tėvas ir savo dešim
ties metų sūnelį atsivežęs aiš
kina jam paslaptis, kaip galima 
padaryti milionus lengvai ir 
greitai Tėvas ruošia sūnų gyve
nimo mokyklai jau pačiose jau
nose dienose.

Antai ot nigeris. Nuskuręs:

Bet štai įuosta pertraukta. 
Raudona flagė nukrito. There 
they go! - išsirengia iš mi
nios. “O my!” pasigirsta mote
riškas vaitojimas. Kas atsitiko? 
Well, arkliukas, už kurį ji beta- 
vo, pasiliko trečiuoju. Moteriš
kė atsisėdo, lyg replės butų su
spaudę jai širdį. »

Arkliukai jau kitoj lauko pu
sėj. Jau trečdalis distancijos 
tepaliko bėgti. Minia pasiunta.

“Kajuga, Kajuga, Kajuga!” 
šaukia šimtai, o gal ir tūkstan
čiai balsų, šaukia kiek tik plau
čiai leidžia. “Locust, Locust, 
Locust!” ar kurį kitą vardą 
šaukia kiti, šimtai ir tūkstan
čiai. Kažin kas nutvėrė mane 
už kalnieriaus ir purto, tartum 
jis butų raitelis, o aš arklys. 
Pasilenkiau, kad kartais neuž
važiuotų plaštakų į ausį, idant 
greičiau bėgtų.

Nuliūdau ir aš. Mano du do
leriai nuėjo velniop. Tiesa, ma
no arkliukas atsiliko 
sprindį, bet, anot vieno 
daktaro, yra visviena 
sprindį ar per mylią.

Susėdę mes darome apskaičia
vimą, kodėl musų arkliukas ne
išbėgo. žiūrime, kur musų moks
las padarė klaidą. Pasirodo, 
kad viską apskaičiavom ir iš- 
mieravom kaip reikia, o tas šel
mis arkliukas ėmė ir pasiliko... 
per sprindį! Ar ne pikta? •

Ahtras bėgimas. Vėl itas pats 
sujudimas, vėl tie šauksmai, 
džiaugsmas vienų ir liudėsis ki
tų. Mes išlaimėjom po keletą 
dolerių, bet gatavi krimsti sau 
pirštus, kad permažai betavom. 
Tai vis nepasitikėjimas mokslu 
— moksliniu betavimu ant ark
liukų! '

Trečiame bėgime sudėjom po 
daugiau — prakišom! Ketvirta
me — taipjau! Kažin kokia vel
niava pasidarė su moksliniu be
tavimu. Skubiai rokuojame vėl 
ir vėl dedame pinigus —■ ir vis

Lietuvių Inteligentų Ratelis
Šis Ratelis, geriau žinomas 

kaipo Chicagos Lietuvių Ratelis, 
artinanties žiemos sezonui, tu
rėtų pradėti rūpintis, kad i sa
vo eiles Įtraukti didesnį skaičių 
lietuvių profesionalų ir padėjus 
rimtą pamatą kultūrinio darbo 
plėtotai. Intelektuališkų spėkų 
Chicagos lietuviuose nėra stoka, 
tik deja, kad tos spėkos apmi
rusios, Neveiklios; pertat inteli
gentai turėtų susirūpinti inteli
gentais vieni antrus išbudin
ti, įtraukti i kultūrinį darbą — 
darbo yra devynios galybės, bet 
stoka norinčių dirbti. Atsipra
šau labai pakarniai, kad aš kaip 
ta yla iš maišo, lendu ne į savo 
reikalą. Juk aš ne ratelietis ir 
ne inteligentas, bet pasivėlinu 
kištis ten, kur mano kišimos 
gal visai nereikalingas*. Well, 
man prisimena Chicagos “Auš
ros” gyvavimo laikai — tada in
teligentiškų spėkų lietuviuose 
veik šimteriopai buvo mažiau, o 
abelname lietuvių švietimo dar
be jie yra atlikę milžinišką dar
bą. Tiesa, tais laikais musų in
teligentai nemokėjo golfo lošti, 
nemokėjo taip gerai pokeriauti 
arba šakmatauti, bet jie mokė
jo gana tiksliai prelekcijomis, 
referatais ir t. t. šviesti lietuvių 
liaudį.

Musų palaipinės diaugijos

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

prasidės rugpjūčio 1 dieną
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

tik per 
lietuvio
ar per

perspėjimai 

perspėjimai 

perspėjimai

ren-

ren-

ren-

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.

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

arba $300, imamo legali nuolimtį. 
Pinigus gausite i 12 Talandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampai Herinitacce Ava.

PARDAVIMUI gera bučemė. Tu
ri būti parduota greitai iš priežas
ties menkos sveikatos. Victory 5774.

29
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Automobiles

ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalia patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dieni) 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina. 
Gaukit apdraudę pigesne kaina. 
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupė advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

29

BL’ICK coupe 5 pas............................ $1350
BU1CK 5 pas. . ............. ............... $975
JIUICK Sodan—Standard RargenaH
ESSEX ..................    $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAK1.AND Landeau Sodan ..........  $395
FORD — Tudor ..............................  $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.
Triangle 9330

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHTOANE; 2 my
lios iki Niles; % mylios ant St, Joe Rivcr; 
geras 9 kambarių namas; daržinė, gara
žas, uobohų sodnas, kietas kelias eina pro 
šalt, 

išmokėjimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie St.
Tel. Franklin 4465

$3

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

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

Adresas .............. ...................................
City of Chicago Landlords 

Association
4650-52 So. Ashland Av.

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

ŽEMES, Farmos, Rezortų vietos. 
Žemos kainos. Lengvos sąlygos. Rei
kalingi agentai. Rašykite A. W. 
Blom. Menominee, Mich.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pasažierių karas, ant Ice Cream, 
Nations, kendžių arba lengvo deli- 
catessen Storo, 4455 So. Fairfield 
Lafayette 4386.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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.

TURIU PARDUOTI $1200 grojik- 
lį pianų už $120; suolelis, rolės, J. 
Sweda, 6136 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Nainai-Žemė Pardaviinui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu mi&ku 

sala ant Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi
cagos, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse, šokiam paviljonas, Cottages — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS.
1134 W. 69th St.. Wentworth 804 7

Specialistas gydyme chroniškų ir aauju U 
pj. Jei kiti negalšjo jumis išgydyti, atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi 
tnas atidengs Jūsų tikrą ligą ir iei aš apsl 
imsiu jus gydyti, sveikais jums eugryl. Ei 
ktt pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
caiutiao iBegaaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rrt« iki 1 po platų.

Regis neapsiriksiu pasakęs, 
kad Chicagoj e yra virš šimto 
įvairių pašalpinių lietuvių drau
gijų. Daugelis jų yra merdėjau
čiame stovyje. Po metų kitų di
džiumos šitų draugijų jau ne
bus. Nariai, mokėję į draugijas 
daugelį metų, bus skaudžiai ap
vilti — nebus pašalpos ligoje ir 
pasimirus palaidojimui pomirti
nės. Pašalpos draugijoms atėjo 
rimta valanda — ypačiai drau
gijų viršininkai privalo rimtai 
susidomėti, kad savo organiza
cijos nariams nepadarius nuo
skaudos. Viena išeitis, kad pail
ginus savo organizacijos gyva
vimą, tai vienytis pašalpos 
draugijoms Į daiktą, pataisant 
Įstatus, nors dalinai, nustatant 
mokesčių mokėjimą sulig inšiu- 
rence principo. Iš virš šimto 
esamų draugijų sudaryti bent 
dešimtį — sunešus* spėkas krū
von, galima butų tiksliau išplės
ti veikimą, gauti naujų čiagimių 
lietuvių ir lietuvaičių j draugi
jas ir tuo budu išgelbėti orga
nizacijas nuo mirties.

Viena didžiausia kliūtis suvie
nijimui pašalpinių draugijų,

20 st

P'
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CONTRACTORS

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

J0SEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 

c KONTRAKTORIUS ’
4556^ RockweII Chicago, JI1L

GERB. Naujienų skaityto
jos it skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

A. ANDERSON
7139

dykai.

• So. Rockwell St. 
Hemlock 6140

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbą mieste. Kedzie 5111.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GU.RSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Renublic 7869

Financial
Finanaai-Paskoloa

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 Ava.

ir

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

KAURAI $5, gasiniai pečiai $5, 
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se
tai $10 ir augš., 6 šmotų saulės se
klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, 
day beds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, stroleriai. Gauger 
Furn. Co., 541-43 E. 61st St., prie 
St. Lawrence gt

--- o----- -— 
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.

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

bungalovv ant 88x270 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 in
formacijų telefonuokit.

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

For Rent
PASIRENDUOJA 3 ruimai — 

mažai šeimynai arba stogeliams, 
šviesus ruimai, 946 W. 31 PI. 2-ros 
lubos.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ
Pusė bloko nuo gatvokario, arti 

dviejų katalikiškų 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.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai Rali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimai pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindeliu 
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 trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu budu juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
. Susivienijimas

Gossard Building’
Room 301

Rush and Ohio Sts.
Mašinistas, 70c. i valanda.
Wringer man. $25 i savaite.
Washman $80 i mėnesi, kambarys 

ir valgis.
2 karų patarnautojų $60 i mėnesį.
Houseman pagelbininkas $100 i 

mėnesi.
ACCURATE EMPLOYMENT
6311 S. Halsted St., 2 floor

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

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

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Tuoj i pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš
grįsta alėja.

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

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuviu apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gerą bargena. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

PARSIDUODA modemiškas 6 kam
barių bungalovv, 2 flatu namas iš 
užpakalio. Labai, graži vieta. Ma- 
tykit savininka.

4424 So. Mozart Street

6 KAMBARIŲ kampinė bungalow, 
2 karų garažas. Gatvės ir elė ištai
sytos ir išmokėtos. Savininkas 5800 
S. Francisco Avė., Republic 9465.

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
rį!) bungalow, Bellwood, III., 60 pė
dų lotas, geroje vietoje, mažu įmo- 
kėjimu už $7,500.(K). Savininkas ST. 
DRUSEIKA. 20.38 W. 22nd St.

PARDAVIMUI namas, 13 flatų, 
6200 Champlain Avė., kampinis, pie
tinėje daly Chicagos, vienoj iš gra
žiausių apielinkių; 3 po 6 ruimus, 
3 po 5 ruimus ir 7 po 4 ruimus. 
Rendos neša $10,300.00 i metus. 
Morgičių vienas ant 5 metų, šau
kite savininka tel. Fairfax 4899,




