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Laukiama 80,000 darbininkų 
streiko Amerikoj ir Kanadoj

Devynių miestų moterų rūbų siuvėjai pa 
sirengę pradėti streiką

CHICAGO, Ilk, rugp. 8 d. — mitingas nutarti, kada streiką 
80,090 moterų rūbų siuvėjų, iš pradėti.
kurių 5,000 dirba Chicagoj, Sulig organizacijos taisyklių 
šiandien autorizuoti pradėti 
streiką devyniuose Suv. Valsti
jų ir Kanados miestuose.

Streikas apims miestus: Chi-Į 
cago, New Yorką, Philadelphi- 
ją, Bostoną, Clevelandą, Bal- 
limore, Kansas Cit v, Toledo ir ... ,r , Missloronto. siuvėjų

Sitreiką autorizavo I n tema-| reiškė, 
t ienai Ladies Gamient Work- Jose, kurios rengiasi streikuoti, 
ers unijos generalis ekzekuty- buvo siuvami patys brangiau- 
vas. Unijos vietos skyriuose šieji ponių rūbai, nuo $250.00 
praneša, kad streiko diena dar ligi $2500.00. Del atlyginimas 
nenustatyta, bet 
laiku sušauktas

pradėti

generalio ekzekutyvo taryba au
torizuoja streiką, o vietiniai sky
riai palys nustato streiko lai- 

Įką.

Siuvėjų streikas dėl 
blog-ų alg-ų
Ilillyer, moterų rūbų 
unijų organizatorė pa- 
ksd Chicagos siiuvyk- (Atlantic an<| Pacific Photo]

ROM

Dannemora, N. Y. — Clinton kalėjimas, kur neseniai įvyko kalinių riaušės. Trys kaliniai tapo 
užmušti ir daug sužeista

busiąs greitu už darbą tose dirbtuvėse esąs 
unijos narių | nepakenčiamai menkas.

Rumunijoj susektas naujas monarkistų 
suokalbis

Ruošėsi nuversti val.j- to direktorius, ir M. Saieh, vai-1 
Idžios partijos senatorius, kurie: 
pagauti beišduodant paspirtą 
prince Karolio intymiam drau
gui M. Burbojonesku.

Buibojonesku kurs irgi gy- 
Bumunija, vena |ajSVu tremtiniu Londo-

tiečių valdžią ir paso
dinti į sostą princą 

Karolį

Kinų Rusų derybos Pagavo ^°u°s° bonkų 
galutinai susmuko i .... .. —

|Vt, rugp. 8 d. 
Bolševikų orlaiviai ir tankai........................
vėl sukinėjasi kinų pasieniais įeko j prohiibicijos agentų ran- 

kas. Sakoma, kad tai pirmas
1 d’ <>a*p°- (Įar toks gausingas grobis, ko- 

nijes žiniomis iš Manchuli, t j kada nors teko sausiesiems 
Manchurijoj, derybos tarpe ru- į pųgrie!bti4 
sų ir kiniečių atstovų galutinai  
nutruko.

Kinų atstovai pareiškė, kad 
jie rytoj išgrįžta į Nianking. 
Žinios iš Charbino praneša, kad

WHJTE RIVER JUNCTION, 
. — Du sunkie

ji karai pilni kana disko ale pa-

Prasideda bedumi- 
nių garvežių gadynė
Dauguma Amerikcs gelžkelių 

linijų rengiasi įvesti naują 
išradimą

MILWAUKEE, Wis., rugp.

Lietuvos
Vėsi vasara

šiemet Lietuvoje tikrai vėsi 
vasara. Liepos mėnesis beveik 
vis'as vėsus, tankiai palyja, ap
siniaukus ir vakarais vienmarš
kinius gyventojus, kaip papras
tai Lietuvos laukuose priprasta 
dėvėti, ima drebulys. Nepapras
tai vėsi vasara.

5,000 kačių nusamdė 
Francijos valdžia

PARYČIUS, rugp. X d. — 
5,01)0 kąčių pakvietė į valdiš
ką tarnybą Francijos laivų tar
nyba su tikslu, jas išdalinti į 
kariškus laivus, pelių ir žiurkių 
gaudymo pareigoms.

Chicago išleido keliams 
$28,000,000

Šiandien priimtas projektas 
dviejų metų kelių statymo pro
gramai. Sulig to programų bus 
statomi keliai per du metus, 
33 mylių radiusu pradedant nuo 
miesto centro ir kita 50 mylių 
toliau nuo miesto rajono. Visi 
keliai įeis į Chicago metropo
li ta n area.

Naujienos
Kaune užsidarė Vokie

čiu dienraštis
KAUNAS. — Birželio pabai

goj išėjo paskutinis kauniškio 
vokiečių dienraščio “Litauische 
Rundschau” numeris.

šis vienintelis vokiečių lei
džiamas didžiojoj Lietuvoj dien
raštis ėjo nuo 1921 metų.

Vokiečių spaustuvė likviduo
jasi ir savo turtą išpardavinė
ja-

Buvęs vyriausis “Litauische 
Rundschau” redaktorius svetim
šalis p. Chaumier išvažiuoja į 
Karaliaučių, kur viename dien
rašty redaguosiąs ekonomikos 
skyrių.

rUf?‘8vd’ ’ , sensaciją ne> rengčsi slaipta sugrįžti į! j Pograničnafa pradėjo lak- 
* šukele Rumunijos naujas šuo-i o11TY1liniin . ir nnnmiii r>orvpr< 1 ograim.nuja praueji k......................... • Bumuniją n paruosti pervers- sty(. 38 .j)0|§ev^ų kar0 oria,i_ 

viai virš Sovietų ir Kinų šie- i - 
uos ir taip pat pasieniais pra- j d. — 
dėjo demonstracijas naujai at
vežti bolševikų šarvuoti veži
mai.

_____________ paruošti pervers- 
kalbis atstatyti diktatūrą, įso- m{^ sll tiks|u įsodinti Karolį- 
dinant į sostą princą Karolį, Tąįp jau areštuoti keli kiti že- 
kurs visą laiką gyvena Pary- mesnj valdininkai. Patirta, kad 
žiuj, Prancijoj. į Burboj on ėsk u advokatas Buka-

Areštuotas M. Ostinescu, reste gavo l?ba.i stambią sumą 
premjerio Maniu užsienių mi- pinigų už išrupinimą jam pas- 
nisterijos politinio departamen- perto.

Viktoro Bergerio lai 
dotuvės šeštadienį

Trys kaliniai pabėgo 
iš Italijos Varnių

PARYŽIUS, rugį). 8 d.<— 
Francesco Nitti, giminaitis bu
vusio Italijos premjero, Carlo '

Italijoj vedybos ati
duotos kunigų valiai j

Pietų Persijoj suki
limas

d.

Moterys priklausys tik 
nno vyrų

ROMA, rugp. 8. — šiandien 
Rosseli, buvęs politikos prole- visoj Italijoj įsigalėjo parėdv- _ :_  ____ ! r?_ :>• t_  ' _ I

WASHiI*NGTON, rugp. 8
Persijos konsulatas prane- 

’ ša, kad pietų Persijoj nuslopin
tos sukilimas, kurį buvo 
dėję kaikurios giminės.

pra-

šorius Genovoj ir Emilio Lu> mas, kuriuo ei vi lės jungtuvės 
su, Italijos karo herojus, 4 kar- panaikinamos ir visos* vedybos 
tus apdovanotas buvusios Italųii pereina vien tik į bažnyčios 
vyriausybės, pabėgo iš fašistų rankas.
kalėjimo Lipari saloj, kur lai- Bažnyčių biznis iš sykio tiek 
komi ištremti daugybe fašistų pasitaisė, kad šį rytą visose baž-- 
politikos priešininkų, arba ge- inyčiose kunigai turėjo po ke- 
riau sakant, visa Italijos opo- lias jungtuves.

Valstybinės vestuvės, kurios 
buvo pirmiau padarytos be ku-i 
nigo, skaitomos nebeteisėtos, ir 
vienas iš ne bažnyčioj vedu
sių, gali dabar laisvai atsiskir
ti ir vestis su kuo tik nori baž
nyčioj. Kur padėtis pasirodytų 
šeimyniškai perdaug kombinuo
ta*, ten kunigas privalo tik vy
skupui pranešti, o tas duos iš
rišimą.

Naujame bažnytiniame vedy
bų tekste dabar kunigai skaito 
jaunavedžiams šitaip: “Vyras 
yna. šeimynos galva. Žmona 
adoptuoja jo civilines sąlygas, 
gauna jo pavardę ir privalo ly
dėti jį visur, kur tik jis mano 
busiant geriau savo rezidenci
jai įsisteigti.

“Vyras turi pareigą ginti sa
vo žmoną, laikyti ją arti sa
vęs ir aprūpinti ją reikalingiau
siais gyvenimo dalykais, ata
tinkamai s*a<vo turtui.

“Žmona privalo prisidėti sa
vo vyro išlaikymui, jei jis ne
turi pakankamai priemonių”.

Meksika panaikina 
mirties bausmę

Bažnyčių biznis iš sykio ti*ek

riau sakant, 
zicija.

Tie trys pabėgėliai, laimin
gai atvykę į Paryžių, pasisa
kė, kaip jie slapta praslinko 
pro 100 fašistų kąreivių, kurie 
saugoja toje saloje uždarytus 
500 politinius tremtinius, ir 
kaip išplaukę per plačią jūrių 
įlanką į pakraštį, kur jų jau 
laukė keli draugai su maža val
tele, kurioj jie išsiyrė į Af
rikos pakraščius. Jie buvo iš
tremti už neva pagelbėjimą pa
bėgti iš Italijos garsiajam Ita
lijos socialistų vadui Fiiippo 
Turą t i.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
d. — Meksikos prezidentas 

Gil paruošė projektą
8
Portes 
kurs bus įneštas į baudžiamų
jų įstatymų kodeksą. Sulig to 
įnešimo Meksikoj mirties bau
smė visiškai panaikinama. Vi
sos bylos turi būti sprendžia
mos teismo* ir vietoj jury įve
dama teisėjų komitetai.

MILWAUKEE, Wis 
(• Ateinantį šeštadienį po 
piet 2:30 vai. įvyksta laidotu
vės mirusio nuo automobilio 
sutrenkimo, žymiausio Ameri
kos Socialistų vado, kongres- 
mano ir redaktoriaus V. L. 
Bergerio.

Laidojimo ceremonijas atliks 
Chicagos Universiteto kompa- 
ratyvės religijos profesorius 
Dr. Eustace Haydon ir prakal
bą pasakys Illinois Miner re
daktorius, velionio kolega. Ce
remonijos daromos paprasčiau
sios.

Bergerio reikšmė ir vardas 
ypatingai! paaiškėjo 
kada pradėjo šimtai 
tos pareiškimų jo šeimynai nuo 
politinių draugų ir priešininkų. 
Tarpe kitų yra nuo Wisconsin 
gubernatoriaus Kolder, nuo Wi- 
sconsin universiteto prezidento 
Glenn Frank, nuo reprezentan
tų, nuo republikonų ir demo
kratų partijų lyderių, huo kon- 
gresmanų ir daugybės nuo laik
raščių darbininkų ir redakto
rių.

8 d. — Nauja gadynė gelžke
lių istorijoj prasideda, įvedant 
visuose gelžkeliuose naujai iš
rastus lokomotorus, kurie ku- 

Irenami nevalytu aliejų ir dega 
be mažiausio durno.

iMiiwaukee darė bandymą, 
j kurs puikiai nusisekė ir jau ki- 

rugp. 8 į tą savaitę įvedamas beduminis 
traukinis tarp Mihvaukee ir 
Platteville, Wis. Taip jau North 
Western iRailroad, Baltimore- 
Ohio ir New York Central 
sisakė eilę tokių garvežių ir 
da įvesti sfjvo linijines.

Anglija viena prieš 
Youngų

Kiek

jam mirus, 
ii užuojau-

už-
ža-

HAAGiA, Holandija, rugp. 8 
d. — Penkios valstybes Fran- 
oija, Italija, Japonija, Belgija 
ir Vokietija, pripažįsta Youngo 
planą karo skoloms likviduoti 
priimtiną, ners tas planas nė 
vieno nepatenkina. Vienai Ang
lija Mr. Snmvdeno asmenyje 
visą laiką pasilieka priešinga 
Youngo planui dėl kelerių An
glijai tesuprantamų motyvų.

Smaugiama spauda
. Lietuvos laikraščiai ir žmo

nės skundžiasi, Kad, girdi, laik
raščiai nesiplatina, žmonės ne
skaitę, spaudą neplatiną, ja ne- 
siindomaują ir t, t. Nieko ne
gelbėjo nė spaudos mėnesis, nė 
visos Lietuvoj iškilmingos 25 
metų spaudos atgavimo sukak
tuvių minėjimas. Ir pasakoja 
šiokius tokius receptus ir visuo
menės kaltinimus.

O nežino, vargšai, kad di
džiausias laikraščių skaitymo 
kliudytojas, tai—cenzūra. Kaip 
pamato pilietis, kad pirmame 
puslapyje, vietoj inžanginio 
straipsnio, traukinių sąrašas ir 
kainbs, tai ne neskaitęs su- 
glamždv perpykęs visą laikraštį, 
užkeikęs numeta ir jau po skai
tytojo. Jei taip toliau eis, tai 
Lietuva atbula keletą amžių at
guliau nužengs. —Laikraštinis.

Sandino anglai ištre
mia ir internuoja

M'ERIDA, Yukatan, rugp. 8 
d. — Augustino Sandino, pa
bėgęs Nikaraguos sukilimo va
das ir jo palydovai Anglų ofi
cialų suimti ir tremiami 
Davimui į Belize, Britų 
duras provincijoj.

inter-
Hon-

užmuša žmonių 
alkoholis

YORK, rugp. 8 d.

WRRS Mėnuo yra rudas 
ne sidabrinis

NEW
Metropolitan Life Insurance 
kompanija skelbia, kad žuvi
mai dėl alkoholio vartojimo kas 
kart didėja. Apie nusinuodiji- 
mus, vartojant medinį alkoho
lį statistika stačiai žinių netu
ri. Mirimai nuo alkoholio žy
miai didesni tarpe darbininkų, 
kaip tarpe baltakalnierių. Ir 
ypatingai daug miršta pirma
jame pusmetyje nuo sausio li
gi birželio.

Anglija nori, kad Fran- 
cija pasitrauktų iš 

Reino krašto

Anglijos audėjai šian
dien turi susirinkimą-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja: •

Iš dalies debesuota, gal būt 
vietomis perkūnija; šilta. Len
gvas vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
85° po piet.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
8:01. Mėnuo teka 10:17 ryto.

d.

MADISONVILLE, Ky., rugp. 
d. — United Mine Workers 

of America oficialiai praneša, 
kad dar 9,000 mainerių vaka
riniame Kentucky vakar įsto
jo į uniją.

8

WASHINGTON, rugp. 8 
— Carnegie Institute praneša 
naujus ištyrimus, kad musų 
mėnuo visai nėra toks šviesus, 
kaip jį matome lyg sidabrinį; 
tai tik esą dėlto kad oro tam
sumas veikia. Mėnuo gi esąs 
tamsiai rudas, kaip kad yna kal
nų viršūnės, kada jas vėjai ir 
lietai nurudina. Taip pat Mar
so planeta nėra raudona, bet 
yra žalia.

Mauretania neatėmė 
rekordo iš Bremeno
NIEW YORK, rugp. 8 d.- 

Cunard Line laivas Mauretania 
atplaukė iš Europos per 4 die
nas 22 valandas ir 44 minu
tes. Tuo budu Mauretania 
mėjo pati savo rekordą, bet 
siliko nuo Bremeno per 5 
landas ir 50 minučių.

lai- 
pa- 
va-

LONDONAS, rugį). 8 d.— 
Anglijos atstovai Haagos kon
ferencijoj pareiškė, kad Ang
lija iš savo pusės sutiks be jo
kių sąlygų dėl išsikraustymo iš 
vokiečių Reino krašto, jei tik 
Fra nei j a su Vokietija susitars.

Blriand ir Streseman šian
dien turėjo aiškų tuo reikalu 
išsikalbėjimą. Franci j a sutinka 
vokiečių kraštą apleisti laike 3 
mėnesių, kada tik bus priim
tas Youngo reparacijų mokėji
mo planas, bet nesutinka dėl 
to krašto tolimesnio kontrplia- 
vimo, ir nori, kad ir franeuzų 
kareiviams pasitraukus, pasilik
tų tam tikra komisija ar in
spekcija, kuri galėtų tiek pat 
kontroliuoti vokiečius, kiek ga
lėjo franeuzų kareiviai. Bet vo
kiečiai griežtai priešinasi, aiš
kindami, kad pagal Verpalus su
tarties okupaciją paliuosavus, 
jokių kontrolių nebeprivalo bū
ti.

MANCHESTER, Anglija, rug- 
piučio 8 d. — žinksniams da
ryti dėl streiko likvidavimo An
glijos audėjų tarpe pasiūlė 
tre.de union congress tarybos 
atstovai, ir šiandien ištyrę pa
dėtį šaukia audėjų unijos mi
tingą šiandien.

TOKYO, Japonija, rugp. 8 d. 
— Rengo naujienos skelbia, 
kad 39 bolševikus, kuriuos ki
niečiai suėmė gegužės 27 d- 
užpuolime ant Sovietų 
lato Charbine, dabar 
teismui, kaltinant
sukilimo prieš kinus

Viskas pinga
------------------—>—

Kol kas tai Lietuvoje der
lius’ šiemet numatomas nepa
prastai geras. Tik tur būt sod
nų vaisių nebus, nes retai kur 
matosi medžiuose koks nuskuręs 
obuolėlis ar griušelė. Rugių kai
nos buvo nupuolusios nuo 30 li
tų ant 18 litų, dabar vėl trupu
čiuką pakilo — moka 22 lit. 
Bet kas iš to, kad ir tų nėr kam 
pirkti, nes’ žmonėse litų trūksta, 
o dolerį sunku kur sugriebti. 
Taip ir eina gyvenimas vargais 
negalais. —Ant.

Saulės dėmė mažėja
PASADENA, Cal., rugp. 8. 

— Mount Wilson observatori
ja skelbia, kad nesenai paste
bėtoji milžiniška 33,000 mylių 
didumo dėmė saulėje, dėl ku
rios buvo bijomasi žemėj di
delių magnetinių audrų, pradė
jo mažėti, ir jau bėra 13,000 
mylių.

VIENNA, Austrija, rugp. 8 
•d. — Pralotas Zeipelis, buvęs 
Austrijos kancleris, po savo at
sistatydinimo buvo išvykęs į 
šventąją žemę ilsėtis, dabar grį
žęs ėmėsi įprofesorauti.

KRETINGOS MIESTAS

Yra žinių, kad šį rudenį Kre
tingoj įvyks Žemės Ūkio pa
roda.

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laikų.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chir

tre.de


NAUJIENOS, Chicago, III.

Špičbukų Suvienytų!mano. ‘.ik tp,'d!iui,ų že^eį.buti , rugpiučio 4 d. ir susitikti suValstijų Respųbli■ ‘ Padaužų vyriausybe černausko
' Darže. Susitikęs gi padaryti 
draugišką sutartį tarp Pa- 
<laužų Valstylvės ir ŠSVR. 

Su didele pagarba, ( 
Užsienio Špicų reikalų sekre

torius pasirašo P. A viekas.

kos Neprigulmybės
Deklaracija

Res-Jo Malonybei Padaužų 
publikos Prezidentui, Visiems 
Padaužoms ir Visam Plačiam 
Pasauliui. Generalio štabo pra

nešimas
šiuomi skaitau sau už didelę! '

taPzniJ\m/nG Padaužų Re- Yorke įvyko pasiutęs mu
šis tarpe raudonosios armijos 
ir geltonosios. — Bolševikai 
užėmė čainių kvartalą. — 
Raudonoji armija atsitraukė 
pilnoje tvarkoje.

(Amerikos Tolimųjų Bylų fron
tas. Kablegrama suvėlinta).

spublikos didžiai gerbiamą Pre-| 
zidenta, visus Ministerius, vi
sus Padaužas ir visą pasaulį, 

' kad špičbukų Suvienytų Valsti
jų Respublika skelbia savo ne- 
prigulmybę su sostine ant So- 
ho, Orr St., kaipo laisvą demo
kratinę respubliką, susidedanti 
iš sekančių valstijų: Soho, 
South Side, North Side, Mc- 
Kees Rocks

špičbukų 
Respublika 
ŠSVR.) tur 
stinę ant Soho, kadangi 
vieta yra tas lopšis. kur gimė, 
užaugo ir pribrendo prie nepri
gulmybės visas špičbukinis ju
dėjimas ir yra didžiausias špič
bukų centras. Musų bočiai 
špičbukai jau gyveno ant Soho 
da tais laikais, kada da stosti- 
nės rūmų vietoje buvo tik pel
kės ir neperbrendamos balos, o 
vaikai tose balose mušė varles 
ir gaudė čęrepokus. Musų bo
čiai jau tada svajojo apie sa
vus rumus ir apie neprigulmy- 
bę. Ačiui bočių pastangomis, 
žodis stojosi kunu. Išdžiūvus 
baloms špičbukai toj vietoj pa-Į 
sistatė sau sostinę ir dabar 
skelbia savo neprigulmybę.

ŠSVR. pripažysta laivę ir ly
gybę visiems piliečiams be skir
tumo lyties, luomo, tikybos, 
politiškų įsitikinimų ir tautys
tės. Pas mus taip vyrai, taip ir 
moterys, susirinkę sostinės rū
muose, turi lygias teises links
mintis, — tai reiškia lyties ly
gybė. Pas mus kaip turtingas, 
taip ir beturtis tur lygias tei
ses—tai 
Pas mus tiek Kazio, tiek Jur
gio tikybos piliečiai — bedie
viški piliečiai, taip pat ir bol
ševikiškos vieros piliečiai tur

ir Penu Avė.
Suvienytų Valstijų
(arba sutrumpitai 
aprinkus savo so- 

šioji

i reiškia luomų lygybė.! ‘ .. ..... „ . ,. , ga muilo dėžių raudonoji armi-i« t t I r Iz »» 4- i Iz- I t ■ *■

ja atsitraukė pilnoje tvarkoje. 
Visą karo grobį, kurį pavyko 
suvalgyti, išsinešė su savim 

, . , . ... . kartu. Visas pulkas atšauktaslygias teises ir visi yra lygus . <(I . _ ,, , >, . ,*? v . x x ** i Laisvės stovyklas smirdan-pries įstatymus. \. •„ .. ..T, J ..... .v. ciųjų dujų pasiimti.Pas mus visokių pohtikiškų 
įsitikinimų piliečiai, kaip tai:1 
klerikalai, sandariečiai, sociali
stai, bolševikai, fašistai ir be-Į 
partyviai, — visi gali skelbti 
savos idėjas ir skaito savo lai
kraščius nebijodami nė žvalgy-j 
bos, nė čekos, nė cenzoriaus, ne 
komendanto, — pas mus tokių 
sutvėrimų visai nesiranda, — 
jų nebuvo ir nebus. Pas mus 
dzūkai ir kalakutai turi lygias 
teises, — tai reiškia, tautos ly
gybę.

ŠSVR. tur Prezidentą, Vice 
Prezidentą, Ministerių Kabinę-Į 
tą ir Seimų. Seimas susirenka 
kas mėnesi ir daro nutarimus. 
Ministerių Kabinetas mitinguo
ja kas savaitę ir vykdo Seimo 
nutarimus. Vasaros metu Sei
mas atostogauja per keletu mė
nesių. Todėl valstybės reikalai 
yra pavedami Ministerių Kabi
netui tvarkyti.

Musų ŠSVR. piliečiams orga- 
nauja “Keleivio” Maikis su Tė
vu. ir visi oficialai ir neoficia- 

.lai pranešami buvo, yra ir bus 
skelbiami per “Keleivį” po prie
žiūra Maikio su Tėvu.

Taigi gerbiamas 
Prezidente, malonėkit pripažin
ti špičbukų Suvienytų Valstijų 
Respublika de l'acto ir de jure, 

norime su Padaužų 
draugiš- 

Mes ant greitųjų

Padaužų dėJ° sapnuoti.

nes mes
Respublika užmegsti 
kus ryšius.
įgaliojam p. M. Idila, kaipo ex- 
špičbukietj, rūpintis musų karš
tais reikalais Padaužų Respub
likoj, ir siunčiam ŠSVR. pilnai 
įgaliotą atstovų p. S. Akaną į 
Padaužų žemę. Musų atstovas

po 
■ir

šiandien apie pavakarį rau
donoji armija apturėjo milži
niškų pergalę. Ginkluota 6 to
nomis komunistinės literatūros 
užėmė čainių vištininkus ir ap
sikasė. Iš muilo dėžių tapo pa
darytos barikados, ant kurių 
pasilipę gaidžiakaržygiai bolše
vikai atidarė į čainius komuni
stinės propagandos artileriją. 
Visos čainių vištos, kačiukai ir 
paršeliai perėjo į komunistų 
pusę ir tapo apginkluoti.

Čainiai padarė kontraatakų 
supuvusiais kiaušiniais ir dar
žovėmis. Raudonoji armija 
paleido gesus ir daugelis pr’ėšų 
užtroško vietoje, o kiti nosis 
užsiėmę išbėgiojo. Paimta 
daug grobio vištoms, gaidžiams

žaliais agurkais.
Visame čainių kvartale ta- 

įvesta komunistinė tvarka 
nacionalizuoti visi valgomi

gyvuliai. Paršeliai, kaip labiau 
susipratę, tapo prikokoman- 
diruoti prie propagandistų sek
cijos.

Po kurio laiko čainiai pada
rė kontraataką su pastiprinto
mis kiaušinių pajėgomis. Rau
donoji armija pritruko kvapo 
ir visi gesai buvo išaikvoti pir- 
mesniame mūšyje. Po priedan-

ir

Iš ROSELANDO 
RAUDONŲJŲ PI
LIEČIŲ SAPNO- 

TYROS
arba

LEGENDA APIE TAI, 
KILBASNINKAS ATSILANKĖ 
PAS LENINĄ KOMINTERNO 

DANGUJE.

KAIP

Rašo Podrečikas —

Vieną gražų vakarą musų le
gendas herojus grįžo nuo Hal- 
sted stryčio kominternėlio scho
do jau gerokai paragavęs.

Parėjęs namo, ir dar nervams 
nuraminti truktelėjęs iš pantu- 
kės ir kramstelėjęs Swifto-Ar- 
muro dešros galą — sukrito s‘a- 
vam migyje ir netrukus sal
džiai užknarkė.

Būdamas maišytų naminių — 
Halsted stryto lietuviškos ir 
107-tos gatvės italijoniškos — 
įtakoje, vos tik užmigęs, pra-

Kaip jau sapnuose paprasta, 
iš karto jojo girioje sapnų vaiz
duotėje pradėjo pintis' įvairios 
scenos ir vaizdai iš praeito va
karo schodo. Girdėjo ir matė, 
rodos, jis, kaip apsiseilėjęs 
Driulis tauzijo apie jam nesu
prantamus Lenino tėzius ir dar 
nesuprantamesni Markso “kapi
talą”; matė Kvailonį poetizuo-. 
jant Maskvos kominterno siun
čiamus jiems propogand-sandvi-

sumur-

čius; bet labiausiai galvon strin
ganti žodžiai, buvo tai vieno ta- 
variščię isteriškai ugningas spy- 
čius prieš menševikišką Angli
jos darbiečių partiją ir kaip 
Anglijos darbo žmonės “nesu- 
siprantą” ir vieton darbiečių di
džiumos atstovų parlamentan — 
tavoriščių neišrinko nei vieno!

“Baisus daiktas!
mčjo Kilbasninkas per sapnų. 
Ir kur gi nebus baisus daik
tas? Čia pat, matė jis savo sąp- 
ne, kaip visus schodo dalyvius- 
ves apėmė negyvėlių liudėsis: 
išbalo visi tik, kai to draugo 

Gorkio gyvieji nabašninkai ir 
tolyn klausė to draugo depe- 
šos apie vėliausį ir tragingų rū
stesnę busiančią jų būklę Mas
kvos sandvičių žvilgsniu.

— Tik pamislykite, — už- 
grąbiniu balsu tęsė pranešėjas, 
mastakuodamas Chicagos bur
žujų vėliausios laidos “Tribūno” 
kopijų — nepravesti nei vieno 
“tikro” darbininko, tikro ma- 
tuškos Maskvos sendvičių mau- 
motojo, Anglijos' parlamentan!...

— Ką tai reiškia? Vai, drau
gai ir ‘draugės, reiškia niekų 
kitą, kaip tik tų, kad musų 
draugam gręsia kaput; gręsia 
užtrukimas aukų karvutei, pa
vidale tamsiųjų kominterno iš
pažintojų, kuriuose aukas jie 
žvejojo.

Kaip dabar — tęsė įšilęs 
draugas — mes galėsime Ang
lijos' bedarbiams rinkti aukas? 
Kaip mulkinsime lengvatikes 
davatkas ir davatkinus su An
glijos streikuojančių mainierių 
“šelpimu?”

Aišku, draugai ir drau
gės, proletarijušai-šės, kad da
bar reikės rinkti dar daugiaus 
aukų, kad nuvertus darbiečius- 
menševikus, bet ar kas duos 
tam tikslui? Ar patikės mums 
plačiosios darbininkų masės, 
kuomet dabar mes visiškai, 
prastai pasakius, lyg š---- nuo
šakių nusmukome visos prole- 
tarijušijos akyse...

Susijaudinusio tavoriščiaus 
balsas nutruko ir visi schodo 
dalyviai rimtai susidomėjo pa
keltu klausimu.

Musų herojus, iš 
tokios to tavoriščio 
gos sočinenios taip
no, kad net dejuodamas apsi
vertė savajam migyje ant ki
tos pusės.

priežasties 
skrupulin- 
susijaudi-

Sapnas, kaip paprastai visi 
sapnai, kitėjo, vaizdai kaitalio
josi. Vėl užmigus, rodėsi jam, 
kad skrenda jis kokiomis tai 
keistomis ir niekad jam dar ne
matytomis, neregėtomis, įvai
riaspalvėmis dausomis. Paga
lios, atsirado jis' tarpe kokių tai 
iškart rausvų, paskum visai 
raudonų debesėlių. Galų gale 
žiuri, — nugi kad didžiausio
mis graždankos raidėmis iška
ba: “Čia Randasi Kęmintsrno 
Dangus”.

Viršuj iškabos plevėsavo 
kraujo spalvos vėliava su kūjo 
ir piautuvo atvaizdais viduje. 
Gi ant tamsiai rausvų bronzi
nių vartų viršaus, pusračiu, bu
vo užrašyta: “Visi Proietariju- 
šai Vienykitės!” O apačioj to, 
paraleliškai, žodžiai: “Jus nie
ko nepralaimėsite, tik... Cen
tus!”...

Šalip kominternebo vartų, 
abipus, stovėjo po vienų paniu
rusį čekistą. Apsisiautę jie bu
vo tamsiai pilkais šineliais, o 
užantyje, Napoleono metodu, 
laikė po brauningą.

Ties pačiu vartų viduriu, pro 
štanguotą. langutį, matėsi s'tar- 
šas čekinio kominternebo dvor
ninkas, kuris vartaliojo didelės 
knygos lakštus.

Musų herojus priėjo prie to 
langučio ir nedrąsiai pagarbi
no.

Staršas kominter-nebo dvor- 
ninkas pažiurėjo vilko akimis 
ir burbtelėjo:

— Kas esi? Vardas?
— Kokio, tovarišč, norite: 

proletariško ar tautiško?
— žinoma, kad proletariško! 

— suriko. — Juk čia tau ne 
kokis jevrejiškas' dangus, o tik 
kominternas.

— Kilbasninkas, — nedrąsiai 
tarė, ir nekantriai žiurėjo, kaip 

staršas dvorninkas vartė tūk
stantinės knygos lakštus.

— Tokio nerandu, — tvirtai 
pareiškė dvorninkas. Kokios 
tautos esi:/— Ruskis, jevrejus 
ar litovcas?

— Tai, neva taip, litovcas, 
—■ mikčiojo Kilbasninkas.

— Ką ten neva! Sakyk taip 
ar ne, ir užbaigta! — suriko 
ne savu balsu dvorninkas.

— Taip, taip, — pasiskubi
no drebėdamas musų didvyris.

— Ką gero padarei komin- 
ternui ant žemės, jeigu nori į 
čia įsigauti ? Pareiškė .staršas 

čekistas ir įbedė vanagiškai ty- 
riančias akis pro vartų langučio 
štangas į musų Kilbasninkų. — 
Kuom pasitarnavai šv. Lenino 
tėziams, Stalino propogand- 
•JVangelijai ir visai sovietskai 
obščestai? — Sakyk trumpai ir 
aiškiai, nes čia tik taip pažy
mėta. Nemeluok!

— Aš, — praaejo drebančiu 
balsu Kilbasninkas, — iš socia
listo parsikrikštijau į hamuni- 
stinį Kilbasninką; aš skaičiau 
ir perskaitęs pildžiau sovietskų 
apaštalų, Kapsuko-Angariečio 
visus prikazus ir ukazus; aš or
ganizavau ir pats padėjau su
griauti vieną litovsko-menševi- 
kišką knygynų, kurį jie sutvė
rė ir dalinai palaikė; keikiau 
ir niekinau menševikų Grigai
tį ir jojo “Naujienas” su vi
sais buržujais; gėriau ant so- 
vietsko kurpaliaus padarytą sa- 
mogonką, kad galėčiau geriaus 
prisipildyti šv. Lenino uzurpa- 
tiškai griežta ir nahališka dva
sia; kniaukiau nuo kapitalistų 
kumpius ir dešras, kuriuos' ve
žiau į Jeffersono girias, kad 
prie raugytų agurkų butų kas 
Chicagos Lenininės iežadnevnos 
išalkusiam . propogandistų Šta
bui užkąsti; aš rinkau, aukas 
ir kitus raginau rinkti; aš...

— Stoj! — žandariškai už- 
kamdyravo staršas čekistas'. — 
Pasakyk trumpai ir atvirai: ar 
Lenino švento mokslo tėzius 
skaitei ir ar juosius su visa 
dūšia ir kunu išpažįsti ir kvi
tą!

— Taip, itaipli Tak točno, vą
šą visoka sijatelstvo! išba
lęs, drebančiu balsu tvirtino 
Kilbasninkas.

— Tad įeik! — ir mostelė
jo tiem (dviem čekistam, kurie 
atidarė plačias, kaip Roseląndo 
Kučinsko garadžiaus duris, ko
minternebo vartus ir musų he
rojus, žioplai nustebęs, įslinko 
vidun.

Kominternebo vidus buvo ga
na nuostabus. Ant visų didelių 
debesų, buvo nupieštos įvairios 
karikatūros. Vienos iš jų vaiz
davo kaip “menševikai” už vi
sokias kontr revoliucijas dega 
čyščiuje; kiti vėl kaip vjsoki 
caristai, profesoriai, mokslinin
kai, buržujai ir kapitalistai spir
ga pekloje ir tt. Gi visi gyvie- 
ji***SiOvetijos priešai — buvo 
vaizduojami Solovecko ir Sibiro 
bastilijose.

Visa tai buvo tarsi dideli veid
rodžiai, kuriuose atspindėjo vi
si vaizdai ir veiksmai vis'ų ko
minternebo komisarų-čekistų ži
niai, ką veikia jų priešai, viso
se dangaus ir žemės atklonėse.

Visi takai ir takeliai, kurie 
buvo zigzagų-zigzagais, vingių- 
vingiais, sulig čekistų metodo, 
išvedžioti, dar dėl didesnio pa
niekinimo buvo išgręsti rusų 
tautos intelektų ir individumų 
kaukolėmis, kurie tik drįso va
dovautis savo protu, o ne li
guistomis Lenino ir jo komradų 
frazėmis.

Kominternebo skliautais slin
ko įvairaus dydžio ir kokybės 
rausvų spalvų debesėliai, ku
riuose, tarsi žvaigždės, buvo 
įsagstyta raudoni vėlukai. Gi 
visose aikštėse, visuose kampuo
se ir užkampėse, slankiojo pa
niurę kominternebo čekangelai, 
tamsiai pilkais šineliais apsi
siautę, su brauningais ančiuo- 
se Tr matikuotomis čapkoinis 
ant akių užsimaukę.

Reiškia, kad kominternebas, 
lygiai kaip ir matuška Maskva 
bei Leningradas, buvo čekos 
akyliai ir pilnam maštabe de- 
žiuruojamas.

Mu's'ų kilbasninkas, nuosta
biai dairydamasis, ėjo įvairiais 
takais ir aikštėmis, kol galy ga
le daėjo didelę, didelę aikštę. 
Šitoj aikštėje arba skvere jis 
išvydo nesuskaitomas minias vi
sokio plauko ir tipo sovietskas 
dūšias ir šventuosius, kurie, ka
žin ko, labai akyliai ir įtimiai, 
net išsižioję, lauke...

Prasiveržęs šiek tiek i prie
kį, pro minią, priešakyje aikš
tės jisai išvydo, kad aukštai, 
aukštai, ant trijų rausvai-auk- 
sinių debesų, tupėjo trys esy
bes. Akis prasitrynęs ir debe- 

siams pamaži artin minios 
slenkant, ant kart visus pažino. 
Ant didžiausio iš tų debesų tu
pėjo dievas-tivas — Leninas, 
po jojo kairiai Stenka Razinas, 
o po dešiniai -— Dzeržinskis.

Ak, tu šventas Lenino nage 
ir plauke, kaip musų kilbasnin- 
kas pradžiugo, kuomet jis išvy
do savo garbinamą ir šlovina
mų sovietskos dvasios šventų 
traicę! Didelis gurkšnis seilių 
nusirito jojo gerkle ir jis, iš
tiesęs savo ilgą kaklą, kaip vir
tinę “hot-dog’sų”, klausėsi.

O minios sovietskų dusių vil- 
niavo ir vilniavo. Sąjūdis buvo 
didelis ir nepaprastas. Tikras 
kominternebo sojuzas!

Tėvas-dievas Leninas buvo 
užsimaukęs ant akių savo pa
prastų čapką. ir dėvėjo juodą 
apsiaustą; Stenka Razinas bu
vo nudriskęs, o Dzeržinskis dė
vėjo pilkai juodų šinelių, ant 
kurio dešiniojo lapelio kabojo 
žmogaus kaukolė su dviem su
kryžiuotais brauningais, apačio
je auksinis krėstas.

Leninas buvo apsiblausęs', Ra
zinas klaikiomis ir blizgančio
mis akimis dairėsi aplink, o 
Dzeržinskis, sulig taisyklės, nu
dribusiais žemyn, kaip Pilsud
skio, ūsais, įbedęs' paniurusias 
akis vėlių minion, dėbsojo.

Šalimais stovėjo dvi eilės če
kos sai’gybangelų ir tarp savęs 
kų tay kuždėjosi.

Am mažyci6udėbesuko,' priė 
pat/sovietskos šv. traicės kojų, 
kaž kokia mažytė vėlė švarino 
Leninui čebatus...

Geriaus* ir akyliaus musų he
rojui prisižiūrėjus, toje dušy- 
tėje pažinęs savo asmenišką 
draugą ir komunizmo tezių ži- 
novą-teoretikų — jukšelį. Dide
lis džiaugsmas apėmė Kilbas
ninkų, kuomet pažino savo kai
myną. Dabar jautėsi daug ge
resnėje nuotaikoje, kad ne vie
nas esąs visų tų nepažįstamų 
komradų minioje.

Iš visa ko darėsi jam aišku, 
kad kominternebo aukščiausias 
Tribunolas rengiasi prie labai 
nepaprasto ir svarbaus schodi- 
nio posėdžio.

Galop, iš tarpo didelių viršum 
Lenino troikos galvų plevėsuo
jančių raudonų vėliavų, pasiro
dė juodai apsisiautęs čekange- 
las, kuris per didžiausi mega
foną, griausmingai pareiškė:

— Visi atkreipkite dėmėsi, 
šios' dienos- kominternebo ne
paprastas posėdis prasideda. Jo
jo tobuliausia, neklaidingiausia 
ir šviesiausia dievo-tėvo — Le
nino didenybė turi jums ką nors 
nepaprasto paskelbti.
z Grabų tyla užviešpatavo dū
šių minioje ir Leninas strakte
lėjo ant kojų.

— Tavoriščiai ir tavoriškos, 
— prabilo spengiančiu balsu Le
ninas, kad net šiurpas perėjo 
per visą musų kilbasninko ku- 
ną. į

— Esu gavęs nuo savo ko
minternebo donoščiko žinių, jog 
mano sosto įpėdinis ant žemės, 
samoderžavcas komradas Stali
nas, gavęs labai nemalonių tele
gramą iš Anglijos...

Toji buržujiška telegrama 
skelbia, jogei ten musų vieros 
išpažintojai ir sekėjai pralaimė
jo parlamento rinkimuose. Tas 
apsireiškimas yra baisiai nega- 
ditsia! Reiškia, kad mano pro- 
ponuota pasaulinė revoliucija 
ne tik visam pasauly, bet net 
tokioj Anglijoj nevyksta...

Manų, pateptiniai ant žemės 
nesilaiko sovietskos disciplinos*. 
Kokios nuomonės laikotės jūsų 
šviesybė Stenka Razin? —-
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Chicago. — Policininkai veda Ida Burt, kuri šovė į teisė
ją Haas.

kreipėsi Leninas į pastarąjį ir 
patsai atsitūpė ant savo debe
sio.

Stenka Razinas pašoko ant 
kojų, ugninėm akim sužaibavo 
ir suriko:

Nušauti juos! Kaip tai jie 
galėjo užsileisti menševikiškai 
Darbo Partijai? Kodėl neiš- 
sprogdino visos Anglijos?! Aš 
tik taip bučia pakomandyravęs, 
jeigu aš nūn bučia su savo ku
nu ant žemės. Ką jus, Komrad 
Dz-eržinski, sakote?

Minia, po tokio pareiškimo, 
susiubavo ir vėl visi grabiniai 
nutilę klausėsi.

Dzeržinskis nerangiai pakilo 
ir dusliu, lyg iš po žemės bal
su, prabilo:

— Aš, komradai, būdamas 
ant žemės patsai visų pirma 
asmeniškai “p^simatyči'a” su 
tuom Anglijos darbiečių intri- 
gatorium ir vadu, MacDonoldu, 
ir jis, užtikrinu savo kruvinu 
garbės žodžiu — daugiaus men
ševikams nepremjerautų!

Tą pareiškęs, Dzeržinskis at
sitūpė ant savo vietos ir vėl 
paniurusiai dėbsojo. Rankoje gi 
gniaužė brauningo rankeną.

— Klystate, — suskambėjo 
pakilusio Lenino balsas. —- Da
bar reikalinga kuodidžiausia 
strategija ir disciplina. Viso 
pirmu, Stalinas turės sustabdy
ti sandvičių eksportą iš Mask
vos'. Tegul biskį pasimokina! 
Antra — Anglija turi daug ka
reivių, policijos ir laivų. Jeigu 
mes paleisime iš kominternebo 
savo vierniesiems tokį šaudy
mo įkvėpimą, — tai anglai mu
sų visus sekėjus, kaip žiurkes 
sugaudę, paplukdins jūrėmis at
gal į matuškų Rasėją. Tada ten 
visas musų s'ovietskizmas nueis 
šuniui ant uodegos, o visas Ma
skvos propogandai praleistas 
ten auksas — visai sovietskai 
Kasėjai ant skriaudos.

Be to, tas sovietskas išgama 
Trockis, norįs Anglijon vykti ir 
gali buti, kartu su MacDonal- 
du neigti mano, paliktus tėzius, 
gelbėti menševikams. Juk žino
te, kokis jevrejiškas uzurpato
rius jis yra. Kiti visi soviet- 
ski griešninkai jau senai, atsi
vertė ir prieš mano įpėdinį Sta
liną. prisiekė daugiaus nebe- 
griešyti, o jis nepas’iduoda ir 
tiek.

Todėl, kaip kad mano neklai
dinga smikalka man diktuoja, 
aš per savo vyriausią ček-ark- 
angelą-donoščiką duosiu įpėdi
niui Stalinui apreiškimą, kad 
jis įtimiai ir uoliai dabotų Troc
kio su MacDonaldo žygius ir 
žinksnius ir žiūrėsime, kas bus 
ateityje.

Tuom tarpu gi — tegyvuoja 
ir tesiplečia mano tezių hamu- 
nizmas ant žemės, o komiuter- 
nebe teviešpatauja manoji dva
sia- ir komrado Dzeržinskio

brauninginė valia! O visiems 
kominternebo įnamiams bei dū
šioms, kaip ir ten, ant žemės, 
vierniesiems išpažintojams bei 
sekėjams, amžina “tišina” prieš 
mano ir Stalino diktatūrų! 
nuspengė pastarieji papos Le
nino pareiškimo žodžiai ir po
sėdis pasibaigė. Taip lygiai, kai 
ir Maskvos kominterno susiva
žiavime.

Patsai gi Leninas su savo vi
sa troika ir arkangelčekistais 
debesiuose pranyko.

Suklykė, sustaugė sovietskų 
paklusniųjų ir viską vergiškai 
priimančiųjų vėlių mišrioji mi
nia, o musų kilbasninkas taip 
smarkiai riktelėjo “bravo” (tai 
vienintelis rusiškas žodis kų jis 
moka), kad net patsai save pri- 
sižadino iš to savo “post-mun- 
šain” sapno. Klauso, — nugi 
kad visos Roseląndo ir apielin- 
kių bažnyčios varpai skambina 
6 vai. ryto!

Šoko iš lovos, nusispiovė ir 
skubiai ėmė praustis. Ta pro
cedūrą atlikęs — patraukė iš 
vakarykštės pantukės likusį 
gurkšnį, kaipo rytmetinę dožą 

(drąsos ir energijos pridavėjos, 
kramstelėjo galą dešros ir iš
siskubino garadžun pasiimti 
troką.

Praeitos nakties sapnas did
žiai jį sustiprinęs' leniniškame 
hamuniznie ir jis ne tik kad 
jautėsi pilnu kilbasninkų, bet 
ir visa pėda už dešrų storesniu 
kumpiu, savųjų “hot-dog’sų” 
tarpe.

Užsisukęs ir įsėdęs trokan, 
švilpaudamas’ internacionalą 
nutratėjo wholeselin pasiimti 
provizijų vežtis Jlnies propo
gandistų piknikan; ten jis ren/ 
gosi apsakyti savo praeitos nu
ties sapnotyros įspūdžius fr vi
siems perduoti Lenino 
mą.

kvėpi-JUOKAI
Savo pasirodymui, Suomijoje, 

dainininkas šaliapinas, pareika
lavo už vieną vakarą 5000 do
lerių. Vedęs su juo derybas, tea
tro agentas, pastebėjo kad šios 
didžiulės pinigų sumos negauna 
Amerikos prezidentas net per 
mėnesį.

— Prašau — šaltai atsakė 
dainininkas — jei prezidentas 
ima pigiau — lai jis ir dainuo
ja.

. Kartais yra lengva dienos me
tu didelės minios herojumi lik
ti, negu nakties metu vienos 
moteries didvyriu tapti.

Teisėjas: — Ar tu vienas vo
gei ar dar turėjai draugų?

Vagis; — Pats vienas, ponas 
teisėjau, šiais laikais labai sun
ku surasti gerą draugą.
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Kaip darbininkai gyvena Sovietų Rusijoj
(Tęsinys)

Taip su miesto darbininkais, o 
kaip su kaimo valstiečiais?
Sovietuose produktai eina 

mažyn ir mažyn. Dabar produ
ktų didelė stoka. Kodėl? Juk 
Rusijos “žitnica” tebėr komu
nistų rankose; miškai pilni žvė
rių ir paukščių, plačiausi juod-J 
žemynų plotai tebėra. O produ-' 
k tų nėra.

Vieną priežastį aš jau nuro
džiau; būtent: komunos, < 
tik nuostolius, subankrutijo, 
sielchozai, kolchozai, zavehozai 
—valstybiniai ūkiai • 
nieko neduoda. Bet svarbiau-, 
šia, kad komunistai sunaikino 
valstiečių ukius.

Jei ūkininkas turi vieną ark
lį ir vieną karvę—jau “kulak”,| 
ne proletaras, ne komunistinis Į 
elementas. Toki vadinasi, ne tikį 
galima, bet ir reikia spausti.) 
Na ir spaudžiama.

rybų vergijoj.. Jei darbininkas 
yra staliorius, šaltkalvis, tai jis 
iki mirties turi tokiu likti; ji
sai neturi teisės' pamainyti sa
vo amato. Jeigu jisai jaučiasi 
jau persilpnu išpildyti jam duo
tą darbą, tai tokį varo į medi
cinos komisiją, kuri paprastai 
randa dar tinkančiu. Ir dar
bininkas eina atgal dantis griež
damas. Tai tokia laisve. Sovie
tuose yra 56 kvalifikacijos, ir 
yra jų tokių, kurios į metus 
reikalingos keliom savaitėm. 
Turį tokį amatą ir dirbti gali 
tik kelias' savaites per metus.
Ligonių kasia, šelpimas bedarbių

Darbininkui susirgus apmoka 
—“taip pat si niekur kvailesnių plepalų. Juk uždarbį, bet tik tokiam, kuris 

sąjunga ir darbdaviai tai vienas Jau suvis guli. Yra dauguma 
tas pats: kam reikalingi tie ple- ' 
palai ir laiko gaišinimas. Suva
ro darbininkus po darbo ir pu
čia muilo burbulus: prirašo to
mus ir tiek supainioja darbinin
ką, kad jis nieko nebesupranta. 
O kad darbininkas įneša šiokį 
ar tokį sumanymą pagerinti

stražninkas tai buvo be kaukės, 
o tie su kaukėmis. Kada darbi
ninkai nerimauja, kad mažina 
uždarbį ir didina normas, tai 
zavkomas padaro “dokladą”, “o 
šanchaiskich sobytijach ir sko- 
roj gibieli kapitalizma” (Šan
chajaus1 įvykiai ir greitas kapi
talizmo žlugimas), o darbininkai 
su pasipiktinimu sako:
a kegda budiet vaša gibiel?!...

(kada bus jūsų galas). Didis 
(plVę muilo burbulas kolektyvinė su

tartis. Sąjunga tą sutartį daro 
su darbdaviais. Tai jau nebera-

spaudimas juo pasiutiš- darbininko būvį tai tokiam tuoj
kesnis, nes į sovietus — vals
čių, kaimų — paprastai paten
ka palaidasis, tinginiaujantis | 
elementas.
tokius “draugus 
kaip į dykaduonius, 
tetčikai” žino ir 
lakov 
spaudimo mašinėlė 
prasta, bet ir labai tobula.
Tai mokesniai. Sielkomas val

stiečius taip apkrauna, kad jie 
hebeišsiverčia ir likviduojasi. 
Parduoda karvę, arklį, pameta 
žemę ir bėga miestan arba ban
do pereiti kokiam sielchozan,— 
jis proletarizuojasi.

Svarbi proletarizacijos prie
žastis yra dar ta. kad ūkinin
kui javų derlių apskaičiuoja 
dar “na komiu” — nenupjau
tus ir paskui iš jo paima, mo
kėdami tvirtą kainą, t. y. —po 
1 rub. 15 kap. už pūdą. Pirkti 
gi jam, kas reikia ukiui, tvir
tos kainos nėr. Pav. ratai kai- 
noja 150 rublių. Aišku, kad u- 
kininkas galų su galais nesuve
da, likviduoja ūkį ir darosi pro
letaru.

Jei žinosime, kad tokia pro- 
letarizacija, t. y. — toks vals
tiečių naikinimas ir jų ūkių 
griovimas eina jau 10 metų, ne
sunku bus suprasti, kodėl pro
duktų gamyba eina mažyn ir 
dabar jų jau stinga. Mat, nu
stojama juos gaminti.
Kam tarnauja Sovietų profesi

nė sąjunga?
Profesinė sąjunga tarybinei, 

valdžiai reikalinga tik vien 
tam, kad lengviau butų paža
boti darbininką. Tokioj val
džioj, kaip sovietų, nėr su kuo 
prof. sąjungai kovoti: kapita
listų tenai nėra; negi sąjunga 
kovoja su darbininkų valdžia, 
bet visgi sąjunga sovietams pa
daro didelį darbą. Jeigu darb
daviai pradeda smaugti darbi
ninką, tai sąjunga visgi suriša 
darbininko rankas. O kai ji 
grasina išmetimu iš sąjungos, 
darbininkas žino, kad—išmes iš 
sąjungos, tai išmes ir iš darbo, 
ir jisai, darbininkas — tarnau
tojas, nusprogs iš bado. Todėl 
darbininkai laikosi profsąjun
gos.

Jeigu reikalinga paleisti dar
bininką, tai darotaa taip. Pir
mininkai zavkomo ir sąjungos 
pasikalba: tas ir tas darbinin
kas, tarnautojas esąs “vried- 
nyj element” ir nutaria “sok- 
ratit”. Toksai paleistas nieko 
nebegali daugiau daryti. Jei pa
duoda skundą, atsako: “sogla- 
sovano zavkomom sojuzom”. Ir 
viskas baigta. Bet paprastai są
jungos renka nario mokesnį ir 
mulkina darbininkus. O nario 
mokesnis4 2—3—nuošim-! 
čiai. Darbininkai į sąjungą žiu-Į 
ri kaip ir į valstybinę įstaigą. 
Iš dviejų tūkstančių narių susi- 
riųkime dalyvauja 100 žmonių, 
o gale ir tie išbėgioja, nesi 
klausymai svarstomi svetimi 
darbininkui, ir niekas nenori j 
klausyti. Tą pat rolę lošia iri 
zavkomai. šie, žinoma, sčdi fa-

atsakoma, kad jo
“antisovietskij vzgliad”,

(priešsovietiškos pažiūros)
Ukininkai iš viso į i

žiuri kreivai, ir darbininkas, įnešęs klausimą, 
komi- turi atsiimti, o kad taip nepada- 

žinoma, “ku- ro — atstatomas, kaip “kontr-
nesigaili ir spaudžia. O revoliucionierius, buvęs žanda- 

yra labai' ras” ar dar kaip. Nepatikai vir-
I šunėms, mato; kad tu turi gal
vą ant pečių, kad galvoji ir su
pranti, ir apšaukė tave kontrre- 
voliucionierium, buvusių 
ru, žvalgybininku. Kaip 
įrodyti, kad tas netiesa? 
kai pasodins kalėjimam

Atsisakymas iš partijos.

žanda- 
ir kuo 
Y pač,

Aš žinau daugelį atsitikimų ir 
beveik kasdien laikraščiai pra
neša, kad toks ir toks pil. “įsiti
kino”, kad vienintelė gera parti
ja esanti komunistų partija, kad 
kitos tai kontrrevoliucinės ir to
dėl pil. iškilmingai atsisako iš
einąs iš pav. socialrevoliucionie- 
rių ar socialdemokratų partijos, 
smerkia ją ir stoja komunistų 
eilėsna.

O tai esti taip. Pastebėję ku
rį sau nepalankų darbininką, 
zavkomai, komunistinių gudry
bių pilni, pačiumpa jį, ir sodina 
čekon. Darbininkas sėdi mė
nesį, du, galo nėr. Pagaliau jam 
pataria parašyti “išpažintį” ir 
išsižadėjimą, žinoma komunistų 

dakcijoj. Tokiu budu
užmušami du zuikiai:

Y ra dauguma 
I tokių ligonių, kurie mažiau ser
ga, tai tokio gydytojas nepalei
džia ir toksai darbininkas netu
ri teisės dieną kitą likti namie, 
kad ir ant savo kašto. Neat
ėjus į darbą, tris dienas s'kai- 

į tosi—progul—ir tokį darbiniu 
ką išvaro iš darbo kaipo—pro- 
fulčiką.

Darbirtlnkui tarnautojui duo
da pašalpą laike nedarbo tokia 
tvarka: darbininką paleidus iš 
darbo jisai eina biržom Prisi
rašyti reikalinga nemažiau lai
ko, kaip tris dienas dėlto, kad 
toje biržoje, kur aš buvau — 
Jekaterinoslave —*tai 40 tūks
tančių bedarbių, čia galima su
prasti, kaip yra lengva prisira
šyti biržon, o jei snausi, tai per 
mėnesį neprisirašysi, čia prisi
rašęs, bėgi į kasą prisirašyti, 
ten nemažiau vargo, o kiek sle
gia krutinę, kad girdi klyksmą 
moterų prislėgtų prie sienos, 
tai gyva banga žmonių, o nesu- 
grumdysi, neprisirašysi.

Bedarbiui daugiausia, kiek 
duoda, tai 20 rub. į mėn. Aš 
irgi tiek gaudavau. Kasa mo
ka 9 mėn., o po 9 gali sprogti 
iš bado.

[Pacific

New York.
num, žymus artistas, kuris pa
simirė liepos 3 d. Jis buvo 55 
metų amžiaus.

and Atlantic Photo]

Dusti n Far-

ambulatoriją. Ten reikia anksti 
rytą-užsirašyti ir kankintis ke
lias valandas kol prieisi prie gy
dytojo. Eiles didžiausios. Laike 
8 valandų gydytojas priima iki 
80 Igonių.

Gydytojas gali atleisti nuo 
darbo žmogų tiktai su aukšta 
temperatūra, o jei skauda vi
duje—tas nesvarbu*. Jei gydy
tojas paliuosuos nuo darbo be 
aukštos temperatūros, tai bus 
patrauktas atsakomybėn. Sta
tistika rodo, kad SSSR visai 
sveikų nuošimtis yra labai ma
žas. Daugelis gyventojų ser
ga mažakraujyste, vidurių ka
taru, tuberkuloziu. Labai daug 
venerikų, o jų tarpe vaikų. Pa
sigydyti negalima, nes visus 
papjauna “eilės” (“očeedi”).

“Proletarų” sanatorijos
Kryme yra “sanatorijos dar

bininkams”. ^Sanatorijos — tai 
tikras tamsuolių mulkinimas. 
Komunistai skelbia visam pa
sauliui, kad, girdi, ten, kur pir
miau buvę buržujai, dabar gy
veną darbininkai; darbininkai 
naudojasi sanatorijomis', kuror
tais ir l.t.

Poilsio namai
Yra dar ir “poilsio namai’’. 

Tuose namuose pirmiausiai nu
sipeni tokių namų užvaizdėtojai. 
Namų užlaikymas kaštuoja la
bai brangiai, o ilsisi ten 
“ponai” ir jų pataikūnai, 
esti “poilsio” namuose dvi
vaites. Darbininkai gi sako, 
kad pasilsės' vėliau, kai nebus 
komunistinės tvarkos.

tik
Jie 
sa-

šimtą kartų žiauriau persekio
jamas, negu nepartinis darbi
ninkas.

Senieji idėjiniai komunistai, 
kurie senu papratimu, drįso 
kritikuoti sudarytas sąlygas, 
buvo iš partijos pašalinti. Dau
gelis jų ištremta Sibiran, Na- 
rymo kraštą ir kitur.

(Galas)

Caro laikais prie fabirko var
tų stovėdavo stražninkai. Tų pa
tį dabar daro ir zovkomai. Tik

pasiliuosuojama nuo negeistino 
elemento ir gaunama “moralinis 
partijos sustiprinimas”, nes' at- 
šaukėjas giria kompartiją ir 
randa ją vienintele darbininkų 
reikalų rūpintoja.

Grąžinta viduramžio gildijos
Kas galima darbininkui, tar

nautojui daryti net kapitalisti
nėse šalyse, negalima daryti ta-

ATGAIVINK SAVO SVEIKATĄ
Be pavojingu vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds,. Diabetes Epilepsy. Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease. Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken.
Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. bv AppL
PHONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind.

Nedidelė avantiūristų grupė 
valdo milijonus vergų

Visa komunistų darbininkų 
dauguma yra juo didesni ver
gai. Jei nepartinis darbininkas 
neišpildo viso komunistų kate
kizmo, tai dar šiaip taip, bet 
darbininkas komunistas pirma
sis ir šventai turi visą laiką pil
dyti. Partija iš jo atima vi
są laiką ir jis nė vienos valan
dos neturi laisvo laiko. Kodėl gi 
jie tos partijos nemeta? Del to, 
kad dreba už savo gyvastį. Iš
stojęs iš partijos komunistas

Jei nori išmokti

nusipirk typewriterį

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 6 Street
Normai 1130 netoli State

Du keliu—badant ar pusbadaut
Tuo laiku, kai bedarbis gau

na pašalpą, neturi teisių nieko 
dirbti. Jei žino, kad tu ką nors 
dirbai, pašalpą tuoj atima. 20 
rub. mėn. vis tiek badas, bet 
20 gauna tiktai aukšto amato 
darbininkai, o dauguma gauna 
16 rub., 11 rub.

Kas turi teisę gauti pašalpą? 
—Darbininkas, tarnautojas na
rys profesinės sąjungos, dirbęs 
nemažiau pusės metų, ne narys 
dirbęs tris metus. Dabartiniu 
laiku didžiuma bedarbių tai jau
nuomenė, moterys ir kaimo dar
bininkai. Jie neturi darbo sta
žo ir iš kasos jokios pašalpos gali vaikščioti pats keliauja į

negauna, tokie turi teisę mirti 
iš bado gatvėj.

Darbininkas supainiotas viso
kių popierių: ten kožnas gyvas 
žmogus turi po čielą pūdą— 
spravkų. Be tų “s'pravkų” nė 
vieno žingsnio nenueisi.
Medicinos pagalba gyventojams

Medicinos pagalba gyvento
jams tvarkoma tokiais pat pa
matais, kaip kad caro laikais 
buvo tvarkoma kariuomene.

Darbininkas atleidžiamas nuo 
darbo į namus tik tuomet, kai 
jis jau ant kojų stovėti negali. 
Darbininkui gulint jau patale 
sutekiama rajono gydytojo pa
galba namuose. Bet kada gau
nama ta pagalba! Užsirašai 
pas' gydytoją ryto 6 v., o jis at
eina pas tave 5—6 valandą va
kare! Kitą kartą ir visai gy
dytojo neprisišauksi. Dešimts 
kartų gali numirti, kol susilauk
si sovietų medicinos pagalbos. 
Privačių gydytojų maža ir jie 
labai brangus. Tokį gydytoją 
gali šaukti tik “proletariato ' 
vadai”—ponai ir jų ponios. Bet 
rajoninius gydytojus neteisinga 
butų kaltinti. Jam tenka per 
8 valandas apeiti 25—30 ligo
nių. Todėl gerai apžiūrėti ligo
nį nėra laiko. Jis suspėja tik 
parašyti receptą ir vėl bėga. O 
su receptu eiti į aptieką vėl ko- 
ronė. Lauk ir lauk. Kartais 
aptiekoje visai nėra vaistų. Kas

Tik pažvelkime kokie “darbi
ninkai” gyvena ir gydosi sana
torijose. Tai visa komunistinė 
viršenybė. Dideli komunistai 
atostogauja Kryme su savo šei
momis. Komunistų “prolctariš- 
kos” ponios kvėpuoja grynu 
oru lyg nuvargusios nuo važi
nėjimo automobiliais, čia “pro
letaru vadai” ištisus vakarus v
sėdi restoranuose ir “gydosi”. 
“Proletariškos” ponios linksmi
nasi, nes joms geriau, negu ka
pitalistų ponioms. Jos nebijo, 
kad jų vyrai subankrutuos. Už 
tai jos tvirtai laikosi savo 
“proletariško” obalsio.

Bet ar yra Kryme darbinin
kų? Pavyzdžiui, profsąjungą tu
rinti 3000 narių sanatorijoje tu
ri tik kokias 3 vietas.

Lengviau kupranugariui per
eiti per adatos' skylutę, negu 
SSSR darbininkui pakliūti i 
proletarišką sanatoriją.

Blue 
Ribbo 
Malt
Extragt
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and the Best! .
^itIektra
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Tajerų dirbėjai ir krautuvninkai bendrai duoda žmo
nėms progą pirkti gerus tajerus pigiai.

FIRESTONE—OLDFIELD

Kainos Nužemintos ant

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 R oos e velt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

30X3U Ex Size ..
31X4............... ...... ....k............

.... $5.10
... 8.90

32X4 .......... •.......... ... 9.60
29X4.40 .......... u..... .......5.83
29X4.50 ................. 1 .......6.65
30X4.50 .......... ,...... ...... 6.65
30X4.75 ................ ......... A .... 8.30
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PACIFISTŲ PERSEKIOJIMAS

Daugelyj šalių verstinas ėmimas kariuomenėn vis 
dar tebepraktikuojama. Tad karo priešininkams ten 
tenka susidurti su įvairiais keblumais. Jiems prisieina 
visokių nesmagumų turėti ne tik nuo ura-patriotų, ale 
ir nuo “vienintelių pasaulio išganytojų”, Maskvos da
vatkų. Bendrai imant, pacifisto gyvenimas yra gana 
sunkus ir kartais net pavojingas. Ypač jis pavojingas 
pasidaro karo metu.

Jean Jaures, garsus franeuzų socialistas, kuris dė
jo visas pastangas kad sulaikyti pasaulinį karą, tapo 
vieno fanatiko nužudytas. Franeuzų valdžia taip pat 
didelių ceremonijų su karo priešininkais nedarė. Ji ve
žė juos kartu su didžiausiais kriminalistais į paskilbu- 
sią Francijos katorgą, Guianą. Ten jiems teko kęsti 
didžiausį vargą ir skurdą. Kada jų bausmės terminas 
pasibaigė, tai jie negalėjo grįžti atgal, kadangi valdžia 
atsisakė jų kelionės išlaidas padengti. Tik dabar kai 
kurie tų kalinių tapo paliuosuoti iš Guiands. Prie jų 
paliuosavimo daugiausiai prisidėjo Karo Priešininkų' 
Internacionalas, kuris tam tikslui sukurė fondą.

Militariška mašina visur yra vienoda. Šveicarijoj 
Alfred Bietenholz tapo pašalintas nuo valdiškos tarnys
tės ir dar magaryčioms įkalintas dešimčiai dienų už 
nėstojimą kariuomenėn. Jam buvo pasakyta pamokslas, 
kad tarnauti kariuomenėj yra svarbiausi kiekvieno pi
liečio pareiga. Nuo tos pareigos atlikimo negali sulai
kyti nei sąžinės diktavimas, nei religija.

Suomijoj už skleidimą pacifistinės literatūros žmo
nės yra areštuojami ir metami i galėjimą. Čekoslova
kijoj valdžia likvidavo Karo Priešininkų Internacionalo 
skyrių. Laikraštis, kuris drįso atspausdinti vokiečių pa
cifisto, generolo Freiherr Von Schoenaich, straipsnį, 
tapo konfiskuotas. Tuo tarpu tą straipsnį be jokių kliū
čių persispausdino 18 kitų šalių.

Visai dar neseniai Rusijoj įvyko toks ątsitikimas. 
Michail V. Mazurin, 22 metų amžiaus Tolstojaus pase
kėjas ir karo priešininkas,' atsisakė stoti į raudonąją 
armiją. Jis tuoj tapo paskelbtas nesveikapročiu ir pa
sodintas ten, kur reikia. Egzaminavusieji daktarai vi
sais kitais žvilgsniais pripažino jį sveiką esant. Mask
vos apskričio teismas pareiškė tą nuomonę, kad Mazu
rin yra pilnai normalus žmogus, o stoti į armiją jis at
sisako iš principo, nes yra karštas Tolstojaus šalinin
kas. Nežiūrint to, Mazurin tapo nuteistas trims me
tams kalėjimo, o po atlikimo tos bausmės tarnauti ka
riuomenėj! Tačiau aukščiausias teismas tą nuosprendį 
permainė: dabar Mazurin sėdi psichopatų ligoninėj ir 
turės sėdėti tol, kol “nepasveiks”. Kitaip sakant, kol 
nesutiks stoti į kariuomenę. Tokį kankinimo būdą tega
lėjo sugalvoti tik aziatiškas bolševizmas. Karo Prieši
ninkų Internacionalas sako, kad tokios žiaurios kanki
nimo priemonės dar joki kita civilizuota šalis iki šiol 
nenaudoja.

Amerikoj priverstino ėmimo į kariuomenę nėra, 
tad negalima bausti pacifistus už atsisakymą stoti į 
armiją. Tačiau ir čia baudžiama, — tik savotiškai. Pa
vyzdžiui, pagarsėjusiai vengrų pacifistei Schwimmer 
teismas atsisakė išduoti pilietiškas popieras, kadangi ji 
pareiškė, wg yra priešinga visokiems karams. Dr. Mac
intosh, nors ir nepacifistas, bet pilietiškų popierų ne
gavo, nes jis teisėjui pasakė, kad tam tikruose atsitiki
muose jis atsisakytų šalį ginti. Tokių atsitikimų pasta
ruoju laiku buvo ir daugiau. Todėl Amerikos Civilių 
Laisvių Unija deda pastangų, kad pakeisti natūraliza
cijos įstatymus, ypač tuos jų, kurie liečia svetimšalius 
pacifistus.

Indomu pastebėti, kad Anglijoj, kur pacifistinis 
judėjimas buvo artimai surištas su darbininkiškomis 
organizacijomis, į dabartinį parlamentą tapo išrinkti 
dvidešimt devyni, taip sakant, užgrudyti pacifistai. Du 
iš jų pateko net į ministerių kabinetą. Būtent, George 
Lansbury ir Arthur Ponsonby. Iš viso Anglijoj pacifis
tai šiandien gal yra labiau toleruojami, negu kurioj 
nors kitoj šalyj.

jimuose randasi mažų-mažiausiai 40,000 politinių ka
linių. Toks didelis tos rųšies kalinių padidėjimas pa
reina vyriausiai nuo įsigalėjimo keliose valstybėse dik
tatūrų. Pasak biuleteno, už politiką žmonės žiauriau
siai yra persekiojami Italijoj, Rusijoj, Vengrijoj, Len
kijoj, Jugoslavijoj, Ispanijoj, Lietuvoj ir Albanijoj.

Tai labai graži kompanija diktatoriškai valdomų 
valstybių!

Apie Rusiją biuletenas daug-maž taip sako: Rusi
joj padėtis nepersimainė. Visi tie, kurie organizuoja 
opoziciją diktatūrai arba ■ yra nužiūrimi priklausymu 
organizuotai opozicijai, yra areštuojami ir be teismo 
laikomi kalėjimuose arba ištremiami. Raportai rodo, 
kad Rusijoj kalėjimuose ir ištrėmime dabar randasi 
daugiau politiškųjų, negu kada nors. Tatai žymiame 
laipsnyj pareina nuo vidujinės kovos komunistų parti
joj. šimtai komunistų, kurie drįso pasipriešinti Stali
nui, tapo ištremti į Solovecko salas ir Sibiro tundras, 
kur jie dabar turi kartu su socialistais, anarchistais ir 
buvusiais aristokratais Vargelį vargti.

Tarp ištremtųjų randasi vienas žymus raudonosios 
armijos vadas ir daug Trockio šalininkų.

H. G. WELLS RAŠO SVARBIĄ KNYGĄ

Garsus anglų rašytojas H. G. Wells pradėjo rašy
ti naują knygą “The Science of Life” (Gyvybės moks
las). Tai bus nepaprastai svarbus veikalas, kurio lengva 
ir paprasta' kalba bus prieinama kiekvienam šiek tiek 
apsišvietusiam žmogui.

Rašyti tą knygą Wells’ui padeda G. P. Wells ir 
prof. Julian Huxley, vienas žymiausių Anglijos biologų 
ir pagarsėjusio Thomas Huxley anūkas.

RINKIMAI SUOMIJOJ

Neseniai įvyko rinkimai į Suomijos parlamentą. 
Socialistai savo pozicijas atlaikė, — parlamentan-prave
dė 59 atstovus. Tiek atstovų jie turėjo ir pernai.

Naujojo parlamento sudėtis sekama:
Agrarų partija turės 60 atstovų
Socialdemokratai ......... 59
Koalicijos partija ......  28
Komunistai .................  23
Progresyvė partija ......  7
Viso atstovų parlamente bus 200.

Apžvalga
ta—m—

VOLDEMARO KARAS SU 
PLEČKAIČIU

Ar ne verčiau legalizuotis, vie
toj Tautų Sąjungos pagelbos 
šauktis

jįš Tautų Sąjungos? Nagi, kad 
apgintų nuo Plečkaičio tą “fa
šistinę vergiją,” tą “Gėdą, ku
ri slegia Lietuvą trečius me
tus.”

Bloga, kuomet tenka tokiais

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename,

Rašo Juozas Pronckus

BOLŠEVIKŲ DIKTATŪROS AUKOS

Internacionalis Politiniams Kaliniams Komitetas 
pradėjo leisti biuletenus apie politinius kalinius. Pir
mame to biuleteno numeryj paduodama gana įdomių 
žinių. Ten sakoma, kad dabartiniu laiku pasaulio kalė

Kaunas, liepos 18 d. Lietuvos 
premjeras ir užsienių reikalų 
ministeris Voldemaras pasiuntė 
Tautų Sąjungai skundo notą 
prieš lenkus, prašydamas sta
čiai, kad Tautų Sąjunga įsimai
šytų ir jį apgintų nuo Plečkai
čio ir plečkaitininkų.

1927 m. gruodžio 10 d. re
zoliucija, esant šių inciden
tų pavojui, numato, kad spe- 
cialinė komisija pasiūlys rei
kalingas priemones jiems iš
vengti, ir Lietuvos vyriau
sybė mano, kad padėtis, kuri 
y ra, čia išdėstyta, reikalauja 
kalbamos komisijos interven
cijos.
Reiškia, nota prašo ne ko ki

ta, kaip Tautų Sąjungos inter
vencijos, įsikišimo. Koks reika
las Voldemarą vertė šauktis 
svetimų galybių pagelbos? Len
kų pavojus? Taip lenkų pavo
jus buvo ir bus Lietuvai aktu
alus, kol tik Lietuva bus viso
kių avantiūristų eksperimentų 
kankinama ir kol neatgaus pra
rastą autoritetą pasaulyje, kaip 
teisėta kultūringa ir demokra- 
tiiiga valstybe.

Bet ar dėl tokių pavojų po
nas Voldemaras intervencijos 
prašo? Ne. Jis tik maldauja, 
kad Tautų Sąjunga apgintų 
nuo l-erikų. teisingiau sakant, 
nuo Plečkaičio jį ir jo vyriausy
bę... Štai ir įrodymai:

Balandžio mėnesio pabai
goj Šiauliuose buvo suimti 
keturi teroristai su bombo- 

t ■ ' .

mis, revolveriais ir tvarsto
mąja medžiaga, kurie pareis-, 
kė, ketinę daryti atentatą 
prieš kelis fašistus. Be to, 
1928 metų laiškuose, rašy
tuose kai kurių šitų teroris
tų ir konfiskuotos tais pat 
metais, yra įrodymai, kad 
1928 metais jie ketino orga
nizuoti sukilimą. Liudininkų

parodymais, kurie buvo kon
takte su tais žmonėmis, jie 
turėjo tikšlį nužudyti Lietu
vos'Ministerį Pirmininką iki 
1929 metų 'gegužės mėn. 15 
d. Ar nenueita šitų gaujų or
ganuose iki'kalbų apie krau
jo praliejimą šių metų pa
vasarį ? “Pirmyn” nr. 6, 1929 
m. kovo mėn. 15 d. įdėta to
kia deklaracija:

“Giinklai turi prabilti dar 
ši pavasarį ir nušluoti fašis
tinę vergovę. Gėda, kuri sle
gia Lietuvą trečius metus, 
turi būti krauju nuplauta.”

Cituoti sakiniai išspausdin
ti originale stambiomis rai
dėmis. Pats straipsnis pava
dintas “Valanda artėja.”

Tas pats laikraštis savo 
gegužės mėn. 1 d. numery 
smulkiomis raidėmis įspėja 
Ministerį Pirmininką, kadan
gi jis gali būti priverstas 
pats savo kraują lieti.

Išpranašavimo ilgai laukti 
neteko: š. m. gegužės mėn. 
6 d. vakare buvo suruoštas 
atentatas prieš Lietuvos Mi
nisterį Pirmininką, jam vyk
stant j valstybės teatrą kon
certam
Notoj iš vadžioj ama, kad už

pakaly visų tų plečkaitininkų 
teroro žygių stovi Lenkija ir 
naudoja tas emigrantų grupes 
ar gaujas savo planams Lietu
vą pagrobti.

Mes nei kiek neabejojame, 
kad taip yra, ir kad lenkai mie
lai naudoja ne tiek “plečkaiti- 
ninkus”, kiek tą padėtį, kuri 
tokius plečkaitininkus pagimdė 
savo grobimo tikslams. Tad 
“plečkaitininkai” ar kaip .juos 
ten dar galima pavadinti, yra 
tik lenkų įrankis. Šiaip, pačių 
plečkaitininkų tiesioginis tiks
las per daug aiškiai pasakytas 
jų žodžiuose, įdėtuose “Pir
myn”, kuriuos ponas Voldema
ras pats nesisarmatija išeituoti, 
tai yra “nušluoti fašistinę ver
giją. Gėda, kuri slėnia Lietuvą 
trečius metus.”

Jei pats p. Voldemaras savo 
notoj tuos žodžius citavo, kaip 
priežasties įrodymą, kodėl prieš 
jį ir jo vyriausybę “plečkaiti
ninkai” karą kelia, reiškia, tie 
Žodžiai tampa reikšmingi.

Ko tad nori p. Voldemaras

argumentais pasiremiant pra
šyti pagelbos iš oro. Bet ar ne 
paprasčiausias būdas ir teisin
giausias ir padoriausias butų, 
i"ai—išmušti kaip Plečkaičiui, 
taip plečkaitininkams, taip ir 
patiems lenkams iš nagų gink
lą, tai pašalinant tas priežastis, 
kuriomis pasinaudodami jie 
gresia ne be vien tik ponui 
Voldemarui ir jo vyriausybei, 
bet, tikrai, ir pačiai Lietuvai, 
tai yra legalizuoti savo padėtį, 
legalizuotis, kaip teisėta Lietu
vos vyriausybe, kaip atstovau
janti liaudį teisėtu, demokra
tišku keliu, rinkimais, pačios 
lietuvių liaudies laisva valia, 
kaip kad daro visų kitų teisėtų 
ir kultūringų šalių vyriausybės. 
Juk vargu rasi nors vieną įta
kingą šalį toje pačioje Tautų 
Sąjungoje (išskiriant, žinoma, 
Italiją, Ispaniją, Lenkiją ir 
Lietuvą), kuri tokią padėtį kę
stų savo namuose. Tad jei jos 
nekenčia smurto ir neteisėtų 
aktų pas save, kaip galima 
reikalauti, kad jos nuoširdžiai 
gintų kitur sau netinkamą 
tvarką? ' ,

O taip lengva butų ir Lietu
voje tas dalykas pataisyti. Tik 
reikia leisti tautai pasisakyti ir 
išreikšti savo valią. Gal būt, 
kad liaudis ras reikalinga pati 
apginti pono Voldemaro vyriau
sybę, gal būt ji laisvais rinki
mais išreikš jam ir jo dar
bams pilną pasitikėjimą, ir 
tuomet jis būdamas legalus ir 
šaliai pasitikimas, galės kitaip 
kalbėti su draugais ir priešais 
ir niekas nebegalės jo pava
dinti Lietuvos gėda. Kol to 
nėra, kol liaudies valiai nelei
džiama pasireikšti, kol p. Vol
demaras tebesiremia gruodžio 
perversmo durtuvais, tol nega
lima dar pasakyti, ar jis kvie
čia Tautų Sąjungą tik prieš 
“plečkaitinųikjis”, ar gal ir 
prieš visą Lietuvos liaudį.

Štai skaitome paties Volde
maro oficioze, kad Vilniaus 
krašte, link Milėnų miestelio 
žygiavo 40 “plečkaitininkų,” 
karabinais ir granatomis gin
kluoti. Ten pat vėl rašoma apie 
suimtą didelį “plečkaitininkų” 
būrį Lietuvoje:

Paskutinėmis dienomis 
kriminalinė policija Kauno 
gaują likvidavo. Sulaikyta: 
Olšauskas Stasys, Černiaus
kas Pranas, Kazlauskas Va
cius, Gabrionis Uonas, Urba
navičius Jonas. Jakubauskas 
Juozas, Sikorskis Jonas ir 
Jagintavičius Stasys. Byla 
apie juos perduota Kar. tei
smo valstybės gynėjui. 
Einant paties Voldemaro ir 

jo vyriausybės pasirašytu 
“plečkaitininkams” šaudyti “į- 
statymu” tiems žmonėms gre
sia mirtis arba “pasigailėji
mas” visam amžiuj kalėjimu. 
Bet koks skirtumas? Ir vieni 
ir kiti nelegalus. Jei galima 
vadinti plečkaitininkus teroris- / 
tais, tai kitaip negalima kol 
kas dar pavadinti ir pačios po
no Voldemaro vyriausybės, ku
ri visai taip pat smurtu ir te
roru pasigrobė galią, nuvergda
ma Lietuvos liaudies teisėtą 
valdžią. Logiškai kalbant, jei 
Voldemaro vyriausybė gali bū
ti pateisinama už žudymus 
“plečkaitininkų”, tai tuo pa
čiu mastu turėtų būt pateisina
mi ir plečkaitininkai. Abu labu 
tokiu, abu nelegališki ir juodi.

Tad vienas patarimas Volde
marui, jei jis pats to nesupran
ta, yra reabilituotis ir legali
zuotis. O kadangi jis to neda
ro ir matyt nesirengia daryt, 
tai. iš tikro, tenka įtarti, kad 
jam ne Lietuva apginti rupi? o 
tik pačiam save. Bet kas dau
giau, ar vienas Voldemaras, ar 
visa Lietuvos respublika? Lai 
sprendžia visi geros valios 
žmonės. — Pilietis.

— Matai žmogus, kariasi, o 
tu nieko nedarai!

— Negaliu: asmens neliečia
mybė įstatymais laidota.

(Tęsinys)
Nenuilstamas darbas virte 

verda
Musų modernine gadyne pa

prato galvoti milijonais. Armi
jos milijonais. Industrija ir ka
pitalas milijonais. Bet mokslo 
ir šviesos armija yra labai ne
skaitlinga. Suvienytose Valsti
jose, National Academy of 
Science turi vos’ 300 narių. 
American Association for the 
Advancement of Science tur 
vos 12,000 narių iš šimto ir dvi
dešimts milijonų gyventojų. Ap
skaityta, kad visame pasaulyje 
fhokslo pažanga pareina tik nuo 
mažiau kaip 100,000 mokslo dar
bininkų. Tai tik mažutis Ame
rikos miestelis. Jei ta mažutė 
armijelč žūtų, visas moderniš
kas progresas sustotų. Maža 
šviėsos armija, bet ji visą pa
saulį gina-dbuo tamsos ir pra
žūties. Kartais vienas Charlie 
Chaplin ar Tunney vienu pasi
rodymu daugiau uždirba, kaip 
visa mokslo armija. Laimei, kad 
ne vien pinigais atlyginama už 
žmogaus pasitarnavimus'. Mok
slo ir šviesos nešėjui pasiseki
mas atsiekti tikslo yra geriau
sias jam atlyginimas

Mažutė armija, bet jos pil
nas pasaulis, žemes gelmėse, 
dangaus' bedugnėse, nematomo
se celėse ir atomuose, radio 
bangų vibravimuose ir žmogaus 
minties funkcionavime rausiasi 
tie tiesos ir faktų ieškotojai.

Dr. Bailey» Wills pareiškė, 
kad geologijos mokslui pasise
kė išrasti tokius jautrius in
strumentus', su kurių pagelba 
jau galima ištirti žemės gilu
mą per 2000 mylių arba ligi 
pusės kelio į žemes centrą. Tais 
instrumentais patirta, kad mu
sų žemė turi 2000 mylių storu
mo sluoksnį iš elastiško akmens 
ir tada kitą sluoksnį 2000 my
lių storumo iš neelastiškos me
džiagos, daugiausia iš geležies, 
bet tas vidurinis sluoksnis turi 
būti nepaprastai stiprus, kadan
gi jis turi kelti viršutinį sluok
snį, kurs guli su 20,000,000 sva
rų sunkumo ant kiekvieno vi
durinio sluoksnio colio.

Šiais tik metais archeologai 
surado ties Trenton, N. J., 
priešistoriško milžino gyvulio 
pėdas po 20 pėdų ilgumo, pri
klausančias gyvenusiai prieš 
100,000,000 metų dinosaurų vei
slei. Ties North Branford, Conn. 
rasta kelių priešistoriškų mil
žinų : dinosauro, anchisauripo, 
gigandipo, eubronto, gralato- 
riaus ir triaenopo pėdos, kiek
viena ligi 2 pėdų ilgumo. Tų 
gyvulių žinksniai buvo apie 6 
pėdas, o jie patys buvo ligi 30 
pėdų ilgumo; taip pat gyvenę 
apie 100 milijonų metų atgal, 
pirmykščio Triassiko periode. 
Mongolijos' tyruose šiemet ras
ta dinosauro kiaušiniai, išsilai
kę kelias dešimtis milijonų 
metų. >

Kaip gimę Mitules sistema?
Dr. Charles E. St. John iš 

Mount Wilson observatorijos 
šiemet paskelbė naują teoriją, 
siekiančią patvirtinti, kad mu
sų žemė yra saulės duktė. Jis 
susekė, kad saulėje yra elemen
tai ligi šiol dar nebuvę rasti, 
kurie randasi ir musų žemėje.

žemes gimimo teoriją vaiz
džiai išveda T. C. Chamberlin, 
Chicagos universiteto geologi
jos ir apleontologijos profeso
rius. Jo nuomone, musų žemė 
yra nesenesnė, kaip 3,000,000,- 
000 arba 5,000,000,000 metų, o 
tai yra dar labai jaunutė, že
mes motina yra saulė, o tėvas 
kokia nors nežinoma žvaigždė, 
gal būt mažesnė už saulę ir už
gesusi, kokia nors žvaigždžių 
pasaulio klajokle, kuri prieš 3 
ar 5 bilijonus metų su nepapras-

artinti prie saulės maždaug ligi 
to artumo, kuriame dabar su
kasi tolimiausiosios planetos.

Tokios žvaigždžių “jungtu- 
i vės” pasitaiko nelankiau, kaip 
i sykį per kvadrilijoną metų, ir 
tas' faktas parodo, kodėl tokios 
planetos, kaip musų žemė, taip 
retai tepasitaiko. Tai butą aris
tokratiško gimimo. Chamberlin 
patvirtino A. R. Wallace ir C. 
Darvino prieš kelias dešimts 
metų spėjimus.

Sulig Chamberlino teorijos, ta 
žvaigždė-tėvas, šaudama su ne
paprasta greity be pro šalį, at
plėšė nuo saulės keletą lomų 
palaidų gazų, kurie iš sykio vi
josi beskrendančią žvaigždę, 
jos' gravitacijos traukiami, ta- 

! čiau nugalėti saules traukimo, 
pasiliko Įvairiuose atstumuose 
nuo saulės besisuką tuščioj 
erdvėj, ir per milijonus metų 
atšalo, susitraukdami į dabarti
nių planetų pavidalus. Viena iš 
tokių ir yra musų žemė. Visos 
astuonios saulės planetos yra 
gimusios iš keturių milžiniškų 
fontanų, išplėštų iš saulės ga
zų juostos, žvaigždei-tėvui pa
lietus. Uranas yra musų žemes 
dvynukas brolis.

Musų mėnesio genealogija 
sunkiau išaiškinti. Jis gal būt 
buvo visai nepriklausoma pla
neta, kuri vėliau žemės gravi
tacijai augant, tapo žemes su
gauta. Musų žeme, kol jaunes
ne buvo, labai greitai augo, 
krintant į ją iš erdvių daugy
bėms danguj skraidančių kietų 
kūnų. Dabar žemei susiforma
vus ir oro sluoksniu apsivilkus, 
tie chaoso trupiniai dažniausia 
nuslysta pro šalį, ir žemė labai 
lėtai beauga. Kad menuo taip 
pat kada nors buvo skystas ir 
augo, aiškiai Įrodo matomos ja
me sustyrę duobės su aukštais 
krantais aplink, kaip kad pasida
ro į tirštą vapną smarkiai ak
menį įmetus.

Dangus ligi ir po Galilėjaus
Kaip čia senai dar, pusketvir

to šimto metų atgal, dangus, 
kaip krikščionių bažnyčia mo
kino, tebebuvo milžiniškas sto
gas, užvožtas ant plokščios lyg 
blynas, žemės. Po žeme buvo 
pragaras, o ant to stogo turėjo 

' savo rumus pasistatęs Viešpats 
Dievas, iš kur pro to stogo sky
lutes žybėjo dangaus šviesa- 
žvaigždelčs, o pro žemės sky
les, dabartinius ugniakalnius, 
iš pragaro veržėsi ugnies ir sie
ros durnai. Ketvertą tuksiančių 
metų atgal, kada Šumerai ir vė
liau Babiloniečiai savo pasakas 
teberašė, Jš kurių dar vėliau žy
dai susikrate savo biblijas, dan
gus tebebuvo dar mažesnis, vos 
tik Mesopotamijos lygumą pri
dengęs, o Dievas dar ne ką di
desnis buvo už šiaip stiprų mu
sų dienų ristiką. Babiloniečiai 
nebe reikalo bandė pasistatyti 
bokštą ir palipę Į dangų patį 
Dievą nubausti už išmaudymą 
tvane.

Šiandien jau kalbame apie 
dangų, kurio kraštas nuo kraš
to siekia milijonus šviesos ke
liavimo metų, ir tai dar nei pra
džios, nei galo, nesimato. Švie
sos metais vadiname tolumų, 
kokį šviesa per metų laiką nu
keliauja. O šviesa nukeliauja 
per vieną sekundę 186,OOO my
lių arba per vieną minutė 11 
milijonų mylių. Tad vienas švie
sos metas yra maždaug šeši mi
lijonai milijonų mylių, o pati ar
timiausioji žvaigždė yra nuo 
musų virš 4 šviesos metų tolu
mo, arba 25 milijonai milijonų 
mylių... Tai yra artimiausia 
žvaigždė, o kaip yra su tolimo
siomis ir kiek jų yra?...

(Bus daugiau)

tu greitumu atėjo iš šiaurės pa- Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
daugių ir nuėjo nežinoma kryp- Galima gauti Naujienose, 
tinai. Ta žvaigždė turėjo pnsi- Kaina 45 centai.
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KORESPONDENCIJOS]
Rhinelander, Wis.

Atostogininkai ir lietuviai 
ūkininkai.

RHINELANDER, Wis., rugp. 
5. — šioj apielinkej didžiausias 
miestelis yra Rhinelander, ku
riame priskaitoma apie 7,000 
gyventojų. Kiek teko patirti, 
šiame miestelyj yra nemažai 
lietuvių biznierių. Kai kurie jų 
turi ne tik biznius, bet ir ukius. 
Pavyzdžiui, Martynas Vareko- 
jis, pas kurį mes pirmiausia ap
sistojome, ir kur mus' maloniai 
vaišino, be restorano ir vieš
bučio, dar turi gražų ir didelį 
ūki apie 15 mylių nuo Rhine
lander. Daugiausia tečiaus lie
tuvių ūkininkų gyvena McNau- 
ghton apielinkej, kuri randasi 
apie 12 mylių nuo Rhinelander. 
Antra, kiek mažesnė lietuvių ko
lonija yra Woodboro, apie 10 
mylių atstu nuo Rhinelanderio 
ir apie 15 mylių nuo McNau- 
ghton.

šios apielinkės randasi apie 
pusketvirto šimto mylių į šiau
rius nuo Chicagos. Tad oras čia 
turėtų būti kiek vėsesnis, negu 
Chicagoj. Tečiaus ne vis’ai taip 
yra. Dažnai dienomis saulė taip 
kaitina, kad davaro iki 90 laips
nių ar daugiau. Tiesa, nors die
nomis labai karšta, vienok nak
timis gerokai atvėsta ir miegant 
netik kad nereikia prakaituoti, 
bet dar reikia ką nors ant kup
ros užsimesti. Chicagiečiai, ma
nydami, kad Wisconsino saulė 
daug vėsesnė, negu Chicagos, 
dažnai pris’igauna. Besimaudy- 
dami VVisconsino ežeruose ir 
saulės spinduliuose kartais taip 
labai apsidegina, kad nei mie
goti ramiai keletą naktų nega
li. Tatai dalinai i? mes paty
rėme ant savo kailio.

Bet ta saulė ir šiluma visai 
nebaisi čionai, nes lengva nuo 
jų pasislėpti. Tik neatsargus pi
liečiai nuo jų nukenčia. Mat, lie
tuvių ūkiai apsiausti miškais, 
kur pavėsio ir ramumo nerei
kia eiti toli ieškoti. Be to, be
veik kiekvieno lietuvio ūkis gu
li ant ežero ar upės kranto. 
Tad maudymuisi ir žuvavimui 
vietos yra pakankamai. Be to, 
čia ir gamta primena musų gim
tinį kraštą. Šioj apielinkej au
ga beržai, drebulės, pušys, eg
lės ir alksniai. Ūkininkai sėja

Brussels, Belgija. — Eugene 
Ysaye, garsus smuikininkas, ku
riam teko nuplauti koją. Jis 
sunkiai serga.

da atvažiuoti pas pp. Vareko- 
jus atostogoms. Be jų, čia lei
džia atostogas p. J. J. Chepo- 
nis ir p. V. Rušinskas, kurie čia 
atvyko apie savaitė laiko atgal. 
Jie žada pabūti viso apie tris 
savaites.

P-nų Repšių ūky j atostogau
ja jų duktė p-lė Molvina, kuri 
gyvena Chicagoj ir studijuoja 
muziką. Kartu su ja atvyko ąto- 

[ stogoms ir p-lė J. Jusaičiutė.
Pas pp. Mačiukunus, kurių 

ūkio krantus taipgi laisto Wis- 
consin upė, praleido atostogas 
pp. F. Alvikiai ir pp. Matukai 
iš East Chicagoš.

Nuvykę pp. Gužauskų ukin 
radom atostogaujant .Ambrozių 
su žmona ir pp. Jakubonių šei
mą.

Pereitą sekmadieni nuvykome 
į pp. Kimbartus, kurių ūkis ran
dasi ant gražaus ežerėlio kran
to. Radome dideli būrį atosto- 
gininkų, tarp kurių buvo p. J. 
Kimbart, Jr. ir p. Pocius iš Ci
cero. Taipgi ir p-lė J. Kimbar- 
taitė. P-as Kimbartas turi ke
letą “cottage” dėl tų, kurie pa
tys gaminasi sau valgius.

Buvome užsukę į pp. Mikų 
Varekojų ūkį, kurie maloniai 
mus priėmė ir vaišino. Mes', pa
čiam p. Mikui Varekojui vado
vaujant surengėm koncertuką ir 
šokius.

Girdėjome, kad šioj apielin- 
kėj dar randasi keletas gerų 
“naujieniečių”, kuriuos prie pir
mos progos manome aplankyti.

svečius pas pp. Kurilus. Jie tu
ri didelį gražų ūkį, kuris ran
dasi ant ežero kranto. Sakoma, 
jog p, Kurila yra turtingiau
sias Mininkas Woodboro apie- 
linkėje. čia praleido atostogas 
aptiekininkas Mills; su juo kar
tu atostogavo p. D. Mironas.

Vakare buvo surengti šokiai 
Woodboro viešbučio salėj. Į šo
kius susirinko nemažas būrelis 
vietos gyventojų ir atostoginin- 
kų. Tarp kitų susitikome sesu
tes p-les’ šimkaites, kurios lei
džia atostogas pas savo tėve
lius.

Chicagiečiams buvo sunku 
prisitaikinti, prie naujų aplinky
bių šiuose šokiuose, nes “orkes
tras” susidėjo iš vieno muzi
kanto (su armonika), o grin
dys irgi pusėtinai buvo kalnuo
tos'. Bet nežiūrint to, tie kurie 
sugebėjo prisitaikinti prie nau
jų aplinkybių, šoko taip gerai, 
kaip vietos gyventojai ir skir
stėsi jau pirmiems gaidžiams 
užgiedojus.

Reikia pasakyti, kad kaip 
McNaughtono taip ir Woodboro 
lietuviai ūkininkai, yra svetingi 
ir kur tik nuvažiavome, visur 
maloniai priėmė ir vaišino. Tai 
yra tikro malonumo leisti va
kacijas ir lankytis pas svetin
gus ir pasiturinčiai gyvenan
čius šios apielinkės lietuvius 
ūkininkus.

— J. ir V. Koresp.

PRO LANGĄ
žiuriu ir vis tas pats. Anksti 

ar vėlai vis tie patys paniurę 
veidai, tik retkarčiais dirbtinė 
šypsą naujame aute arba gra
žiai išpuoštoj krautuvėj...

Tas pats užėsys, triukšmas. 
Tos pačios dulkės, tie patys du
rnai, purvai. O kadangi šilta, tai 
musės gal ir ne tos pačios.

Saulutė kartais išlenda iš už 
didžiulių mūrų, bet ir ji čia to
kia nejauki, įkyri ir dirbtinai 
raudona — kaip moterų veidai. 
Jos spinduliai irgi dulkini ir sa
votiškai nejaukus, tartum elekt
ra suraityti moterų plaukai.

Mėnulis čionais bijo ir pasi
rodyt: čia nėra laimingų pore
lių, nėra širdžių, nė bučkių, ku
riuos jisai įpratęs pagilinti ir 
pailginti. Ką jis vargšas čia 
veiks... Čia žmonės be jausmų, 
be širdžių ir be sielos, čia jie 
akmeniniai stabai ir mašinos...

žiuriu, žiuriu ir vis tas pats. 
Anksti ar vėlai vis tie patys 
paniurę veidai, tas pats riks
mas, bildesys, tie patys purvai 
ir durnai. —A.

JUOKAI
Jei taip lengva butų surasti 

vyrą, kaip vaiką, tai senai vi
sos merginos butų ištekėję.

Marvelous - 
Kye Bread By 

įgr That Famous Belgfcn 
Reci

Jus megsit pagerinimą—malonų, 
šviežią apynių kvapą—Belgijos 
ūkininkų kepamą j ruginę duoną 
—naudojant selyklą ir apynius. 
Jus turėsit tokias pat pasėkas iš 
kvapo šviežio selyklo, padaryto ir 
patentuotu Wennersten metodu. 

tyENNER$TEN$ 
Grynas Selyklo Ekstraktas

ir augina tokius pat javus kaip 
Lietuvoj, būtent: rugius, kvie- VVoodboro, Wis.

KAD TAtP ASILŲ UODEGAS 
APIPIAUSTYTŲ

“Tautininkų Balsas” 50 Nr. 
praneša, Binstubiškyje vieną 
naktį vaikėzai 13 aklių uodegas 
nupjaustė. Reiškinys senas ir 
nebeįdomus. Kad taip kas mu

sų lietuviškiems asilams uode
gas nukarpytų — tikrai links
ma butų. Pirma asilai be uode
gų gal kiek nurimtų, antra iš 
nupiautų uodegų galima butų 
padaryti šluotą nuo durnių ap
sivalyti. O arklių uodega kas? 
Jokio iš visuomenės dėkingumo, 
tik vieni nemalonumai.

KVAILYS

— Jei bučiau žinojusi, kad 
tu esi toks kvailas, niekuomet 
nebūčiau su tavim susižiedavus.

— Keista, kad tu to nežino
jai. Argi aš nebuvau didžiau
sias kvailys prie tavęs besimei
lindamas.

Aukso Pakrančio Šeimynos
Naudo į a Tiktai Si Muilą

Visam Skalbimui
Ne viena moteris negal turėt brangesnių ir dailes
nių vilnonų, karbatkų ir šilkų už tuos, kuriuos už- 
tiksit Chicagos turčių bendrijos namuose. Ir vis
kas. nuo delikatniausių iki storiausių dalykų, skal- 

' biama su American Family Flakes. Pamėginkit ki 
švarų, švelnų, greitai veikiantį muilą sekančiam 
skalbimui. Pamatykit kaip švariai jis skalbia taipgi 
kaldres, paklodes, romperius ir net overoles. Nė 
truputį negraužia ir nekenkia rankom.

Užrašai (Panels) Geri Brangioms Dovanoms
10 centų Pakietas Panel lygus 2 American Family Soap šmotam 
25 centų Pakietas Panel lygus 4 American Family Soap šmotam 
60 centų Pakietas Panel lygus 6 American Family Soap šmotam

žymios Chicago Turčių Bendrijos Moterys
P-nia J. F. L. Curtis
P-nia Chauncy Keep

P-nia James Simpson
P-nia Charles H. Schweppe

P-nia J. W. Thorne
P-nia William Wrigley, Jr 

Visos Naudoja šį Muilą

Pigiau Yra Pirkt
Geras Muilas, Negu

Nauji Drapana

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais

“Aš naudoju American 
Family Flakes visam 
skalbimui—drobėm, vilno
nam ir švelniausiem šil
kam.”

Mis. Caroline Dahlgren
Skalbėja namuose

P-nios Chauncy Keep 
1200 Lake Shore Drive

čius, avižas, miežius, bulves ir 
kitus javus'.

Turint visa tai domėj, visai 
nenuostabu, kad čia toks dide
lis skaičius chicagiečių leidžia 
atostogas. Lietuviai daugumoj 
augę ūkiuose, tad jie ir atosto
goms vietą pasirenka sau ūkiuo
se pas lietuvius, kur jaučiasi 
nevaržomai ir leidžia vakacijas 

kaip savo tėviškėj. •

Pereitą šeštadienį nuvykome 
pas pp. Budginus. Pas juos ato
stogauja — Dr. Naikelis, A. La- 
lis, Lietuvos konsulas p. Kalvai
tis' su savo žmona, ir p-nia Šu- 

| kienė su sunum. Ant kranto 
Squash ežero “kempina” pp. 
Digris ir šuolis. P-as Digris pa- 
sikvietū mus į savo “kempę” ir 
chicagiškai pavaišino.

Tą pačią dieną nuvykome į

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL

McNaughton apielinkej šie 
lietuviai atostogauja

Beatostogaudami Šioj apielin
kej, sumanėme plačiau susipa
žinti su čionykščiais lietuviais 
ūkininkais. Besilankydami pas 
lietuvius ūkininkus užtikome ne
mažai chicagiečių, kurie čia ato
stogauja.

Pas pp. J. Vare ko jus, pro ku
rio ūkį teka Wisconsino upė, 
praleido keturių savaičių ato
stogas farmacistė p-nia Stogie- 
nė, žinomo dainininko p. Stogio 
žmona. Kartu su p. Stogiene 
leido atostogas jos dukrelė ir 
motina. P-nia Stogiene rugpiu- 
čio 5 d. grįžo Chicagon, o jos 
dukrelė ir motina pasiliko ant 
ilgiau. Neužilgo ir p. Stogis ža-

Naujas Victor
R ADIO

10 T U B V

Kaina $155.

IETKffiMėZ& —______ __
l CONTRACTORS > Pamatyk pas

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiuko otisaš)

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

Tel. Boulevard 4705

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ...................................... ....
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klase, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė j ten ir atgal tik
Cabin ..................................... ............ .

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax atskirai.

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 
Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos .kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“ESTONIA” . 
“LITUANIA”

Aug. 10
Aug. 31

“POLONIA 
“ESTONIA’

... Sept. 7
Sept. 17

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą 
< arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St, Chicago, III.

American 
Family Flakes

. MADE BY JAMES S. KIRK & CO„ CHICAGO, U. S. A.

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimu ir pakvietimų litišLiii.
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę, 
čia jums padarys geriausią.

NAUJIENO
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ICL.
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Antras Aidukų vai 
kas mirė

Vakar buvo pranešta 
baisią nelaimę ištikusią 
Chieaigos lietuvių šeiminas 
Aidukų, 4609 S. St. Louis Avė- 
ir Markwens (Markūnas?), 
6426 Langiey Avė., kai auto
mobilius, kuriuo tos dvi šei
mynos gryžo į Chicago, įva
žiavo į griovį ir apsivertė ties 
Kenosha, Wis. Nelaimėj 7 žmo
nės liko sunkiai sužeisti.

Buvo taipjau pranešta, kad 
vienas 
Aidukas, 
pasimirė
pasimirė ir jo broliukas .Juoza
pas, 4 metų -amžiaus. Jų 
tina Domicėlė Aidukienč 
guli ant mirties patalo, 
sužeistieji, du jų irgi gana 
kiai

apie 
dvi

užeistųjų, Baymond 
11 mėnesių amžiaus, 
nuo žaizdų. Dabar

mo- 
irgi 
Kiti

sun- 
guli Kenosha ligoninėj.

Mirusių vaikučių kūnas gra- 
borius Eudeikis parvežė į Chi
cago. čia turėjo įvykti ir ko
ronerio tyrinėjimas, bet jis ta- 
|x> atidėtas neaprybotam lai
kui, laukiant pasveikimo tėve
lių. Koronerio tyrinėjimas įvyks 
vėliau p- Eudeikio koplyčioje.

Raymondo ir Juozapo Aidu
kų kūnai bus pašarvoti namuo
se 4113 S. Campbell Avė. Iš 
ten jie pirmadieny, rugp. 12 
d. bus laidojami į Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero

Nelaimė atsitiko 
bandant lenkti kitą 
lį. Jo automobilis 
griovį, apsivertė ir
kas labai apsunkino gelbėjimą. 
Net ir gelbė j ilsiųjų trys 
skaudžiai apdegė.

kapines.
Aidukui 

automobi- 
į važiavo į 

užsidegė,

ga na

Cicero
vietos 

fe
nam ą- 

frontas at- 
moder- 

keturio- 
pasipuo- 
Bet yra 
savin in-

Vienas gerai žinomas 
pilietis, 
montuoja > 
Remontuoto 
rodys labai 
niškai. Taip 
likta gatvė 
susi 
ir 
kų. O tai vis nerangumas: ne 
tik namų netaiso, bet ir šaly- 
gatviai v žu.

p. Petras Yuknis, 
savo biznio

namo 
gražiai 
ir reikia: 
turi būti 

naujais namais.
apsileidusių namų

sutrukę. Labai negra-

vietos gyventojai, pp- 
per daugelį metų buvo 
prie 14-tos gatvės ir

Zvib-ai, 
biznyje
50-1 h avenue. Keletas metų at-

Gydomoji Tabako 
Vertė

American Medicine yra vienas 
žymiausiu medikaliu žurnalu per 
metus. Jame daugiausia telpa gy
dytojų raštai apie jų patyrimus ri
šant įvairias medikales problemas.

Birželio numery Medikalio Progre
so skyriuje jis išspausdino straipsni 
apie tabako nauda medikaliu žvilgs- 

to

25

niu. čia paduodame ištrauka iš 
straipsnio:

Gydomoji tabako vertė.
“Niekurie iš didžiausių nervų 

smagenų specialistų rekomendavo 
rukima kaipo nervų ramintiją. Nie
ko nėra geresnio suraminimui nervų 
kaip rainus rukimas. 
moji tabako vertė yra 
veikia kaipo burnos 
Tai pasirodė daugeli 
kada viename Vokietijos mieste lai
ke epidemijos tabako dirbtuvės dar
bininkai liko epidemijos nepaliesti. 
Smagiausias būdas rūkyti ir gauti iš 
jo naudų yra oagelba gero cigaga- 
reto. Higieniškais sumetimais pasi
rodė, kad cigaretas yra saugiausia
rukimo forma. Lucky Strike ciga- 
retai yra vienatiniai, kurie bandy- 
mouse pasirodė par excellence. Ta
bakas yra geriausias, o kepinimo 
procesas pašalina nešvarumus. Gy
dytojai patys gali vartoti šiuos ci- 
garetus ir su pilnu pasitikėjimu ga
li rekomenduoti juos savo pacien
tams, kaip vyrams, taip ir mote
rims.”.

ir

Kita gydo- 
tame, kad jis 
dezifektantas. 
metų atgal,

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nu< 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kumpa-' 
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos

173* 80. Halsted 31 
TeL Roosevelt 8501

gal, politiškoms. aplinkybėms 
susidarius, jie turėjo eiti iš 
biznio. Ateinantį šeštadienį jų 
vyresnėj! duktė eina į žinybi
nį gyvenimą, vadinasi, ženija- 
si. Vestuvės bus iškeltos lietu
vių Liuosybės svetainėje. Pp. 
Zvibai turi pU-adų būrį giminių 
ir gerų pažįstamų ne tik vie
tos gyventojų tarpe, bet ir Chi- 
cs.gcje. Tad į vestuves suplauks 
daug svečių. Tik gaila, kad pa
nelė Zvibutė pasirinko sau už 
vyrą ne lietuvį. Na, tiek to — 
-a-Š iš savo pusės 
žaus sugyvenimo, 
apleisti Cicero.

palatoj, 1 aukšte, kambaris M-4. 
Po kokių 2 savaičių tikimasi 
galės jau kliniką apleisti.
• P-lė Semaškiutė yra Chica
gos muzikos konservatorijos 
studentė ir teikia, visų vilčių 
išsilavinti gera pianiste. Tad 
juo labiam linkėtina jaunai mu
zikei kuogreičiausiai pasveikti.

Marųuette Park
linkiu gra- 

o taipgi lie

Ciceronas.

Cicero
Velionio Lukštus brolis, Vin

cas Lukštą, buvo atvykęs Ci- 
ceron brolio laidotuvėms. Jisai 
jau apleido Cicero trečiadienio 
vakarą ir išvyko tarnybon į 
VV.jsbingtoną trečią terminą 
baigti dedei Šamui.

Antras svetys, p. Lukštienės 
brolis, Antanas Mankos, taip
jau apleidžia' Cicero ir išva
žiuoja Detroitan.

Atsiskirti su svečiais p-niai 
Lukštienei bus labai sunku. Jie 
buvo didžiausia paguoda, kai 
ją ištiko nelaimė. Bet žmones 
turi viską pergyventi ir nuga-

Lietuvių Improvement & Be- 
nefit kliubas laikė paprastą su
sirinkimą pereitų trečiadienį 
Lukštos svetainėje. Kaip va- 
s-a-ros metu, tai susirinko ma
žai narių. Tarimų taipjau pa
daryta ne daugiausia.

Išrinkta komisija kreiptis į 
miestelio valdžią, kad uždrau
stų greitą važiavimą automo
biliais. Paskutiniuoju laiku 
atsitinka daug nelaimių 
greito važinėjimo. Žinc-ma, 
yra kaltė pačių žmonių, tai 
neatsargumas.

Buvo kalbama apie taksus. 
Mat, yra įvairių spėliojimų dėl 
taksų didumo. Kaip ten nebu- 
ų, taksai bus dideli. Taigi tak

sų mokėtojai taupykite šiam 
reikalui.

Buvo atsilankiusi komisija iš 
vadinamo Ūselio 
dulymu, kad tas 
bendrai visuose 
ba vienytųsi su 
kliubu.
tas tarimas, 
veikimas yra būtinas visos apie- 
inkės gerovei, tik prastai, kad 
žmonės neatskiria juodo nuo 
balto. Bet klaidos yra taiso
mos. Rašėjas.

čia 
dėl 
tai 
vis

įkliubo su ipa- 
kliubas veiktų 
reikaluose ar- 

Improvement
lame reikale padary- 

Žinomat, bendras

P-lė A. Semaškiutė 
klinikoj

padaryta aisies 
Alfredai Semaš- 
1834 Wabansia 
darė prof. Liū

Vakar rytą Chicagos Univer
siteto Klinikoj 
operacija p-lei 
kiutei, 17 m., 
Avė. Operaciją
sy ir Dr. Walsh. Operacija la
bai gerai nusisekė, ir p-lė Al
freda šiandien jau galėjo kal
bėtis su aplankiusiais ją pažį
stamais. Ji guli prof. Epsteino

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Holdapas p. Grego aptiekoj; 
plėšikai išnešė apie $60; ne
pajėgė atidaryti seifo, kuria
me buvo pašto pinigai.

kaip

' 69-toj e gatvėje, prie West- 
ern avenue, adresu 2346 Wcst 
69-th slreet, randasi lietuvio 
p. J. Grego aptieka.

Trečiadienio vakarą,
10:55 valandą, p. Grego pagel- 
bininkas Juozas Keserauskas 
rengėsi jau uždaryti aptieką. 
Bet pirm uždarysiant jisai su
manė -iššluoti ją. Žinote, per 
dieną prinešama- ytin daug dul
kių ir primėtoma poipieraičių.

IKai Keserauskas pradėjo 
šluoti, vidun įėjo vyras, gra
žiai pasirėdęs, kokių 35 metų 
amžiaus. Įėjęs paprašė. Coca- 
Cola. Keserauskas pažiurėjo į 
įėjusį ir kažinkas jam dingte
lėjo galvon. Žmogus kaip žmo
gus, gražiai pasirėdęs, bet ko
dėl tas žmogus taip žemai ant 
akių skrybėlę užsmaukęs?

Keserauskas jau eis paduoti 
Coca-Cola, lik štai vidun įeina 
kitas...

— Bankas aukštyn! — pa
sigirdo kom-am-da. Keserauskas 
pamatė atkreiptą į jį revol
verį.

Vienas piktadarių pagraibė 
kišenius. Neužtikęs juose gink
lo, jisai paliepė:

— Nuleisk rankas. Eik už 
pertvaros.

Keserauskas ein-a-. Plėšikai 
paskui. Užėjo.

Plėšikai iškrato 
paties Keserausko 
Randa šešis dolerius 
tais. Pasiima. Suriša 
skui virve rankas ir

visupirma 
kišenius.

i su cen- 
Kescrau- 
kojas ir 

paguldo jį ant grindžių- Atida
ro stalčių, kuriame dedama pa
što pinigai: už siuntinius, ar
ba money orderius. Stalčiuje 
mažai pinigų. Pasilikę čia tik 
smulkieji: pusdoleriaii, ikvote- 
r-iai, dešimtukai ir nikeliai. Pa- 
sišluoja plėšikai keletą popie
rinių ir pus-doierius, o smul
kesnių neima.

Kur daugiau pinigų? — 
klausiai jie ir grūmoja: - 
kyk, ba nusausini kaip 
jei nesakysi.

Keseratiskas parodo 
kurioje plėšikai randa 
$20.

— Kur daugiau? — Vėl klau- 
pašto sky- 
birti. 
tolimesni n 

sugrįsta.

šunį,

vietą, 
apie

siiai plėšikai. ■— štai 
rius, tai pinigų turi

Vienas jų įeina 
kambarin ir greit

— Kur raktas nuo seifo? —
klausia jisai. — Greičiau, jei 
gyvastis brangi!

Keserauskais moja galvą į 
kaunterį ir tuo budu rodo, kad 
raktas ant kaunterio esąs sei-

S $165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — 
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musų krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuviu Krau

tuvė Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

ge->

fo raktas. Plėšikas mėgina at
rakinti seifą, bet raktais netin
ka. Vėl jie grūmoja Keseraus- 
kui už tai, kad šis parodęs ki
tą raktą. Keserauskas gi tiek 
išsigandęs, kad nebežino ne ku
ris -seifo raktas yra, nė kur jis 
padėtas, nors ir mielu noru pa
rodytų, kad tik gyvastį išgel
bėti.

Vienas -plėšikas vėl mėgina 
atidaryti seifą, ir vėl jam ne
vyksta. Tuo tarpu iš ap tiekos 
pasigirsta moteriškės balsas:

Aptiekor-iau, aptiekoriau 
— kur tu? Eik čia — man rei
kia greitai kvortos aiskrymo!

— Lct’s god — pareiškia 
vienas plėšikų. Aptiekoj plėši
kai susitinka su moteriške, ku
ri stovi 
rankoje 
Bet iš 
neima 
karo

O 
Kur 
kad 
gina 
vo-si,
vių. Pagalios jam pavyksta 
traukti virvę, kuria jo kojos bu
vo surištos. O paskiau pasi- 
liuosųoj-a ir rankąs.

Jisai išeina aptiekon nei gy
vas, nei miręs. (Moteris, 
gusi j ji, išsigąsta:

— -Kas atsitiko? — 
jas i ji.

Keserauskas aiškina, 
moteriškei reikalaujamo
mo. Bet negali išduoti rėš to iš 
dešimties dolerių, -kadangi plė
šikai apkrausite ir registerį. 
Priseina duoti aiskrimas bur
ga n.

su dešimčia dolerių 
ir laukia aptiekoriaus. 
moteriškės pinigų jie 

ir skubiai dingsta va- 
tamsoje.
moteris

tamsta pasidėjai?
aš , neturi u laiko! 
ji Keserauską. Šis 
kad pasiliuosuoti

nerimauja: — 
Sakau, 

ra
ra i- 
vir- 
per-

gi

t ei ran

liu oda 
aiskri-

Atsipeikėjęs, jisai barškina 
viršdn, kur, ant apliekos, gy
vena p. Jonas Gonaitis, dirbąs 
aptiekoje Giceroje pas Mala
kauską. šis nubėga žemyn. Te- 
lofonuoja policiją ir aptiekus 
savininkui, p. Gregui.

Ketvirtadienio rytą buvau ap- 
tiekoje. Paklausiau p., Grego, 
kiek pinigų plėšikai išnešę. Pa
sakė, kad $57.75.

Reporteris.

United States Lines

Speciališkos 
Ekskursijos j

LIETUVĄ
Rugsėjo išplaukimai:

S. S. Pres. Harding 
Rugsėjo 4.

S. S. Jlepublic 
Rugsėjo 6.

S. S. Leviathan 
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

S. S. Pres. Roosevelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. America 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą. A 

'Visi kiti laivai tiesiog į Breihęną.

RUGSĖJIS yra ideališkas laikas 
keliaut į Tėvynę! Tykus vande- 
ir daug valandų praleistų ant 

sviesiu patogiij -denių padarys malonų 
ir ilgą atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
nesis yra geriausias laikas važiuot per 
mares.

Nežiūrint katrą laivą iš U. S. Lines 
išrinktume! keliaut, mes užtikrinam 
Jums kad rasit visus patogumus, gerą 
draugystę tarp savo tautiečių, ir ne
prilygstamą Trans-Atlantic laivuose 
valgį ir pasilinksminimą. Taipogi mes 
prižiurom viską Jums iš anksto ir ap
saugoj am nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt., pak
lauskit savo vietinio laivų kompanijos 
agento-arba rašykit tiesiog j

United
States Lines

110 So. Dearborn St., Chicago, III.
45 Broadway, New York City

Lietuvių bylos 
teismuose

Joe Niel Gustis prieš Edward 
T. Herdlicka, bylos Nr. 503,- 
662, Superior Ct., byla dėl $15,- 
000.

Bernice G reichus prieš Chi
cago Surface Lines, bylos Nr. 
503729, Superior Crt., byla dėl 
$10,000. x

Anton Pocius prieš John C. 
Bullow, bylos Nr. 503732, Su
perior Crt., byla dėl $10,000.

Tillie Valaitis prieš Schneider 
Radiator Co. and Quality Wet 
Wash Laundry, bylos Nr. 503,- 
733, Superior Crt., byla dėl 
$10,000.

Jos. Waskouski prieš Stanley 
Karnoscak. bylos Nr. 503859, 
Superior Crt., byla dėl $35,000.

Grace Bucas prieš Ignarce 
Bergis, bylos Nr. 503897, Su
perior Crt., byla dėl $15,000.

S. Kuizinas prieš City of 
Chicago, bylos Nr. B. 185198, 
Circuit Crt., byla dėl $8,000.

Johanna Luką prieš Michael 
Lukas, bylos Nr. B. 185218, 
Circuit Crt., prašo atskiro už
laikymo.

Dan Vakas prieš Chicago 
Surface Lines, bylos Nr. 504,- 
010, Superior Crt., byla dėl 
$10,000.

Keistuti) Loan and Building 
Assn. prieš Kazimieras and 
Rozalija Stulgis and Victoria 
Apulskis, bylos Nr. B. 185302, 
Circuit Crt., byla dėl $1650. ,

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

. Naujienas 
Pinigus gavo:

56573—-Savickienei Antaninai 
25122—čižauskienei Mortai 
24822—St. Kairiui 
25110—Povilui Majauskui 
^5130—Domui, Garbeniui 
25132—Andriui Jankauskui 
25137—Onai Savickienei 
25142—Mateušui Saldžiui 
25143—Juozui Draugeliui 
25147—Antanui Karpinui 
25197—Onai Bukentienei, 
23660—Juozapui Jurevičiui 
25159—Teofilei Daujotienei 
25151—Marijonai Krasauskienei 
15648—Jonui Brazdžioniui. 
15649—Kazimierui, levui, Braz

džioniui
156.57—Onai Statkienei 
23662 Pranui Cerapui 
15651—Onai Vilimienei 
15669—Teklei Steponkienei

15665—Kazimierui Survilai 
22756—Bronei Jankauskaitei 
15680—Marijonai Levickienei 
25201 Ignotui Petroniu!
15677—Teofilei Drevinskienei 
23665—Stanislovui Januliui 
23666—Juozui Maskoliūnui•
23664—Mortai Janutaitienei
15666—Teklei Survilienei
15676—Petronėlei Astrauskienei
15681—Uršulei Skerstonienei
15683—Petrui Moliui,
25203—Barborai Mockaitei 
15692—Palionį jai Raudonikienei 
15702—Agotai Bajorinienei 
15690—Rozalijai Matulienei
56614—Povilui Januliui 
56618—Kaziui Pupsi a i
24823—Julijonai Mickunienei-

! 56634—Nikodemui Burbai
1 25111—Marijonai Valentienei 
25113—Juozapui Astrauskui
25122 Antanui Atkočaičiui
25123 Gendrutai Brušienei

146 Onai Creczienei
25184—Danieliui Garbauskui 
25131—Jurgiui Gruodžiui

į 25134—Kazimierui Paltinavičiui

BASKET PIKNIKĄ 
Rengia Draugystė Garsaus Vardo Lietuvos 

RUGPIUCIO-AUGUST 11 D., 1929 
Prie Tautiškų Kapinių 

Alex Kučinskio Darže 
šiame išvažiavime bus priimami nauji nariai veltui.
Bus g’era muzika ir dalinamos dovanos nesirgusiems nariams. 
Nariai ir ju pažįstami malonėkite atsilankyti.

FOTOGRAFIŠKA
KAMARAI

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

laukuose žaid-

No. 2 A ARROW CAMERA

KAMARA ir FILMĄ
Už du Skaitytoju NAUJIENOMS

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

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

Šiuo siunčiu $......................  dvi prenumeratas “Naujienoms” ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamarą ir volelį filmų už mano darbą, ir siuntinėti “Naujienas” 
sekamiems prenumeratoriams:

1. Vardas ir pavardė .......................................................................................................
Adresas

2. Vardas ir pavarde ....................................... ,

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

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



Penktadienis, rugp, 9, 1929 NAUJIENOS, Chicago, m

CHICAGOS 
ŽINIOS

Policininkų parodos 
dienos

Daugiau kaip 1,000 Chicagos 
policininkų ir narių So. Park 
policijos skyrių turės kontestą 
įvairiose atletinėse žaismėse. 
Ta paroda įvyks rugpiučio 24 ir 
25 dienomis. Bus polo žaismė, 
kurią los motociklinių policinin
kų būrys; dalyvumą ims ir rai
toji policija. Kiti programo 
numeriai: virvės traukimas, li
pimas į šmeruotą stulpą, paro
dymas kaip gaudoma kriminali
stus ,etc.

Visas pelnas bus skyriamas 
našlėms ir našlaičiams tų poli
cininkų, kurie yra žuvę eidami 
policininkų pareigas.

West Chicagos parkai
Penktadienį, rugpiučio 9-tą, 

kaip 10 valanda ryto Sheridan 
Parke t(prie Polk ir Aberdeen 
gatvių) bus kontestas lošio va
dinamo “Peg”. Konteste da
lyvaus jaunuomenė iš 16 par
kų.

VVestsidės parkų teniso Ior
namentas (eleimination tourna- 
ment) įvyks Garfield parke 10 
valandą ryte, šeštadienį, rug
piučio 10 dieną.

Rugpiučio 14 diena liumboldt 
parke bus diena įvairiom įvai
riausiom žaismėm — kontes- 
tams. Jie prasidės 2 vai. po 
piet.

Įžanga į visus šiuos kontes- 
tus veltui. ’ Publika kviečiama 
atsilankyti. Kviečia Westsidės 
parkų žaismaviečių superinten
dentas p. J. Ii. Schultz.

Deportuosią gengs- 
terius

Pranešama, kad keletas.. šim
tų gengslerių busią deportuoti 
į tas šalis, iš kurių jie atvyko 
Amerikon. Kampaniją geng-

PRANEŠIMAI

Kensington. Rugpiučio 9 d., 7:30 
vai. vak. M. Kalniko svet, 341 Ken
sington Avė., įvyks Roselando Lie
tuviu Kliubij 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.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 9 diena, 
1929 m., 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mated Centro name, 333 S. Ashland 
Blvd. Visi nariai ir narės kviečia
mi susirinkti kuoskaitlingiausiai 
nepaisant vasaros karščių.

— K. Navickas, rast.

Koseland.—L. Scenos Myl. Ratelio 
naktinis basket išvažiavimas ivyks 
šeštadieny, rugp. 10 d., Docrscher 
Grove, Crete, III. Bus ir muzika. 
Visi kviečiami dalyvauti. Norin
tieji kartu važiuoti prašomi susi
rinkti prie Strumilos svetainės kaip 
6:30 vai, vak. — išvažiuosime apie 
7 vai. — Ratelis.

SLA. 6-to Apskričio išvažiavimas 
įvyksta šiame septintadieny, rugpiu
čio 11 d., Beverly Hills. Pradžia 1 
vai. po pietų. Gerb. SLA. nariai iri 
visi gotos valios lietuviai atvykite i 
ši puiku ir nepaprasta šešto Apskri
čio išvažiavimų Dvieju SLA. jau
nuoliu kuopu, basebolo jauktai loš 
kontestinj gemi už įsigijimo bran
gios dovanos. Taipgi dalyvaus iš 
Grand Rapids, Mich. jaunuolių base
bolo timas. Viskas yra kuogeriau- 
siai prirengta, taip kad atsilankė bu
site pilnai patenkinti. Visi dalyvau
kime, bukime ir matykime ši olim
piada. — Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtoju 
Draugystės susirinkimas ivyks nedė-į 
liop U d. rugpiučio (Aug.) 1-mų 
vai. diena Mark White Scjuare svet.' 
Visi nariai ir narės, kurie esate už
silikę su mokestimis, ir kurie ne-I 
esate pridavė savo nauju antrašu! 
malonėkite neatbūtinai atsilankyti ir 
sutvarkyti dalykus.

— Raštininkas S't. Narkis.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoj No. 1 laikys savo mėnesinį su
sirinkimą rugp. 11 d., Davis Sųuareį 
park, prie 45 gatvės ir Paulina, 1 v. I 
v. Draugai ir draugės malonėkite at-i 
silankyti ant susirinkimo, nes yra 
daug svarbiu dalyku apsvarstyti.

— Sekr. Joe. Dabulski.

Draugija Lietuvos Ūkininkas ren
gia basket piknikų, kuris įvyks ne
dėliojo, rugpiučio 11 d., šalyj Stiek-; 
ney Park, Lyons. III. miškelyj. Visi į 
nariai su savo draugais ir draugė-1 
mis kviečiami dayvauti ir smagiai 
pasilinksminti. — Komitetas. .

[Pacllic and Atlantic Photol

Maxim Litvinoff, Rusijos už
sienių reikalų komisaras, kuris 
nori, kad Jungtinės Valstijos 
tarpininkautų išsprendime ru- 
sų-kinieČių ginčo.

steriams gauduti varysią Chi
cagos tėtušiai ir federalės val
džios spėkos; prisidėsianti ir 
Illinois valstija.

Prapuolė mergaitė
Catherine Siparri, 13 melų 

(gyv. 711 So. Hermitage Avė.) 
prapuolė. Tėvai prisibijo, kad 
ją pavogę juodrankiai. Policija 
ieško mergaitės.

Daro planus miesto 
subvėjams*

Inžinieriai jau baigia planus 
(braižinius) Chicagos požemi
niams keliams (subvėjams) ka
sti.

Nešauks ekstra sesijos
Kai kurie Illinois valstijos 

miestai, jų tirpė ir Chicaga, 
šiemet ypatingai jaučia truku
mą pinigų jvairienis reikalams 
— miesto departamentams, mo
kykloms, sanitarėms taryboms, 
etc. Kreiptasi į gubernatorių' 
Emmersoną prašymu sušaukti | 
nepaprastą legislat uros /posėdį 
šiems reikakons išspręsti. Gu
bernatorius tečiaus pareiškęs, 
kad ekstra sesijos jisai ne
šauksiąs. Jodei kai kuriems 
miestams gali prisieiti labai rie
stai su pajamomis.

ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

daunjnkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ręn- 

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

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue
KUPONAS

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus ,The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1939, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas .....................r..............................
Adresas ............ J....................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

Raymondas ir Juozapas Aidukai 
t

Reymondas persiskyrė su šiuo pasaulio rugpiučio 7 dienų, 3 
valandų ryto, 1929 m., Kenosha, Wis. sulaukęs 11 mėn. amžiaus, 
gimęs rugpiučio 21, 1928, Chicago, III. Juozapas mirė rugp. 7 d., 9 v.r. 
Kenosha, Wis„ 4 metų amžiaus, gimė vasario 17, 1925, Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliudime motinų Domicėlę, po tėvais Sin- 
kevičaitę, tėvų Kazimierų ,2 seseris — Onų ir Marionų, 2 broliu — 
Jonų ir Kazimierų ir gimines. Kūnai pašavoti randasi 4113 So. 
Campbell Avė

Laidotuvės įvyks penedėly, rugpiučio 12 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. š. parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionių sielų, o iš ten bus nulydėti į 
šv. Kazimiero kapines. - j

Visi A. A. Raymondb ir Juozapo Aidukų giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jiems paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
TĖVAI, SESERYS, BROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja , graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Deveris vėl ligoninėj
Buvęs Chicagos meras, Do

ver, vėl randasi Mayo klini
koj, Rochestery, Minn. Devcr 
buvo susirgęs pernai ir gydė
si toje ligoninėje.

Nušautas ledo dirbtu
ves foremanas

Nežinomas vyras nušovė Cle- 
mons (Marksą, Federal Ice & 
Re Iri gera t i ng kompanijos fore- 
maną, kai pastarasis miegojo 
pašiūrėje, kuri randasi prie 
dirbtuvės. Policijos manymu, 
galvažudystė veikiausia papil
dyta kerštininko.

Automobilių nelaimės
Auto nelaimėj žuvo p-nia 

Williaim Trimmer, 26 Sheldon 
Street. Jos vyras sužeistas. Jų 
dviejų autas įvažiavo į pieno 
vežimą ir apvirto. Pieno išve- 
žiotojas sveikas.

Dvi merginos tapo užmuš
tos, o keturios kitos ypatos sun
kiai sužeistos, kai du aulai su-

SpccUiliHtaH iryclynio chronlAkij Ir nauji} Ji- 
g-ų. Jei kiti iiCKulOJo juniin išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išcgzanitnavi- 
nias atidengs jūsų tikrų ligų iv jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jinrts sugryš. Ei
kit pas tikra specialistu, kuris neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaniinavitno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

POVILAS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 6 dienų, 11:15 valan
dų prieš piet, 1929 m., sulau
kęs 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 — Francišku ir Sta
nislovų, dukterį Onų, tris bro
lius — Kazimierų, Mykolų ir 
Francišku 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 bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, q iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Povilo Martinai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 

sikųlė ties Mihvauikee ir Ard- 
more Avės. Vienu karu važiavo 
policijos kapitonas.

Sunkiai sužeista p-nia Rer- 
linn ir jos vyras. Jiedu važia
vo į German Deaconnes ligo
ninę. Prie Ashland Avė. į au
tomobilių įvažiavo trokas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

________Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsaln uoto jas •
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevclt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn -Avenue
CHICAGO. ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kainų.

Koplyčių duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones.

Atdara dienų 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 i
Cicero 3724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• fiau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by s t ės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

*

1o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banh

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHE 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO 
-O-------

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

jog 
jos

ŽMOGAUS 
AKIS 

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMHTRIST

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

Phone Kemvood 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.
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.! 

Telefonas Repųblic 7868 
CHICAGO, ILL,

__ Lietuviai Gydytojai _
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallaee Street 
- -------o--------

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. 
kat^iien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4615 South Ashland Avenue 
Ant Zalęskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: / , 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo <10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN,
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
melus 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 311* 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvuy 2880

ĮvBirŲs.Gydytoj ai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
*

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS:

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

' Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM 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 dienų

Advokatai_______

K. GUGIS
’ ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Rooin 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. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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, Ketvergo
• ir Subatos vakarais.

J. P. V/AITCHUS ’

ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

~JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVcst Adams S't., Room 2117 
Telephonc Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevclt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V? w71iŪTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. \uk.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

G r and Rapids- 
Chicago

SLA. 60 kuopos basbolo jau
ktas ir vietos jaunimas keliau
ja į Chicagą nedėlioj, rugpiučio 
11 dieną, lošti besbolą su Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
260 kuopos jauktu ir praleisti 
nedėlios dieną su Chicagos jau
nimu.

žaidimas, aš manau, bus j- 
domus, nes aš girdėjau 60 jau
kto narius kalbant, kad “mes 
atsilyginsime jiems.’’ Todėl aš 
manau, kad susirėmimas bus 
smarkus. Nes chicagiečiai Ma- 
roons. atvažiavę į Grand Ka- 
pids, paėmė lo.šį iš Grand Ba- 
pids 60 kuopos jaukto.

Matysime kas atsitiks.
— Aš ten busiu.

Roseland
Komisarų revoliucija supliuško

Komisarų gazieta skelbė, kad 
\Vashington Heights miškelyje 
įvyksianti revoliucija; kad ko
munistai užgriebsią Suvienytų 
Valstijų valdžią ir eisią Rusi
jai pagelbon čainukus mušti. 
Bet viskas kitaip stojosi liepos 
21 dieną.

Dalykas toks, kad apie 6 vai. 
ryto miškelyje pasirodė neži
nomi ir nepažįstami komisa
rams du žmonės. Jie ką tai ap
žiūrinėjo. Apie 7 valandą ryte 
pasirodė dar keturi. Ir kol ko
misarai svarstė, kas tie nepa
žįstamieji yra, ar pulti juos ir 
imti nelaisvėn, šie pasirinko 
geriausią vietą ir pradėjo krau-! 
ti amuniciją, kad įsitvirtinus.

Komisarų pirmosios eilės, pa- 
mačiusios, jog svetimi elemen
tai apsistojo kaip tik toje vie
toje, iš kur turėjo užsiliepsno

MADOS

3174 — Vasarinė suknelė. Tinka iš bile materijos. Yra graži ir 
praktiška. Galima tankiai dėvėti prie kiekvienos progos ir lengva pa
siūdinti.

Sukirptos mieros 16. 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašomo iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvienc pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

ti revoliucija, nusitarė veikti 
ilgiau n|eko nebelaukiant. Pri
siartinę prie nepažįstamųjų, jie 
užklausė: “Kas jums pavelijo 
čia ateit’? ir kas jus tokie esa
te?’’

Komisarų priešakinės eilės 
gavo atsakymą, kad nepažįsta
mieji esantys Švento Kazimie
ro Seserų Labdarių Draugijos 
nariai. Įdomaudami kazimieri- 
niai užklausė komisarų kariuo
menės: “O jus kas tokie esa- 
te?”

“Mes esamo bolševikai ir kel
sime čia revoliuciją”, pareiškė 
komisarų vaiskas.

Kazimieriečiai patarė bolše
vikams važiuoti į Mančuriją ir 
čainukus mušti. Vienas komisa
rų armijos suriko: “Tylėkite! 
Kai paleisime savo raudonąją 
armiją, tai jus visus ji sumin
džios.”

Labdariai atkirto: “Mes jū
sų armijos nebijome. Šios ša
lies valdžia turi patrolka. Rei
kalui atėjus, galėsima ją pa
šaukti.”

Raudonųjų būrys pradėjo 
trauktis atgal, klausinėdami 
vienas kito, kas per gyvūnas 
esanti patrolka. Apie tą laiką 

' pradėjo ir komisarai rinktis. 
Gražiomis mašinomis, moterys 
šauniai išpauderiuotos, o vyrai 

; šilkiniais marškiniais. Visi lin
ksmi, kad neužilgo prasidės pa
saulinė revoliucija ir atsitiks 
šioje šalyje taip, kaip atsitiko 
Rusijoje.

O patys darbininkai renkasi 
revoliuciją kelti pėsti, ir visi 
prakaitą šluosto marškinių ran
kovėmis, ba nosinių neturi iš 
ko nusipirkti, nes komisarams 
paskutipius centus atiduoda.

Pirmieji komisarų būriai vis 
negali išaiškinti sau, kas per 
gyvūnas yra ta patrolka. Eina 
jie klausti išaiškinimo pas pa
tį Durnulį. šis kraipo galvą ir 
kaso ausis, ir taippat negali 
suprasti. Pagalios jisai pata
ria: “Draugai, palaukite tru
putį, tuojaus pribus- draugas 
Kimba, tai jisai yra ekspertas 
ir išaiškins jums ‘viską.” ' 

Netrukus pasirodo ir patsai

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted Št., Chicago, III.
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsi man pavyzdi No _________
Mieros .......-................ per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst)
......... ............ ——..............   A* 

patrolkų ekspertas. Jisai aiški
na, kad patrolka esantis kapita
listų išradimas. Tai yra veži
mas keturiais ratais be arklių, 
pats važiuojąs. Jam pačiam te
kę su ja susidurti ir ja važiuo
ti. Iš oro pusės ji gali kai 
kam pasirodyti graži, bet jisai 
užtikrina, kad važiuoti ja toli 
gražu nepatogu.

Draugas Kimba apgailestau
ja, kad pasaulinės revoliucijos 
amatninkams šį kartą nepavy
kę, ba atsirado iš kažin kur 
nežinomų elementų, kuriais ne
galima pasitikėti ir kurie grū
moja dar patrolka. Taigi, sako 
jisai, atidėkime revoliuciją ki
tam kartui, q šiandien tylėkim, 
ir aš prakalbėlę pasakysiu apie 
čainukus —kaip jie mus perse
kioja ir išnaudoja.

“Urrraa!” “Urrraaa!” šaukia 
visi už Stalino sveikatą. Bet 
Trockį tai pamiršo suminėti. 
Na, ir paleido visus su karbon- 
komis dolerių maldauti, kol dar 
revoliucijos nėra ir patiems 
jų pasiimti negalima.

Deliai sukliudymo revoliuci
jos visų ūpas buvo prisegtas. 
Matėsi keletas čainukų ir inek- 
sikonų raudonajai armijai pa
dauginti. —B. S.

Bridgeportas
Vertėtų paremti

Bridgeporte gyvena ir laiko 
laikrodėlių krautuvėlę buvęs 
Lietuvos knygnešis, Stanley 
Stoškus. Jo krautuvėlė randa
si adresu 3143 So. Halsted St. 
Jisai yra jau senas žmogus, ir 
gyventi jam darosi kasdieną 
sunkiau.

Vertėtų jį paremti. O parem
ti jį galima lengviausiu budu 
perkant kai ką iš jo. Jisai, iš 
savo puses, parduoda esančias 
jo krautuvėje prekes už pusę 
jų kainos.

Stoškus paeina iš Eurogalos 
miestelio. Jo, kaip knygnešio, 
darbas yra aprašytas išleisto
je Lietuvoje knygoje “Knygne
šis.” — Reporteris.

Morgan Park
Liepos 28 dieną Washington 

Heights ąžuolyne buvo suren
gtas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 178 kuopos pikni
kas. Buvo visokių išlaimėjimų. 
buvo, visokių juokų; visi pra
leido laiką smagiai.

Pirmininkas B. Valantinas 
taria širdingą ačiu p. Pukienei 
už gražias dainas. .Jp-nia Kar- 
kovienė irgi pagelbėjo dainuo
ti. Ačiu joms.

Abelnai imant, šis piknikas 
buvo nepaprastai smagus. Ku
rie nebuvo jame, tai gali gailė
tis, ir yra ko gailėtis.

Dar bus vienas šios kuopos 
piknikas vėliau — su dideliais 
išlaimėjimais. Apie laiką ir 
vietą bus pranešta vėliau.

SLA. 178 kuopa.

U. S. Lines Budavos Du 
Didesnius Už Leviathan 

Laivus
Laivai kainuos $25,000,000 kiek

vienas, bus 965 pėdų ilgio, 56,000 to
nų įtalpos ir galės gabent 4,000 pa- 
sažierių.

Joseph E. Sheedy, prezidentas 
operuojančios korporacijos, nesenai 
paskelbė, kad atenančiais metais bus 
pradėtas budavojimas dviejų milži
nišku laivų dėl United States Lines. 
Jie turės būti pabaigti bėgyje trijų 
metu.

Tie laivai bus panašus i Leviathan, 
dabar vyriausi United States Lines 
laivą, pirmiau buvusi Vokietijos lai
vą Vaterland. Tečiaus abu laivai 
bus kiek ilgesni už Leviathan. Kiek
vienas jų bus 956 pėdų ilgio ir 56,- 
000 tonų įtalpos. Pasažierių galės 
gabenti 4,000. Kiekvienas tų laivu 
kainuos po $25,000,000.

P-as Sheedy tai paskelbė, kad 
Leviathan su daugiau kaip 500 sve
čių atplaukė i Bostoną pusmetiniam 
peržiūrėjimui ir pataisymui sausuose 
dokuose. P-as Sheedy sako, kad 
kompanija laikosi nusistatymo kas
met pabudavoti po vieną naują laiva. 
kad išlaikyti Amerikos laivyną toje 
augštumoje, kurią pasiekė kitų ša
lių kompetitoriai.

Su svečiais taipjau atvyko ir Uni
ted States Lines prezidentas Paul W. 
Chapman, bankierlus. Tai buvo jo 
pirma kelionė juromis, nežiūrint to 
fakto, kad jis yra galva vienos iš 
didžiausių laivų kompanijų pasauly.

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

SPORTAS

Šiandien Požėlos-
Romano ristynės

šiandien New Logan Sąuare 
arenoj, 2233 Mihvaukee Avė., 
Požėla risis su Mike Romano. 
Rietynės bus iki galutinos per
galės, — du iš trijų susikirti
mų. Tai bus vienos iš svarbiau
sių ristynių, kokias Požėla ka
da nors yra turėjęs.

Risis taip pat ir kitas lietu
vis. Būtent, J. Komaras su 
Hans Steinke. Bus dar ir dau
giau rištikų: viso numatoma ke
turios poros.

Įžanga gana prieinama. Lie
tuviams vertėtų kuoskai tin
giausiai susirinkti ir priduoti 
musų Požėlai daugiau energi
jos nugalėti italijoną.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

f
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CLASSIFIED APS.
EducationaI
Mokyklos'

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiamu. Koncertams ir Operai 

-Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Suecialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro —
Operatinis Tenoras

IR VEDĖJAS
Persikėlė i 904 Kimball Bldg.

Jackson St. ties VVabash 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokiniu 
priimama.

Business Service 
Biznio Patarnavimas _

J. S. RAMANCIONIS
Buvęa vedėjas Bridgeport Pai ritinu 

& Hardware Co., 
HARDVVARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decoratora

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

Tol Victorv 7261■ .... o-------

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

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.

Hepnlock 6140

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus ,,paažud ir didelius. 
Taipgi taisau seOus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St 
Tel. Prosnect 9866

CHEVROLET SPECIALTS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia______

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio anartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 68rd Street

Phone Renublic 7869

REIKALINGA pirmos klesos bar- 
ber.ys mokantis kirpti ir moteriškių 
plaukus, 3232 So. Halsted St. Tel. 
Victory 4447.

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

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

FinanRai-PaskoloR

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

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
" INVESTMENT
CORPORATION

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas flermitaga Avk

Automobiles
’29 BUICK coupe 5 pas........................... $1350
’28 BUICK 5 pas......... . ..........................  $975
’28 BUICK Sodan—Standard ......... Barmenas
”29 ESSEX  ..........  $550
’29 ESSEX Sodan—Didelis nuleidimas, nau jas 
’27 OAKLAND l.andeau Sedan .............. $395
’29 FORD — Tndor .......................   $475

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 So. Halsted St. 

Triangle 9330

PACKARD, 8 cilinderių, 7 pas. se
danas, gerame stovyje, eina ir iš
rodo kaip naujas. Parduosiu labai pi
giai. P. Page, 6116 S. Carpenter St.

Furniture i'ixture8 =
 Rakandai-itaisai______

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

_________4809 W, Lake St. _
S1NGER elektr. mašinos $22.50, 3 

šm. miegomojo kambario setas $35, 
gaso pečiai $5, 9x12 kaurai $10, le- 
daunės $5, 3 šm. seklyčios setai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
$15, buffetai, day lovos, lopšiai, lo
vos $2, fireless cooker $3, 7 šm. val
gomojo kanib. setai $10, šėpos kny
goms, grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. Glst St., prie St. 
Lawrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

Musical Instruments
MuzikosInstrumentai

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

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

RENDON šviesus kambarys su 
valgiu ar be valgio. Yra maudynė. 
4359 S. Maplewood Avė., 2 lubos. 
Tel. Virginia 0817.

KAMBARYS dėl vaikino su visais 
patogumais, be valgio. Kreipkitės 
vakarais nuo 6 vai. 1635 So. 49th 
Ct, 2 augštas.

For Rent
RENDON Storas tinkamas bile 

kokiam bizniui. Randasi 2051 West 
Coulter St. Atiduosiu pigiai žmo
gui, kuris prižiūrės namą gerai, nes 
aš ant vietos negyvenu. Yra 4 
kambariai pragyvenimui.

1613 So. 50 Ct. 
Cicero.

Matyti savininką

PASIRENDUOJA tinkama vieta 
dėl Storo .sykiu ir 4 ruimai gyveni
mui. Taipgi pasirenduoja 6 ruimu 
flatas. Vieta: 3703 So. Halsted St. 
Kreipkitės, Republic 10565.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS lietuvis patyręs 
Radio Service man. Atsišaukite ypa- 
tifikai, J. F. BUDRIKAS, Radios, 
3417 So. Halsted St. 

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

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

i

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
nažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie VVacker Drive ir 
\Vabash 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 iŠ 
ryto iki 4 vai. po pietį).

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Help VVanted—Female

> Darbiininkių» Reikią
REIKALINGA mergina dirbti mu

zikos krautuvėje prie gaidų ir re
kordų. Pirmenybė apsipažinusioms 
su muzika, gera alga. Atsišaukite 
ypatiškai, J. F. BUDR1K, Ine., 3421 
So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas, vyra ar 
moteris dienomis, nereikalinga dide
lio patyrimo, Anna Neffas, 3959 So. 
Kendzie Avė. Tel. Lafayette 2391.

Business Chances
Pardavimo! Bltpbl

PARDAVIMUI restauranas, getas 
biznis, iš priežasties, išvažiuoju Lie
tuvon. Biznis išdirbtas per 22 me
tu; nedėliomis ir visomis šventėmis 
būna uždarytas. Atsišaukite į 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 grosernę ir 
bučernę, ant nedidelio namo arba 
gero automobilio. Geroj vietoj, ge
rai išdirbtas cash biznis.

Tel. Lafayette 0591
Tel. Lafayette 9809

----- ------ 1-------------------------------------
PARSIDUODA pigiai geroj vietoj, 

grosernė, 6839 So. Loomis St.

PARDArVIMUI grosernė, ir sal
dainių krautuvė, parduosiu pigiai, 
4354 So. Maplewood Avė.

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.

PARSIDUODA pigiai soft drink 
parlor. Biznis senas, gera vieta, lis- 
tas ilgas, lietuvių apgyventoj apie- 
linkėį. Išeinam i kitą biznį savo na
me, 919 W. 35th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus, 5840 S. Kedzie Avė.

KAMPINIS groserio Storas ir 5 
kambarių flatas. Labai gera vieta 
dėl poros. Groseriai, šalta mėsa 
minkšti gėrimai, ice cream, smulk
menos. kojinės ir tt. Teisinga kai
na. Parduodu iš priežasties mirties. 
Kam nors pastebėtina proga.

431 W. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė priešais 
dirbtuves. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos, 4235’/ž S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai iš priežasties 2 biznių, 4552 Sq. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ice cream parlor,. 
galima laikyti ir grosernė, biznis iš
dirbtas, prie dviejų mokyklų ir baž
nyčios, 3329 Auburn Avė. Telefonas 
Prospect 3938.

PARSIDUODA šalę teatro Storas 
Malt, Hop, cigarų, cigaretu, sodos, 
napcorn, saldainių ir ice cream. 
Kreipkitės prie savininko subatoj ir 
nedėlioj po pietų, 6842 S, Ručine Av.

Penktadienis, rugp- 9, 1929

Exchange—Mainai
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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų, apaugusi tankiu midku 

sala ant Diamond Lake, 99 mylios nuo Chi- 
ragos, arti Niles. Mieh.; modomis Hotel 
Clubhouse, Šokiam pavilionas, Cottages — 
visi forniAiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Kesono 
bizniui, Kimbu! ar Sindikatui. Jau išdalinta 
| 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. RaAykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS, 
1134 W. 09th St., Wentworth 8947*

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijfhės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 

i impruvementai įvesti. Aplink dai- 
I lūs namai ir flatų trobesiai. Tik 
! $2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

6 KAMBARIU REZIDENCIJA. 
Tuoj j pietus nuo Oj{<len Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš- 
gręsta alėja.

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

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

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

G049 So. Kildare Avė.

PROGA geram bučeriui įsigyti 
puiki bučernė, parduosiu pigiai, ar
ba priimsiu mainais kaipo pirma 
įmokėjimą lotą. automobilių, arba 
cottage.

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

IŠSIMAINO Storas su 4 flatais, 
namo kaina $7,950, priimsiu kaipo 
pirmą įmokėjimą, bučernę. restau- 
rantą, lotą, arba nedidelę farmą.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

H KAMBARIU bnngalow — Grace Street, 
arti Crawford, 2 karų garažas. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karfitu vandeniu Šildo
ma. ledaunės, privatiftka alčja. 35 pėdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4405

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalovv, Clearmont, 

arti 73 gt. $7.500. Jūsų pačių sąlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republic 9230

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, 2^2 mylios į 
vakarus nuo Willow Springs, ant 
Archer Avė., Route 4 A, už cash. 
Prieinama* kaina su mažu įtnokė- 
jimu.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų, bizniavas Jiamas, 2 karų gara
džius, viskas geram stovy j. Matykit 
savininką, 4438 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

32’/6 pėdų lotas, kampas Clearin- 
ge, arti Central ir 64 gatvių. Tu
riu parduoti. Ką jus turite mai
nui?

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

Chicago, III,
PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba

rių bungalow, Belhvood, III., 60 pė
dų lotas, geroje vietoje, mažu įmo- 
kėjimu už $7.500. Savininkas St. 
Druseika, 517 S. 22 A v. Bellvvood, III.

PARDAVIMUI du lotai prie llth 
Avė., ir Roosevelt Rd., Maywood, 
pribrendę budavojimui. Pigiai. Sa
vininkas apleidžia miestą. Visa 
apielinkė užbudavota. Telefonuokit 
Beverly 0748 10 vai. rytais.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu. Geras 
nash biznis, parduosiu nigiai, arba 
farmą 160 akerių, gera žemė, netoli 
miesto, prie gero kelio. Kam reika
lingas biznis arba farma atsišauki
te, agentai nepageidaujami.

Savininkas
6001 So. Carpenter St.

Englevvood 2116

GERI BARGENAI
4 ir 6 kambariu muro namai ant 

maino arba cash, priimsiu ant mai
no mažą namą arba lotą, Brighton 
Parke.

J. J. BATUMIS,
4309 W. 63 St., 

Republic 1861 ir 1862




