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Romos kunigų ir jė
zuitų pastangos vėl 
užvaldyti Costa Rica
Reikalauja katalikybes moky

mo mokyklose, subsidijų ir 
protestonų persekiojimo.

SAN JOSE, COSTA RICA,
rug’p. 5 <1. Apie 50 Romos ka
talikų kunigų įnešė peticiją
(’.osta Rica kongresą, reikalau
dami atšaukti uždraudimą, ku
riuo yra uždrausta jėzuitams 
grįžti į tą kraštą ir reikalau
dami pripažinti Romos katalikų 
tikybos mokinimą valstybinėse 
mokyklose priverstinu.

Peticija remiama tuo, kad 
Costa Rica konstitucijoj esą pa
sakyta, jog Romos katalikybė 
yra valstybinė religija, todėl ir 
turinti būti pripažinta kaip 
valdiška institucija.

Nežiūrint, kad Romos bažny
čia gauna iš valstybės piniginę 
paramą ir algas ir 5 kunigai 
yra kongreso nariais, tačiaus 
kongresas tos peticijos nepri
ėmė.

Prezidentas Gleto Gonzales 
Viquez pareiškė, kad jėzuitų 
sugrįžimas jį perima šiurpu. 
Katalikai tą pareiškimą puolė 
piktai kritikuoti. Nesenai įneš
tas Į kongresą katalikų bilius, 
kuriuo reikalaujama uždrausti 
protestonų misijas krašte ir ne
leisti jiems turėti savo moky
klų, kurios buvo palaikomas 
Metodistų ir lankomos Ameri
kos bei Anglijos kilmės vaikų.

Moters vieta prie 
vaikų ir pečiaus

Tokia yra Italijos diktatoriaus 
valia

ROMA, rugp. 5 d. — Turėti 
moteris, dalyvaujančias politi
koj, prekyboj, biznyje, pramo
nėj ir profesijoj, butų didžiau
sias nuostolis italų veislei, pa
reiškė “ilduce” Mussolini: mo
terys, kurios’ rūpinasi tik savo 
vaikais, jų sveikata ir auklėji
mu, bei padeda savo vyrams į 
kasdienio gyvenimo kovoje, yra 
rūšis, kurių Italija pageidauja.

Italijos moterys ne kiek tų 
teisių ii- 'teturėjo. Joms buvo 
suteikta teisė rinkti i savivaldy-Į 
bes, bet savivaldybes panaiki
nus, ir tų teisių nebeteko. Mo
terys gali rinkti j kai kurias 
darbininkų unijas, bet pačiosj 
renkamos negali būti. Moterų' 
inteligenčių profesionalių labai 
mažai tėra.

Fašistai turi įsisteigę tam 
tikrų moterų organizacijų, kaip 
tai “Mažoji Italijos Mergaitė”, 
“Jauna Italijos moteris”, bet 
jų visų tikslas — ruoštis pa
gimdyti kuodaugiausia fašistu
kų.

CURICO, CHILE, rugp. 5 d. 
Curico apylinkėj, kuri yra apie 
150 mylių j pietus nuo Valpa- 
raiso, pereitą naktį įvyko smar
kus žemės sudrebejimas, kurs 
labai išgązdino gyventojus, ta
čiau nuostolių nedaug tepadarė.

Chicagai^h- apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Nepastovu; galimas lietus su 
perkūnija; temperatūra be ypa
tingų permainų. Vėjas vidutinis, 
švelnus.

Vakar temperatūra buvo 
70—72.

Saulė teka 5:28, leidžias 8:04.
Mėnuo teka 9:58 ryto.

Kaina 3c

Vokietijos fašistai 
susivienijo su 
monarkistais

Alaus bonkų susirėmime už
mušta 2, sužeista virš 20.

hHUREMBERG, Vokietija, 
rugp. 5 d. — šiame Bavarijos
mieste paskelbtas apgulos sto-

j vis po to, kai įvyko kruvinos
riaušės, kuriose du užmušti ir 
virš 20 sužeista laike hitleristų 
demonstracijų.

Audra prasidėjo, kada hitle- 
ristai bedemonstruodami pradė
jo užgaulioti republikonus. Po
licijai įsimaišius, hitleristai pa
leido j policiją visą kanonadą 
tuščiomis alaus bonkomis. Poli
cija paleido šūvius.

Tame parade 120,000 unifor
muotų hitleristų maršavo gat
vėmis, vedami savo vado Adolfo 
Hitlerio (vokiškųjų fašistų stei
gėjo), šalę ėjo kunigaikštis Au- 
guts Wilhelm, buvusio kaizerio 
sūnūs ir abudu Stahlhelmo 
(plienkepurių) monarkistų or
ganizacijos vadai, Duesterberg 
ir Seldt.

Tai yra pirmas kartas, kada 
Vokietijos fašistai susibrolavo 
su Hohenzollernais ir Stahlhel- 
mistais. ,

Amerikoj susekė 
“Sovietų Respu- 

bliką”
Visi komisarai ir komisarės su

imti už vaikų kankinimą

SAN BERNARDINO, Cal.,j 
rugp. 5 d. — šešios moterys ir į 
vienas vyras suimti, kaltinami l 
dėl įsteigimo “miniatiūrinės So-I 
vietų respublikos” Suvienytose 
Valstijose ir bolševikinimo vai
kų slaptoj vasarinėj kempėj, 
kalnuose. Dar šeši ieškomi. Vi
si suimtieji ir ieškomieji žydų 
tautybės’.

Policija surado daugybę vai
kų nuo 6 ligi 18 metų amžiaus 
gyvenant kempėj labai blogai i 
aprengti, mieganti bendrose, ne
padengtose lovose, nešvariai. 
Vaikai kasdien mokinami bol
ševizmo. “Respublikos” vedėjai i 
užprotestavo, kad kempėj nebu
vę mokinama komunizmo, ta
čiau rasta galybės komunistinių 
giesmių knygų, iš kurių vaikai 
buvo verčiami kas rytas giedo
ti.

Pusė Anglijos audė
jų linkę derėtis

Spauda aštriai kritikuoja fabri
kantų viduramžiškus metodus

LONDONAS, rugp. 5 d. - 
Galimybė susitaikinti ir baigti 
audėjų streiką pasirodė, kada 
dalis darbininkų, skaičiuj 230,- 
000 išreiškė palinkimą derėtis, 
sutikdami leistis ligi 5% algos 
sumažinimo. Tačiau viskas pri
klauso nuo verpėjų ir audėjų 
organizacijų, kurie kuomažiau- 
sia terodo kompromiso.

Anglijos spauda atvirai smer
kia audyklų savininkus dėl jų 
blogo šeimininkavimo, netiku
sios administracijos, nesugebė
jimo pritaikinti moderniškus 
metodus audimo industrijoj. 
Lancashire audyklos tebeturin
čios mašinai, kurios tiktų bile 
kuriam muzėjui, parodyti kaip 
fabrikai atrodė šimtmetį atgal.

PARYŽIUS, rugp. 5 d. Pra
nešama, kad Poincare sveikata 
po operacijų jau spėjo tiek pa
gerėti, kad nebebus skelbiama 
biuletinių dėl jo sveikatos.
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Paveiksle parodoma viena Darbino miesto gatve

Dvi diktatūros vienoj 
valstybėj nesutelpa
Italijos fašistai vėl sukonfiskavo 

popiežiaus jėzuitų laikraštį. 
Aštrus jėzuitų protestai prieš 
fašistų cenzūrą.

ROMA, rugp. 5. — Jėzuitų 
laikraštis Civilta Cattolica ren
giasi atspausdinti policijos pre
fekto dekretą, kuriuo konfiskuo
tas paskutinis to laikraščio lei
dinys’ už kritikavimą Mussoli- 
nio bažnytinės politikos.

To laikraščio redaktorius tė
vas Rosa, paraše atsakymo laiš
ką policijos prefektui, karštai 
protestuodamas. Jis pasiuntė to 
savo atsakymo korektūras pasi
skaityti pačiam popiežiui ir fa
šistų vyriausybei ir Italijos’ at
stovui prie šventojo Sosto. Ta
čiau Romos policija atsiuntė sa
vo komisionierių į Civilta Ca
ttolica redakciją, kurs griežtai 
pareiškė, kad bematant bus kon
fiskuotas ir kitas to laikraščio 
numeris ir gal būt bus uždary
tas pats laikraštis, jei bandys 
dar įdėti panašius straipsnius, 
o patį tėvo Rosa straipsnį kon
fiskavo lig dar į laikraštį ne
įdėjus.

Tėvas Rosa vėl protestavo, 
kodėl nekonfiskuojami fašistų 
laikraščiai už kritikavimą Vati
kano politikos.

žmogžudžiai padeda 
“sausiesiems”?

LAPEER, Mich., rugp. 5 d.
Vakar rytą anksti trys užsimas
kavę banditai užpuolė vieno gy
ventojo Ralph Western namus, 
užmušė patį Western ir sustatę 
į eilę apie 10 kitų namuose gy
venusių žmonių, apiplėšė. Radę 
4 bonkas vvhisky pasiėmė, o vi
są alų ir kitą degtinę išpylė į 
kiemą.

9 prigėrė valtimis su
simušus

OSTENDE, Belgija, rugp. 5 
d. — Vakar susidūrė uoste dvi 
valtys, pilnos žmonių, žuvo 6 
moterys, 2 vaikai ir 1 vyras. 20 
tapo lengviau sužeisti. Kiti iš
gelbėti atskubėjusių pagelbon 
laivelių. •

Miškų gaisrai Ame
rikoj •

CRANDON, Wis. rugp. 5 d. 
Virš 500 žmonių dirba gesinda
mi miškus Wisconsin šiaurės 
rytuose. Daug naujų miško 
gaisrų pranešta Silver Lake ir 
Peshtigo upės apylinkėj. Ocon- 
to county miškų gaisrai pri
veikti su pagelba lietaus.

Keturi studentai valty
je per Atlantiką

IIORTA, Azores, rugp. 5 d. 
Vakar čia apsistojo 46 pėdų lai
velyje 4 studentai iš Cornel uni
versiteto, stebėtinai perplaukę 
Atlantiką. laike 12 dienų. Bet 
dar stebėtiniau, kad trys iš tų 
4 jaunų keleivių net nežinojo, 
kad jie plaukia per Atlantiką; 
visa tai buvo gabiai sutvarkęs 
ketvirtasis, jų kapitonas.

Kai du pešasi, tre
čias kišasi

Japonai rengias pasinaudoti 
Kinų-Rusų ginču

CHARBIN, rugp. 5 d. — De
rybos' tarp Kinų ir Sovietų vėl 
sukliuvę dėl rusų reikalavimo, 
kad Sovietų kariuomenė kartu 
su Kinų saugotų Rytų Kinų 
gelžkelį. Kinai pasiūlymą atme
tę. Tuo tarpu labai kenčia visas 
susisiekimas visoj Rytų Sibe- 
rijoj.

Japonija turi planą pasigrob
ti viso geležinkelio kontrolę li
gi pat Charbino ir toliau j pie
tus nuo Charbino. Tam reika
lui Japonija turi Pietų Manchu- 
rijoj 4 pulkus kariuomenės, lai
komus savo provincijoj Chang- 
hun, iš kur tuojau butų tie pul
kai pasiųsti, jėi tik Kinų-Rusų 
karas prasidėtų.

Fašistai vėl kopia 
savo partiją

Nevalyvi gyvuliai greit 
susiteršta

ROMA, rugp. 5 d. — Fašistų 
partijos ir visos Italijos dabar
tine aukščiausioji “vyriausybė”, 
vadinamoji Aukščiausioji Fašis
tų Taryba, šaukiama sekreto
riaus Augusto Turati susirinkti 
rugpiučio 30 dieną.

Susirinkimas šaukiamas pa
ties Mussolini parėdymu, su 
tikslu padaryti naują generali
nį partijos valymą nuo susiter- 
šusių elementų, kurių daug su
sekta po Milano majoro Belloni 
šunybių. “Tautos vado” Musso
lini esanti valia dar kartą, apsi- 
kopti ligi spalio 28 d., tai yra 
ligi fašistų maršo j Romą su
kaktuvių.

Massachusetts vakar 
snigo

NORTH ADAMS, Mass., rug. 
5 d. — Vakar apie 6:40 min. 
vakaro mieste pradėjo snigti, 
nors ir saulė švietė. Pasirodo, 
kad ir pernai tuo pat laiku bu
vo pasnigę.

Haagos konferencija 
prasidėjo

Bus svarstoma karo skolų ir 
Rheino evakuacijos klausimai.

HAGUE, HOLANDIJA. rugp. 
5 d. Vakar pradėjo rinktis at
stovai į konferenciją. Iš Vo
kietijos atvyko 70. Kiti yra 
iš Anglijos, Francijos, Japoni
jos, Belgijos, Italijos ir pašali
nis žiūrovas iš Amerikos.

Konferencija prasideda ant
radienį. Bus svarstoma Youn- 
go planas karo reparacijoms 
mokėti vietoj 5 metus veikusio 
I)awes plano; taip pat bus ga
lutinai nutariama dėl francuzų 
pasitraukimo iš vokiškojo 
Rheino krašto.

Reikalas atrodo nebus leng
vas, nes Francija labai spiria
si apleisti iRheino kraštą, kol 
negaus gerą bargcną iš Vokie
tijos pusės. Francija reiškia 
nori, kad Rheine butų palikta 
kita kontrolės komisija, kuri 
tiek pat galėtų vokiečius kont
roliuoti, kaip ir kariškoji, oku
pacija.

Be to Francija nori kuodau- 
giau išspausti iš Vokietijos pi
nigų. kuomet Amerika gauna 
savo skolas iš Francijos ir Ita
lijos. • Bus kalbama apie stei
gimą tarptautinio banko, kurs 
tvarkys karo skolų ir reparaci
jų mokėjimą.

Privertė tėvą valgyti 
kartu su šuniu

MILWAUKEE, Wis, rugp. 5 
d. — Gavusi iš tėvo visą nuo
savybę, jo paveldėta duktė Mrs. 
Orville Rooks, privertė savo tė
vą, 81 metų senį valgyti kartu 
su šuniu beismente. Tėvas ap- 
siskunde teismui.

Lordai galabijasi,/bet 
vis dar lieka

LONDONAS, rugp. 5 d.— 
Čia nusižudė iššokdamas iš tre
čio aukšto lango lordas Lugh- 
borough, Rosslyn valdovas. 
Priežastis nusilošimas’ kortomis. 
Jo įpėdiniais patapo du jo su- 
nai.

SPOKANE, Wash. šiaurės 
Idaho miškai uždegti žaibo, bet 
spėjama, kad neišsiplės per
daug. Didžiausis gaisras eina 
netoli Sand Point, National 
forest, kur dega 5,000 akrų 
miško. Wenatehee ir Chelan 
distriktuose dega 12,000 akrų 
plotas ir 5 mylių miškai jau 
sunaikinti. žaibai vakar dar 
keliose vietose uždegė miškus.
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Lietuvos Naujienos
“Pavyzdingi” mo

kytojai
žem. Kalvarija iš šešių mo

kytojų nė vienas nėra užsira
šęs dienraščio. Taip pat yra ir 
su daugeliu visuomenės veikė
jų.

Naujos katalikų
riaušės Meksikoj

Neleidžia duoti bažnyčios ne
Rymo katalikams

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
5 d. Spaudos žiniomis vakar 
įvyko riaušės San Andrės Tuxt- 
la, Vera Uruz, kuomet miesto 
savivaldybe norėjo perduoti 
miesto bažnyčią ne Rymo kata- 
l\cų bažnyčios .atstovams. Suor
ganizuoti Rymo katalikai susi
rinkę minia neleido bažnyčios 
perduoti nieką kitam, kaip tik 
Rymo katalikų autoritetams.

Cepelinas atlėkė
LAKEHURST, N. J. rugp. 5 

d. — Išbuvęs ore 93 vai. oro 
milžinas laimingai pasiekė Lake- 
hurst angarą. Keleivių tarpe 
buvo ir vienas slapukas, kurs 
Vokietijoj beišslenkant iš anga
ro nepastebimai įsmuko, pa
skiau surastas buvo uždarytas 
Cepelino “džėloj”, o iš Ameri
kos tuojau išdeportuotas atgal.

Cepelinas šį trečiadienį pakils 
lėkti aplink pasaulį.

Išrado du pagerinimu 
spalvotiems paveiks

lams
Vengrijoj ir Amerikoj tuo 

pačiu laiku išrasti nauji žymus 
pagerinimai daryti spalvotas 
fotografijas ir spalvotas filmas; 
tie pagerinimai turės paskubinti 
natūralių spalvų perdavimą per 
radi o. . .

Argentinos streikas 
baigiasi

BUENOS AIRES, rugp. 3 <1. 
Po kelių dienų 'generalis strei
kas Rosario uoste pasibaigė 
tiek, kad daugelis unijų darbi
ninkų nuėjo dirbti. Dar strei
kuoja gatvekariai ir kaikurios 
mažesnės unijos. Streiko prie
žastis buvo ta, kad dirbtuvės 
priėmė į darbą ne unijų darbi
ninkus.

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
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Daktaro Kairiūkščio 
išradimas

Kauno kalėjimo gydytojas Dr. 
Kairiūkštis išrado naują būdą 
tuberkuliozui (džiovai) gydyti. 
Vartojant jo gydymo būdą, li
gonis bematant pradeda sveikti 
ir didėti svoriu. Daromi toli
mesni bandymai. Dr. Kairiūk
štis jau yra pasižymėjęs dau
geliu darbų medicinos srityje. 
Daromi tolimesni jo išradimo 
bandymai.

Kiek Lietuvoj auto
mobilių

šiais metais jau įregistruota 
Lietuvoj 1250 automobiliai. 
1926 metais buvo tik 430; 1927 
m. buvo 580, gi 1928 m. buvo 
apie 900. Vienas auto tenka 
3500 gyventojų. Jungt. Ameri
kos Valstijose vienas' auto 5 
žm., Anglijoje 45 žm., Ki
nuose — 30,000 žm., SSSR — 
9000 žm.

Prūsijoj gyveno žmonės 
prieš 4000 metų

Mažųjų Darkiemiu apskr. 
Prūsijoj rasta giliai žemės sluo
ksny liekanos žmonių, gyvenu
sių akmens amžiaus pabaigoje 
ir bronzos amžiaus pradžioje. 
Yra daug bronzos, akmens ir 
kaulo įrankių, puodynių su nu
mirėlių pelenais bei daug ug
niaviečių.

.. ___________ , s- Vv.. -.

Prūsų Lietuvių at
gimimas?

“Naujas’ Tilžės Keleivis” rašo 
apie Prūsų Lietuvių Susivieni
jimo įteiktą Vokietijos kancle
riui raštą dėl lietuvių kalbos 
mokyklose įvedimo visose lietu
vių gyvenamose vietose, taip 
pat kad butų mokytojai skiria
mi, kurie moka lietuvių kalbą. 
Reikalavimas remiamas Vokieti
jos konstitucijos 113 paragra
fu.

--- J . I • 
Lenkų manievrai Lie

tuvos pasieny
Liepos 15 d. vakare į vieną 

kaimą netoli nuo Lietuvos sie
nos (Uten. apskr.) atvyko len
kų ulonų pulko eskadronas. Tą 
pačią dieną į kitus kaimus at
vyko' 22 lenkų pulkas. Lenkų 
kariuomenė atvyksta maniev- 
rams. Lenkai atsivežė daug agi
tacinės literatūros prieš Lietu
vos vyriausybę.
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[korespondencijos
Atostogos Mich i 

ganė
draugija, kuri dabar jau turi 
apie 10 narių.

Karts nuo karto pasitaiko ge-

viams tie ūkiai hutų labai pa
rankus, kadangi jie randasi 
prie lietuvių kolonijos. Norin-

IJepos 28 d. (sekmadienio 
ryto 5 valandą) apleidome Chi- 
caigą. Manėme, kad taip “ank
sti” mums važiuojant, kelias 
bus liuesas, bet ne mes vieni 
gudrus. So. Chicagon atvažia
vus daug automobilių sutikome, 
kelias pasidarė pilnas. Važiuo
jant į Benton Harbor matosi 
daugiausia lllinojaus automobi
liai.

Bylas buvo gražus ir 
Laukai atrodo gražus, 
vai. sulojome miške netoli St. 
Joseph pusryčių užkąsti. Aš 
likau prie mašinos, o žmona nu
ėjo uogų paieškoti. Už kelių 
minučių sugrįžo su pilna “ster
ble” aviečių. Tada ir aš lei
dausi į mišką. O, bra! Uogų, 
net raudoni krūmai!... Prival- 
gėme ir dar maišą prisirinkę 
važiavome toliau.

Privažiavę prie St. Joseph jo, (’onvention Hali, 
matome, kad kelias No. 12 yra 
“under construction.“ Čia te- koncertą galės girdėti per ra
ko važiuoti kitais keliais, kas dio i« ste-ties W. P. G. Atlantic 
truko ilgesnį laiką. Benton City, N. J. Laikas 8:1.) iki 8:45 
Harbore nesustojome. So. Ha- Eastern Standard, arba: 9:15 
vene paėmėm geso ir aliejaus, iki 9:45 Daylight Saving time. 
Dar ir kavos" po puoduką išsi- 
gėrėme. * čia užtrukome kokią 
valandą ir apleidome So- Ha- 
veną, “žydų miestą.” Paspau
džiau gesą ir greit pasiekėm 
Holland, Mich. čia staiga per
simainė oras: dangus iš visų 
pusių apsitraukė debesimis ir 
pradėjo lyti. Oras staiga atvė
so.

Apie 1 vai. buvome jau Mus- 
kegon, Mich- čia sustojome 
pietums, pasiėmėm geso, alie
jaus ir apžiūrėję miestą, trau
kėme toliau. Kulias No. 31 bu
vo geras. Dar kartą sustojo
me miške, kuris tęsėsi keletą 

• mylių. Oras vėl sušilo ir sau
lė kepino.

Čia atrodė “tikras Michiga- 
nas”. Kai kur matėsi pušynė
lių, beržų, alksnių ir eglių. Kve
pia miškas, kaip Lietuvoj.

Apie 3 vai. jau buvome Hari, 
Mich., pačioj lietuvių farmerių 
kolonijoj. Užsukome pas p- 
Matulį apie 2'/2 mylios nuo 
Hart miesto. Toj apielinkėj 
gyvena dar ūkininkai: 
lis, Karneckis ir kiti, 
labai gražios. Čia 
daug sa Idžiųj ų vyšn ių 
kurias dabar raško, 
reikalauja raiškytojų- 
gauti vyšnių, gali ant

jų, galite kreiptis i Jjconą Iva
liausių 111. Box 54, Carney. 
Mich. ‘ —N.

Atlantic City, N. J
i Dainuos lietuvių choras iš radio 

- šiltas, stoties W. P. G. Atlantic City.

Kingston Šv. (Marijos lietu
vių parapijos choras, kuriam 
vadovauja muzikas Jonas J. 
Šaučiunas, vyksta atostogų ke
lioms dienoms į Atlantic City,

Naudojantis proga, minėtas 
choras Rugpiučio-August 10 d., 
subatos vakare, duos koncertą, 
gražiausioje Amerikos svetainė*

Visi Amerikos lietuviai šį

koncertas per radio stotį 
surengtas pastangomis 

Helen M. Taylor (Judic- 
iš Pittston, Pa.), kuri, da-

sis 
tapo 
Mrs. 
kiutė
bar gyvena Atlantic City.

—Reporteris.

Kenosha, Wis
Amerikos Lietuvių Politikos 

Kliubas ir bolševikų 
mekhorystės

rus vagina. Nežinia, kuo visa 
tai užsibaigs. Komitetui buvo 
pasiūlyta tam <tikra suma pini
gų už pikniko surengimą; komi
tetas atsisakė priimti. Sako, 
mes veltui pasidarbavome.

Bet ir komitetas" nepasakė 
per kur tos aukos bus siunčia
mos ir kokiam komitetui. Aš pa
prašiau, kad paaiškintų, kaip ir 
kam tos aukos bus siunčiamos. 
Į mano klausimą atsako visiems 
gerai žinomas ir pasižymėjęs J. 
Mačiulis. Atsako išdidžiai, dik
tatorišku tonu. Girdi, aš kiek
vienam neaiškinsiu; jeigu norė
jai žinoti, tai reikėjo ateiti j 
mišką, ir ten kalbėtojas butų 
jums paaiškinęs.

šitokia atsakymas manęs ne
patenkino. Aš pradėjau reika
lauti, kad butų paaiškinta per 
kur ir kokiam komitetui tos au
kos bus siunčiamos. Mano rei
kalavimas baisiai nepatiko J. 
Mačiuliui ir visiems bolševi
kams". Pašokęs jis smarkiai rė
žia spyčių: jus esą sandariečiai 
ne tik kad neprisidčjote prie 
surengimo, bet dar bandėte 
kenkti, surengdami savo pikni
ką Racine. Kviestas kalbėtojas 
ne tik kad neatvažiavo, bet ne
davė nei atsakymo. Kodėl mu
sų atvažiavo; ir dabar norite 
žinoti apie tuos pinigus.

Visgi jie buvo priversti pa
sakyti, kad pinigai bus siunčia
mi Mizarai. Reiškia, į kiauriąjį 
bolševikų fondą, iš kurio visuo
menė negauna atskaitų.

Tai ve kas dedasi pašelpinėj 
draugijoj, 
lią daryti 
bo vardu, 
nei žinoti, 
daroma.

Dabar kaslink Sandaros, ku
ri nesiuntė kalbėtojo ir nedavė 
atsakymo. Pamislinau vienas 
sau, argi ištikrųjų šitaip ji ga
lėjo negražiai padaryti? Po kiek 
laiko nuvažiuoju į Chicagą ir 
sutinku Sandaros sekretorių P. 
M. Biekša. Užklausiu, kodėl jus 
taip padarėte? P. Biekša atsa
ko, kad nieko nežinąs ir jokio 
laiško nėra gavętf. Reiškia, laiš
ko nesiuntė, čia buvo bolševi
kų puikiai apgalvotas skymas. 
Mat, jau jie savo draugijų var
du prakalbų nebegali rengti, nes 
niekas neina į jas. Žmonės sa
ko, ko eisi tų paleistaburnių 
keiksmų klausyti. Ir kada šito
kia puiki proga jiems pasitai
kė, tai jie ve ką padaro: 
A.L.P.K. pašelpinės ir beparty- 
vės draugijos vardu rengia pik
niką dėl badaujančių Lietuvoj 
ir pereina per visus biznierius 
aukas kolektuodami. žinoma, vi
si atjaučia. Bet nei vienam jie 
nepasakė, kaip ir per kur tos 
aukos bus siunčiamos. Persi- 
traukia jie vieną komisarą iš 
“Vilnies” abazo, pagarsina, kad 
kalbos ir sandarietis. Vadinasi, 
pasitaikė gera proga sutraukti 
žmones ir savo komunistišką 
biznį varyti. O kad žmonės bus 
apvilti dėl kalbėtojo, tai galima 
pasakyti taip, kad sandariečių 
neatvažiavo.

A.L.P.K. liepos mėnesio susi
rinkime eina svarstymas viso
kių reikalų, bet apie pinigų pa
siuntimą niekas nieko nesako. 
Tada vienas iš narių užklausė, 
o kaip ar pinigai pasiųsti Lie
tuvos" baduoliams, J. Mačiulis iš
sitraukia “Vilnį“ iš kišenės ir 
sako: fašistai neįsileidžia musų 
atstovo į Lietuvą, todėl pinigų 
negalima pasiųsti. Galime gau
ti atgal, jeigu norim, bet aš pa
tariu aukoti streikieriams ar 
prieš-fašistiniam fondui. Pade
da “Vilnį“ ant stalo ir sako, 
jeigu norite, galite pasiskaity
ti. Kitokių kvitų nepridavė.

Eina apkalbėjimas, — kas rei
kia daryti su tais" pinigais, ži
noma, bolševikai pasiskubina 
duoti įnešimus, kad butų auko
ki jų fondams. Einant balsavi
mui didelė didžiuma balsų nu
tarė pasiųsti į Lietuvą veikian
čiam komitetui. O svieteliau tu 
mano, kas atsitiko. Nespėjus 
balsus suskaityti, pasijuto visi 
bolševikai kaip ant piktdagių 
besėdžią. Kad užtrauks sutarti
nę, kad neteisingai ir negerai 
buvo balsuojama, ir taip toliau. 
Net nejauku pasidarė. Kiti na-

Vieni nariai turi ga- 
tai, ką jie nori kliu- 
o kiti neturi teises 
kas kliubo vardu yra

ĮMĮM

Orz’fL' 
(Atlantic anų Fucnic ėiiutuj

Friedrichshafen. — Didžiausias pasaulio aeroplanas, kurį padarė vokiečiai. Aeroplanas galės vežti 100 pasažierių.
. landą jis lėks 118 mylių

Per va-

į riai, kurie dar jų nepažino iki 
’ šiol, žiuri nustebę kas čia pasi

darė. Pirmininkas buvo priver
stas uždaryti jų kakarienes. 
Užsibaigus riksmui, pikniko ko
miteto vardu atsikvėpęs J. Ma- 

i čiulis sako: aš noriu, kad mums 
butų apmokėta už,pikniko su
rengimą. Visi nariai nustebę 
žiuri vienas į kitą.. Atsako: 
jums buvo pasiūlyta pereitą su
sirinkimą, — atsisakėte, o da
bar reikalaujate. Visgi jiems 
reikalaujant nariai su pasipik
tinimu nutarė ’ užmokėti po 
$5.00.

Biznieriai, ar matote kur jū
sų pinigai eina: $5.00 į “badau
jančio” J. MaęiuĮio kišenę, kiti 
$5.00 į kito komiteto nario ki
šenę. Biznieriai, turite įsitėmy- 
ti ir kitą kartą šitokiems mek- 
lioriams šluotkotį paimkite. Aš 
neabejoju, kad likusius pinigus 
jie nepasiuntė. Prisieis dar ir 
sekančiame susirinkime apie tai 
šis tas pakalbėti.

Statau klausimą visiems A. 
L. P. K. nariams: ar leisime 
ir ant toliau keliems intrigan
tams sauvaliauti? Ar leisime, 
kad pašelpinėj ir bepartyvėj 
draugijoj suktų bolševikai liz
dus? Ne, tatai turi būti sustab
dyta !

Turi juk bolševikai savo viso
kių draugijų ir kuopų, kodėl 
ten nedirba? Aišku, kad tos’ jų 
visos draugijos gyvuoja tik ant 
popieros dėl žmonių mulkinimo, 
o jie briaunasi ten, kur yra na
rių ir kapitalo.

Palauksiu ir pamatysiu kas 
bus toliaus. Kažin ar nebandys 
mane nubausti už šį aprašymą, 
kaip P. K. Braževičių vieną kar
tą kad norėjo nubausti už tei
sybės parašymą.

Juozas Kasputis, 
A.L.P.K. Narys.

Nuogi kūnai tik 
prabaščiams Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Musų broliukų juokintojas, 
prabaščius Kampininkas nebe- 
apkabindamas pavydo apsipyko 
savo “kampelyje”, kad, girdi, 
18 “gražuolių“ “Naujienų“ pik
nike sutikę “senberniams ant 
steičiaus savo nuogą kūną iš
statyti“. Ypatingai prabaščius 
reiškia pavydą, kad tų 18 mer
gaičių tarpe pasižadėjusios būti 
ir dvi panelės iš Marąuette par
ko. Čia jau prabaščius siundo 
savo “Mergaičių Solidacijos” ir 
“Vyčių“ armijas “reaguoti“.

Labai natūralus ir gamtiškas 
apsireiškimai tas pavyduliavi
mas. Pateisinimas" net ir “re
agavimas“. Juk ir kaimo ber
nas, jei pats vienas neapsima- 
no, tai talkininkus pasisamdo 
“reaguoti“ “neištikimai“ mergi
nai, jei jau nepajėgia įpilti į 
kailį ją paveržusiam konkuren
tui. O kam naujiena, kad pra- 
baščių natūros kur kas našes
nės ir už sveikiausio kaimo ber
no.

Kitas dalykas nuogi kūnai. 
Jei tai nebūtų prabaščiaus žo
džiai, šaky tumę,7 alkanas duoną 
sapnuoja. Bet prabaščiai nie
kuomet alkani nėra buvę. Ma
nau, prabaščius, kalbėdamas 
apie “nuogus kunus“ žino, ką 
sako, nes tokie dalykai jų “kam
peliuose” tikrai nenaujiena. Tai 
čia taip atrodo, kad prabaščius 
kuo pats kvepia, tuo kitus te
pa. Fe. —J.

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

CHICAGO, ILL.

RemKite Gerą
A. L. P. K. nėra politikos 

kliubas", bet savitarpinė pašelpos 
draugija. A. L. P. K. tapo su
tvertas 1922 m. Nariais gali 
būti vyrai ir moterys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus; moka po 50 
centų į mėnesį; sergantis gauna 
po $7 į savaitę, pomirtinės duo
dama $100. Narių dabar turi 
apie 200; priklauso visokių 
skirtingų įsitikinimų. Pinigų 
ižde randasi $5500. Sugyveni
mas tarpe narių būva gražus 
iki šiol. Nors ir visokių įsitiki
nimų žmones priklauso, bet nie
kas nebandė savo įsitikinimus 
pravesti ar kito paniekinti, ar 
kokį kitą nesutikimą įvesti. Na
rys įstojęs į pašelpinę draugiją 
tik ir jaučias, kad priklauso į 
pašelpinę, o niekur kitur.

Taip jaučiasi visi kiti, išėmus 
bolševikus. Tie sutvėrimai, ta 
jau skiriasi nuo visų kitų. Pir- 

I miaus ir jie dar taip smarkiai 
nekišo savo nosį, kaip kitose 
draugijose kad jie daro. Mat, 
jų nedaug tėra, tai jie negali 
laimėti. Tik progai pasitaikius 
bandydavo kaip ką. pravesti, bet 
vis veltui. Vienok jie nenusto
jo dirbę. Matydami, kad neturi 
progos kliubą pasigrobti į savo 
rankas, jie nusitarė pavartoti tą 
pat, ką jie dirba visur kitur.

Ir štai A.L.P.K. susirinkime 
gegužės mėnesį, kada oras šil
tas ir mažai narių į susirinki
mą ateina, pakišo jų komisarų 
iškeptą blyną, — tai laišką, 
prašydami aukų neva dėl badau
jančių Lietuvoj (teisingiaus pa
sakius, tai dėl badaujančių ko
misarų). Na, ir kad jie atėjo 
susiorganizavę, tai nusitarė rin
kti aukų iš biznierių ir dar pik
niką surengti.

Man neteko būti tame susi
rinkime. Bet paskui pasirodė ap
garsinimai, kad piknikas yra 
rengiamas dėl badaujančių Lie
tuvoj ; kalbės 2 kalbėtojai iš 
“Vilnies“ ir “Sandaros“. Nete
ko man būti ir piknike, bet bir
želio mėnesio A.L.P.K. susirin
kime perskaito protokolą. Proto
kole nepasakyta per kur ir ko- 

I kiam komitetui tos aukos bus 
siunčiamos. Pikniko komitetas i t

uju-Į išduoda raportą; pelno liko virš 
00 nirminns yiiLnlohfiin-

Andru- 
Farmos 
nyalčnrc 
laukus, 

Vietomis 
Kas nori 

puses

Apleidę p.p. Matulius važia- 
I Lu- 

dington nuo Hari yra 25 my- 
lios. Iš Ludington vykome į 
S'cotville, Mich. ir tiesiai į Cus- 
t-cr. Ciisiery sustojome pas p. 
Laiškonį. Laiškonis Custery 
laiko gasolino stotį. čia pat 
yra ir jo gražus mūriniai na^- 
mai. P-as Laiškonis parodė 
mums kelią pas pp. Lapėnus. 
■Mat, musų atostogų tikslas bu
vo apsislolį pp. Lapenų faunoj. 

Dar saulei nenusileidus mes 
suradom savo kelionės galą. 
Nežiūrint visų musų gaišavimų, 
mes lengvai padarėme arti 300 
mylių kelionę. Nė kiek nebu
vome pavargę, norėjosi vis dar 
toliau važiuoti, bet suradę to
kią gražią, giriomis tapsuplą p. 
p. Lapenų farmą, mielu noru 
pasilikome čia praleisti savaitę 
laiko poilsiui. 

----- o-----
įvažiavę kieman, radome p. 

p. Lapėnus sugrįžusius iš tai
merių pikniko.

Pavaišino mus skania vaka
riene ir nuėjome gulti.

Kitą kartą parašysiu daugiau.
—M. Šileikis.

Carey, Mich
Ūkininkų gyvenimas.

Šioj apielinkėėj lietuviai i
ninkai pradėjo spiestis prieš $50.00, iš pirmiaus sukolektuo- 

Ir visi gana ta $19.00. Viso sudarė apie $70. 
Nelabai seniai Tarpe komiteto ir darbininkų

dešimtį metų.
gerai (gyvena-
tapo suorganizuotai ūkininkų (atsirado užmetimų. Vieni ant-

Lietuvį Policista
Joseph Mitchell

" (Star 3484)

Kontestas prasidėjo rugpiučio 5, baigsis 
rugsėjo 28. Balsavimo kuponas telpa kasdie 
Chicago Evening American.

Bridgeport Furniture Co.
3224 South Halsted St. Chicago, III.
Linki, kad Joseph Mitchell ir vėl butų išrin

ktas policistu—detektivu.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

ISTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.

Veltui Notaras.
Gaukit
Gaukit
Gaukit
Grupė 
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
City of Chicago * 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

$3

perspėjimai 
perspėjimai 
perspėjimai

rcn-
ren-
ren-

sau paskolas pigsne kaina, 
apdraudė pigesne kaina, 
sau anglis pigesne kaina, 
advokatų visuomet patar-

Kainos Nužemintos ant

Tajerų dirbėjai ir krautuvninkai bendrai duoda žmo
nėms progą pirkti gerus tajerus pigiai.

FIRESTONE—OLDFIELD

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys Šiuos 

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

City of Chicago Landlords 
Association

■4650-52 So. Ashland Av.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

__________________________

Mes turime dvi krautuves, kuriose 
parduodam geriausius tajerus, bet- 
teres ir kitas automobilių reikmenis. 
Vulkanizuojame tajerus ir taisoiji 
betteres.

30X31Z> Ex Size ..
81X4 .7.................... .....v....

.... $5.10
... 8.90

32X4 .... ... 9.60
29X4.40 ...........................L.............. .......5.83
29X4.50 1 .......6.65
30X4.50 « .......6.65
30X4.75 .............. A . ,.... 8.30
30X5.25 .... 9.85
31X5.25 ...............L............... 10.20
33X6.00••A .........................X............

/ •
.... 13.70

SAVINJLNKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avenue
Virginia 0915

Skyrius
1702 W. 47th Street

__________ . ■ . » i
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NORS PUSE METŲ
Mirė Virzgirdienės vyras, vai

kai užaugo ir išsiskirstė — ji
nai viena be draugų. Pirmiaus 
dar užsidirbdavo šiek iš kaimy
nų skalbinių, bet dabar dusulys 
paguldė į lovą...

Pinigų Vizgirdienė neturėjo. 
Vyras buvo kelis šimtus pali
kęs, bet jisai šeši metai kai mi
ręs, o vaikai ir patys vos pra
gyvenimą teužsidirba. Vadinasi, 
pasiliko viena išeitis: pavieto 
ligoninė.

Guli Vizgirdienė siauroj lo
voj išdžiuvusi kaip skiedrelė. 
Oda kieta, raukšlėta ir sausa. 
Krūtinė dirbtiniai kilnojasi. Tik
tai akys dar žiba ir lupos kru
ta...

Nieko jau Vizgirdienei nebeli
ko šioje žemėje. Jau jinai, ma
tyt, tai ir pati puikiai žinojo, 
bet dar vis norėjo gyventi ir 
kankintis — kai kiekvienas gy
vas daiktas.

Į ligoninę atvyko Vizgirdienės 
tolima giminaitė Elzbieta. Viz
girdiene norėjo pasikalbėt su

[Pacific and Atlantic Photo]

Omaha, Neb. — Dr. R. T. 
Renwald, kuris išvystė naują 
vištų rųšį. Tos vištos neturi 
sparnų.

bės ir didybės, duok tavo tar
nui musų karaliui Viktorui 
Emanueliui sėkmingų savo di
denybės vykdymų, kuomet jis 
visada tavęs bijosis ir vertingai 
tarsis pats su savim, kartu su 
jam paklusnia lindimi, Tavo pa
mėgimui.”

/— ------------- R

TheEnglishColumn 
-- - - - - - - - - - - - - - - —/
VIarquette Murmurs

District Picnic.

ly is one sweet piteher. Variouš 
other items of interest are be- 
ing planned for the program. 
Who knows, possibly a fat 
man’s race will lf>e held, būt just 
to be fair “Loogan” Stang and 
Walter Stevens of Universal 
will be barred. Shucks folks, 
pack up your lunch and trot 
out to Ryan Woods next Sun
day. — Anthony Royce.

Sports Committee 6th Dist.

jauniausia ir mažiausia golfi- 
ninkė — 16 metų ir labai mažo 
ūgio mergaitė. Paskutinį (finai 
round) June lošė prieš Mrs. 
Dowling, padarydama 7 up 6 to 
play. Jos “score” buvo 41-39— 
80 kirčių, čia daug lošia lietu
vių ir lietu Vaičių, bet ar daug 
gali padaryti kompeticijų tai 
mažiukei golfininkei?

GOLFININKAI ATOSTOGOSE
Užpereitų nedėldienį išvažia

vo atostogoms’ Dr. S. Naikelis. 
Jis išvažiavo į lietuvių kolioni- 
ja Woodboro, Wis. Tenai jau 
atostogauja p.p. J. J. Čeponis 
ir V. Rušinskas, todėl jie visi 
kartu yra susitarę golfuoti, žu
vauti, maudytis ir kitus triksus 

| daryti. Jie pagrįš iš atostogų

rugp. 11 d., nes rugp. 13 d. 
įvyksta golfo turniras bridge- 
portiečių su westšidiečiais. Rug- 
piučio 14 d. išvažiuoja atosto
goms studentas Savickas su N. 
U. studentų golfo team’u. Jie 
mano pasiekti net Kaliforniją. 
Stud. Savickas dalyvauja B W 
metiniame golfo turnire su 
bridgeportiečiais.

— Golfo Rep.

SPORTAS

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuojantis veikimas užtikri
na reguliari vidurių veikimą. 
Vartojamas plovimui burnos, 
jis neleidžia rukštims ėsti ir 
dantims puti laike nėštumo.

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me- 
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirm taku no Chas. H. 
Phillips, nuo 1875 m.

kuom nors, tai progai atsiradus 
atpasakojo savo paskutinius pa
geidavimus šiais žodžiais:

“Jau, Elzbietel^ man ir lai
kas, bet dar nors pusę metų 
norėčiau pagyveni i. Nors pusę 
metų...

“Matai, šeši mėnesiai atgal 
atėjo tas, žinai, agentas, ką 
viską pardavinėja ir aš jam, 
širdele, paskolinau savo pasku
tinius dvidešimts penkis dole
rius... žadėjo už metų atiduoti 
dvigubai...

“čia prastas valgis, Elzbiete- 
le. Aš norėčiau vištienos ir vy
nuogių — taip senai jau raga
vau...

“Kai vyras gyveno, tai kas 
nedėldienis pirkdavau vištukę... 
jau senai tai buvo.

“Sakau, kad dievulis dar nors 
pusę metų palaikytų...”

Vizgirdienė kelis kartus sun
kiai sukosėjo ir apalpo. Gai
lestingoji seselė įleido vaistų ir 
nuėjo. Elzbieta bandė išklaust1 
vardą to agento, bet jau buvo) 
per vėlu: Vizgirdienės lupos' 
sukrutėjo ir jinai užgeso...

Ant.. B.

The Sixth District from the 
S. L. A. of vvhich the Marquette 
Club is an integral part will 
hold its annual outing next Sun- 
day, Aug. llth at Ryan 
Woods, 87th and Western Avė. 
The re some 2,500 S. L. A. bre- 
thren wiŲ mingle, make merry, 
renevv old and make new ac- 
([iiaimtances. The Marquette 
Club of Gr. 260 plaus to take 
an active part in the day’s fest- 
ivi.ties. The Maroons our base- 
ball exponents will engage the 
Universal Lodge at the grounds 
early i n the afternoon. P'olks, 
come out and See these two 
S. L. A. teams do ba’ttle.

Sunday the Maroons met 
more than their mateh in the 
Golden Stars’ game which they 
lošt by a score of 10 to 3, būt 
hope to redeem themselves at 
the outing if the Universal 
does’n’t h irę that boy Goslin 
from Roseland who incidental-

Golfas Kanadoj
“Canadian Open” — Kanados 

vyriausias golfo čempionatas 
užsibaigė liepos 27 d. Medai 72 
holes lošimė būdas. Leo Diegei 
(meksikietis) laimėjo šį čem
pionatų jau ketvirtų syk. šie
met “score” jis padarė 70-67- 
71-66—274 kirčius. Billy Burk e 
(lietuvis) gerai lošė ir išėjo 
septintas po laimėtojo, padary
damas score 69-73-75-71—288 
kirčius. Visgi garbė liet, spor
tininkams turėti tokį gera golfi- 
ninka. Bravo, Vinciuk. k r

Lietuviai rengiasi prie savo 
“Open” viešo liet, golfo čemp., 
kuris įvyks rūgs, mėnesi Chica
go j.

JAUNIAUSIA IR MAŽIAUSIA 
ČEMPIONĖ.

šeštadieny užsibaigė Chica- 
gos apskričio (County Golf 
Title) moterų metinis golfo tur
ui ras Jackson parke, šį turni- 
rų šiemet laimėjo June Beebe,

/—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radios Modeliai 1930 Metų 
Jau gatavi ir yra ant Parodos musų Krautuvėse. Dabar vasaros 
laiku ir kainos yra daug žemesnės, duodame dykai Radio Benčių 

ir išmokėjimai lengvesni.
Nauja Victor Radio, Nauja Brunswick Radio, Naujas 

R. C. A. Radiolas.

Dykai išbandimas jūsų pačių namuose.
Tel. Boulevard 4705 ♦

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Nauja “malda už kara
lių”

Suteiktoji karaliui Viktorui 
Emanueliui malda už davimą 
popiežiui almužnai žemės ir su
vereno vardo, skamba šitaip:

“Melskimės už karalių Vikto
rą Emanuelį... O Viešpatie, ku
riam yra; paklusnios visos galy-

dresFu DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, a r b 8 
kaipo profesiją. Pa- l \ mBįE 
mokos dieną ir vaka-
r ai s. Ateikit ar raSy- MHh ik Sy 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake SL 

1d autitaą
JOS. F. KASNICKA, prindpalas

SERGANTYS
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Nuo gasų ir išpūtimo 
pilvo ar vidurių

Skausmas ir nesmagumas, koki padaro 
gasai ar iAputimas pilvo ar vidurių, bus 
greitai paAalintas paimant Nuga-Tone. Sis 
pastebėtinas perperatas taipjau nugali kon- 
stipacijų, pagelbsti virškinimui, padidina 
apetitų, pabalina inkstų ir pūslės suerzi
nimų, galvos skaudėjimų, kvaitulius, niusku- 
linius skausmus ir panagias ligas paeinan
čias nuo abelno organų silpnumo.

Taip daug pastebėtinų pasekmių duoda 
Nuga-Tone vartojimas, kad vartotojai neži
no kaip j| ir be girti. Mrs. Francis 
Blackman. Clcmons, N. C., kuri ėmė 
Nuga-Tone. sako: ‘‘Mane vargino gasai vi
duriuose per 5 metus. Paėmusi Nuga-Tone 
tris dienas aA pasijaučiau tarsi įgijusi nau
jų pilvų ir tai buvo pirmoji pagelba, t ko
kių aA turėjau i 5 metus. Nuga-Tone yra 
Dievo davinys žmonėms, kurie turi vidurių 
paįrimų”. Milionai žmonių susilaukė ste
bėtinų pasekmių iA Nuga-Tone ir jis ypač 
geras tiems, kurie tuvi abelnai silpnus ir 
sumenkėjusius organus. Jus galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų vertelga neturėtų jų sta- 
ke. papraAykit ji užsakyti dėl jus iA urmo 
vaistynės.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE
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Ruel Lumber Company

7337 Stony Island Avenue
Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai

symui ar naujo pabūdavojimui, nauja ir seną lumberj, taipgi “wall 
board” ir “plastėr board”, stogu popierą, malevą, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime didelį pasirinkimą stiklų ii’ kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos lumberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

U)CW

vucicf 
STRIKE 
\ "rr’S TOASTED /

O 1929. The American Tobacco ęoM.M.anufacturerf

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis savo muziką, nuo vieno 

vandenyno iki kito, per N. B. C. radio tinklą.

iš Ziegfeld’s “Whoopeo

9 Preaidentaa, 
The American Tobacc* 
Company, Incorporated

Šaukimai Vartotojų
Nors kiti leidžia ant greitųjų iškep
tus atsišaukimus, meškeriodami cau 
vartotojus, tuom, tačiaus, negali 
suturėt nesvietiškai dideli pakilimą 
rūkytojų papročiuose, pakilimą, 
paeinantį iš to, kad buvo paskelbti 
ir įrodyti faktai apie apkepinimo 
procesą. Joks ciraretas negali nei 
prisiartinti prie Lucky Strike geru
mo, kadangi joks kitas cigaretas 
nesinaudoja apkepinimo procesu. 
Sis išimtinas kaitinijnąs užsipelnė 
užgyrimą 20.679* daktarų, kurie 
sako, jog Luckies mažiau teerzina, 
negu kiti cigaretai. Kadangi neš
varumai yra prašalinti, “It’s Toast
ed” yra jums užtikrinimas ypatingo 
Lucky Strike nuopelno.

(MSIIUSO)

¥Cla paduodamas > 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY. 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali už
ginčyti teisingumą to 
patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Vėliausi ir geriausi vĮ ' $ 
Amerikos ir Europos l - : 
metodai yra vartoja- I • . 
ml gydyme Chroni- 
Akų, Nervų, Krau- l 
jo. Odos. lakatų. Iv’SR 
Pūslės, Slaplmoai ir 
visų Privatinių Lt- Egįafi 
gų. Specialia gydy- l 
mas dėl vyrų, ku- 
rie kenčia nuo lyti- 
nio silpnumo. <įš
Dr. Ross 80 metų 
sėkminga praktika SJįįi’ 
ir tuksiančiai lAgy- 
dytų pacientų y r a f 
užtikrinimas. kad

| pacientai buk gydo- Specialistas 
inl veiksminga, ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi lAmokėjimal. U prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tat neuždeda Jokių 19 jusij pu
šie prievolių. NeatidSiioki t, bet at»i- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikata. 

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

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

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
lials, Seredomls ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va-
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SANTYKIAI TARP ANGLIJOS IR RUSIJOS

Anglijos valdžiai pakvietus, sovietai atsiuntė į 
Londoną savo ambasadorių Paryžiuje, komisarą Dov- 
galevskį, tartis dėl diplomatinių santykių atsteigimo. 
Bet Maskva tur-but buvo savotiškai supratusi tą reika
lą ir davė savo pasiuntiniui tokių instrukcijų, kad iš pa
sikalbėjimo Londone nieko neišėjo. Anglijos užsienių 
reikalų ministeris pareikalavo, kad sovietų valdžia pra
neštų, kaip ji ketina išrišti Rusijos skolų Anglijai klau
simą ir kokių garantijų ji ketina duoti, kad, atnaujinę 
diplomatinius santykius su Anglija, sovietai paliaus per 
kominterno agentus kurstyti žmones prieš Anglijos vy
riausybę ir kelti neramumus Anglijai priklausančiose 
teritorijose.

Bolševikų ambasadorius atsakė, kad šitais klausi
mais jisai neturįs jokių instrukcijų iš Maskvos, nes jo 
valdžia maniusi, jogei diplomatiniai santykiai busią at- 
steigti be jokių sąlygų. Tuomet ministeris Hendersonas 
paprašė komisarą Doygalevskį grįžti namo ir gauti pla
tesnių įgaliavimų deryboms su Anglija. Pasikalbėjimas 
Londone tuo ir pasibaigė.

Dabar bolševikų spauda Rusijoje ir Maskvos pini
gais užlaikomi komunistų organai kitose šalyse ugnim 
spiaudo prieš MacDonaldo kabinetą, šaukdami, kad ji
sai suvylęs Anglijos žmones, kuriems, girdi, buvę žadė
ta rinkimų kampanijos laiku, kad santykiai tarp Angli
jos ir Rusijos busią atnaujinti tuojaus, kaip tik Darbo 
Partija paimsianti į savo rankas valdžią. Bet šitie ko
munistų priekaištai yra, žinoma, visai ne vietoje. Ne 
Maskvos dalykas yra spręsti, ar Anglijos valdžia “suvy- 
lė”, ar “nesuvylė” savo piliečius. Ji geriau tegu pasidai
ro po savuosius pūdymus.

Ar Anglijos darbiečiai turi pagrindo reikalauti, 
kad sovietų valdžia pasižadėtų atlyginti skolas Anglijai 
ir duotų garantijų sustabdyti savo propagandą Angli
jos kolonijose? Žinoma, kad turi. Kodėl patys bolševi
kai reikalauja, kad kitos šalys grąžintų turtą, kuris ka
da nors priklausė Rusijai? Bolševikai, sakysim, grasi
na karu Kinams dėl geležinkelio, kurį buvo pastatęs ca
ras ir tai net ne Rusijoje, bet svetimoje šalyje. Bolševi
kai kelis kartus bandė per teismą atgauti pinigus, bril- 
jantus ir kitokias brangenybes, kurios kitąsyk priklau
sė Rusijos karališkai šeimynai ir tapd išvežtos į Ame
riką arba Angliją. Jei bolševikai reikalauja sau buvu
siųjų carų turtų, tai kokią teisę jie turi atsisakyt mo
kėti carų skolas?

Be to, Rusija užtraukė skolų užsieniuose jau ir po 
to, kai caro valdžia buvo nuversta — laikinos revoliu
cinės valdžios metu, 1917 m. Tų skolų klausimas dar iki 
šiol nebuvo išrištas. Jeigu bolševikai nori ir šitas sko
las atmesti, pasiremdami tuo, kad laikinoji (Kerenskio) 
valdžia buvo nuversta, tai kas gali duoti kreditų dabar- 
tiniems Rusijos valdovams, kurie juk taip pat bus vieną 
gražią dieną nuversti?

Bolševikų propagandos klausimas yra senas daly
kas. Prieš ją Anglija neturėtų nieko, jeigu ta propa
ganda nebūtų vedama sovietų valdžios pinigais. Komin- 
ternas gauna pinigus iš Rusijos valstybės iždo, ir visos 
komunistų partijos yra tais pinigais užlaikomos. Bet 
nė viena valdžia pasaulyje nepakęs to, kad kitos šalies 
valdžia samdytų šnipus ir agitatorius kurstymui žmo
nių prieš ją. Tegu, pav. Maskva suseka, kad Rusijoje 
veikia anglų arba franeuzų agentai ir kursto žmones 
prieš sovietus — tuomet pamatysite, ką ji užgiedos!

Kai 1924 m. Anglijoje buvo susidaręs pirmasis Mac
Donaldo kabinetas, tai tuometinis kominterno preziden
tas Zinovjevas pareiškė, kad bolševikai taip “palaiko” 
darbiečių valdžią, “kaip kad budelis palaiko kariamojo 
virvę”. Ar Maskva dabar gali tikėtis, kad už šitokį jos 
“palaikymą” MacDonaldo kabinetas puls jai j glėbį?

teisinti labai, maža davinių 
musų ūkiškoje struktūroje, 
turinčioje realizuoti žemės 
ūkio gamybos išdavas dau
giausia žiemos ir ankstybo 
pavasario metu.

“šio reiškinio dalinį paaiš
kinimą randame Lietuvos 
Banko biuletenyje (ė Nr.), 
kur sugretinami eksportuoti 
kiekiai ir vertė pereitų ir šių 
metų už pirmą ketvirtį. Iš 
tų davinių aiškiai matyt, kad 
daugiausia tų eksporto pozi
cijų, kam išvežimas šiais me
tais yra sumažėjęs daugiau, 
kaip trečdaliu, vertė statisti
kos biuletenyje rodoma ne
pasikeitusi. Priešingai, kame 
kiekis padidėjęs apie 40 proc., 
vertė rodoma padidėjusi 140 
proc. Tuo budu išeina, kad 
visa musų prekybos balanso 
frizūros (padailinimo. “N.” 
Red.) paslaptis yra paaukš
tintame eksporto įkainojime. 
Jeigu jo nebūtų ir prekybos 
balansas butų išvedamas per
nykštėmis normomis, preky
binio balanso pasyvumas tik
rai butų pasibaisėtinas. Im
porto skiltyje jokių panašių 
dailinimų nepastebėti.”
Paprastais žodžiais kalbant, 

čia nupasakota ve kokia isto
rija. Statistikos žinios apie Lie
tuvos prekybą su užsieniu mė- 
nesis iš mėnesio rodė, kad Lie
tuva daug- daugiau importuoja 
(įgabena iš užsienių), negu ek
sportuoja, t. y. kad jos preky
bos balansas yra pasyvus (ro
dąs nuostolį). Tautininkų vy

danga sovietų imperializmui pa
slėpti. Nes kinai juk nesirengia 
užpulti bolševikų “tėvynę”! Gin
čas tarp rusų ir kinų eina dėl 
geležinkelio Mandžurijoje. O 
Mandžurija priklauso Kinams. 
Taigi ne kinai lenda į rusų te
ritoriją, bet rusai — į kinų.

Na, o skverbimąsi į svetimą 
žemę, reikalavimas tam tikrų 
privilegijų toje žemėje ir ban
dymas šitą reikalavimą parem
ti ginklų jėga — ar tai nėra 
tyriausios rųšies imperializmas? 

Tegu pasako “Laisvės” ko
misarai, kuo ta bolševikų poli
tika Mandžurijoje skiriasi, sa
kysime, nuo dėdės Šamo poli
tikos Meksikoje.

Jungtinių Valstijų kapitalis
tai perka Meksikoje žemes, grę
žia tenai aliejaus šaltinius ir 
stato fabrikus’. Kada Meksikos 
valdžia bando tų atėjūnų nu
sikratyti ir praveda įstatymus, 
kuriais susiaurinama užsienio 
kapitalistų teisės Meksikoje, tai 
Washingtonas pakelia triukš
mą. Jungtinių Valstijų valdžia 
ipia siųsti diplomatiškas notas 

I Meksikos’ valdžiai, protestuoja 
ir grasina. Daug kartų dėl ši
tos priežasties ką tik neprasi
dėjo karas tarp Jungtinių Val
stijų ir Meksikos.

Visi sako, kad tokia Jungti
nių Valstijų politika linkui Mek
sikos tai — imperializmas. Bet 
Rusijos sovietų valdžia visai pa- L 
našiai elgiasi linkui. Kinijos, Į 
kuomet ji, grūmodama karu, 
reikalauja, kad kinai neliestų 
rusų geležinkelio Kinijos pro
vincijoje, Mandžurijoje.

Aišku, kad čia jokio “itevy- 
nės gynimo” nėra, šituo iš “so- 
cial-patriotų” pasiskolintu obal- 
siu komunistai stengiasi pri- . 
dengti grobuoniškus Rusijos šie- Apie ką musų bolševikrai neiašo 
kimus Azijoje. Ir jie nes’isar- . ~ 7"
matija šitoje Maskvos imperia-l Lietuvon grįžo iš Sov. Rusi- 
lizmo gynimo kampanijoje šauk- Hos v*enas lietuviškas komunis- 
tis talkon darbininkus! tas, kurs savd pergyvenimus

aprašo “Lietuvos žiniose”.
Apie jį “Liet, žin.” sako:

SUSIV AIDIJO DEL VINČOS. “...Būdamas įsitikinusiu ko- 
. |munistu, 1923 m. išvažiavo iš 

Nepriklausomos Lietuvos komu
nistų valdomon šalin ir, išgy
venęs ten iki 1929 m., visa ant 
savęs patyrė: dirbo fabrike, da
lyvavo profsąjungose, komunis
tų organizacijose, gerai susipa
žino su komunomis, kolchozais, 
selchozais ir kitais komunistų 
išradimais. Sugrįžęs dabar Lie
tuvon, sutiko žiniomis pasida- 

Lietuvos žinių” skai
tytojais. Visa tai svarbu ir į- 
domu žinoti inteligentams, vals
tiečiams ir darbininkams.

riausybei buvo nemalonu, kad 
visuomenė mato tokias liūdnas 
žinias, todėl ji pakeitė kai ku
riuos žmones Statistikos Biure, 
ir nuo to laiko pranešimai apie 
prekybas eigą gavo visai kito
kią išvaizdą: skaitlinės ėmė ro
dyti, kad eksportas su importu 
susilygino.

Kuriuo gi budu įvyko tokia 
stebuklinga atmaina? O ve ku
riuo: naujieji Statistikos Biuro 
vedėjai ėmė dėti paaukštintas 
kainas eksporto prekėms, taip 
kad eksporto suma pasidarė žy
miai didesne. O importo kainos 
pasiliko tos pačios. Tuo budu 
eksportas’ “pasivijo” importų.

Jei nebūtų šitokio skaitlinių 
falsifikavimo statistikos biule
teniuose, tai, kaip sako “Ry
tas”, “prekybinio balanso pasy
vumas .tikrai butų pasibaisėti
nas”.

žodžiu sakant, valdžia paso
dino keletą žulikų į Statistikos 
Biurų, kad jie skaitlinėmis’ ap
gaudinėtų visuomenę, ir jų pa
stangomis tapo sudaryta “pro- 
sperity”!

O tuo tarpu visas krašto ūkis 
puola, šį faktą netiesioginiai pa- 
tvrtina ir pati valdžia, kuri ne
seniai Voldemaro lupomis pa
reiškė, kad žemės mokesniai bu
sią padidinti. Ar mokesnius rei
kėtų didinti, jeigu prekyba su 
užsieniu neneštų nuostolių?

Kaipo mokytas’ profesorius, 
Augustinas Voldemaras žino tą 
tiesą, kad “skaitlinės nemeluo
ja, bet kartais melagiai varto
ja skaitlines” — ir jisai pavar
tojo ją savo naudai.

Kaip darbininkai gyvena Sovietų Rusijoj

“Vienybė” su “Laisve” susi
ginčijo dėl Lietuvos boksininko 
Vinčos. Antroji sako, kad “vie- 
nybininkai” skriaudžią, boksinin
ką, nes vienas jų žmogus, Gin- 
kus, bandęs varu įsipiršti Vin
cai į manadžerius ir įtuo tikslu 
jį tampęs po Atletikos Kliubo 
teismus. O “Vienybė” atkerta, 
kad ji esanti geriausia Vinčos 
prietelka, visaip jį globojusi ir|jįįti *gU « 
su juo gražiausia sutinkanti. 
Paremti savo žodžius, ji įdėjo 
ir paties boksininko laišką, ku
riame pastarasis sakosi esąs dė
kingas “V-bei” už jos “padėji
mą kilti aukščiau ir įeiti į Ame
rikos gyvenimo sąlygas”.

Ginčas tuščias. Iš jo matyt 
tiktai, kad Brooklyno komunis
tų organas mėgsta kišti savo 
nosį į nesavo reikalus. “Laisvė” 
tur-but norėtų padaryti iš Vin
čos “nuskriaustą proletarą” ir 
paimti jį savo globon. Tuomet 
jai gal butų progos įsteigti ko
kį naują “šelpimo” fondą ir pa- 
kolektuot aukų publikoje.

stancijos, mažesni tarnautojai 
renkami.

Pav. kolchoze su 200 šeimų 
tokių valdininkų yra apie 30. 
Jie fizinio darbo nedirba; tai 
urėdai, prižiūrėtojai raktinin
kai ; tai kolchozo ir selchozo val
džia, einanti dvarininkų parei
gas. * •

Kaip išrodo “sunormuotas 
ūkis”?

VALDŽIA FALSIFIKUOJA 
SKAITLINES.

Apžvalga
JAU “GINA TĖVYNĘ”.

“ Laisvė” su džiaugsmu pra
neša, kad rugpiučio 1 d. Gorkis 
Maskvoje pasakė prakalbų, ku
rioje pareiškė, “kad darbininkai 
turi ginti Sovietų Sąjunga nuo 
imperialistų atakų ’. Vadinasi,

komunistų organas Brooklyne 
pritaria agitacijai už karų.

Komunistai kartu su Gorkiu 
šiandie stoja už tų patį “tėvy
nės gynimo” obalsį, kurį didžio
jo karo metu skelbė vadinamie
ji “social-patriotai”, tik jie iš
reiškia jį truputį kitokiais žo
džiais.

Bet komunistiškas “tėvynės 
gynimas” yra dagi ne nuoširdus 
noras apginti Rusija nuo užpuo
limo, o tik veidmaininga prie-

Lietuvos tautininkų, valdžia, 
norėdama įtikinti visuomenę, 
kad “naujoji era” atnešusi ge
rovę kraštui, priėjo prie to, kad 
ėmė net falsifikuoti skaitlines 
oficialiuose biuleteniuose, — ką 
pastebėjo ir iškėlė aikštėn krik
ščionių “Rytas” ir liaudininkų 
“L. žinios.”

Kadangi valdžios pinigais lei
džiamas tautininkų laikraštis 
nuolatos rašo apie didelius “pa
gerėjimus” ekonominiam Lietu
vos gyvenime, tai “Rytas” pa
ima skaitlines, kuriomis tie pa
sigyrimai. bandoma paremti, ir 
suranda štai ką:

“Jeigu paimti, sakysime, 
musų prekybos balansą, kaip 
jis išvedatnas statistikos biu
letenyje, tai mes matome, kad 
po tam tikrų personalinių pa
sikeitimų Statistikos’ Biuro 
vadovybėje eksportas nuosta
biu budu kelintas mėnuo ly
ginasi su importu, kokio reiš
kinio nė vienais metais pra
eityje nėra buvę ir kam pa

Kaip “draugas” Angarietis 
gyvuoja?

Autorius šitaip pradeda savo 
patyrimus:

“Dirbau visokiuose fabrikuo
se ir dalyvavau visame darbe 
kompartijos, profsąjungų ir 
daugely kitų darbų ir buvau 
eilėse milijonų rusų darbininkų. 
Patyręs tikrą dalykų stovį ir 
žinodamas iš savęs ir kitų, kad 
yra darbininkai, kurie dūsauja 
komunistine dvasia ir svajoja 
apie tą darbininkų “tėvynę”, aš 
noriu atvira širdžia papasakoti 
darbininkams juo daugiau, kad 
sovietuose nėra jokios darbi
ninkų valdžios. Valdžia yra 
rankose mažos grupės despotų. 
Į tuos draugus darbininkus, ku
rie dėl savo politinių nusistaty
mų pakliūva j sovietus, žiuri 
kaipo į šnipus—dizertyrus. To
kių nelaimingų miršta pagai 
kominterno sienas, ypač lietu
vių, kurie pakliūva į despoto 
Alekso-Angariečio rankas. Daug 
aš tokių žmoneiių žinau jo nu
kankintų.

Įdomu, kad visi darbininkai 
turi paskirtą darbo normą: ar
ti, akėti, piauti ir t.t. Normos 
tiek didelės, kad ne visi darbi
ninkai pajėgia jas atlikti.

Jei darbininkas nudirba ski
riamą darbo normą, jam per 
mėnesį moka: vyrui 25 rub., 
moteriai 12 rub., vaikui 3 rub. 
Už butą ir maistą išskaito iš 
algos. Išskaitoma, žinoma, ne
išvengiamas partinis, profesi
nis, spaudos mokesniai ir kita. 
Rezultate—šeimai lieka per mė
nesį 6—10 rublių, už kuriuos 
tenka apsiauti, apsivilkti.

Kas iš tų liekanų galima pa
daryti, jei pav. už batus reikia 
mokėti 18—20 rublių? Aišku, 
kodėl darbininkai amžinai nu
plyšę, nuskurę, vargsta baisiau
si vargą.

“Rraudonųjų dvarų” prievaiz
dos ir baudžiauninkai

Kas tie žaviai, žavchozai, kol
chozai ir selchozai?

Komunų komunistų valdomoj 
šaly jau, galima sakyti, nėra. 
Ideališkosios komunos jau senai 
subankrutavo. Dabar steigiama 
kolchozai, selchozai, sovchozai. 
Tai valstybiniai ūkiai, kuriuos 
valdo komisarai, vadinami zavai 
(zavied. choz.) ir visas buris 
tarnautojų; agronominė prie
žiūra skirtų agronomų. Žavus 
taip pat skiria aukštesnės in-

žemė dirbama daugiausia ma
šinomis. Tačiau su mašinomis 
kaž kaip fatališkai dažniausiai 
esti tikra komedija, žiemą, 
pav., traktorius tinka darbui, o 
kai ateina pavasaris, jis atsi
duria remonte. Ir taip jis kiau
ras dienas remontuojamas.

Nėr kam rūpintis, nes jei 
dvarininkas dar bijodavo bank
roto, tai zavas nieko nebijo; 
ne čia, tai kitur jis bus žavu 
ir gaus algą.

Darbininkas čia jaučiasi ber
nu, į darbą, eina varu varomas, 
darbas neproduktingas, ir kol
chozai smunka, neneša tinkamo 
pelno, neduoda reikiamos nau
dos.

Kaip amerikiečių komunas 
“apčystijo”

Tur būt visi dar atsimena 
gana gausius Tass’o praneši
mus, kad pav., Kanadoj susida
rė ištisa eilė komunų, kurios 
ten susiorganizavusius įrankius, 
ūkio mašinas ir kita (be to ne
buvo ir įsileidžiama) atvyko ko
munų šalin—kad gyventų, kaip 
pridera komunistams ir kad bu
tų kitiems pavyzdžiu.

Taip, kelios gerai organizuo
tos komunos atvyko. Jos gavo 
žemės, įsikūrė, susitvarkė ir 
pradėjo darbą.

Apie jas dabar jau niekas 
nieko nerašo, nekalba. Negirdi
me, kad kas jų pavyzdį sektų, 
važiuotų sovietuosna. Kodėl?

Su jomis, mat, atsitiko didelė 
tragedija.

Komunarai manė, kad jie gy
vens komunoj, dirbs ir duos 
valstybinei komunai tam tikrą 
duoklę. Bet ne taip buvo. Ru
denį iš jų atėmė visus javus, 
pareiškė, kad jų turtai tai ne 
jų, o visų, kad ir jie patys yra 
visų. Apgrobti, “apčystyti”, 
jie pradėjo irti ir pagaliau kur 
kas išbėgiojo.

Kai kas bandė išvažiuoti, bet 
nuo rubežiaus buvo sugrąžinti. 
Amatninkai ir kiti specialistai 
išbėgiojo į fabrikus, o “komu
nose” liko tik tie, kurie niekur 
pasprukti nesugebėjo.

Tokias komunas teko matyti 
Chersono gub., apie Aleksand
rovą.
Kas yra bolševikiškos uodegos?

šiandie sovietuose jau yra di
delė produktų stoka (tą patvir
tina ofcialųs pranešimai. Red.).

Produktų išdavimas normuo
jamas, produktų gauti labai 
sunku. Prie “koperatyvo” (at
siprašant) tenka išstovėti ilgas 
valandos “uodegoj”.

Koperatyve makaronų nėr, 
sviesto nėr, kopūstų nėr, bul
vių nėr... Tuo tarpu yra dar vi
sada pšeno ir pusjuodė duona, 
kuri nežinia, iš kokio mišinio 
padaryta.

Jekaterinoslave, pav., pasku
tiniu laiku “koperatyve”, išsto
vėjus kelias valandas eilėj, ga
lima buvo gauti tik pusjuodės 
duonos (viena rųšis tėra), 2 
svarus mėsos 5 šeimos nariams 
ir pšeno, sunkiai cukraus.
Darbo, belaisvių ar baudžiau

ninkų biržos?
Ar tinka tas žodis? Taip, 

tikrai tinka. Kiekvienas darbi
ninkas yra užregistruotas darbo 
biržoj. O kas yra darbo bir
ža? Nemanykite, kad darbo 
birža yra dėl suradimo darbi
ninkams darbo. Birža tai yra 
pigios, darbininkų jėgos “kope- 
ratyvas”. Be tokios biržos so
vietų tvarka nesilaikytų. Pavyz
dys: didelis geležies fabrikas 
reikalingas 200 darbininkų; jis 
siunčia biržon—koperatyvan — 
reikalavimą: pasiųskite 200
juodadarbių; sąlygos: 1 rub. 16 
kap. per dieną. Darbas pekliš
kas. Jei nebūtų biržos, darbi
ninkai neitų veltui dirbti, jie 
rastų sau darbo, o birža iššau
kia iš eilės pirmus du šimtus 

fir jie turi eiti. Jeigu kuris 
atsisakys, tas bus išbrauktas iš 
biržos kaipo atsisakęs nuo dar
bo.

O darbininkas žino, ką reiš
kia būt išbrauktam iš biržos: 
be biržos jokio darbo nėra; tai 
žinok ir apmąstyk; ar eisi te
nai, kur siunčia birža, ar gat
vėj mirsi iš bado.

Tai pirmas darbininko paža
bojimas, tai jau tikras vergų 
gaminimas.

Bolševikų kabalistikos raidės.
Kaip jose darbininkai 

nuklimpsta
Jekaterinoslave yra 40 taiks

tančių bedarbių, pasirinkti yra 
iš ko. Darbininkas, pakliuvęs 
j fabriką, negarantuotas, kiek 
laiko ten--dirbs, nes šiandieną 
200 paima vienas cechas, o ryt 
kitas cechas paleido du 
šimtus.

Darbininko uždarbis 
30—65 rub. mėn., kas 
nant su prieškariniais
sudaro 6— 12 rub., bet prieš 
karą, žinoma, nė pusės tiek 
sunkumo darbo nebuvo.

Dabar visur yra normos ir, 
tiek didelės, kad kitas darbinin
kas neišturi. Bet toksai yra 
pamainomas kitu. Maža grupė 
kvalifikuotų darbininkų uždir
ba 70 110 rub. mėn., o suvis 
mažutė grupė pav. svarbus šalt
kalviai, elektroteknikai, modelių 
dirbėjai 100— 170 rub. mėn., 
bet ir tokių jėgų yra daug, — 
tai ai* numuša kainas. O kas

tvarko normas ? Sako patys 
darbininkai, tai yra šitie: t. m. 
b.—F. ž. K. PROZA—KOM. t. 
n. k. arbitraž—kom. ž. p. t. k. 
s. PROF.—SOž.

Šitos visos raidės viską ir 
daro su darbininku fabrike. Aš 
tų komisijų neaiškinsiu, bet ga
lima jas suprasti iš to, kiek 
darbininkas yra supainiotas, 
kad reikalui esant pasiskųsti 
kam, tai darbininkas pražūna 
tarpe tų raidžių.

Iš ko fašistai mokinasi, kaip 
užsmaugti laisvę

Ne tik užsieniai negali arba 
labai sunkiai sužino, kas sovie
tuose dedasi, bet ir komunistų 
valdomos šalies piliečiai apie 
gyvenimą užsieniuose taip pat 
nič nieko nežino, absoliutiškai 
nieko nežino, nes nė vienas pi
lietis negali išsirašyti nė vieno 
laikraščio iš užsienių, nė vienas 
ištikimiausių komunistų kliubas 
neturi kitų laikraščių, kaip vie
tinius, kurie visi tiktai komu
nistiniai.

Užsienių spaudą, žinoma, se
ka tik komunistiniai magnatai, 
galiūnai, tačiau nuo liaudies ir 
net didelių valdininkų tas sle
piama. Užsieniuosna išleidžia
ma tik labai nedidelis skaičius 
ir tai ištikimų komunistams ar
tistų gastrolėms ir labai retai 
gydytis kai kas pačių stambių
jų ir patikimųjų didžiūnų.

(Bus daugiau)

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

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Parduodam
l-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

- Phone Canal 1678

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langu. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
TeL Roosevelt 8500

ar tris

fabrike 
sulygi- 
laikais

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Vėl prasidėjo savitarpi
nis chiniečių karas

Vienas chinietis nušautas, ki
tas gal mirtinai sužeista ; ta
me kare. Policija ginkluojasi 
karą sustabdyti.

Pereitą sekmadieni atsinauji
no savitarpinis karas tarp chi
niečių kastų. Atsinaujino jis ne 
vien Chicagoje, bot visoje šaly
je. Prasidėjo jis Bostone, kur li
ko nušautas vienas Hip Sing 
kastos narys. Chicagoje, pasė
koje to karo, jau krito vienas 
Hip Sing narys, o kitas chinie
tis liko g’al mirtinai sužeistas.

Nušautasis chinietis yra Yes 
Sun, 59 m., 2310 S. State St. 
Ji nušauta gatvėje, kai jis sto
vėjo prie On Leong kastos' bu
veinės, prie 22 ir Wentworth 
gatvių. Sąryšy su žmogžudyste 
vienas On Leong narys tapo 
areštuotas.

Pašautasis yra Kari Leong 
Wong. Jis tapo pašautas einant 
i savo namą 2117 Wentworth 
Avė. Spėjama, kad jis yra On 
Leong narys, nors jis prie to 
neprisipažįsta ir sakosi prie jo
kių kastų nepriklausąs.

Karas eina tarp senų prieši
ninkų Hip Sing ir On Leong 
kastų, kurios jau ne kartą yra 
vedusios labai kruvinus savitar
pinius karus. Abiejų kastų va
dai pareikalavo policijos apsau
gos ir abu pranašauja, kad ka
ras šį kartą bus dar kruvmcs- 
nis, negu metai atgal nutrauk
tas karas. Delei atsinaujinusio 
karo tarp chiniečių viešpatauja 
sumišimas, nes nė vienas neži
no kada jis kris tame kare.

Visame chiniečių distrikte 
yra padaugintas policijos skai
čius, policija yra geriau gink
luota ir dedama pastangų karą 
sustabdyti. Bet tai mažai pa
gelbės, nes žmogžudystėms tarp 
chiniečių sunku užbėgti už 
akių, d dar sunkiau surasti už
mušėjus. Gal todėl bus bando
ma suvesti abiejų kastų virši
ninkus ir derybomis išlyginti 
visus nesutikimus.

Streiklaužiai užpuolė 
streikierius

Apie šimtas streiklaužių iš
puolė iš American Colortype Co. 
dirbtuvės, prie Bacine ir Roscoe 
gt., ir užpuolė tą dirbtuvę pi- 
kietavusius streikierius, du 
streikierius skaudžiai sumušda- 
mi. Atbėgus daugiau streikie- 
rių ir pritarėjų ir šokus jiems 
ginti mušamuosius, policija su
varė streiklaužius į dirbtuvę, 
kad juos išgelbėti nuo minios.\

Toje dirbtuvėje streikuoja 
apie 400 darbininkų, reikalauda
mi atsteigimo unijos pripažini
mo. Kompanija atsigabeno apie 
tiek pat streiklaužių ir patalpi
no juos savo dirbtuvėje, kur jie 
ir gyvena, bijodami pasirodyti 
streikieriams.

Streikuoja ir Begensteiner 
Corp. dirbtuvės darbininkai, ir
gi dėl tos pačios priežasties — 
už pripažinimą unijos.

Jau buvo pradėjusios eiti ir 
derybos su samdytojais ir pres- 
manų unijos atstovas Thomas 
Polston streikierių susirinkime, 
kuris' įvyko kaip tik laike streik
laužių užpuolimo, pareiškė, kad 
streikas yra praktiškai sutai
kintas ir dar šią savaitę bu
sianti pripažinta unija.

Prigėrė du broliai
Tėvas Joseph Latkovic, 3027 

So. Turner Avė., i>ats nemokė
damas plaukti, laikėsi įsikibęs į 
apvirtusią valtį ir nusiminęs 
žiurėjo kaip prigėrė du jo vai* 
kai, Lavvrence, 8 m. ir Earl, 6 
m., kuriems jis negalėjo su
teikti jokios pagelbos. Nelaimė 
atsitiko užtvenktoj akmenų lau
žykloj ties Lemont. Tėvas bu
vo pasiėmęs vaikus pavežioti 

valtimi, bet dėl nežinomos prie
žasties apvirto valtis. Tėvą iš
gelbėjo toje pačioje akmenų lau
žykloje plaukiojęs Roy Bambas, 
4126 W. 24 Place.

Joseph Artner, 22 m., 6215 S. 
Rockwell St., prigėrė Michigan 
ežere begelbėdamas Mrs. Annie 
Heist, 6717 S. Claremont Avė. 
Pastarąją išgelbėjo prigėrusio- 
jo tėvas' John Artner, bet savo 
sunaus nebeįstengė išgelbėti.

Bandė pabėgti nuo po
licijos — žuvo

William Barry, 30 m., jau ke
lis kartus sėdėjo kalėjime už 
plėšimus. O ir dabar jis buvo 
policijos priežiūroje. Policija jį 
sugavo važiuojant svetimu au
tomobiliu ir atsigabeno į State 
St. stotį. Ten jis iš penkto augš- 
to lango bandė nušokti ant ei
nančio elevatoriaus stogo. Nu
šokti jis nušoko, bet ant stogo 
neišsilaikė ir nukrito žemėn 
cementuoton elėn, veik ant vie
tos' užsimušdamas.

11 žmonių užmušta
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį automobiliai užmušė 11 
žmonių. Tiek žmonių liko su
važinėta, arba žuvo nelaimėse 
su automobiliais vien Chicago
je ir artimose apielinkėse.

Apiplėšė hotelį
Penki jauni plėšikai užpuolė 

Del Prado Hotel, prie Midvvay 
ir Blackstone Avė. ir grūmoda
mi revolveriais 4 darbininkams 
ir 3 svečiams paėmė iš hotelio 
seifo $10,000 pinigais ir brang- 
menimis.

RAYMOND TAMOŠIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugpiučio 3 diena, 6:30 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukės 3 
metu 2 mėn. amžiaus, gimęs 
Chicago i (mirė netikėta mirti
mi — užmuštas.troko). Paliko 
dideliame nubudime motina 
Petronėle, tėvą Antana, broli 
Petrą, dėde ir dėdiene Juozapa 
ir Elzbieta Bukantai, dėde ir 
cioce Joną ir Veronika Bud- 
drius ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3746 Union 
Avė.

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

Visi A. A. Raymond Tamo
šiūno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tčvai, Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Dvimetinės Sukaktuvės

Barboros Budrikienės
(Iš namų Razmaitė)

Mylėjome Mes Ją Gyvą, 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 tąrpo. 
Nerandam tinkamų žodžių, kad butų galima išreikšti tą 
gilų skausmą širdies, tą baisią žaizdą gyvenimo ir liur 
desio pas vyrą ir vaikus. Tegul suteikia jai Visagalis 
lengvą šios šalies žemelę Jos širdingam atminimui, už 
velionės sielą 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.

Laiškai Pašte
&ie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o pasl.ui su
naikina.

902 Banaitis A
903 Balčiūnui J
910 Bucinckas' Kostantas
916 Dobilinskene Juozefo
925 Gudauskai^ R
931 Juiskai Bolislavni
932 Juikai Stanislovui

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija 
' $5

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

Dr. C.C. Singley, MJ).
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

i ' ...>

Garsinkitės Naujienose

PADĖKAVONĖ 
A. A. MATEUŠAS 

KARNELSKIS 
kuris mirė liepos 29 dieną, 
1929 m. ir palaidotas tapo 
rugpiučio 2 d., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavima ir paly
dėjo ji i ta neišvengiama am
žinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, 
Kun. Linkui, kuris atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jo siela; 
vargonininkui Daukšai; zakris
tijonui Šebis; dėkavojame gra- 
boriui Eudeikiui, kurs savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžina- 
tj, o mums palengvino perkošti 
nuliūdima ir rūpesčius, dekavo- 
jame grabnešiams, gėlių nešė
jams, giminėms ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mvlimas tėveli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliudusi
Knrnelskiu šeini ina.

934 Kačerauskas Peter
935 Kaminski John
937 Kamarauckiene Valeria
938 Kaupas M
951 Macekonas Viencas
952 Malauseis Augustinui
953 Melakausikas Fernk
962 Petkeni M Mrs
971 Saigaila G
972 Saltmeris John
973 Šankus Wm A

PHILADELPHIJOS LIETUVIAMS

Pranešu, kad atidariau lietuvišką 
aptieką, kurioj užlaikau visokias gy
duoles ir šaknis, iš Lietuvos, kurių 
Amerikoj negalima gauti. Sergan
tiems duodu gerą patarnavimą ir 
gyduolių katalogą. Reikalingi pa
gelbos prašome atsilankyti.

MRS. B. LAMSON
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

________ Graboriai________ .
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktj.
8757 Houston Avė.

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

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Are. Tel Blvd. 3201

990 Vaidinas' Leonardas
991 Veidaus Lucille
992 Vincec Ancika
997 Wisniauckas John

Universal Reataurant
Musu vir t i e n i a i 
dešros ir kopustaiC^ 
primena mamytėsLj^k^C^g 

valgius.
A.A. NORKUS,

750 West ?

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 Šo. Halsted St.

Vienos durys t Šiaurę nuo olovatorlo.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 0 vakaro.

Nedaliomis 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
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

------- q—..

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuyi^^^ Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Pilėne 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. Map!ewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago. III 
—--o———

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soath Wallace Street 
o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenee 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK 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 

Nedelioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 0—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980

Valandos 2-4, 6-8, Nedelioj 10-12

Jvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAUN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
I vaj. uo pietų ir nuo 7 iki 8:80 valJ
i vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną i
1 Phone Midway 2880

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia 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. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31 st 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. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0831-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3895

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 SaUe St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460 *

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union ^va, 

Tel. Roti Fvclt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
 Lietuviu

“Naujienų” piknikas
Tūkstančiai žmonių. — Svečiai 

iŠ kitu kolonijų. ----- Grtažuoliy
k on testas. — Judamųjų pa- 
veikslu ėmimas. — Kon testo 
laimėtojos.

pietų tai traukė 
už automobilio, 
taip pat atvyko

estrados’. Aplinkui susirin- 
d i džiausi minia. Visi ūžia, 
užinteresuoti gražuolėmis, 
pristatoma publikai. Kiek-

“Naujienų” piknikas sutrau
kė įtiek žmonių, kiek vargu kas 
ir tikėjosi. Pirmas šių metų 
piknikas buvo, taip sakant, re
kordinis, bet šis pralenkė ir jį. 
Suvažiavo tuksiančiai žmonių. 
Jų buvo iš arti ir iš toli: iš 
Pittsburgh’o, Detroito, Grand 
Rapids, New Jersey valstijos’ ir 
kitų vietų. Kiek atvyko iš arti
mesnių nuo Chicagos miestų, — 
tai sunku ir pasakyti.

į pikniką žmonės pradėjo 
iinktis gana anksti. Prieš dvyli
ką darže jau buvo pusėtina mi
nia. Na, o po 
automobilius 
Daug žmonių 
gait vakariais.

Prieš ketvirtą valandą “Ro
muvos” teatro operatoriai nu
filmavo gražuoles. Po to jos at- 
maršavo Į vidurį daržo ir suėjo 
ant 
ko 
visi 
Jos
viena gražuolė turi savo pase
kėjų, kurie triukšmingai ploja. 
Nuimama susirinkusios minios 
judami paveikslai.

Prasideda balsavimai, kurie 
tęsiasi apie porą valandų. 
Sprendžiant iš baliotų skaičiaus 
galima pasakyti, kad publika 
gražuolių kontestu buvo labai 
susidomėjusi. Vieni ragina bal
suoti už tą gražuolę, kili už ki
tą. Per dvi valandi baliotų pri
sirenka pilnas “baksas”. Ima 
pusėtinai laiko, kol jie suskai
toma.

Vėl susirenka gražuolės ant 
estrados. Publika nekantriai 

, laukia balsavimo rezultatų. St. 
Valančius paskelbia, kad pirmą 
dovaną laimėjo p-lė Fausta 
Leppa kaipo daugiausia gavusi 
balsų. Pereitų metų “Naujienų” 
gražuolių kon lesto laimėtoja, 
p-lė Mabel Grigonis,
kant, apkarunavojo naują lai
mėtoją. Laimėtojos nufilmuoja
ma.

Štai kontesto laimėjusios gra
žuolės.

taip sa-

P-lė Fausta Leppa, 3206 So. 
Ilalsted St. Ji laimėjo pirmą
dovaną ir “panelės Naujienos- 
Romuvos” titulą. Iš “Naujienų” 
ji gavo $125 vertės deimantinį 
žiedą, o iš Romuvos teatro $100 
pinigais. Balsų už ją paduota 
516.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famous Vivanl Sėt and ln- 
cludes face powder, *1.00; Rouge, 76c, 
Tissue Cream $1.00, Deptlatory JI.00, 
Facial Astringent JI.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water JI.25, Perfume J2.76, Bril- 
llantlne 75c, Skln Whi|ener 76c. Totai 
Value J13.00. Special prlce, JI.97 for all 
ten pleces to introduce thls line.

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

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

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

P-lė Marijona Druktenaitė 
(6931 So. Maplewood Avė.), 
Pęoples Furniture kompanijos 
knygvedė, laimėjo antrą dova
ną: $50 pinigais. Balsu gavo

P-lė Josephine Pažirau skaitė, 
1459 N. Leavitt St., laimėjo 
trečią dovaną — $25. Balsy ga-i 
vo 316.

P-lė l.ilyan Gavalis, 9401 So. 
Ada St., laimėjo ketvirtą dova
ną ir gavo $10. Už ją buvo pa
duota 300 balsy.

Kitos gražuolės irgi gavo po 
pusėtinai balsu. O tai rodo,'kad 
publika kontestu buvo labai su
sidomėjusi. —N.

Detroitiškiai Nau
jienose

Po didelio ir pasekmingo pik
niko 4 rugp., į kurį suvažiavo 
net svečių iš Detroito, Grand 
Rapids, Pitsburgo ir kitų arti
mesnių miestų, ant rytojaus ap
lankė Detroito lietuviai biznie
riai K. Maiga ir J. Legota “Nau
jienų” redakciją ir spaustuvę.

K. Maiga yra senas “Naujie
nų” skaitytojas ir didelis lietu
vybės rėmėjas.

Ten sutiko ir “poną Margu
čio redaktorių”. K. Maiga įsto
jo ir į “Margučio” rėmėjus.

Detroito lietuviai pageidauja 
lietuviško laikraščio. Gražus bū
rys lietuvių galėtų savaitinį 
laikraštį išlaikyti. —Rep.

Komp. A. Vanagaitis
Skubiai ruošia naują “Margu

tį”. Šį kartą bus su viršeliais. 
Būdamas Chicagoje, jis drauge 
su tūkstančiais kitų lietuvių 
buvo “Naujienų” piknike. Tiek 
žmonių jam neteko matyti Chi
cagoje.

Rado keletą svečių iš Grand 
Rapids, Mich. Grandrapidiškiaj 
užsikviete p. Vanag-aitj rudenį 

su koncertu. —Rep.

Advokatas Wm. C. 
Mitchel sugrįžo iš 

atostogų
Iš Chięagos lietuvių tur būt 

ilgiausias ir įdomiausias atosto
gas turėjo advokatas William 
C. Mitchell, kurio ofisas randa
si 140 So. Dearbarn street.

Jisai atostogavo apie mėne
sį laiko ir atlankė nemažai pie
tinių valstijų, jų tarpe India
na, Kentucky, Tennessee, Geor- 
gia, buvo Floridoj ir Kuboj. 
Chicagon sugrįžo liepos 31 die
na.

P-nas Mitchell papasakojo la
bai įdomių įvykių iš kelionės. 
Visų jų čia neišpasakosiu, bet 
kaikuriuos norėtųsi pažymėti.

Pavyzdžiui, Kentucky valsti
joj, tarpe kita ko, jis buvo nu
sileidęs į paskilbusį požeminį 
urvą, vadinamą Mammoth C a ve. 
Ir vienas dalykas, kuris’ jį su
domėjo, tai užrašas: “šį urvą 
atlankė Lietuvos gyventojai 
1912 m.”

Urve po žeme teka upė. Tr 
plaukė laiveliu ja p. Mitchell. 
Vienur “lubos”, t. y. uolos pa
kilusios aukščiau nuo vandens, 
kitur laivelis vos pralenda ir 
tenka pasilenkti, kad galva ne- 
užkliudym “dangčio”.

Yra ir žuvies upėje. Bet kei
sta ta žuvis — be akių. Tūk
stančius ir tūkstančius metų 
gyvendama ir veisdamosi tam
soj žuvis neteko akių, ba akys 
čia nereikalingos. Taipjau va
balai ir kitokie gyviai čia irgi 
akli. Vietoj akių kai kurie tų 
gyvių turi ilgus plaukučius 
feelers, — kurie jiem tarnau
ja, kaip, sakysim, neregiui laz
da.

Bendrai imant, urve žmogus 
jaučiasi nejaukiai. Palydovas p. 
Mitchelliui ir kitiems papas'ako- 
jo, kad kartą vienas turistų bu
vo urve paklydęs. Jį surasta po 
23 dienų, žmogus jau buvo pa
mišęs. Urvas yra didelis, žymi 
jo dalis dar neištirta.
Ar saugu pasirodyti Chicagos 

gatvėse sutemus?
Musų Chicaga garsi. Ji yra 

plačiai žinoma. Bet žinios apie 
ją esti kai kada ytin keistos. 
Taip pav. vienas Georgia val
stijos farmeris užklausė adv. 
Mitchellį, ar saugu yra Chica- 
goj išeiti gatvėn, kai sutemsta, 
sakysim 9 valandai išmušus.

Kitas vėl farmeris South 
Tennessee valstijoj norėjo pa
tirti, koks šiemet derlius javų 
Chicagoj. P-nas Mitchell paklau
sė, ar nenori farmeris sužino
ti, koks derlius Illinois valsti
joj. No ne, atsakė farmeris, jis 
norįs sužinoti, kokio derliaus ja
vų tikimasi pačioj Chicagoj tu
rėti !

Nemėgia jankių
Mes, gyvendami šiaurinėj 

Su v. Valstijų daly, stengiamės 
pamėgdžioti jankius, kaip pir
muosius šios šalies gyventojus, 
kaip Amerikos tėtušius. Kitaip 
tečiaus žiuri pietinių valstijų 
gyventojai į jankius. Daugeliui 
jų, jankis išrodo aršesnis už 
nigerj. Nigeris yra žemesnis už 
baltąjį rųšies žmogų. Bet jis 
gali berti ir geras žmogus. O 
jankis tai jau netikęs, šis prie
šingumo jausmas jankiams yra 
užsilikęs nuo civilės karės lai
kų.

Vaisius peržiūri
Pietinėse valstijose šiemet 

tam tikra kenksminga vaisiams 
musė sunaikino derlių. Dauge
lis farmerių, auginančių persiš
kas slyvas ir apelsinus, arti 
bankroto: Kai važiuoji autu, tai 

prie rūbežiaus pav. Georgijus 
ir Floridos milicija sustabdo va
žiuojančius ir daro kratą. Ieško 
ne šnapso, bet vaisių. Ir jei už
tinka, tai liepia juos’ suvalgy
ti arba išmesti, kad neįvežus 
valstijon kartu su vaisiais ir 
nelemtų musių.

Mirusių kareivių kapines
Kuboje — “no drys”. čia vi- 

ikas "šlapia.”. Saliunų kiekvie
name bloke po du-tris. Ir ne
žiūrint to, jei matysi gatvėse 
girtuoklių, tai jie greičiausia 
bus amerikonai.

Gyvenimas ne brangesnis, 
kaip Amerikoj. Havannoj pav. 
vežikas nuveš jus į bet kurią 
miesto dalį už 20 centų. Reikia 
tečiaus kalbėti ispaniškai. Jei 
nemokėsi ispaniškai, tai nulups 
tris ar keturios dolerius. Taip 
pat nulups krautuvėj ar bet už 
kurį kitą patarnavimą. Matyti, 
kad kubiečiai praktikuoja pata
rimą “lupk kol lupasi”.

Alus pigus —- dešimtukas di
džiuliam stiklui. Geriausios vi- 
skės stiklelis 20 centų. Stam
biausia Cubos bravarnė turi 
įtaisiusi Havanoje vadinamus 
tropiškus sodnus. Įtaisyti tie 
sodnai puikiai. Ir ot, čia gali 
gerti alaus kiek tik širdis trok
šta — veltui. Nereikia nė cento 
mokėti. Alus publikai duodama 
gerti veltui garsinimosi tiks
lais.

Didoką tų sodnų dalį užima 
vadinamos mirusių kareivių ka
pinės — . Dead Soldiers’ Ceme- 
tery. Kas tai per kapinės? Well, 
čia sustatytos bačkos, keisai ir 
bonkos išgerto alaus.. Tai. ir va
dinas jos aukomis žmonių troš
kuliui nuraminti.

Vėl užsiima praktika

Advokatas William C. Mit
chell, kaip jau minėta, turi, ofi
są adresu 140 $o. Dearborn st. 
Jį galima užtikti ofise ir pasi
tarti įvairiais legaliais reikalais 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų. V Report.

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. susirinkimas įvyksta 

seredoj, rugp.-aug. 7 diena Lietuviu 
Auditorijoj, Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes greitu laiku turėsime 
du dideliu parengimu. — Valdyba.

Susivienijimo Liet. Na'mų Savinin
ku ant Bridgeporto mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiučio 7 d., 7:30 
v. v., Chicagos Lietuviu Auditorijos 
mažojoj svetainėj. Namu savininkai 
kviečiami prisirašyti, gali priklausy
ti vyrai ir moterys. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių, Brolybės Kliubo 
bus laikomas antradieny, August 6 
d., Mark White Scjuare Parko svet., 
29 ir Halsted., 8 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite būti laiku, nes 
bus daug dalyku dėl apsvarstymo. 
Taipgi nauji nariai, kurie esate iš
pildė aplikacijas, per kliubo išva
žiavimų, esate kviečiami dėl galuti
no pristojimo.

— A. Rekštis, nut. rašt.

Bridgeport. — Draugystės S. šir
dies V. Jėzaus susirinkimas įvyks 
rugpiučio 6 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos svet.. 
3133 So. Halsted St. Malonėkit vi
si nariai susirinkti, nes yra svarbiu 
reikalų aptarimui.

Kviečia Valdyba.

Specialistai gydyme chroniškų Ir >aajn U 
B. Jei kiti negalėjo jumis Ikgydytl, atanan 

kit paa mane. Mano pilnas iaegzaminari 
maa atidengs Juaų tikra liga ir jei a* apat 
imsiu jus gydyti, avtdkavU Jums sugryl. Ei 
kit pas tikra specialiai*. kuris neklaus juaų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys p< 
galutino liecsnminayimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

""II —-----

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

Antradienis rugp. 6, 1929
/,'iri! III.' iltini ............ ..........................................I , i „I..,. ' II
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Educational

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro ----
Operatinis Tenoras

IR VEDIMAS
Persikėlė j 904 Kimball Bklg.

Jackson St. ties Wabash
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius, mokinių 
priimama.

Business Service
BiznloPatarnavimas_______

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261
PILNAS šildymo plentas, visais 

atžvilgiais garantuotas. Vien ma
terijas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821, Mr. Bartunek.

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

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St.

Hemlock 6140

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau įsenus. Permufinu į 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 

i skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. ’ Kedzie 5111.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Te!. Prosoect 9856

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainhnas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
puse 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. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų. 
Darom. Pirmus ir Antrus 

Morgičius
• 2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansal-Pankolos

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Financial
Finanaai-Paskoloa

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

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskolinama juma $JOO, $200 

arba $800, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

■ 1726 W. Chicago Avė.
Kampai Hermitage Avė.

Automobiles
’21> BIHCK coupe 5 pas............... ............ $1350

1UJ1CK ft pas. ..........  $976
’!!K BIJ1CK Sftdnn—Standard    Bargenas 

ESHEX -...... •.     15550
'20 ESSEX Sodan—Dideli* nuleidimaR, naujaH 
'27 OAKEAND Eandeau Sėdau . — !t>3i»5
’2S» FORD — Tudor ........................  $475

MoDF.RMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 So. Halsted St. 

' Triantrle 9330

PARDAVIMUI arba mainymui 
Ice Cream, Notions, kendžių arba 
lengvo delicatessen štoras, ant 4 pa- 
sažierių karo, 4455 So. Fairfiekl 

i Lafayette 4386.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI $1200 grojik- 
lį pianų už $120; suolelis, rolės, .1.

i Svveda, 613G So. Halsted St.

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. 61 st St., prie 
St. Lavvrence gt 

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

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.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

■ ' 'O ■ -—
RENDON furnišiuoti kambariai, 

šviesus, moderniški, elektros šviesa 
ir maudynė. Nebrangiai. Ant dienu 
ar savaičių. 1843 So. Halsted St., 
Tel. Roosevelt 8577.

RENDON kambarys, $7 į savaite 
su valtriu. Kreipkitės j bučerne, 
4550 S. Marshfield Avė.

PARENDAVIMUI ruimas, turiu 
gražų flata, neturiu nė jokios šei
mynos, 2351 S. Oakley Avė. 3 f.

Help VVanted—Malė
_________Darbininkųi RęĮkia_____ _

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui 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 konstrukcijps šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard BuiMing 
Room 301 

Rush and Ohio*Sts.
DARBININKAS reikalingas far- 

mos darbui. Geo. Bratts, 3500 So. 
Union.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvaitė mergai
tė už pagelbininke dentisto ofise. 
Amžiaus tarp 18 ir 25 metu. Vieta 
nuolatinė. Atsišaukite asmeniškai. 
Peoples Dentists, 1735 S. Halsted 
Se.

Situation Wanted
Darbo įtiko

JIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 
patyrimo. Esu blaivas, neyedes ir 
apsukrus. Kalbu 3 kalbas. Tel. 
Virginia 0508.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

GROSERNE pardavimui. Rendu 
$20.00, geras biznis, nėra konku
rencijos, 6236 Wentworth Avė.

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

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

' Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas, rusų- 
lietuviu apielinkė. Arti dideliu 
dirbtuvių, nebrangiai. 1400 So. Jef- 
ferson St.________

PARDAVIMUI kendžių Štoras, 
lengvo groserio, saldainių, Ice Cream 
cigarų ir mokyklos reikmenų. Prie- 

mokykln- vikiai. R<‘n-
įlos $20, <lu kambariai pagyvenimui. 
Lysas kaip jus norite.

2012 S. Peoria St.

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

PARDAVIMUI restauranas, geras 
biznis, iš priežasties, išvažiuoju Lie
tuvon. Biznis išdirbtas per 22 me
tu; nedaliomis ir visomis šventėmis 
būna uždarytas. Atsišaukite j Nau
jienas, Box 1114.

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avi*.

EXTRA — EXTRA!
Iš priežasties dvieju bizniu, par

duosiu arba išmainysiu groserne ir 
bučemę, ant nedidelio namo arba 
gero automobilio. Geroj vietoj, ge
rai išdirbtas cash biznis,

Tel. Lafayette 0591
Tel. Lafayette 9809

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICH1GANE; 2 my
lios iki Niles: % mylios ant St. Joc River; 
geras O kambarių namas; daržinė, gara
žas, nobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
Šąli.

JAmokėjimii ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie St.
Tel. Frankiin 4405

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas, garadžius; 11 kambariu namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambariu namas, didelės barnės, 
du 300 pėdu šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Daug kitu už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO. 

803 Ridge Avė., Wilmette, III.
Telephone 364

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI ,
Fuikį 49 akrų apaugusi tankiu mlfiku 

Halu ant Diamond Kakc, 9tJ myJioa nuo Chi- eagroB, arti NileB. Mich.; modernia Hotel 
Clubhousp, šokiam paviljonas, Cottuges — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakrafiėiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui. Rliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 2SO didelių. Jotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. RaAyitit ar telfonuokit 

E. J. KLOSS,
1134 W. OPth St.. Wentworth 8047

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

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

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

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

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

RENDAI STORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Westero. Parda
vimui — naujas trobėsis, biznio gat
vėj. Bargenas. Kreipkitės 7131 So. 
Wstem Avė.

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

JOS. W. HOUGH & SON.
4218 So. Halsted St.

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, modemiškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit jį kaip 
gera bargenų. Gera transportacija. 
Shalloo Vincennes 7346.

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
rių* bungalovv, Bellvvood, III., 60 pė
dų lotas, geroje vietoje, mažu įmo- 
kėįimu už $7,500.00. Savininkas ST. 
DRUSEIKA. 2038 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mo
demiškas cottage su extra lotu, 2 
karu garadžius. Gražiai apsodinta 
medžiais. Yra-obuoliu ir grepsu. Su 
ar be rakandų. Greitam pardavi
mui. Apleidžiu Suvienytas Valsti
jas.

6049 So. Kildare Avė.

5 KAMBARIŲ bungalovv, perdėm 
vėliausios mados, puikiausi transpor
tacija, arti mokyklos ir bažnyčių. 
Pastebėtinas pirkinys. 3457 W. 60 St.




