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Žymus Amerikos Socialistų Vadas ir 
Žurnalistas

sisekimo ir 1911 metais patapo 
dienraščiu, 
The Milwaukee Leader.

Savo sugabiu redagavimu 
Bergeris padarė nepaprastai 
stiprios įtakos į Mihvaukee gy
ventojų nusistatymą link socia
lizmo.

Bergeris buvo griežtas karų 
priešininkas ir laike didžiojo 
Europos karo jis priešinosi 
Amerikos dalyvavimui tame ka
re iš principo. Nuo 1917 m. li
gi 1921 m. jam buvo „Atimta 

įjungt. Valstijų pašto teisė sa
vo raštams siuntinėti ir laiškai 
ateinanti jo vardu buvo grąži
nami su užrašu “Koresponden
cija tuo adresu nepristatoma 
pasiremiant špionažo aktu“.

Jis buvo 5 kartus kaltinamas 
nelojališkume ir Chicagos fe- 
deralio teismo nuteistas 21 me
tams kalėti. Atstovų rūmai at
sisakė priimti Bergerį į 67 kon
gresą, tačiau jis buvo išrinktas 
antru kartu į 68 kongresą su 
dar didesne balsų dauguma. 
1921 m. Supreme Court of U. 
S. nuėmė Chicagos teismo pa- 

panaikino ir 
The Socialdemocratic kitus prieš Bergerį persekioji- 

iš pat mus. Galop Bergeris tapo įsi- 
pirmųjų dienų turėjo didelio pa leistas j kongresą.

MILWAUKEE, rugp. 7 d.— 
Viktoras L. Bergeris, 
nis socialistų lyderis ir Milwau- 
kee laikraščių leidėjas bei žur
nalistas, šiandien pavakary 
rė ligoninėj nuo sužeidimo, 
laukęs 69 metus amžiaus, 
liepos 16 d. tapo smarkiai 
gautas automobilio.

Viktoras Bergeris, gimęs 1860 
m. Nieder, Austro-Vengrijoj ir 
lankęs Vienos ir Budapešto uni
versitetų filosofijos skyrius, at
vyko Amerikon 1878 m., kur 
neužilgo pasižymėjo šalies so
cialinėj politikoj kaip nuosek
lus socialistų veikėjas.

Nuo pirmų dienų, kada Ame
rikoj prasidėjo draugiški deba
tai dėl socializmo teorijos, Ber
geris ja gyvai susinteresavo ir 
patapo Amerikos Socializmo au
gimo veikliausias vadas.

1890 m. jis perėmė leisti ir 
redaguoti vokišką socialistų 
laikraštį Die Volkszeitung ir 
perkeitė jo vardą į Wisconsin 
Vorvvaerts: Bet tikrai reikšmin
gos įtakos Bergeris pradėjo įsi
gyti, kada nuo 1900 m. jis pra
dėjo leisti Milwaukee anglų kal
boj socialistų savaitrašti, pa-1 baudą ir valdžia 
vadintą 
Herald. Tas laikraštis
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Nekaip vėl lietuviai 
prisimušė

7 sužeisti ir 3 arti mirties 
automobiliui apvirtus'

KENOSHA, Wis., rugp. 7 d. 
Septyni chicagiečiai, iš kurių 
trys arti mirties, sužeisti ir ap
degę atvežti į Kenosha ligoninę. 
Trys žmonės apdegė, begelbėda- 
mi tuos 7 iš degančio karo.

Sužeistieji yra Mrs. Dora 
Aidukas, 4609 S. St. Louis St., 
Chicago. Padėtis kritiška. Mrs. 
Vera Markvens, 6426 Langley 
Avė. Padėtis kritiška. Juozas 
Aidukas, 4 m., taipjau sunkiai

Aidukas, 
13 metų,

sužeistas. Charles
Raymond Aidukas, 
Alma Markvens, 13 m. ir Juo
zas Markvens.

Katastrofa įvyko, kada Aidu
kas grįžtant iš Chicagos bandė 
pralenkti kitą karą ir nuvažiavo 
į ravą, kur jo mašina apvirto 
ir užsidegė.

Sovietų lakūnai išlekia 
j Ameriką

MASKVA, rugp. 7 d. — Dvi- 
motorinis visas metalo orlaivis 
Sovietskaja Zemlia šią naktį iš
skrenda iš Maskvos į savo ke
lionę per Siberiją, per Pacifiko 
vandenyną skersai Amerikos į 
New Yorka.

Pirmas 1400 mylių skridimas 
bus Maskva-Omskas. Lakūnai 
yra Sterligo, Bolotov, šestakov 
ir Fufajev.

šO RFI A
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, temperatūra vidutinė, 
bet šiltesnė, kaip vakar. Švel
nus rytų rytpiečių vėjas.

Vakar temperatūra buvo

Saulė teka 5:49; leidžias 8:02 
Mėnuo teka 9:53 ryto.

Kinai nebepakelia 
militariškų išlaidų

Atsistatydina Kinijos ministe- 
rių kabinetas

SHANGHAI, rugp. 7 
Atsistatydinus Kinijos, 
kingo valdžios finansų ministe- 
riui M. Soong, laukiama ir kitų 
ministerių rezignadijos. Kabine
to krizis pareinąs dėl to, kad 
finansų ministeris' nebepajėgė 
išlaikyti šalies finansų dėl nuo
latinių ir nebepakeliamų milita
riškų naštų.

Nan-

Reparacijų apetitai 
Haagoj auga

Visi reikalauja, kad Vokietija 
kuodaugiau mokėtų

HAAGA, Holandija, rugp. 7 
d. Po Anglijos kancleriaus 
Snovvdeno aštrios kalbos, paro
dė apetitus ir kitos šalys. Fran
ci jos atstovas pareiškė, kad ir 
Franci j a daug pasiaukavusi, 
tad dabar turinti gauti iš Vo
kietijos daugiau cash. Italijos 
atstovas manė, kad Italija te
gauna tik tiek, kiek privalo gau
ti, tai yra nepakankamai. Ru
munijos Titulesku mano, kad 
Rumunija gaunanti nepakanka
mai, todėl Youngo planas nepri
imtinas*. Portugalijos atstovas 
taip pat pareiškė, kad mažosios 
šalys turinčios gauti po daugiau 
reparacijų. Vokietijos atsto
vams bepaliko tylėti ir klausy
tis.

Diktatoriai minkštėja 
kai vaiko sulaukia

BELGRADAS, rugp. 7 <1.
Jugoslavijos karalius diktato
rius Aleksandras žada paskelbti 
plačią amnestiją politiniams ir 
civiliams kaliniams sąryšy su 
jo vaiko ^krikštynomis. Po visą 
Jugoslaviją rengiamos triukš
mingos monarkistiškos iškilmės. 
Kad taip Voldemaras kokį vai
ką pagimdytų.

ir

[Atlantic and Pacific Photo)

New York. — Vokiečių naujas laivas S. S. Bremen, kuris perplaukė Atlantiką per 4 dienas 
17 valandų. Iki šiol jokis laivas nebuvo to dar padaręs.

Amerika jau gailisi 
suvaržiusi imigra

ciją
Meksikonai reikalingi, bet mek- 

sikonai patys nebenori

WILLIAMSTON, Mass., rugp. 
7 d. — Išlaikymas ir ekspansi
ja pramonės, o labiausia cuk
raus ir medvilnes, tampriai yra 
surišta su imigracijos politika, 
pareiškė Stuart Fritzpatrik, 
Jungt. Valst. Komercijos Rūmų 
menageris.

Po karo pradėtas imigracijos 
iš Europos varžymas, pritraukė 
daug Meksikos piliečių, kurie 
daug pakele vakarinėse valsty
bėse medvilnės ir cukraus run
kelių kultūrai. Dabar ir juos 
norima suvaržyti. Tad menage
ris reikalauja, kad butų baig
tas tas imigracijos varžymo 
karštis, nes vėliau kad ir norės, 
gali būti niekas nebevažiuos. 
Jau dabar Meksikoj pradėta 
nauja nacionalinė politika, kur 
žemės 
mybių 
krašte, 
pajėga

darbininkas randa gali- 
ir progų dirbti savo 
o nebenori būt parkama 
svetimoms' šalims.

Indijonų valdovas 
orlaiviu laksto

jau

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
7 d. — Generolas Francisco 
May, garsios’ indijonų gimines 
Maya valdovas Santa Cruz de 
Brava distrikte, vakar atlėkė 
orlaiviu j Vera Cruz pas Meksi
kos prezidentą Portes Gil ap
tarti savo giminės reikalus.

Gen. May atlėkė per 7 valan
das, kuomet tą kelionę laivu 
reikia daryti 5 dienas. Jis ne
moka ispanų kalbos, tik indė
niškai, ir nėra savo amžiui ap
leidęs savo gimtosios’ teritori
jos. Atsivežė savo vertėją, kurs 
pagelbėjo jam su prezidentu su
sikalbėti.

Maya indi jonai yra ainiai ki
tą kartą, buvusios kultūringos 
indijonų tautos, kuri pietinėj 
Meksikoj buvo pastačiusi didin
gos arkitekturos miestus, kurių 
griuvėsiais ir šiandien istorikai 
stebisi.

Meksika priėmė darbo 
įstatymą

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
7 d. — šiandien senatas pralei
do prezidento Portes Gil paruoš
tą nacionalinio darbo kodekso 
amendmentą, kurs turės būti 
pravestas per visų Meksikos 
valstijų kongresus ir įeis į kon
stituciją. Bus šaukiamos kong
resų specialės sesijos tam 
amendmen<tui ratifikuoti.

Chicago galop žada ap
sivalyti nuo kriminalų

CHICAGO, III., rugp. 7 d.— 
Šimtai svetimtaučių gengsterių, 
raketerių, hijakerių, butlegerių, 
“roberių” ir “kilerių” (suprask,- 
plčšikų ir žmogžudžių) bus ne
tolimoj ateity išplukdyti per 
Atlantiką į jų gimtines šalis, 
kai tik taps pagauti. Manoma 
išsiųsti dar šį rudenį apie 1000 
tokių “profesionalų”.

Kriminalų medžioklei, susijun
gė Chicago miestas, valstija, fe- 
deralė policija ir pats imigraci
jos biuras. Jau išsiųsta keli to
kie į Rumuniją, Švediją, Jugo
slaviją ir Italiją. Kita partija 
bus siunčiama rugsėjo mėn.

Gentlemenai mėgsta 
blondines

Bet viena blondinė pamėgo 702 
gentlemenus ir atsidūrė 

kalėjime

BRUSSELIS, Belgija, rugp. 
7 d. — Visus rekordus sumušė 
viena 28 m. amžiaus šviesia 
plaukė blondine Andrienne 
Guyot, areštuota vakar ir ap
kaltinta už turėjimą 50 “legališ- 
kų“ vyrų ir už susižiedavimą 
dar su 652 vyrais.

Karštoji blondinė tapo areš
tuota po to, kai penkiasdešimta
sis “legalis” vyras amerikietis, 
su kuriuo ji išgyveno net 4 mė- 
tus ir rengėsi pamesti ir ištekė
ti už kito turtingo belgo, ją 
apskundė.

Ta moteris yra gimusi kai
mietė mergaitė, bet pamačius'! 
esanti graži, pati nutarė, kad 
jai nėra jokio išrokavimo leisti 
savo grožiui rudyti kaime, išvy
ko į miestą ir apsivedė su vie
nu turtingu paryžiečiu, kurį 
tuojau pametė, kaip tik jis pa
spėjo ant jos išleisti savo tur
tus.

Po to Andrienne greičiau už 
marškinius keitė savo meilužius 
ir vyrus. Jei kurio turtas pakė
lė, ji tą vedė ir tuojau metė, 
kaip tik jis bankrutavo; jei pi
nigai išsisėmė dar prieš vedy
bas, ji tuojau sulaužė sužiędo- 
tuves. Paskutinysis jos auka 
buvo minėtasis amerikietis, ku
ris pasirodė tiek turtingas, kad 
per 4 metus ji negalėjo jo nu- 
bankrutyti, tad nutarė galų ga
le vis tik pamesti, deja, tas Su
gadino blondinės karjerą pačia
me žydėjime.

CAMBRIDGE, Mass., — Ru
sų astronomas Neujimin, Kri- 
mo observatorijoj pastebėjo 
naują 13 didumo kometą pietų 
danguj, nepastebimą nuoga 
akim, tik per didelį teleskopą.

Anglija pasiūlė 
Egyptui nepriklau

somybę
Tik su sąlyga, kad Egyptas pa

siliks unijoj su Didž. Brita
nija.

LONDONAS, rugp. 7 d.
Egypto karalius Fuaz ir jo 
premjeras Mahomed Masmoud 
Pas'ha išgrįžo į Egyptą vežda
mi Anglijos pasiūlytą nepriklau
somybės tekstą.

Jei Ęgyptas tą tekstą priims, 
tai Egyptas taps faktiškai ne
priklausomas, bet tam tikroj 
sąjungoj su Did. Britanija. 
Anglija pasižada atsiimti iš 
Egypto kariuomenę. Sudaroma 
Egypto-Anglijos sąjunga. Egyp
tas įeina į Tautų Sąjungą Ang
lijos remiamas. Ginčams kilus, 
abi šalys pasižada juos spręsti 
taikos keliu. Abi šalys pasiža
da nedaryti sutarčių priešingų 
antrajai. Vienai šaliai kilus rei
kalo kariauti, antroji padeda, 
kaip sąjungininkė. Suezo kana
lui saugoti, Anglijai paliekama 
tam tikras žemės gabalas pagal 
to kanalo. Abi šalys pasikeis 
ambasadoriais. Sutartis daroma 
25 metams. Bet labai abejoja
ma, ar Egypto kongresas 
ims.

pri-

Spanija duos moterims 
lygias “teises” su 

vyrais

d. —MADRIDAS, rugp. 7 
Kai bus atstatyta konstitucinė 
tvarka, kuri nuo 1923 metų yra 
paneigta Primo de Riveros dik
tatūros, spėjama apie 1930 m. 
ar vėliau, tai Spanijos mote
rims numatyta lygios teisės su 
vyrais rinkti ir būti renkamoms 
j kongresą bei užimti ofisus.

Primo de Riveros sufušeriotoj 
naujoj konstitucijoj sakoma, 
kad “Visi Spanijos piliečiai nuo 
25 metų amžiaus abiejų lyčių” 
galės balsuoti ir būti renkami.

Amerikietis per du me
tus vedė 62 lenkutes

VARŠUVA, rugp. 6 d. čia 
areštuotas vienas Amerikos pi
lietis. Morris Baskin, kurs lai
ke 2 metų apsivedė 62 lenkaites 
su tikslu jas įšmugeliuoti j 
Suv. Valstijas, kur jos tuojau 
po to persivesdavo su savo tik
raisiais meilužiais.

Sykiu su Baskinu areštuotas 
rabinas Mendel Kastenberg ir 
visas magistratas už gelbėjimą 
tame biznyje.

Ruošiasi steigti naują 
ištaigą Birštone

Praneša, kad organizuojasi 
koncernas iš atvykusių iš Ame
rikos lietuvių kapitalistų už
pirkti Birštone didoka sklypą 
žemės iš Sablauskų prie pat ši
lo, kitapus Nemuno, ir pasta
tyti didelį viešbutį su ameriko
nišku komfortu. Prie viešbu
čio bus įsteigta kumiso stotis, 
kadangi čia, pagal Nemuną di
dokas plotas gražios lankos su
daro puikią ganyklą melžiamo
sioms kumelėms. Prieš karą 
čia yra buvusi kumiso stotelė, 
bet dabar ruošiamoji ketina bū
ti nepalyginamai 
togesnė, įrengta 
iriųjų technikos 
reikalavimus.

Geležinkelių konferen
cija Kaune

Liepos 19 d. Kaune įvyko Pa
baltijo valstybių geležinkelių 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Lietuvos 3, Latvijos 3, Rusijos 
2 ir Estijos 1 atstovas. Rusi
jos ir Estijos atstovai pirmą 
kartą Kaune.

Konferencija tęsės tris sa
vaites. Programoje 100 klau
simų. Tai technikinė prekių 
susisiekimo konferencija dėl 
apsimainymo ir atsilyginimo už 
prekių vagonų naudojimąsi.

Rygoje geležinkelių 
konferencija baigėsi

savaites 
vokiečių 
atstovų 
prekių 

Ji
Del grei-

Rygoje įvykusi dvi 
lietuvių, latvių, estų, 
ir rusų geležinkelių 
konferencija užbaigė 
pervežimo kainos tarifus, 
baigės rugpiučio 1 d.
tojo tarptautinio /traukinio Nr. 
1 ir Nr. 2 pasukimo pro Tilžę 
— Tauragę — Radviliškį — 
Daugpilį galutinį žodį tars ir 
tvarkraštį nustatys geležinke
lių atstovų konferencija Berly
ne, kuri įvyks š. m. rugpiučio 
3 dieną.

Pral. Olšausko byla
Esamomis žiniomis pral. Ol

šauskui kaltinamasis aktas bu
riąs šiomis dienomis įteiktas.

BUTKIAI. (Šiaulėnų vaisė.). 
Butkių palivarko savininkas A. 
Žickis savo kumečiams' daržus 
išsidirbti duoda arklius tik šven
tadieniais.

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 
laikų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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Vienam amerikiečiui 
vis tik jsiulė

“L. Aidas“ rašo:
Respublikos Prezidentas p. 

A. Smetona apdovanojo nepri
klausomybės medaliu žinoma 
Amerikos lietuvių veikėją ad
vokatą Bradčulį, kuris ir šią va
sarą atvyko iš Chicagos į Klai
pėdos kraštą ir čia apsigyveno 
savo ūky. Medalį p. Bradžiu- 
lini įteikė Klaipėdos krašto gu
bernatorius p. Merkys. E.

Šventa žemė parda
vinėjama

MARIA ’OLĖ 

 

dvarą skirstant, keletą ha gavo 
Mariampolės arapijos kleboni
ja kapams. Pasirodo, kad toj 
vietoj ir senovėje butą kapų. 
Nes kai dabar iš tos vietos par
duodamas ir imamas žvyras, tai 
randama žmonių kajilų. Už žvy
ro vienarklį vežimą ima 1 litą, 
už dvi^rklį — 2 litu. Parapijo- 
nai susirūpinę, kodėl taip nie
kinama ir pardavinėjama “šven
ta vieta” (kapai), o klebonija 
sau ramiai renka litus.

Šiaulių burmistras 
atostogose

Šiaulių miesto burmistras p. 
J. Sondeckis nuo VII-1 d. išvy
ko vienam mėnesiui atostogų ir 
išvažiavo į Bubi u s. Sondeckas 
yra .Šiaulių burmistras jau bene 
5 metaii

“Federacija” vėl 
atkunta

Dr. Ambrozaitis, neseniai pa- 
liuosuotaš iš Varnių, jau pradė
jo redaguoti “Lietuvos Darbi
ninką”, Darbo Federacijos laik
rašti. »

Atleista daug* mokytojų
Švietimo ministerija šiomis 

dienomis dėl likvidavimo kaiku- 
rių vidurinių mokyklų ir dėl 
neturėjimo cenzo atleido apie 
80 mokytojų. Iš gimnazijų dėl 
neturėjimo cenzo atleista apie 
30 mokytojų. Atleistieji moky
tojai galės gauti pradžios mo
kyklų mokytojų vietas. Be to, 
apie 100 vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų mokytojų dėl netu
rėjimo reikalingo cenzo paver
čiami laisvai samdomais moky
tojais.



NAUJIENOS, CMc<0, UI.

Kaip darbininkai gyvena Sovietų Rusijoj Kas Dedasi Lietuvoj KORESPONDENCIJOS
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(Tęsinys)
Budas nė tik darbininkams, bet 

ir jų šeimoms pririšti

Darbininko šeima negali net 
į krautuvę eiti, kuri patinka, 
bet yra pririšta prie vienos 
krautuvės ir kratuvė duoda tas 
produktų normas, kurios jam 
yra nuskirtos. Darbininkas ar 
tarnautojas tur būti paininkas 
koperatyve. Pajus 15 rub., ne 
painikui parduoda tik duoną.

Produktai duodami tokia pro
porcija. Pav., aš penkiems šei
mos nariams gaudavau cuk
raus 15 sv. į mėnesi, sviesto 3 
svarus, kruopų ryžių ar manos 
galima buvo gauti tiktai sulig 
gydytojo kortele. Pieno galima 
gauti daugiau, jeigu jo yra: 
makaronų, bulvių retai kada 
pasitaiko gauti..

Sunkaus darbo darbininkas 
gauna 2 svaru duonos, lengvo 
11/2; tarnautojas 1 sv., o be
darbis % svaro. Darbininko 
šeimos nariams duonos duoda
ma po svarą. Duona labai ne
gardi; joje labai daug kukuru- 
zos priemaišų. Mėsos (jaučio) 
šeimai iš 5 žmonių duodama 2 
svaru. laibai sunku atsiimti 
tuos produktus. Keikia keltis 
anksti rytą ir laukti eilėse.

Gatavi rūbai labai blogi. Vy
ro kostiumui reikia mokėti nuo 
25—100 rublių, autuvai 18—40 
—60 rublių. Manufaktūros duo
dama 6 metrai pusei metų, čia 
stovi didžiausios eilės.

Kaip naujoji baudžiavos 
.sistema veikia

Jeigu darbininkas pasiprieši
na, tai pirma jis yra traukia
mas zavkomo linija, paskui 
profsąjungos linija ir 1.1. Ge
rai žinoma, kad jei jį išmes iš 
sąjungos narių, tai jisai taip 
pat nusprogs iš bado. Pavėluoti 
galima 5 min., bet kad laukiai, 
gaus pabaudos; neišėjęs į darbą 
3 dienas Į mėnesį, paleidžiamas 
nuo darbo. Paskutiniu laiku į- 
vedama yra mokestis už broką. 
Tas suvis smaugia darbininką.

Didžiausios pastangos yra 
daromos, kad padidintų darbo 
normas; be to, sako, negalima 
padaryti socializmo. Ir supran
tama, kad be vergų negalima 
nieko daryti. Darbininkas, tu
rįs didelę šeimyną, badauja iš 
tikrųjų, o apie pagalbą ir kal
bos nėra. Sako, mes visiems 
gerinam padėtį, bet ne atski
riems asmenims. O gerinimas 
aiškus: aš nuvažiavęs 1923 me
tais uždirbau 3 pūdams miltų, 
1924 m. tik puspudžiui, 1925 m. 
10 svarų, o 1928—1929 m. tik 
2 svarams. Jei darbininkai pra
deda murmėti, lai jiems sako, 
kad jie esą škurnykai, kad jie 
negina sovietų valdžios.

Naujas būdas streikams 
numalšinti

Darbininkas taip yra suvaržy
tas, kaip jokioj kapitalistinėj 
šaly. Kada tenka kokiam cec
hui sustreikuoti, kad ir retai, 
tai ant tokio cecho puola kuo 
žiauriausias persekiojimas.

Fabrike yra “stennaja gazie- 
ta” (sieninis laikraštis). Jei ku
riame fabrike sustreikuoja dar
bininkai, tai tuoj ant sienos fab
riko valdžia jau rašo: tokiame 
tai (fabrike) ceche “kontrrevo- 
liucija pakėlė galvą’’. Didelėmis 
raidėmis rašoma: “Streiką su- v 
kėlė ir vadovavo buvusieji caro 
žandarai ir baltgvardiečiai”.

tas pats, nes pakeisti valgį ne
galima. Bet labai blogai daro- 

| si, nes paskutinieji produktai
1 pradeda kaž kodėl nuo komu
nistų šeimininkavimo nykti!
“American home” ir “Soviets- 

kij žilkop.”
Namų savininkų nėra išsky

rus savininkus mažų namelių.
Visi dideli namai yra nacio

nalizuoti ir priguli miesto val
dybai (komunchozui). Ištisi 
kvartalai sujungti į vieną ko
lektyvą—žilkopą. Išrinkta yra 
to žilkopo valdyba, čia irgi rei
kia būti paininku. Pajus 10—15 
rublių. Dabar pažiūrėsime, 
kaip laisvai žmonės tame žilko- 
pe gyvena ir kaip apmoka dar
bininkas, tarnautojas už butą. 
Aš dirbau ir mano du sūnus, aš 
uždirbau iki 100 rub., sūnus 
150 rub. ir antras sunūs 80 ru
blių. Tai, rodos, gerai galima 
butų gyventi. Sūnūs ėmė kuo- 
didžiausį uždarbį, 150 rub., to
dėl aš gaunu pusę algos 50 rub. 
ir sūnus pusę — 40 rub. Visų 
240 rub. žiūrime į “spravočny- 
ką”: 240 rub. reiškia 4 rub. 10 
kapeikų kvadratinis sieksnis; 
aš turiu 10 su puse sieksnio — 
tai man butas kainoja 43 rub. 
mėn.; prie to vanduo 1 rub.. 
elektra 3 r. 70 k., išvežimas ne
švarumų 2 r. 50 k., kuras 6 r. 
60 k., iš viso 56 r. 80 normaliai 
man kainavo butas. Bet ar aš 
ramiai gyvenu už tokią kainą? 
Ne! žiūrėk įeina kokie ponai; 
užsirekomenduoja sanitarine 
komisija. Pažiurėjo: randa sie- 
nas nelabai baltas, virtuvėj 
puodukai netaip stovi ir už tai 
gauni pabaudos 3—5 rub. Ką 
daro už tavo mokamus pinigus 
už butą? Labai maža, remon- 
toja, stogą ir tokį remontą, da
ro tik ten, kur gresia pavojus 
griuvimo, o buto vidų turi re
montuoti butų samdytojai. O 
kiti pinigai eina visokiems mie
sto mokesnįams: rentnoje ob- 
loženije, einotdiel komunchoz, 
strachovka. podohodnij nalog. 
Visa diduma įplaukų (žilkopo) 
kliūva valdžiai ir per ją komin- 
ternui. žilkopui nesumokėjus
2 mėn. už butą paduodamas 
teisman ir išmetamas gatvėn. 
Išmeta ne vien už nemokėjimą, 
bet nepatikai namų valdybai iy 
sudaro bylą, kad tu esi nespo- 
koynyj žiliec.

Nors tu ir suvis ramus, nie
ko negelbės, išmes. Bėda su 
žilkopu. Darbininkai todėl eina 
už miesto ir statos sau mazan- 
kas.

Nemanykit, kad visi taip gy
vena.
Ir penų “draugų komisarų“ na

minis rėdąs.
Pažiūrėsim į ponus komunis

tus valdininkus. Didžiausi kam
bariai, brangiausi baldai, po 
dvi tris tarnaites; šuva, auto
mobilis ir ponios važiuoja auto 
už miesto padusuoti švariu oru. 
Ypatingai bloga darbininkams 
tokiame žilkope, kuriame gy
vena tie valdininkai. Jeigu tik
tai darbininko vaikas nuskriau
dė valdininko vaiką, tai prapuo
lei. Buvo mano vaiką nuvarę j 
namus prasikaltusių vaikų už 
nuskriaudimą savo vaiko, o ma
ne priteisė išmesti iš buto.

(Bus daugiau)

Perkūnas trenkė Dot
nuvoj, užmušė 5 karves

KAUNAS. — Liepos 5 d. Dot
nuvos dvare perkūnas trenkė j 
medį, ties kuriuo užtvare sto
vėjo Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijos dvaro galvijai. Užmuš
ta penkios karvės ir dvi 
čaitės.

Netoli 
nių, bet

stovėjo apie 10 
jų nepalietė.

tely-

zmo-

Eksportuota 2473 stati
nes sviesto per savaitę

KAUNAS. — liepos 5.
Per šia savaitę “Pienocentras” 
eksportavo i užsienius 2,473 sta
tines, arba 124,886 kg. sviesto. 
Sviestas pabrango. Už I rųšies 
sviestą pieninėse mokama 7,10 
lt., Ha 6,90 lt., Ilb 6,80, III r. 
6,80 lt.

“Pienocentro” parduotuvėse 
parduodama sviesto la rųšis 8 
lt. už kg., 1b 7,70 lt., II 7,40 lt. 
ir UI 7 lt. Pieno litras dabar 
kaštuoja 40 et. Kiaušiniai pa
brango. Aukščiausios rųšies 
štukų 2,20 lt., žemiausios 
1,90 H.
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įregistruoti susirgimai 
Kaune per birželio mėn.

Kauno mieste nuo 1929 m. 
birželio mėn. 1 d. iki 30 d. aš
triomis apkrečiamomis ligomis 
susirgimų Kauno miesto valdy
boj naujai Įregistruota viso 29. 
Vidurių šiltine 12, skarlatina 
11, difteritu 3, įkastų įtariamų 
jasiutime gyvulių 1, paratyphus 
2. Dezinfekcijų butuose padary
ta 9. Ligoninėn išvežta 10.

Kodėl žmones netenka 
spėkos ir gyvumo 
'‘ j. i’11 iNervinis ir niuskulinlS silpnumas prive

da prie tokių negaliavimų ir ligi), kaip ne
virškinimas, menkas apetitas, inkstų ar pū
slės suerzinimo, konstipaeijos, galvos skau
dėjimų, kvaitulių, neramių, bemiegių nak
tų, sumenkėjusių organų, prasto kraujo, 
jautimosi nuolatos pavargusiu, nusikamavu
siu ir abclnai menkos sveikatos. ,• Kada 
nervai ir muskulai lieka sustiprinti, tos li
gos išnyksta ir žmogus vėl jaučiasi pilnai 
sveikas.

P-as Orvil Nadeau. Whitnesville, 
pasakoja kaip Nuga-Tone sugražino 
gerą sveikata po 5 metų kentėjimų. Jis 
ko: “Nuga-Tone daro man labai daug 
10/' Dabar aš gerai miegu naktimis ir 
jx1i gerą'-^apetitą. Per penkis metus 
išbandžiau 'daug 'visokios rųšies vaistų 
pasekmių, bet radau tikrą vaistą 
Nuga-Tone. Aš (lekuoju jums už suteiktą 
man pagelbą”. Jeigu jus turite vieną iš 
virš minėtų ligų, arba jaučiatės abelnai pa
krikę. jus dėl savo paties labo, privalote 
imti Nuga-Tone. Jus galite gauti pirkti jį 
kur tik vaistai yra parduodami, arba jei jū
sų vertelga neturėtų stake, jis gali gauti 
dėl jus iš urmo vaistynės.

Mass., 
jam 
sa
go
tu- 
aš 
be

Phone VirRinią 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo ( g KONTRAKTORIUS^

McNaughton, Wis
Pereitą sekmadienį, rugpiu

čio 4 d. SLA. 341 kuopa laikė 
savo susirinkimą pas p. Šimkų. 
Be kita ko buvo nutarta su
rengti “basket pienie” ateinan
tį sekmadieni, rugpiučio 11 d. 
p. Šimkaus “dvarely”. Į ši pik
niką yra kviečiami visi apielin- 
kės lietuviai ir atostogininkai. 
šis piknikas, manoma bus taip 
šaunus ir smagus* kaip perei
tais metais šioj vietoj. Tad pra
šome visus atvykti musų pik
nikam Pradžia apie 12 vai. die
na. £

ir iš apylnkės lietuviai suva
žiuoti į 100 kp. pikniką. Įžanga 
dykai. Racino-Kenosha jaunuo
liai turės gemį “indoor bąli”. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Du piknikai
Rugp. 4 d. Midway Parke 

Kenosha ir Mihvaukės vyčiai 
turėjo pikniką. Antras piknikas 
buvo Namakogan Parke Lietu
vos Brolių ir Seserų Choro. Bu-

vo garsinta, kad dalyvaus ir 
Nash dirbtuvės choras, bet ne
dalyvavo. Lietuvių Choras su
dainavo dvi daineles “Paukšte
liai“ ir “Kur tėvynė,” 
gražu”.

Darbuojasi suruošimui 
ko Pranas Staponaitis ir

“Čion

pikni- 
Anta-

Ketvirtadienis, rugp. 8, 1929 

nas Masilionis; dirbo laike pik
niko p. Staponaitienė, Stasė Ru- 
s-ackaitė, K. Vaicikoniutė, O. 
Smith, J. Rankela, J. Balčiūnas, 
J. Dakšus ir J. Vasiliauskas. 
Liks nemąžai. pelno.

M. Kasparaitis.

— Narys.

Ratine, Wis.
Susirinkimas

Rugpiučio 4 d., 2 vai. po pie
tų, buvo SLA. 100 kuopos su
sirinkimas. Svarbiausia šios 
kuopos tuo laiku darbuotė — 
tai organizavimas jaunuolių- 
kuopos. Iš organizatorių prane
šimų matosi, kad greitu laiku 
bus sutverta atskira jaunuolių 
kuopelė, kurios seniai pageidar 
vo jaunuoliai. Antra svarbi 100 
kuopos užduotis yra ta: ji ruo
šia metinį pikniką rugpiučio 11 
d. Namakogan Parke; kitą syk 
vadinosi ta vieta Root River 
Park. Randasi prie Highway 15 
kelio lygiai ketvirtoj mailėj i 
vakarus. Galima privažiuoti ir 
stritkariais. Kviečiami vieliniai

•‘BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

BAYER

tyoebnotaff^
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus1' 

ant pakelio ar ant plyskeles, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Tiesiai į
Hamburgą v

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais i visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupinkite 2 dienas keliones ju
romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dviejų musų la
biausia populiarių laivų, 16,400 to
nų. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patogumus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus 
maistas. Speciale domė Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 -“round 
trip” kelionė į Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 
traukiniai iš Chicago i uostą su- 
taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo perimtai ir t.t., iš 
jūsų vietos agento, ar iš

R. S. ELWORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas, 

71 E. Jac'kson Blvd., Chicago, III. 
Telefonas Wabash 1904

Canadian
World’» • JT*s Pacific
SERGANTYS 

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

ligos ar silpnumo.

Vėliausi Ir goriausi 
Amerikos ir Europos f 
metodai yra vartoja-1 
mi gydymo Chronl- 
škų. Nervų, Krau- V .-Įgte 
jo. Odos. Inkstų. 
Pūslės. Slaplmosl Ir U 
visų Privatinių Lt- V:; 'įfe 
gų. Specialia gydy- t > 
mus dėl vyrų, ku- vįįiK 
rie kenčia nuo lyti- 
nio silpnumo. ’&į-
Dr. Uoss 30 metų Jįc
sėkminga prakti k a z 
ir tūkstančiai išgy-
dytų pacientų y r a /
užtikrinimas, kad 
pacientai bus gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo Ima
ma mokestis yrą žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi Išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokestlee ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti ' savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda Jokių iš jųsu nu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikata 

DR. B. M. ROSŠ 
35 South Dearborn St.

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

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5 Įlomis 10 iki 1 vai. po piet. Pagedė
liais. Seredomls ir Subatoinis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va. 
karo.

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, naują ir seną lumberj, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popierą, malevą, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimą stiklų ii- kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house). .

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

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

RemKite Gerą
Lietuvi Policistą

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.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

“Rytą bulvės, dieną bulvės, 
vakare bulvės“

Kratuvėse yra daug degtinės, 
brangaus vyno, parfumerijos, 
kosmetikos dalykų ir įvairios 
gastronomijos, neprieinamos 
darbininkams. Be sovietų “ko- 
perątyvų” privačių kratuvių be
veik nėra. Turgai tušti, nes 
valstiečiai teatveža tik truputį 
svogūnų, vasarą arbūzų ir pie
no. Pienas 80 k. puodukas, ko
kio pusantro litro. Daugiau nio 
ko turgui nėra. Paprasti dar
bininko ir tarnautojo pietus— 
tai vadinamieji “kandior” —2 
svaru bulvių ir mėsos gabaliu
kas. Rvtais )r vakarais arba- i 
ta su bloga duona. Kasdieną!

Nusikamavęs?
Nehuk nusiminęs. Tegul 
Severa’s Esorka pagelbės 
jiinis nugalėti ta jautimų*! 
pavurgiiHiii. Patikimas lax- 
iityvis tonikas, kuris paša
lina konstipaciJa, verčia 
Jus valgyti geriau, geriau 
miegoti. Jaustis gerinu. Pa
siklausk savu apt iekininko.

Sevęra’s 
ESORKa

ORĖSIU OEZAININIMAŠ ]|
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar raiy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake S t. 

10 augštas
I JOS. F. KASNICKA, priuc i rialas

—-ii^~.— > w^»ii' W.7rr-. 1" ..

NUOLATINĖ ekspertų kontrolė 
yra priežastis gerumo, skanumo ir 
todėl augštos kokybės Budweiser 
Barley-Malt Syrup.

Darymas molto buvo musų biznis 
per daugiau kaip septynias dešimt 
metų.

WESTERN SALES CORPORATION
1525 Nevvberry Avė., Distributors, Chicago, III.

Phone Canal 7051

.Budweiser
Barley-Malt Syrup

nheuser-busch
ST. LOUIS

Valgis pasidaro daug 
maistingesnis, 
gaminama ir 
su Budweiser 
Malt Syrup.

kada jį 
keliama 
Barley-

BUDWEISER BARLEY-MALT SYRUP •ARDAVINE JA (iROSĖRNINKAI IR SAN H- I? !• ‘ r i ■■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Už krapo Sutinimą į džėlą
Sakau kaip tie laikai maino

si. Krapo Sutinimas — kauliu
kai — kadaise, senovėje buvo

P-nas Pieržinskis turėjo atos
togų apie tris savaites. Jis bu
vo išvykęs joms automobilium. 
Kartu su juo važiavo jo duktė. 
Jie aplankė Montreal, Detroitą, 
Niagarą Falls ir kitas vietas.

ko darbuotis lietuviškame judė
jime — musų draugijų tarpe.

Kareivių Draugija auga kaip 
ant mielių. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 301 kuopa 
nauja. Kuzmickas joje yra fi
nansų raštininkas. Jo prisidė-

perior Ct., byla dėl $10,000.
C. Mikulskį prieš Lillion 

Koch, bylos Nr. 503483, Su
perior Ct.; byla dėl $20,000.

Barbora Janusis prieš B. 
R. Pietkiewicz. bylos Nr. 503,-

SLA. 6 Apskričio 
kuopoms

vienas garbingiausių gėmių. 
Juos dirbdavo iš sloniaus kau
lo, juos išsegiodavo auksiniais 
taškeliais, juos šutindavo ka-

į 1 dieną rugpiučio 
mėgino “apvalyti” lie- 
užeigą, kuri randasi

Naktį 
vagiliai 
tuvišką 
Wood gatvėje prie 45-tos. Jie

kuopos galij imas prie šios
daug pagelbėti jai augti. O vai
kų draugijėlė Aušrelė, po glo
ba Lietuvių Kareivių Draugi-

524, Superior Ct., byla dėl 
$10,000.

Anna Šležas prieš Alphonzo 
iR. and Vincent S. Shėkleton ir 
kitus, bylos Nr. 503580, Su
perior Crt., byla dėl $25,000.

J. J. Sepple prieš George

3 '
I

Pankstis, bylos Nr. 503610, 
Superior Crt., byla dėl $15,000.

Paul Nortus prieš Chicago 
Surface Lines, bylos Nr. B. 
185151, Circuit Crt., byla dėl 
$10,000.

Tabako Derliaus Smetona

(PA9HM6O)

Pataisymas klaidos

Bridgeportas Nei Jokio Kosulio.

yra
septynetą, nusive

medžioklė su

visa

Town of Lake

klausi
ren
ren Cicero

perspėjimai ren

pra-

TUBBY

perspėjimai

perspėjimai

OH, 
KY!

j jį panašiais 
Reporteris.

Musų 
vaga.

TUSSV, VOU CAK^T (2EALI7.E 
IT l*TO

HAVB A 800THER LIKĘ ADOAJlS, 
SUCH A COVJAO.D !

PERFECTLY IMPOSSIBLEl

•It’s toastecF
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Lietuvių bylos 
teismuose

jos, tai visas Kuzmicko idea 
las. Vaikučiai ir Kuzmicką my 
lį. Kur sutartis, ten ir pasise 
kimas.

' Joiirnaliof

IMCKĮl
IsiNKlj

tai stengdavosi visame 
pamėgdžioti vyresniuo-

f CAK> VOU IMAGINE 
A GUEAT 8IG 8OY LIKĘ 

LITTLE BUOTHEG 8EING 
AFR Al D TO SLEEP Ik) THE 
D ARK? - OH, IT<S SP

< HUMIUATIMG ! >

L Ak)D <SOOD\)ESS OMtV 
KMOVOS THERE'S MOTHIMG 
TO BE AFfcAlD OF, O0Q 
MAMMA RAS TOLD HlM THAT 
THE AMGELS VJATCA OVER, 
HlM VJHEM SHE TAKES 
THECANDLE AWAY AND 

. '■t'ET HE CfcYSl CAN YouJ
< (MAGIA)E THAT? V LZ

Association 
So. Ashland Av.

Juozas Kuzmickas-Uk 
dar

be. Jisai pilnai \ patenkintas 
Dabar jisai turės daugiau lai-

Sugrįžo iš atostogų p. V. P. 
Pieržinskis, savininkas Peoples 
Restaurant, kuris randasi ad
resu 1628 West 47 Street.

Security Bank of Chicago 
prieš Dominick ir Mary Kube
lius ir kitus, bylos Nr. B. 184,- 
925, Circuit Ct., byla uždaryti 
trust dydą sumoj $2,000.

Benedict Waselkus prieš 
John Bykowski ir kitus, bylos 
Nr. B. 185049, Circuit Ct., by
la uždaryti trust dydą sumoj 
$1,500.

G^o. Niess prieš Mike Pacu- 
lewicz, bylos Nr. 503366, Su-

*čia paduoduMi 
skaitlio** patikrina 
ir patvirtino LT- 
B R AND, ROSS 
BROS. IR MONV* 
GOMBRY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai Skait
menų Auditoriai.

Rockvvell avenue buvo 
ir vieta krapui šu- 

. Susirinks vaikėzai buriu, 
ir stoja “darban.” Pirštais 

liežuviais čiauškia, o 
jų kalbos, tie žod- 

nepaprastas anglų

štai pirmadieni musų 
mėgėj us užpuolė polici- 
yellow, arba kaip kiti 
“cholera” automobilius.

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

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

City of Chicago Landlords
4660-52

Vakarykštėj “Naujienų” lai
doj, vienoj korespondencijoj 
apie “Naujienų” pikniką para
šyta, kad tik 18 gražuolių buvo 
konteste. Kaip tai gali būt, 
kad aš balsavau už 22-rą gra
žuolę, t. y. kuri turėjo 22-rą 
numeri? Tai čia, man rodos, 
kad keturias gražuoles norima 
pavogt. Aš taip nesutinku.

Balsavęs už 22-rą gražuolę.

Lietuvių komitetas jau yra 
surinkęs nemažą būrį tokių, 
kurie įsigijo biletus pasaulinei 
parodai. Komitetas susirašinė
ja ir su Lietuva. Įvairiais rei
kalais komitetas teikia patari
mų kaip darbuotis tiems, kurie 
kreipiasi 
mais. —

mo- 
žmonių 

dole- 
vietos 

turite savo vietos

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia

raliai. Dabar jau kas kita. Ir 
vaikams nebeleidžiama juos šu
tinti — gal todėl, kad kauliu
kai yra daromi jau nebe iš 
slonies kaulo; gal todėl, kad 
jie šutinami jau nebe palo- 
ciuose, o gatvėse; gal todėl, 
kad juos šutina vaikėzai, ir 
praeivis bijai eiti pro šalį, gi 
turįs butą 
vietos priverstas 
namų 
Kaip ten tikrai yra, nežinau.

Bet žinau štai ką. 69-ta gat 
vė prie 
tapusi kaip 
tinti 
na, 
tauškia, 
tos kalbos 
žiai. — tž 
kalbos žodynas, kurio ir Web- 
steris nebūtų surašęs.

Ir šutina krapą ne tik pa
augusieji balbėsai po 16,17 me
tų ir vyresni, kurių jau nesu
drausi. šutina jaunesnieji jų 
broliukai: jie imdavo pamokas 
iš vyresniųjų. O kaip geri mo
kiniai 
kame 
sius.

f I DOM'T CAQEZ f M MOT 
GONNA SLEEP (N THE DAQK 
M AM MA CAM TAKB THE 
ANGELU AvdAY |F SHE 
VJAKTTSTA, BOT SHE’S > 
GOTTA LEAVE THE ,-X 
< CAMDLE.! } p

SpedaUtlM rydyme chronlikų Ir aaaja U 
ra. Jai kiti necaldjo Jumli i gydyti, * t sfl sa
kykit paa mane. Mano pilnas f»x»amlaari
mą" atidenca jūsų tikrą Urą ir jei ai spal
iniai □ jua lydyti. sveikai jums augry*. Ei
kit paa tikrą apeciallatą, kuria neklaua jasij 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino ilegsamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. N ad iii o j 

nuo 1Q ryte iltį 1 so pittų.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno vandenyno iki 

kito, per N. B. C. radio tinklą.

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

Nuo pradžios nėštumo iki 
kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarį vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
ni (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

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

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Tabako žinovai pietinėse plantacijose vartoja posakį “Tabako Der
liaus Smetona0, kad tuom pažymėt puikiausius tabakus. Štai kodėl jie 
•ako, jog Lucky Strike yra pagamintas iš “Tabako Derliaus Sme
tonos0. Bet Lucky Strike fabrikantai nepasitenkina vien tik tuomi. Jie 
žino, jog idant padaryt Lucky Strike augščiausios kokybės, tai tie 
parinktam tabakai turi būt perleisti per kaitinimo (apkepinimo) pro
cesą. Tas kaitinimas yra jums užtikrinimas, jog per mokslišką ap
valymą tabakas lieka paliuosuotas nuo nešvarumų, kad apsaugoti 
jūsų gerklę huo erzinimo ir kosulio. 20.679* daktarai tatai užtvirtina 
įsitikinę, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretei. O paskui; 
taipgi, “It’s Toasted” (Apkepinta) reiškia puikiausią, gardžiausią 
kvapsnį, kad džiugint jūsų rūkymo skonį.

Pereito Šeštadienio vakarą 
vietos italų repūblikonų kliu- 
bas surengė karnivalą tarpe 
14-tos gatvės, 50 court ir 51 
avenue. Vakare ten negalima 
buvo nė važiuoti, žmonių pilna, 
tikras kermošius. Nors čia lie
tuvių gyventojų yra didelė di
džiuma, bet to jie niekuomet 
negalėjo padaryti, todėl kad 
tarp jų nėra vienybės. Jeigu 
lietuvių tarpe butų sutartis, 
tai jie valdytų visų apielinkę. 
Bet dabar jie turi lenktis če
kams ir kitiems.

Laikas, labai laikas dėtis 
bendram veikimui, kad apginti 
savus reikalus. O viso to gali
ma atsiekti pagelba organiza
cijų, kurių čia turime gyvą ga
lybę — politinių ir kultūrinių.

Kadaise buvo daug kalbama 
apie 16 gatvės gelžkelio bė
gius. Buvo atsiradęs vienas di
dvyris, kuris davė įvairių paža
dėjimų, o jus tik dėkite dole
riui, gi jis viską atliksiąs. Ir 
taip jam žmonės įtikėjo, kaip 
kokiam šventajam. Bet kaip tik 
išsisėmė doleriai, o prie to pra
dėta reikalauti atskaitos, tai 
didvyris dingo lyg kumparas. 
Tai yra gera lekcija lengvati
kiams. Bet pas mumis yra pri
prasta, kad.kas tik naujas, tai 
ir geras, ir galingas. Tai 
didžiausia klaida.

Dabar aišku visiems: bet 
ris perėjūnas naudojasi 
mentu, sukelia tarpe 
neapykantą, pasižvejoja 
rių ir dingsta. O jus, 
gyventojai 
reikalus tvarkyti ir visus ne
malonumus pakelti. Aš sakau, 
kad pradėtas darbas dėl 16-tos 
gatvės per Lietuvių Improve- 
ment kliubą turėtų būti varo
mas toliau, suprantama, jeigu 
pasigavusieji tą reikalą prie 
kliubo ateis.

Kitas svarbus reikalas tai 
sustabdymas naktimis didelio 
bildesio dirbtuvėse, kurios ran
dasi arti rezidencijų. Tuo rei
kalu jau renkamos peticijos 
per vietos gyventojus. Tas 
darbas yra pagirtinas, bet ji
sai reikalauja daug energijos 
ir sutartino organizuoto veiki
mo, o taipgi lėšų. Daug kas 
galima nuveikti, tik reikia no
ro. — Korespondentas.

arti susispietimo 
esi bėgti iš 

idant gautum ramybės...

SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

Ramova teatras baigiamas 
priruošti atidarymui. Jau uždė
tas stogelis arba dangtis,, ku
ris dedama prie įėjimo į teat
rus. Iškabinta ir didžiulė iška
ba: “Ramova.” Ją bus galima 
matyti iš toli.

išlaužė saliuno duris iš kiemo 
pusės ir įsibriovė vidun. Kitos 
durys jau buvo lengviau išver
sti. Ir ve jau bus saliunas. Pa
sirodė tečiaus, kad jie sutiko 
neįveikiamą kliūtį: saliune bu
vo piktas šuva — german po- 
lice dog. Su juo vagiliai netu
rėjo drąsos susikabinti. Jie tu
rėjo pasitenkinti tuo, ką rado 
pirmuose dviejuose kambariuo
se, būtent keliais šepečiais ma- 
levoti ir maleva, kurią rado.

Kai dėl šunų, tai pasirodo, 
kad jie dar tinkamiau tarnau
ja saliunams, ne kad policija. 
Prisimenu, pirm keleto metų 
Brooklyne kai kurie saliuninin- 
kai pradėjo laikyti vokiečių po
licininkų šunis savo užeigoms 
užbaro. Kuriuo tikslu? Vienas 
saliunininkas aiškino, kad, gir
di, kai sausieji agentai įsibriau- 
ja i saliuną, tai jie vargiai turi 
drąsos pulti už baro, kuomet 
ten šitokis šuva randasi. O 
kol jie apsidirbs su šunim, tai 
galima ir uždraustą skystimė
lį sunaikinti. — Reporteris.

Pirm keleto dienų esu prisi
minęs vienoj žinioj, kad Pa
saulinės Parodos reikalu lietu
viai palyginti mažai veikią. Te- 
čiaus buvau painformuotas 
truputį plačiau apie darbuotę 
lietuvių komiteto Pasaulinei 
Parodai rengti. Pasirodo, kad 
ir lietuviai nesnaudžia. Kaip 
tautinė grupė, lietuviai šiuo 
reikalu veikia toli gražu ne pa
skutinėje vietoje. Jiems grei
čiau priklauso vieta prie .uo
liausia besidarbuojančių gru-

ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų 

dauninkams.
3. Veltui 80 dienų 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų 

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

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

čia nieko nepaprasto, 
gyvenimas eina normale

P-lė Ketvirtaitė ir mažasis 
Lukštą atrodo jau sveiki. P-ia 
Makutėnienė, dar jaučiasi sil
pnesnė. Jie visi trys turėjo eiti 
apendicito operacijai. Gii Juo
zui Vaitekui, kaip tvirtam vy
rui, tai operacija išrodo lyg nie
kas: keturioms savaitėms 
bėgus jisai išėjo dirbti, 
tiek apie ligonius.

Sveikųjų tarpe viskas 
klausia.
tveris naujame biznyje

krapo 
ninku 
sako, 
Prasidėjo tikra medžioklė: kra
po mėgėjai leidosi į visas pu
ses, kas kur sumanydamas 
Bet visiems pasprukti nepavy
ko. Policininkai, susiliodavę į 
vežimą apie 
žė stotin.

Nežinia, a 
laikys krapo gėmius ateityje, 
ar ne. Veikiausia, kad ne. Jei
gu tėvai, kurie turi po porą 
ar trejetą vaikų, nepajėgia sa
vo vaikų prižiūrėti, tai kaip 
pajėgs “apžiūrėti” juos kele
tas policininkų, kuriem tenka 

apielinkė apžiūrėti.
— Vietinis.

lucky 
STRIKE,
\ **IT*STOAST€O /

Rugpiučio 11 d. š. m. atsi
bus 6-to apskričio išvažiavi
mas. Vieta Beverly Ilills, West- 
ern Avė. ir 87-ta gatvė. Prad
žia 12 vai. dienos.

Visų kuopų priklausančių 
apskričui būtina pareiga daly
vauti kalbamame išvažiavime, 
nes mes turėsim skaitlingą da
lyvavimą čia augusio jaunimo, 
kuris pasirodys sporte, būtent 
besbolo lošy.

Universal kuopos jauktas loš 
su Marųuette Maroons; taipgi 
bus ir kitokių žaismių.

Visi kuopų veikėjai, kurie 
tik turi paėmę platinimui ap
skričio serijas prašomi, grąžin
ti parduotų serijų šakneles ir 
pinigus.

Siųskit sekančiai:
Geo. J. Stungis,

4111 So. Rockwell Street.

© 1929, 
The American Tobacco Co.. Manufacturera

CIGARE
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

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

3c

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., uuder the act of 
March 3rd, 1879.

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

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............. ... ...........
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ......_ 
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei _______________
Mėnesiui ___ __________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams .............    $7.00
Pusei metų ___ _____________.. 3.50
Trims mėnesiams __________   1.75
Dviems mėnesiams.... ......  1.25
Vienam mėnesiui ______   .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams   _____ __ ___ 18.00
Pusei metų .........  —--- ------  4.00
Trims mėnesiams    ___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

HOLLYWOODO STREIKAS

Tūkstančiai Amerikos jaunuolių svajoja ir sapnuo
ja apie Hollywoodą. Tai pasakiškas miestas, kur filmų 
žvaigždės uždirba tiek pinigų, kad nebežino nei ką su 
jais daryti. Tačiau tikrumoj taip nėra. Hollywood išro
do viliojančiu ir pasakišku tik iš tolo. Šiaip gyvenimas 
ir ten nėra taip saldus, kaip daugelis įsivaizduoja.

Kad tai tiesa, — rodo paskutiniųjų kelių savaičių 
įvykiai. Keikia žinoti, kad dabartiniu laiku Hollywoode 
yra vaidinama didžiausi drama, kurią vienok niekas 
nefilmuoja. Apie tris tūkstančiai judamųjų paveikslų 
aktorių paskelbė savotišką streiką. Jie atsisakė grįžti 
j darbą, kol nebus priimti jų reikalavimai. O tie reika
lavimai susiveda prie sekamo: darbo savaitė turi būti 
neilgesnė kaip 48 valandos; aktoriams privalo būti mo
kama už repeticijas; sekmadienių darbas turi būti pri- 
skaitomas prie viršlaikio; turi būti mokama pilna alga 
tiems aktoriams, kurie gauna savaitines algas, nežiū
rint į tai, ar jie dirba pilną savaitę, ar ne.

Prieš keletą metų toks dalykas Hollywoode jokiu 
būdų nebūtų galėjęs atsitikti. Dabar ten įvyko stambių 
permainų. Su atsiradimu kalbančių filmų prisiėjo ieš
koti tokių aktorių, kurie moka ne tik kraipytis ir gri
masas rodyti, ale ir kalbėti. Tokiu budu filmų magna
tams teko samdyti dramos ir vodevilio artistus. Tie ar
tistai beveik visi priklauso Actors’ Eųuity Association. 
Aktorių asociacija yra susidėjusi su Amerikos Darbo 
Federacija. Todėl dabartinėj kovoj Federacija visais 
galimais budais remia aktorius.

Kova Hollywoode prasidėjo dar birželio mėnesyj, 
kai asociacijos prezidentas Gillmore išsiuntinėjo na
riams patvarkymą, kad jie neatnaujintų kontraktų tol, 
kol filmų magnatai nesutiks priimti statomų reikalavi
mų. Tuoj prasidėjo aktorių mitingai. Ir juo tolyn, tuo 
tie mitingai darėsi skaitlingesni. Pasirodė, kad dauge
lio aktorių darbo sąlygos yra gana sunkios. Jiems w ten
ka dirbti dešimtį ar net dvyliką valandų per dieną. Iš 
aktorkų gauta daugybė nusiskundimų, kad su jomis 
direktoriai ir kiti viršininkai nederamai apsieina.

Kol kas filmų magnatai apie asociacijos pripažini
mą nenori nei kalbėti. Bet atrodo,, kad trumpoj ateityj 
visvien jiems teks aktorių uniją pripažinti. Juo labiau, 
kad ir Hollywoodo elektros darbininkai rengiasi užuo
jautos streiką paskelbti, jeigu magnatai griežtai atsi
sakys aktorių reikalavimus išpildyti. O elektros darbi
ninkai visi priklauso unijai.

KORUPCIJA ISPANIJOJ

Buvusia Ispanijos premjeras, Sanchez Guerra, prieš 
planuojamą sausio mėnesyj sukilimą į kareivius kreipėsi 
daug-maž tokiais žodžiais: Visi pirmesniojo ministerių 
kabineto nariai, be išėmimo, mirė beturčiais. Vienatinis 
diktatoriškos valdžos ministeris, kuris iki šiol mirė, įėjo 
į valdžią beturčiu, bet mirė būdamas milionieriu.

Tai reiškia, kad Ispanijos dabartinė' valdžia yra 
korupcijoj paskendusi, nes jos ministeriai per keletą 
metų pasidaro milionieriais. Carleton Beals paduoda 
daugybę faktų, kurie rodo, kad diktato’riaus Primo de 
K i vera valdžia be jokios atodairos aikvoja šalies turtus. 
Savo plauko žmonėms duodama įvairiausios koncesijos. 
Žinoma, tai daroma dėl to, kad ranka ranką mazgoja.

Viso to rezultatas yra tas, kad Ispanija juo tolyn, 
tuo labiau brenda į skolas. 1922 m. ji turėjo 14,901,106,- 
000 pesetų skolos. Tais metais, kaip žinia, įvyko per
versmas ir prie valdžios vairo atsistojo diktatorius Pri- 
mo de Kivera. Ir ką mes matome dabar? Skolos pašoko 
iki 19,798,000,000 pesetų. Vadinasi, per septinerius me
tus diktatūra žmonėms kainavo apie penkis bilionus pe
setų. Numatoma, kad tas deficitas ateityj dar labiau 
padidės.

Įdomu pastebėti, kad tokie dalykai dedasi ir kitose 
šalyse, kur yra įsigalėjusios diktatūros. Imkime, pa
vyzdžiui, kad ir Lietuvą. 1927 m. Lietuvos biudžetas 
buvo sudarytas demokratinės vyriausybės ir nors fa
šistai jį šiek tiek padidino, visvien tais metais mokesnių 
našta palyginamai buvo lengviausia. Nuo fašistų įsiga
lėjimo laikų, biudžetas kas metą vis augo, kol, ant galo, 
šiais metais pasiekė 300,862,822 litų. Tai žymus padidė- 

mes atsiminsime, kad 1927 m. biudžetas 
229,535,713 litų.>UCl

Apžvalga
VALAAMO ASILŲ BALSAS.

nas jų “atstovas” iš kaimo pra
sitaria:

“Kad kultūros darbas yra 
reikalingas tam tikrų sąlygų 
ir kad tų sąlygų pirmoje vie
toje yra laisvė, mes, provin
cialai, labai genai žinome,” 
Ko gi daugiau reikia? Juk 

tų faktų opozicijos spaudoj cen
zūra nei tarpe eilučių nepra
leidžia. Ar ne viskas pasakyta 
tose keliose paties oficiozo eilu
tėse? Be laisvės nėra kultūros.

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

Dabartinis Lietuvos valdžios 
oficiozas “Liet. Aidas” editoria- 
le štai kaip nukalba savo su
pratimą apie kultūros darbo są
lygas Lietuvoje:

“Musų opozicija ir iš kai
rūs ir iš dešinės dabar pra->, ,. .* . ,. . x , , ,
<l.-io dano- rašvti anie kultu- trupult> ^mmtmgesni uz dabar- Nobelio premijos laimėtojas, pa- ros gyvZimTSs mus Opo-hiniU8v“faaiStus”’ f garsėjęs elektrono izoliacijos at- 
rieiia stengiasi irodvti esu dav0’ kad re8nante mU8ae radimais, o dabartiniu laiku 
kultūros gyvenimas pas mus T (tfinklui kultura daug padaręs kosmiškų spindu-
nykstąs, o nykstąs dėl toJtyh). Laisve tr šautuvas yra ne- iių išmatavimui, vienoj prakal- 
jog jam trūkstą kažkokių ^.suderinami kaip ugnis ir van- boję yra pasakęs: -Kas šian- 
svių. Bet kitiems ir to per- u°* , . . ji* - '^^en atrodo nesąmonė ir juo-
maža. Ką čia bauginti vien , Bet lr ,Vėl ~ ,d“ok ž™>n®ms kinga, tas buvo vadinama rim- 
kultura. Kitas dar nesupras ^svę Paliuoeuok iš pančių ku - tas mokslas' arba gera filosofi- 
kas tai yra kultūra. Jau kad tu.rą’ al pasldek šau,tuv« lr at’ M ™ždaug dar 350 metų at
baidyti tai baidyti. Sakykim, a,zadSk s™Uf0’ °.^. smurto> gal. Gravitacijos įstatymą išru- 
bra, kad nykstanti ne tikP.aUtuvo’,be terT.J?kla ,sauva’ do Newtonas tik 1650 metais 
kultūra bet nvkstanti doro- e ne#alima* Ta(* ir Lietuvos po j£r> jr tik nuo to laiko mes 
vė prisipažinti, kad pradedame šiek tiek pažinti pri-

1 jų metodai yra pražūtingi kul- gimt j to pasaulio, kuriame gy- 
turai, reikštų tą pat ką prisi- vename.
pažinti prie savo kriminališko visiems atmenamai arci- 
nusikaltimo prieš Lietuvos kul- vyskupas Usher buvo “patai- 
turą- sęs” pasaulio amžių, pridėda-

Todel nesąmonė butų laukti mas Adomo amžiui 930 metų, 
iš tų žmonių, kad jie patys pra- Enochui 365 m. ir Metuzaliui 
regėtų. Jie to negali, nes tai 959 metus, bet dar ir šiandien 
butų jų pačių saužudystė. Kas “beždžionių bylos” parodo, kad 
tąd jiems belieka? O gi palieka priešneWtoninė gadynė nėra vi- 
savo apjakime toliau klampoti saį išnykus.
ir savo pačių šešėlio baidytis, ką davė mums mokslas? 
kiekviename žinksny temanant _ viską. Neg žmonijos pama- 

Musų opozicijos raščjai sa-lsavo pražūtį — politiką. Į tinis įsitikinimas apie pasaulio 
vo tezėms įrodyti šaukia liu- 7’
dininkais ir bolševikus ir Na-[tie oficiozo žodžiais:
poleoną ir Liudviką XIV, bet 
nenurodo nė vieno fakto, ku
ris paliudytų, kad nuo seimų 
laikų butų pradėjusi griūti 
kultūra, dorove ir valstybin
gumas.

sakant — viskas nyksta, ši
ta taktika labai primena tak
tiką ano siuvėjo, kurs nie
kad nebuvęs toliau, savo pro
vincijos miesčiuko ribų, už
rašė savo iškaboj: “Siuvėjas 
iš Paryžiaus”. Bet vėliau pa
manęs sau, jog to gali būti 
dar permaža, parašė: “Siu
vėjas iš Paryžiau# ir Lon
dono”.

Jie net nepasako aiškiai, 
dėl ko, būtent, pas mus griū
va kultūra, dorovė ir valsty
bingumas ir kas, jų many
mų, reikėtų daryti, kad tie 
dalykai negriūtų. Tiesa, kai
rioji opozicija kartais' užsi
mena apie kažkokias laisves 
dėl kurių stokos kultūra griū
vanti ar neauganti. Bet ko
kios reikalingos laisvės, kad 
kultūra negriūtų — aiškiai 
nepasako.

Dabar kai dėl laisvių, ką 
ypač mėgsta kelti kairioji opo
zicija. Kokių gi laisvių tru
kumas varžytų pas mus kul
tūros gyvenimą? Kokios gi 
laisvės' pas mus buvo, o da
bar jų nėra?

Mes vis tiek norėtumėm iš
girsti konkrečių faktų: kur, 
kada ir kas yra neleidęs ar 
suvaržęs kokį kultūros darbą. 
Atvirkščiai, mes galim nuro
dyti daug kultūrinių organi- 
zacijų, kurios įsikūrė po sei
mų gadynės.

Pagaliau tegu gi opozicija 
įrodo faktais, esu, seimų vi
sagalės laikais' kultūros esu 
buvę daugiau, ar jos gyveni
mas buvęs intensingesnis, ar 
jos darbas vaisingesnis.

Apskritai' kam prikišant, 
kaltinant, reikėtų kalbėti fak
tais, o ne tuščiais sakiniais 
ir tvirtinimais*.”

žinoma, jei tie Valaamo asi
lai turėtų nors šiokį tokį supra
timą apie tą klausimą, kuriuo 
jie terlioja savo oficiozo pusla
pius, jie Valaamo asilai nebūtų, 
o nebūdami tokiais jie patys 
pravirktų pamatę dabar tinęs są
lygas Lietuvoje bet kokiam kul
tūros darbui.

Išziaunojęs visą virtinę nai- 
viškiausių sakinių oficiozo kler
kas tipingo činauninko tonu rei
kalauja “faktų”. Viešpatie, lai 
jis įtik pasiklausia tų “faktų” 
savo žvalgybos armijoj, savo 
Cenzūros departmente, pas sa
vo karo komendantus, policijos 
jurgius ir pas įvairiausius “tik
rai tautiškus” šnipukus, jo plau
kai ant galvos pasišiauš...

Tame pačiame “Lietuvos Ai
do” numery kitoje vietoje vie-

(Tęsinys)
Nuo Molocho Ugi radio 

orlaivio gadynės
ir

Prof. Robert A. Millikan, va-
Senoves romėnai, rodos buvo I dovau j antis Amerikos fizikas' ir

Kad taip jau yra, liudija ši- prjgimtį ir pačios žmonijos vie- 
----- - --------- : . tą tame pasaulyje yra galų ga- 
“Kulturos darbo dalį turin- je vienintelis akstinas visų žmo- 

cios dirbti savivaldybes' po- gaus veiksmų. Iš to ir pareina 
litikuoja, mokyklos politi- vjsa įa begaline svarba, kad bu- 
kuoja,^ neva kultūrines orga-Lų Pataisytas žmonių suprati- 
nizacijos — politikuoja. Visa mas apįe daiktų padėtį.
ir visur pas mus politikuoja. jęuo musy Pasaulio, pažinimo 
Maži ^vaikai 11 tie po iti- prikĮauso, ar žmogus Afrikoj

• °?a* , , . praleidžia savo laiką mušdamas
Aišku, kad belieka dar tuos tomtoms (barabaną) ir Vaiky- 

mažus vaikus atiduoti karo au- damas piktas< dvasias> ar Feni_ 
ko teismui, gal tada niekas ne- kijoj statydąmas didelius «kar_ 
bepolitikuos , ir Lietuvoj stos Ltos ugnies„ pfičius Molochui> } 
“šventoji kapų tyla ir tikrų- sayo kudikius die_
jų tautininkų valdžios ramybe. I aukai> arba Mtik()j kaHau_ 

LIETUVA NIEKUOMET DAR ^Tad ^oks“ 
NETURĖJO TIEK LAISVĖS! L,fų o’rakulas ar paukščių ,kri. 

» dimas arba kokio nepaprasto
Lieka dar apygardos teismo nia- gyvulio pasirodymas, jam liepe 

riai neatiduoti karo lauko įajp daryti; arba viduramžių
teismui Europoj besiruošdamas “pasku-

—■ tinei teismo dienai” ir apleis-
“Liet. Aido’ pisorius rašo: damas visas savo pareigas, kaip 
‘ / ^e^a °P°z^j°s kad žmonija darė pirmąjį tuk-
laikraščiai savo balsą, kad stanų metų, arba degindamas 
dabartinė musų valstybės eretikus’ Flandrijoj, ar skandin- 
tvarka varžanti politiškai ki- damas raganas Salem, Massa- 
taip manančių žmonių įsitiki- cbuseįts> arba gamindamas 
nimus. Mes jau daug kartų “perpetuum mobile” (amžinai 
esame nurodinėję, kad įsitiki- judįnčįas) mašinas Philadelphi- 
nimų atžvilgiu dabartinė vy- joj, ar magnetiškus diržus Los 

Angeles, arba virdamas svaigi
nančius syrupus' Naujojoj Ang
lijoj-

Orlaivio ir radio išradimus 
jau v-eik kiekvienas pradeda 
skai'tyti naudingais pažangai 

dalykais, ir jie yra, pavyzdžiui 
I pereitais Amerikos prezidento 
rinkimais 120,000,000 žmonių 
galėjo savo ausimis klausytis 
prezidento kalbos. Ačiū radio, 
jau galima iš Amerikos kalbė
tis' su Europa telefonu. Radio 
ateity suloš dar šiandieną ne- 
įsivaizdinimą vaidmenį žmoni
jos švietimui, tautų susiartini
mui ir kultūrai. Taip jau bus 
su orlaivių gadyne, kada jie pa
taps prieinamo susisiekimo prie
mone. •

Bet reikia žinoti, kad tie vi
si musų gadynės laimėjimai yra 
tik pąsekmė grynojo mokslo pir
myn žengimo, mokslo gamtos' ir 
ypątybių fizikos pasaulio, etero 
pasaulio, biologijos pasaulio ir 
intelekto pasaulio (tai yra spė
kos, oro, gyvybes ir proto), ka-

iždai manifest, 
obodu, — živych

dangi žmogus pasiekęs žinoji
mo tose srityse, tuojau j j pri
taiko praktiškiems išradimams'.

Nė vienas tų išradimų nebū
tų buvęs galimas be poros šim
tų metų grynai moksliško tyri
nėjimo darbo, — darbo pradė
to šešioliktame šimtmety Ko
perniko, Keplerio, Galilėjaus, 
kurių išradimai privertė žmogų 
pirmą kartą pažvelgti į gamtą, 
arba Dievą, — vadinkite kaip 
norite, kaip į valdžią paremtą 
amžinais nekeičiamais įstaty
mais ir todėl vertą studijuoti, 
o nebe kaip į ūpo ir kaprizų 
Dievą, kokiais 'buvo visi seno
jo pasaulio dievai.

Tų vyrų atradimai, kurie 
prasidėjo apie 1580 metus, yra 
patys pamatiniai ir svarbiausi 
išradimai laike visų amžių; jie 
pradėjo keisti visą filosofinę ir 
religinę pažvalgą ir palietė vė
lesnių generacijų dvasinę ir in
telektualinę revoliuciją, bet dar 
tada ne materialinę.

Tas naujasis mokslas buvo, 
kurs pradėjo išvaduoti tūkstan
čius', galbūt milijonus žmonių 
iš viduramžių vienuolynų, tenai 
pasislėpusių ir pasitraukusių 
nuo naudingo ir natūralaus gy
venimo. Tas mokslas pradėjo 
įkvėpti žmones interesuotis sa
vo pasauliu taip, kad jame bu
tų galima racionališkiau ir žmo
niškiau gyventi.

To įkvėpimo pasekmėj pra
ėjo 200 metų matematikos dar
bo ir dangaus kūnų studijavi
mo, ir nors tas darbas pradžio
je atrodė neturįs praktiškos 
naudos, tačiau jis sudarė vie
nintelį pamatą musų žemiškos 
mechanikos ir industrialinės ci
vilizacijos išsivystymui, kas' tik
rai prasidėjo devynioliktame 
šimtmetyje, nes visi tie spėkos 
ir mocijos įstatymai, kuriais pa
remta visų musų gadynės ma
šinų ir motorų veikimas, nebu
vo žinomi ligi Galileo laikų. Ar 
žinote, kad orlaivis išsivystė iš 
lokomotoro, o lokomotoras iš
rastas pasiremiant dangaus kū
nų judėjimu, universumo me- 
kanizmu, kuriuos suformavo Ga
lileo ir Newtonas, išradę ener- 
gijos ir mocijos įstatymus? Tas 
pats su radio, prieš kurio išra-

dimą per 20 metų mokslas jau 
bandė elektronomiškus sprogi
nėjimus beorėj tuštumoj (va- 
cuum). Garsusis Pasteur’as bu
vo, kurs pasakė: “Musų amžiuj 
mokslas yra tautų gerbūvio sie
la Ir viso progreso gyvasis šal
tinis. Beabejo, nuobodžios poli
tikų diskusijos mums rodosi 
•esančios musų ramščiu, — klai
dingas įsivaizdinimas. Kas tik
rai mus veda pirmyn, yra mok
slininkų tie neskaitlingi mok
slo, išradimai ir jų pritaiky
mas”.

(Bus daugiau)

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

Parduodam

l-mus MORGIČIUS
' mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Tėmykite
1) APDRAUDA (Inaurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 8t- 
TeL Rooeevelt 8500

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

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

riausybė rodo didžiausios to
lerancijos, — tokios' toleran
cijos, kokios neparodė nei de
šinioji, nei kairioji seimo vy
riausybė (Ak tu sviete! 
Red.). Kartais mums atrodo, 

kad vyriausybes ir apskritai 
valdžfoFTbterancija kai kurių 
asmenų atžvilgiu pereina net 
ribas (! Ištikro! Red.), ištai 
neseniai, tur būt, didelės vy
riausybės /tolerancijos padrą
sinti, du vienos apygardos 
teismo nariai sumanė net iš 
savo rezidencijos išvažiuoti, 
kad nereikėtų jiems dalyvau
ti į tą miestą atsilankiusio 
Respublikos Prezidento ir vy-1 
riausybės narių pagerbimas. 
Kur einame? Ką tai reiškia?

Be abejo, tai reiškia ne vy
riausybės netoleranciją, bet 
tai yra tik kai kurių musų 
inteligentų ir sykiu aukštų 
valstybės tarnautojų neiš- 
auklėjimo ir dvasinio chamiz
mo pasireiškimas.

Tegul tik musų opozicionie
riai parodo tiek padorumo ir 
tolerancijos dabartinės vy
riausybės ir dabartinės val
stybės tvarkos atžvilgiu, kiek 
jų atžvilgiu yra tolerantinga 
dabartinė valdžia, ir nereikės 
jiems skųstis, kad jų politi
niam darbui Lietuvoje perma- 
ža yra laisvės. Nereikia už
miršti, kad vyriausybė, o ne 
opozicija atsako už šalies 
tvarką ir j oš likimą.
Rusai, amžinatilsi caro nabaš- 

niko laikais dainuodavo: “Car

blagųdietel 
miortvym sv 
pod arest” (Ctfras geradaris iš
leido manifestą, —- įnirusiems 
laisvę, gyvus areštuoti).

Nieko daugiau nėra pridėti. 
Beje, dar sako, viduramžiuose 
“šventosios inkvizicijos” bude
liai panašiai tyčiodavęs'i iš sa
vo aukų, kaip tas oficiozo pien
burnis iš Lietuvos liaudies lais
vės! —J. P.

Dienos Per Vandenyną i

K I irf LIETUVOS
B per Cherbourg ar Bremeną
B didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivaisĮ BRCjHCNr eukcpa
I Tik 7 Dienos i Lietuvą

Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais

■ su kiekviena Europos dalimi.
■ Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių
B Lloyd laivų
B Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
B pasitarkite su savo vietos agentu, ar -su Inoktu cechas
ALI C YD

W. Randolph S't., Chicago. jMvJĮg 
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ŽINIOS

Auto nelaimėj mirė lie
tuvių vaikas

Raymond Aidukas, 11 mėne
sių amžiaus, 4609 So. St. Louis 
avė., mirė Kenosha ligoninėje 
anksti vakar rytų. Jo tėvas, 
motina ir brolis ir dar trys chi- 
cagieėiai važiavo automobiliu. 
Netoli Kenoshos jų automobi
lius apvirto ir užsidegė. Ray- 
mondas ir mirė dėl apdegimo.

Sužeisti kiti važiavusieji. Jų 
vardai ir adresai yra tokie: 
Charles Aidukas, 36 metų, gyv. 
4609 So. St. Louis avė., jo pati 
Dora 39 metų ir kitas jų sūnūs 
4 metų; Joseph Markvvens 41 
metų. gyv. 6426 Langley avė., 
jo žmona Vera 40 metų ir jų 
duktė Alma 13 metų.

Paskui jų vadas iškraustė sve
čių kišenius ir palengvino mo
terų rankas. Pinigais, žiedais 
ir kitokiomis brangmenomis 
banditai pelnė apie $20,000. Kai 
kurios moterys išgelbėjo savo 
brangmenas numesdamos jas 
po stalais. *

Prastas mainas
Henry F. Peterson, 6235 

Ingleside Avė., nutarė išmainy
ti $14,000 savo sutaupimų (bo- 
nais, Šerais ir pinigais) ant 
“fortūnos”, uždarytos konver- 
te, kuri buk buvusi Kaliforni
joj. Mainas padaryta Wash- 
ington Parke. Kada Peterson 
nusinešė konvertų su “fortū
na” į bankų ir čia jį atidarė, 
tai rado tik lakštų popieros. 
Peterson tarnauja Edison kom
panijai.

Banditai pelnė apie 
$20,000

Mirė užmiršta rašytoja
Pigiam viešbuty, visų užmir

šta mirė Mary Mac Lane, ku
rios vardas buvo gan plačiai 
pasklydęs, kaip gabios rašyto
jos, pirm 15 metų.

Keletas Chicagos biznierių su 
šeiminomis, grįždami iš golfo 
lauko, sustojo rodhouzėj prie 
110-tos ir Ridgeland avės. Lai
kas buvo apie 10:30 vakare. 
Jiems vakarieniaujant, rodhau- 
zėj pasirodė šeši maskuoti ban
ditai. Jie paliepė biznieriams 
susėsti ant grindžių. Paliepi
mas išpildyta. Banditai pasi- 
šlavė iš registerio apie $1,000.

Jus argumentuokit, o 
aš eisiu

Ir išėjo. Tai buvo teisme. 
William Ward buvo kaltinamas 
tuo, kad jis apiplėšęs John Pa- 
storelli. Advokatai susiginči
jo. Kada argumentai pasibai
gė. tai teisėjas liepė Pastorėti i

Rytoj Požėla risis su Romano

Rytoj Karolis Požėla susikibs, 
su pagarsėjusiu Mike Romano,! 
kuris yra gal geriausias italų 
risti kas. Daugelis, be abejo, at
simena, kad Romano kelis kar
tus ritosi su buvusiu čempionu 
Ed. Lovvis. Ir kiekviena kartų 
Romano išlaimėjo vienų susiki
bimų. O tai liudija, kad jis yra 
nepaprastai “kietas”. Tad aiš
ku, kad šį karta Požėlai teks 
itikrai pasipurtinti, kad išėjus 
laimėtoju. Požėla su Romano 
risis svarbiausioj poroj; vadina-1 
si, iki galutinos pergalės.

Kiti ristikai bus irgi labai ge-! 
ri. Komaras risis su vokiečių į 
galijotu Iluns Steinke; McMillenĮ 
su Washburn; Dr. Lurik su De-

metrai, ir Kola Kwariani su 
Bonawicz.

Ristynės įvyks rytoj, rugp. 
9 d., 8 vai. vakaro New Logan 
Squara arenoj, 2233 Milvvaukee 
Avė.

PADėKAVONe 
A. A. STANISLOVAS 

KATAUSKAS

PRANEŠIMAI
Kensington. Rugpjūčio 9 d., 7:30 

vai. vak. M. Kalniko svet, 341 Ken- 
sington Avė., ivyks Roselando Lie
tuviu Kliubu ir Draugijų Savitarpi
nes pašalpos Susivienijimo susirinki
mas. Šiame susirinkime bus rapor
tas iš išvažiavimo, kitokį pranešimai 
ir bus svarstomi nauji reikalai. Visi 
nariai-rės būtinai atsilankykite pas
kirtu laiku. — Skretorius.

Lietuviu Kriaučių 261) Skyriaus A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas j 
įvyks pėtnyčioi, rugpiučio 9 dienų, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mated Centro name. 333 S. Ashland 
Blvd. Visi nariai ir narės kviečia- j 
nu susirinkti kuoskaitlingiausįai | 
nepaisant vasaros karščiu.

— K. Navickas, rast. •

kuris mirė liepos 31 diena, 
1929 m. ir palaidotas tano rug
piučio 3, o dabar ilsis Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kujrie suteikė jam pas
kutini patarnavimą ir palydėjo 
ii i ta neišvengiama amžinybės 
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 graboriui p. Lachavičiui, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ji i amžinastį, o mums pa
lengvino perkesti nuliūdima ir 
rūpesčius, dėkavojame kalbė
tojui p. V. Poškai, n. Bukaus- 
kiams ir mano mieliems bro
liams P. A. Katauskiams ir gi
minėms, taipgi gėlių aukauto
jams ir scrabnešiams ir pasa
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mytymas 
vyre ir tėve sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Moteris ir Sūnūs.

parodyti kaltinamąjį. Šis žiu
ri, žiuri ir nemato. Sukruto 
beilifai ir klerkai ieškoti. War- 
do nėra. Kol advokatai argu
mentavo, Wardas, nepastebėti, 
pasišalino.

Jūsų saugumui
Chicagos policijos komisio- 

nierius, Wm. F. Russell, šios 
savaitės biuletine pataria:

Daug rimtų nusižengimų ir 
plėšimų buvo raportuota polici
jos dcpartmentui pereitų mė
nesį deliai to, kad kai kurios 
moterys yra neatsargios ir įsi
leidžia į namus nepažįstamus 
asmenis.

Dabokitės klastingų pcdlio- 
rių. Pirm negu įsileisite vidun 
telefono, gaso ar elektros ins
pektorius, pasiuntinius, tai bu
kite tikros, kad jie yra tie, kuo 
sakosi esantys, ir tegul jie pa
rodo savo liudymus.

Bukite labai atsargios įsileis- 
damos nepažįstamus namuosna. 
Apsisaugokit įtaisant duryse 
lenciūgėlius1 ar kitokias apsau
gai priemones. Savo pačių sau
gumui neikite į skiepų su nepa-

žįstamais asmenimis.
Daug skundų policijos de- 

partmentas gauna dėl klastingų 
ubagų. Šie sukčiai yra labai pa
vojingi. Nieku budu neįsileis
kite jų vidun.

Praneškite artimiausiai poli
cijos stočiai telefonu Police

1313, jeigu pastebėsite nužiurė- 
tiną asmenį, besisukinėjantį 
apie jūsų namus. Padėkite 
mums apsaugoti jus, turėda
mos duotus aukščiau nurody
mus visuomet omenėje.

Lietuvi ai Gydytoj ai
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--------

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

________ Graboriai_______ _
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th SL Chicago, III 
—— o —

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopustaiE^ 
primena mamytėsLj^L^^a 

valgius. M /
A.A. NORKUS, savį^J^Į

750 West
3ist st. tom/

DR. HENRY
DENTISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soith Wallace Street

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų

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 Sq. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 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

VINCENTAS PIKIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 12 diena, 1929 m., su
laukės 83 m. amžiaus, gimęs 
Erkšvos kaime, Ylakių valse., 
Mažeikių aps. Paliko didelia
me nuliudime moterį Elena, du 
sūnų — Juozapa ir Vincenta ir 
jų moteris; seserį Barbora Un
tuliene, pusb. Vincenta Petrau- 
skj, Lietuvoj, o Amerikoj sūnų 
Pranciškų, penkias dukteris — 
Rozalija Gimbutiene (Kuboje), 
Elena Strelkauskiene, Marijona 
Jenulevičiene, Albertina Raku- 
žiene ir Barbora Šeštokiene, 
penkis žentus ir dvidešimts 
anūkų. Kūnas liko palaidotas 
liepos 16 d., 1929 m. Šv. Roko 
kapinėse, Ylakių parapijoj, 
Lietuvoj.

Visi A. A. Vincento Pociaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami iš
tarti, tebūnie jam lengva Lie
tuvos žemelė.

Nuliude lieka
Sunai, Dukterys ir 
Giminės.

Duktė Barbora Šeštokienė
5654 W. 64th PI., Chicago, III.

POVILAS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 6 diena, 11:15 valan
da prieš piet, 1929 m., sulau
kės 40 m. amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Minkių kaime. A- 
merikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliudime mote
rį Cecilija, po tėvais Orencaitę, 
du sūnūs — Franciškų ir Sta
nislova, dukterį Oną, tris bro
lius — Kazimiera, Mykolą it/ 
Franciškų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 2546 West 
45th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 10 diena. 8 vai. ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo P. š. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i 
miero kapines.

Visi A. _A. Povilo 
čio giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patama- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterių Simai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1711

Šv. Kaži-

Martinai- 
ir nažjs- . 
kviečiami

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

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama, f v *
3319 Auburn Avenue

CHICAGO. ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kaina.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara diena ir naktį.
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 3724

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

JS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

j

V

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABU 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. C.ipero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Danties
Ištraukimas 
BE
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys | Šiaurę nuo elevatorio. 
Atdara nuo 8:80 ryto Iki 9 vakaro.

Nedaliomis Iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos huo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted SL

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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencįja 6610 S. Manlevond Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
, ADVOKATAS
MIESTO OFISAS

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai JOHN B. BORDEN
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 2238 ar Randolph 6800

(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 SaHe St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Nori h LaSalle Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union A^c 

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



6
t'

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

T
NAUJIENOS, Chicago, 11)

A.
Ketvirtadienis, rugp. 8, 1929

- — - ■, ■ —* -

L. S. M. Ratelis šį šeštadienį 
rengia išvažiavimą į Crete, 
UI. — Ruošiasi prie rudeninio 
veikimo.

Užpereitą antradienį, liepos 
30 d., Strumilo svetainėje įvy
ko nepaprastas vietos Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelio susi
rinkimas. Nors susirinkimą 
šaukta paskubomis ir apie jį 
nespėta paskelbti, tečiaus susi
rinkimas buvo skaitlingas ir ja
me gyvai svarstyta bėgančius 
L. S. M. Ratelio reikalus.

Svarbiausias klausimas buvo 
— L. S. M. Ratelio darbuotė 
ateinantį sezoną. Nors dabar ir 
vasara — poilsio laikas, tečiaus 
ruduo ne už kalnų ir jau da
bar reikia rengtis prie rudens 
veikimo. Plačiai apsvarsčius, 
nutarta ateinantį sezoną rengti 
du didelius vakarus. Išrinkta ir 
komisija paimti tiems vaka
rams Strumilo svetainę. Tai 
bus didieji vakarai, kur bus su
vaidinta didesni veikalai. Be 
to dar bus surengti vienas-ki- 
tas mažesni, draugiški vakarė
liai.

Kadani kai reniami būna va
karai. tai rateliečiams visai 
netenka savytarpy pasilinks-

minti, nes dar ilgokai prieš va
karą, taip ir pačiame vakare 
priseina visiems sunkiai dirbti, 
tai nutarta pasinaudoti vasa
ros proga ir surengti ratelie- 
čių išvažiavimą, kur rateliečiai 
ir jų draugai galėtų neapsun
kinti jokiu darbu, jokiais ru
pesniais, susieiti ir pasilinks
minti. Išvažiavimą nutarta 
rengti taip vadinamą “naktinį.” 
Jis bus ateinančio šeštadienio 
vakare, rugpiučio 10 d. ir tę
sis iki kiek kam patiks jame 
būti. Išvažiavime bus muzika ir 
programas, taigi bus šokių, 
smių ir kitų margumynų, 
kadangi išvažiavimas bus 
ežero kranto, tai kas norės 
lės maudytis ir žuvauti, 
bus “basket” išvažiavimas,
dėl dalyviai prašomi ir valgių 
pasiimti, nes išvažiavime jokio 
biznio-pardavinėjimo nebus, — 
vien bus draugiškas išvažiavi
mas. Išvažiavimas bus Doers- 
cher Grove, Crete, III., kur bu
vo Golden Star kliubo išvažia
vimas. Nežinančių kaip nuva
žiuoti, arba norinčių kartu va
žiuoti, prašoma suvažiuoti kaip 
6:30 vai. vakare, šį šeštadienį, 
prie Strumilo svetainės. Iš ten 
visi apie 7 vai. vak. išvažiuos 
į paskirtą vietą. (Doerscher 
Grove yra 4 mylios į rytus nuo 
Crete, III.).

Burnside
Jono Krikštytojo

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

zai- 
O 

ant 
ga- 
Tai

Švento
Draugijos susirinkimas j vyko 
liepos 31 dieną. Kaip pusmeti
nis susirinkimas, jisai buvo 
šauktas atvirutėmis. Bet narių 
atsilankė nedaugiuusia. Tai ti
kras narių apsileidimas nelan
kyti draugijos pusmetinių arba 
metinių susirinkimų.

Priimti keli paragrafai, ku
rie buvo pataisyti metiniame 
susirinkime, o senieji panaikin
ti. Tie pataisymai išeis drau
gijos naudai.

Educational
Mokyklos

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR
Persikėlė j

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
904 Kimba!! Bldg. 
St. ties Wabash 
Webster 7188 
skaičius mokinių

priimama.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Skolinam Jums Pinigus 
■ ' $100 IKI $2,000

■ . I

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame- morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

REIKALINGAS vyras su karu, 
geros išvaizdos, turi būti virš 30 me
tų amžiaus, rūpintis lietuvių preky
ba Chicagos mieste. Gera mokes
tis, puiki ateitis. Nepraleiskite šios 
progos.

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus

210 AKRŲ, didelė bamė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambariu namas, didelės 
duA 300 pėdu šuliniai. Kaina

80 AKRŲ pieninę farma

namas, 
padėty.

sodnas, 
barnės, 

Sįg8,000.

$15,000,

Išvažiavime kviečiami daly
vauti ne tik rateliečiai, bet ir 
jų draugai ir Batelio rėmėjai, o 
ir visi, kurie nori bendrai su 
rateliečiais linksmai miškuose 
praleisti karštą vasaros naktį.

Nutarta išrinkti komisiją 
baliui surengti, kai ruduo ateis. 
Taipgi duotas sumanymas pri
imti draugi jon naujus narius 
veltui, t. y. be įstojimo mokes- 
ties. Sumanymas paliktas ap
kalbėti 
muose.

busimuose susirinki-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tuo 
gė. —

susirinkimas ir pasibai- 
Narys.

Merginų uždarbiai 
maži

Illinois kliubas padarė tyri
nėjimą uždarbių mergaičių, ku
rios dirba Chicagoj. Pasak 
kliubo raporto, Chicagos vidur- 
miesty tarnauja 240,000 mote
riškių. Vidutinis jų uždarbis 
yra mažesnis, negu $25 savai
tei. Pusė tų darbininkių gyve
na tėvų ar giminių namuose. 
Gi 117,000 samdosi kambarius. 
Šių pastarųjų gyvenimo sąly
gos esančios labai apgailėtinos.— Ros.

Two New Models 
o fthe 

CHEVROLET SIX
Praplėsdami skaitlingą pa
sirinkimą karų, kurie jau 
laimėjo 950,000 pirkėjų nuo 
sausio 1 d., Chevrolet pasiū
lo du pasižymėjusius naujus 
uždarytus Chevrolet Six 
modelius — Imperial Seda
ną ir Sport Coupe. Su nau
jais gražiais Fisher bodies, 
gaunamais Įvairiausių spal
vų kombinacijų ir su skait
lingais patogumais ir paran- 
kumais — šie du nauji mo
deliai suteikia tas skirtin
gas ypatybes, kurias papra
stai jungiama su daug bran
gesniais automobiliais.

Kada jus peržiurinėsite Im- 
perial Sedaną ir Sport 
Coupe, jus pastebėsite jų in
dividualumą ir pilnumą. Bet 
jus negalėsite pajausti ką 
jie ištikrųjų yra pasiekę iki 
jus neatsisėsite prie rato ir 
nepasivažinėsite! Nes čia 
yra visos kokybės šešių ci- 
linderių švelnumo, jėgos ir 
greitumo, kuriuos vien 
Chevrolet patiekia už kainą 
keturių cilinderių — bend
rai su ekonomija daugiau 
dvidešimties mylių ant ga
liono gasolino! Ateikite ir 
pamatykite šiuos modelius 
šiandie.

The Roadster, $525; The Phaeton, $525; The Coupe, $595; The Coach, $595; The 
Sport Coupe, $645; The Sedan, $675; The Imperial šedan, $695; The Sedan Delivery, 
$595; The Light Delivery Chassis, $400; The Ikfj Ton Chassis, $545; The Ton 

Chassia with Cab, $650. Ali pricea f. o. b. factorv, Flint, Micnigan.

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jys atsitankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet ver
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH
F. T,. Crawford Motor Sales 

9321 Cottage Grove Avė. 
Wltte Motor Sales 

Blue sland, UI.
Schuller A Hafner Chevrolet Co.

4741 Cottage Grove Avė.
Spooner Motors. Ine.

Sale*

SOUTH—(Contlnued) 
Anhland Avė. Motor Sales 
6436-42 8. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2330-43 W. lllth St. 
Bauinan Chevrolet Sales 

3616-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10638 S. Mlchigan Avė.
McManue Motor 

6711 8. Weetern ___
Mlchlgan Avė. Chevrolet Co. 

2234 8. Mlchlgan Avė. 
Nieburger Chevrolet Company 

7744 Stony Island Avė. 
A. J. Oosterbeek Motor Co. 

7641 8. Halsted St.

Urme Bros. A Sheets Motor
6622 Cottage Grove Avė.

Superlor Motor Sales
6043 8. Halsted St.

Seip Chevrolet Company 
8622 Comnierclal Avė.

Warme Motors. Ine.
Chicago llelghts, III.

Argo Motor Company
8211-16 Archer Aw„ Argu

Young A lloffnian 
1709-11 W. 06th St.

Co.

NORTH 
Uptown Motors Corporation 

4869 Broadway 
Wescott-8chonlau Company, Ine. 
1246 Chicago Avė., Kvanstoa 

Alhany l*ark Motor Sales 
3102 Lawrence Avė.

Blatneuser-Egun Chevrolet Sales 
Nlles Center, III. 

Dės riatnes Motor Co. 
Dės Plalnes, III.

Mikvaukee Avenue Motor Sales 
2604 Mllwaukee Avė.

WEST 
Kmart Chevrolet Compaay 

La G range, III. 
Dės Plaiuee Valley Motor Sales 

TO.

Si

WKST—(Contlnued) 
West Auto Sales 

2632 Wasnliigton Blvd. 
Drije Motor Sales 

6628 Roosevelt Koad, Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elnnvood Park Motor Co. 

Elmwood Park, Iii. 
Flvek's Sales A Service 
2432-40 S. Kėdelė Avė. 
Keenan Chevrolet Sales 

6323-26 W. 22d St., Cicero, UI. 
King Motor Sales 

Maywood, III.
Lewis Auto 
3400 Ogden 

Murray Serviee A 
662 Madlson St., C 
Kuy O’Connell 

4626 W. 
Ilarry M. Keld 

6815 W. North 
Koosevelt Motor 
3838 Koosevelt 
K. A N. Motor 

6827 Ogden Avė., 
Taylor Chevrolet 

Melrose Park, m.
E. II. Fleck A Company 

Hlnsdale. Illinois

Sales
Avė.

_ Motor Co.
Oak Park, III.

Motor Company 
Madlson St.

Motor Compaay 
Avė. 
Sales 
Koad 
Sales

Berwyn 
Sales 
III.

A SIX IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANŲI0NIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Viotory 7261
—-O-------

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname juma $100, $200 

arba $800, imame legali nuoiirntj. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

2341 W. 95th Street
Beverly 9102

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

803 Ridge Avė., \Vilmette, III.
Telephone 364

Automobiles

REIKALINGAS pardavėjas par
davinėti Ford karus ir trokus; turi 
būti baigės Rūgštesnę mokyklą ar 
kolegijos mokslą. Evans Schuster 
Co.. 3704 S. Western Avė.

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

Exchange—Mainai

’2I) 
’28 
’28 
'29 
’2» 
’27 
’29

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas 
galima $280. 
veltui. ...
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

BUICK coupe 5 pas...................  $135(1
8.UICK 5 pas...........................  $975
BUICK Sedan—Standard ........ Bargenas
ESSEX ............................................ $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landoau Sedan ............ $395
FORD — Tudor ............................ $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.
Trlangle 9330

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti ant farmos. Lengvas darbas, 
geras užlaikimas, su mokestimi su- 
sitaikinsim. Atsišaukit tuoj, R. Vai
čaitis, 3516 S. Parnell Avė. 2 lubos.

MAINYSIU savo 2 flatų na
mą arti Marųuette Parko ant 
cottage, bungalow, biznio, far
mos, loto ar kito real estate.

2031 West 35th St.
Lafayette 0909

pilnam plentui, pigiau kaip 
įrankius skolinam 

Taipgi plumbing reikmenos. Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

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

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140 
- ----- o-

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

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

o

Real Estate For Sale
Narna i - ž e m ė Pa d a v i m u i

PARDAVIMUI AR MAINUI
Pulki 49 akrų apaugusi tankiu miftku 

sala ant Diamond Lake. 9tj mylios nuo Chi
cagos, arti Nilea. Mich.; moderniu Hotel 
Clubhouae, šokiam paviljonas, Cottages —• 
visi fornišluoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
I 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS, 
1134 W. 69th St„ Wentworth 8947

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

■——O----------

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir 

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

4809 W. Lake St.

REIKIA 20 moterų tuojaus prie 
valymo naujame kliube, 5 valandos 

...... Gar^ntuo- 
Taipgi mergaičių ir mo- 

dirbtuvėje, 
Gera

turime

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750.00 GROJIKUS pianas, suole
lis, F&lės, kabinetas už $95 cash, 
6136 S. Halsted St.

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir ] taisom senus na- 
porčius, garadžius. Prieina 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856 
--O-------

mus, 
nia

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; tovving už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 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. 
4309 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869 
-------0-------

JOHN F. PAULUS
ARTHURH0RN 

General C actors 
and Builders 

Statom naujus ir taisom 
senus namus.

Padirbam pienus pagal tamstų 
norą. 

Darom Pirmus ir Antrus 
MorgičiuB 

2433 West 69 St. 
Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-PaskoloR

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

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

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

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino. šviesus su visais patogumais, 
3 lubos, 3328 Emerald Avė.

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

RENDON furnišiuoti kambariai, 
šviesus, moderniški, elektros šviesa 
ir maudynė. Nebrangiai. Ant dienų 
ar savaičių. 1843 So. Halsted St., 
Tel. Roosevelt 8577.

For Rent
RENDON Storas tinkamas bile 

kokiam bizniui. Randasi 2051 West 
Coulter St. Atiduosiu pigiai žmo
gui, kuris prižiūrės namą gerai, 
aš ant vietos negyvenu. Yra 
kambariai pragyvenimui.

1613 So. 50 Ct. 
Cicero.

Matyti savininką

Personai
Asmenų Ieško

nes
4

IEŠKAU Baltrus Žolinas, Vincas 
Burba, Feliksas 
no Cherry, III., 
vena Chicago j. 
kreiptis laišku: 
154, Benld, III.

Visbaras, visi gyve- 
dabar, girdėjau, gy- 

Meldžiu draugų 
Joe Sneddon, Box

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iŠ

REIKALINGI trys real estate par
davėjai, John F. Mc Guane, 2959 
So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusių acetely- 
nu degintojų ir geležies karpytojų 
geležies atmatų jarde. I' 
A. Blackstone. 853 W. Lake St.

naktimis, $15 j savaite.
I ta vieta.
terų dėl lengvo darbo 
skalbyklose, restorantuose. 
mokestis. Pastovi vieta.

Ateikite tuojaus.

GRAHAM EMPLOYMENT 
AGENCY 

833 Milwaukee Avė. 
kampas Elston Avė., 2 fl.

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvekario, 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.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS naktinis virėjas 
vvras ar moteris, gera mokestis. 
1947 So. Halsted St.

REIKALINGA virėja, moteris ar
ba vyras, 1841 So. Halsted St.

6 KAMBARIU REZIDENCIJA. 
Tuoj i pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas 
išmokėjimais^ 
gresta alėja.

JOS. W.
4213 So. Halsted St.

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

parduos tik už $5,800; 
naujas garažas; iš-

HOUGH & SON.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

GROSERNĖ pardavimui. Renda 
$20.00, geras biznis, nėra konku
rencijos, 6236 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, rusų- 
lietuvių apielinkė. Arti didelių 
dirbtuvių, nebrangiai, 1400 So. Jef- 
ferson St.

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

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

EXTRA — EXTRA!
Iš priežasties dviejų biznių, par

duosiu arba išmainysiu groserne ir 
bučeme, ant nedidelio 
gero automobilio, 
rai

namo 
Geroj vietoj, 

išdirbtas cash biznis.
Tel. Lafayette 0591 
Tel. Lafayette 9809

arba 
, ge-

PARDAVIMUI valgykla ir “Roo
ming house” — geras biznis, pigi 
renda, ilgas lysas. —< Cash ar ant iš
mokėjimo. Priežastis pardavimo li
ga. 2304 Blue Isalnd Avė.

PARSIDUODA pigiai geroj vietoj, 
grosernė, 6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI 
dainių krautuvė, 
4354 So. Maplevvood Avė.

grosernė ir sal- 
parduosiu pigiai,

PARDAVIMUI Rooming House ir 
Restoranas, biznis gerai išdirbtas, 
nes ta vieta daugeliui žinoma per 
daugel metų. Kas norit tokio biz
nio pasiskubinkit, parduosiu pigiai. 
1616 S. Halsted St. Chicago.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ZUIKIS SU 9 GALVOM
Ar matei zuiki su 9 galvom 2 Ne. 

Ar girdėjai toki bargeną? Gal irgi 
negirdėjai, bet dabar gali matyti j j 
čia.

40 akrų ūkis, geri budinkai, gy
vuliai, padargai, viskas $2,700.

80 akrų, geri budinkai, gyvuliai, 
javai, padargai, $4.500.

80 akrų, geri budinkai, sudna upe, 
miškas, $2,500.

53 akrai, geri budinkai, miškas, 
$1,200.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, modemiškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gerą bargeną. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

— o--------
• PARDAVIMUI 5 kambarių mo
derniškas cottage su extra lotu, 2 
karų garadžius. Gražiai apsodinta 
medžiais. Yra obuoliu ir grepsų. Su 
ar be rakandų. Greitam pardavi
mui. Apleidžiu Suvienytas Valsti
jas.

6049 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų mūrinis namas. Kaina $11,500. 
Cash ar lengvais išmokėjimais. John 
F. Mc Guane, 2959 S. Halsted St.

-------0——

PROGA geram buČeriui isigyti 
puiki bučemė, parduosiu pigiai, ar
ba priimsiu mainais kaipo pirma 
jmokėjimą lotą, automobilių, arba 
cottage.

IŠSIMAINO 6iu kambarių muro 
bungalow, mainysiu ant cottage, lo
to, arba kas turit kituose miestuose 
nedideli namą, priimsiu kaipo pirmą 
{mokėjimą.

IŠSIMAINO Storas su 4 flatais, 
namo kaina $7,950, priimsiu kaipo 
pirmą jmokėjimą, bučeme. restau- 
rantą, lotą, arba nedidelę farnią.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Ijafayette 5107

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford. 2 karų garažai;. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karfttu vandeniu Šildo
ma, ledaunės, privatlkka alėja. 35 pėdų lo- 
tas: krūmai, uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie Street. 

Franklin 4465

VERTI DOMBS BAROENAI 
.'10x126 Rockwe!l. tarp 70 Ir 71 gt. 
30x126 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 Kambarių, garas. bungalow, Clearmont. 

arti 73 gt. $7,600. Jūsų padių sąlygos.
7131 8. Western Avė., 

Republic 9238

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

3 augštų muro namas ir taipgi 2 
augštų namas užpakaly, geros įplau
kos, visi pagerinimai, Cullerton gat
vėj, arti Morgan. Jums reikia 
$2,000 cash ar daugiau.

S. G. TUPONICH,
1829 Blue Island Avė., Chicago, III.

* PIKNIKAMS DARŽAS
PARDAVIMUI modemiškas 8 

kambarių namas ir 4 akrai žemės 
irgi Gazolino stotis, 2% mylios i 
vakarus nuo Willow Springs, ant 
Archer Ave„ Route 4 A, už cash. 
Prieinama kaina su mažu jmokč- 
jimu.

WALTER COOK,
R. No. 1, Lemont, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų, bizniavas namas, 2 karų gara- 
džius, viskas geram stovyj. Matykit 
savininką, 4438 S. Hermitage Avė.

40 AKRŲ FARMA
PARSIDUODA labai pigiai 40 ak

rų farma su budinkais, gyvuliais ir 
visomis mašinomis ir padargais. 
Priežastis pardavimo — savininkas 

. Plačiatf klauskit 
per laišką, arba atvažiuokit ir pa-l 
tys viską pamatysit. I 
vietoj, netoli Big Bas Lake.

ANTON MACHUTA 
R. 2, Box 42. 
Branch, Mich.

Kreipkitės, 'serga, palietes.

REIKALINGAS bučeris, patyręs, 
darbas ant visados. Atsišaukite 
greitai. Tel. Canal 5821, 1840 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

32 V2 pėdų lotas, kampas Clearin-
. Tu

riu parduotu Ką jus turite mai
nui ?

S. G. TUPONICH,
1829 Blue Island Avė., 

Chicago, III.
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Farma geroj cre« arti Central ir 64 gatvių.




