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Ką Pasakoja Pabėgą Iš 
Italijos Fašistų Rojaus

Šiurpus vaizdai, kaip fašistai persekioja 
sau nepatinkamus žmones. Italijos Var
niai galimi palygint tik su Dantės Pragaru

PARYŽIUS, rugp. 9 d. — 
“Ištrėmimo j Lipari salą gra
sa, lyg Demoklo kardas kabo 
ant kiekvieno iš 40 milijonų 
Italijos gyventojų galvos, išski
riant tik patį “duče” Mussolini 
ir karaliaus šeimyną”. Toks 
yra pareiškimas pabėgusiųjų iš 
Lipari salos prof. Rosseli, ka-
rio L u ss u ir Francesco Nitti.

Tam tikras tribunolas iš 5 
ekzekutorių turi galybę nutei
sti kiekvieną penkiems ir dau
giau metų ištrėmimo j tą salą 
dėl mažiausio preteksto. Nerei
kia jokio patikrinimo. Gana 
mažiausio įtarimo ar įskundi
mo aukai nuteisti. Nesuskaito
mi atsitikimai, kur žmonės iš
tremiami dėl asmeniško pyk-
čio arba dėl biznio kompetici-1 
jos. Buvo pavyzdžiui atsitiki-
mas, kur ištremtas valstietis, 
kadangi fašistų maršalas pa
mylėjo jo 'žmoną ir norėjo jo 
nusikratyti.

Tremtiniai negirdėtai 
kankinami

Baisiausia yra pati trėmimo 
procedūra į tą salą, kuri yra 
tikriausias pragaras ant žemės- 
Ta kelionė paprastai ima 20 
ligi 10 dienų, ir kaliniai yra 
priversti visą laiką nešioti ran
kas sukaustytas geležiniuose 
ištisas 50, 100 ir 150 valandų 
nenuimant. .Jie neturi privile
gijų nei pavalgyti, nei pamie
goti, apsiprausti, skaityti, ra
šyti laike visos keliones nuo 
miesto ligi miesto. Transpor- 
lacija atliekama troškiuose va
gonuose be langų, kurie yra 
vasaros metu tikras pečius, o 
žiemos metu tikras ledų bok
sas.

Nakties metu, kada kaliniai 
atvežami į kokį miestelį, jie 
priverčiami po porą valandų 
išstovėti, kol atlieka formalu
mus, ir tada įmetami į supelė
jusius rusius, kurie primena 
gyvulių tvartus. Tie tvartai yra 
taip maži, kad nėra galima tin
kamai net ant grindų atsigul
ti. Jiems duodama gabaliukas 
duonos ir gunė apsikloti. Po 
to prasideda kelionė jūrėmis, 
tai vienintelis malonesnis mo
mentas nelaimingų tremtinių 
gyvenime, kurs tačiau labai 
greit pasibaigia.

Gyvenimas ant maliarijos 
uolų

Po jūrių kelionės prasideda 
pats ištrėmimo gyvenimas. Ka
liniams duodama piniginė por
cija, bet taip maža, kad nepa
kanka prasimaitinimui nusi
pirkti. Vieni pusbadauja, kiti 
nuobodžiauja, treti puola į ga-

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

Nepastovu; galima vietomis 
būti lietus ir perkūnija- Ne
daug permainų temperatūroj; 
švelnus pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra 2 valan
dą buvo 83.

Saulė teka 5:51, leidžias 
7:39. Mėnuo teka 10:40 ryto.

lutine desperaciją. Vieni dir
ba, kiti visai sustyrsta. Bet vi
si kaliniai yra dieną ir naktį 
aštriausiai saugomi.

1926 m. kada pradėjo trčm- 
li į Lampedusa salą, 17 vai. ke
lio už Sicilijos salos, kaliniai 
turėjo gyventi ankštame rūme 
sukimšti, ir kankinami taip

(Atlantic aini Pacific Photo I

Milwaukee, Wis. — Viotor L. Berger su savo žmona. Lie
pos 16 d. Berger tapo slinkiai sužeistas, kada jį užgavo gatve- 
karis. Bugpiučio 7 d. jis pasimirė nuo žaizdų, eidamas 69 metus.

Victor Berger buvo pagarsėjęs visame pasaulyje socialistas 
ir laikraščio “The Milwaukee Leader” leidėjas ir redaktorius. 

Į Jis taip pat buvo vienas labiausiai apšviestų žmonių Amerikoj. 
Sakoma, kad jis turėjęs gal turtingiausį ekonominiais ir socia
liais klausimais privatišką knygyną visame pasaulyj.

t kad vienas net nusižudė. Ant 
Tremiti salos, vienos ketvirtai
nės mylios didumo uolos, pil
nos maliarijos ligų, kaliniai 
turėjo gyventi 160 žmonių sep- 

; tyniose bakūžėse ir galėjo 
J vaikščioti tik 100 jardų kieme 
(tikri Varniai. Red). Pradėjus 

[Užsieniuose piktintis, kaliniai 
perkelti į Lipari, Ustica ir Pon- 
za salas.

1600 svarų pančių 50 
žmonėms

Transportuojant pernai metą 
grupę žmonių iš 50 žmonių iš 
Ustica į Ponza salą, jiems bu- 

i vo užkalta 1600 svarų geleži- 
Inių ir patys kaliniai įmesti į 
laivo Garibaldi dugną. Jie bu- 

■ vo neteisingai apkaltinti neva 
ruošę suokalbį prieš dabartinę 
valdžią. Dabar Ustica saloj yra 
20 žmonių; jie yna atskirti nuo 
viso pasaulio ir patalpinti viej 
name name- 1i

Fašistai kalena dantis
KOMA, Italija, rugp. 9 d.I •

i Fašistų viršūnės labai sujudo, 
Į pajutę apie tų trijų žymių vy
rų pabėgimą, ir reiškia pasi
piktinimą prieš Franciją, kuri 
visuomet priglaudanti jų au- 
tes.

Dešimtį dienų, visą laiką, kol i 
fašistai zujo po Sicilijos ir Sar- 

! (linijos kalnus, tikėdami pabė
gėlius vėl pagauti, nedavė nei 
žodžio spaudai. Tik ikada Fran- 
cijos spauda pradėjo rašyti jų ! 
pergyvenimus, tada fašistai ke
turiose eilutėse paskelbė, kad 
pabėgę trys žymus kaliniai.

Tas pabėgimas skaitomas 
stačiai stebuklingu, ir dabar fa
šistai daro priemones, kad tas 
pabėgimas butų paskutinis.

Meksika užsidarė 
nuo komunistų į

Daug svetimtaučių komunistų 
deportuota

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9 d. — Vidaus reikalų depar
tamentas vakar paskelbė, kad 
imigracijos autoritetams duotas 
parėdymas uždrausti komunis
tams iš svetimų šalių visiškai 
įvažiuoti į Meksiką. Taip pat, 
kad daugelis rusiškų, daniškų 
ir šveicariškų komunistų jau iš- 
deportuota.

Traukinis važiavo 3 my
lias ugnyje •

TORONTO, Canada, rugp. 9 
d. — Manitoba apylinkėj kelei
vinis traukinys turėjo važiuo
ti per 3 mylias degančio miš
ko teritoriją. Ugnis buvo taip 
arti, kad net vagonai apsvilę, 
bet keleiviai nenukentėjo. Trau
kinys turėjo skubiai važiuoti į 
Toronto, ir traukinio vedėjai 
pasitarę su keleiviais, visi nu
tarė kelionę per ugnį rizikuoti.

MacDonaldas vyksta 
pas audėjus 

• • • • • Darbo ministerija jau tarpinin
kauja deryboms

MANCHESTER, Anglija, rug- 
piučio 9 d. — Premjeras Mac 
Donaldas ir Darbo ministerė 
Miss Bondfield užkviesti aitvyk- 
ti į iManchester dalyvauti pa- 
stangcse pasiekti susitarimo 
tarpe audyklų savininkų ir dar
bininkų audėjų, streikui baig
ti.

Darbo ministerijos atstovas 
S. H, VVilson jau tariasi su 
darbdavių ir darbininkų atsto
vais.

Rado metodą kaip 
izoliuoti Bormaną

Naujas būdas pagerinti moterų 
sveikatai ir palengvinti gim
dymą

COLI) SPRINGS HARBOR, 
N. Y., rugp. 9 d. — Senai mok
slininkų ieškotas būdas izoliuo
ti hormonus, kurie lošia labai 
didelį vaidmenį moterų sveika
toj, šiandien pavyko surasti 
Long Islaird biologijos labora
torijoj.

Hormonai yra tam tikras vi
dujinių liaukų produktas, kurių 
gausumas moters kūne, daro jį 
sveiką ir plastišką, ir yra svar
biausia sąlyga normaliam gim
dymui. .Priešingai, hormonų 
trukumas iššaukia aštrius fizi
nius ir psichinius kentėjimus.

Išrastas būdas padaryti hor
monų ekstraktą, ir jau pada
ryti bandymai su gyvuliais, da
vė puikias pasekmes. Žadama 
greit išbandyti su moterimis.

Rusai tebebaido ki
niečius

TOKYO, rugp. 9 d. — Iš 
Mandžurijos praneša, kad Mat- 
sijevskaja linkui girdėti stipri 
artilerijos kanonada, prasidėju
si šį rytą nuo 7 vai. Gyvento
jai labai išgąsdinti. liet spėja
ma, kad tai yra tik bolševikų 
demonstracija su tikslu gąsdin
ti kiniečius.

Žinios iš Charbi.no, Manchu- 
li ir Mukdeno praneša apie ne
paprastai pakįlusį nerimą dėl 
derybų sutrukimo. Sovietų ar
mijos vadas išleido labai ka
ringą manifestą, apkaltindamas 
kiniečius ir šaukdamas gyven
tojus pasitikėti raudonosios ar
mijos ginklams.

Mišku gaisrai apėmė 
šešetą valstijų

I r *——

Milijonai nu°stolių. Kelhs žmo
nių aukos. Gaisrai plečiasi

SPOiKAiNE, Wash., rugp. 9 
d. — Ištisos kalvos ir pakal
nės apimtos miškų gaisro, kurs 
vis plečiasi. Tūkstančiai žmo
nių deda visas pastangas ug
niai sustabdyti. Keli žmonės 
apdegė.

Nauji gaisrai prasidėjo Mon
tana, Idaho, Washington, Ore- 
gon ir Manitoba, Canada. Kiek
viename valdiškame miške gai
sro apimtos po kelias, o kai- 
kur po kelioliką vietų. Daugu
ma gaisrų apima didelius plo
tus,' nemažiau 1,606 akerių.

Sausuma, žaibai, vandens 
trukumas ir neatsargus vasa
rotojai kaltinami gaisrų prie
žastim.

Ne iš šautuvo tai iš 
revolverio

Sausiesiems bus uždrausta šau
dyti šautuvais, kur daug 
žmonių gyvena

WASHINGTON, rugp. 9 d. 
— Prohibicijos komisionierius 
Doran pareiškė, kad sausie
siems agentams bus uždrausta 
nešioti ir vartoti šautuvus tuo
se distriktuose, kur daug ir tir
štai žmonių gyvena; ten gali
ma bus šaudyti tik revolveriais, 
šautuvai leista vartoti apsigy
nimui retai apgyventuose dis
triktuose ir kalnuose.

Anglija gali sugriauti 
Haagos konferenciją
HAAGA, Holandija, rugp. 9 

d. — Skaitoma neabejotina, kad 
Anglijos delegacija turės ap
leisti konferenciją ir išvažiuo
ti namo, kadangi Snowden per 
tris dienas nei per plauką ne
nusileido, o Erancija, Italija ir 
Belgija vėl vienodai laikosi, prie
šinga. Anglijos visa opinija re
mia Snowideną, kad nepriimti 
Youngo plano.

Apsinuodijo sena mėsa
SOMERSET, Ky., rugp. 9 d.

• Stevens šeimyna užvalgė se
nos mėsos ir visa užsinuodijo. 
Vienas -vaikas mirė, trys sun
kiai serga. Atsargiai! su mėsa.

Bilionas nuostolių New 
Yorko biržoje

NEW YORK, rugp. 9 d. — 
Negirdėta panika New Yorko 
S-tock Exchange įvyko šį rylą, 
kur investo.rini ir spekuliantai 
turėjo nuostolių virš trilijono 

dolerių, puldami, likviduoti sa
vo stekus. Panašus kritimai 
kainose įvyko Ne\v Yorko Curb, 
cxchange, Bostono, Philadelphi- 
jos, Cbicagos ir kituose dides
niuose finansiniuose rinkliose.

Anglija nori atsipa- 
laidoti nuo Fran

cuos
Išaiškino Sn<>wdeno politiką 

Haagos konferencijoj

pasinaudojo į ras

WILLIAiMiSTOWN, Mass., 
rugp. 9 d. — Chicagos uni
versiteto politikos profesorius 
J. Viner išsireiškė, kad Ang
lijos kanclerio Sinawdeno griež
tas laikymasis reparacijų kon
ferencijoj Haa.goj, turi tikslo 
parodyti, kad Anglija nebeno
ri toliau pataikauti Francijos 
politikai.

Darbo partija 
proga parodyti pasauliui, kad 
Didžioji Britanija nebenori to
liau aklai sekti Francijos diplo
matiją, bet pradeda savo ne
priklausomą. Tai esą Anglijos 
noras įgyvendinti tarptautinį 
banką ir priversti franeuzus iš
sikraustyti iš Reino krašto.

Lenktynės aplink 
pasauli

Cepelinas jau Europoj. Rusų 
orlaivis nusileido Sibire

LONDON, rugp. 9 d. — Graf 
Ceppelin, kurs iš Amerikos iš
lėkė atgal į Vokietiją tižperei- 
tą naktį, jau šiandien buvo ar
ti Europos krantų, ir per šiau
rinę Franciją skirkiiia-, kad šeš
tadienio naktį pasiektų savo an
garo Fridrichshafen, Vokietijoj, 
iš kur vėl pakils lėkti aplink 
pasaulį, rytų link.

Rusų orlaivis Zemlia Sovie- 
tov, kurs jau pasiekė Omsko 
Sibire, ir buvo išlėkęs į Kras
nojarską, gavo nusileisti Novo
sibirske.

Trys Šveicarijos lakūnai iš
lėkė per Portugaliją į New Yor- 
ką, bet pakelyje dingo. Bijo
masi, kad nukrito kur pakelėj.

Karas su butlegeriais 
Detroito upėje

DETROIT, Mich., rugp. 9 d.
Šį rytą anksti įvyko smar

kus susišaudymas tarpe U. S. 
pasienio sargybos laiveliu ir but- 
Jegerių, kurie norėjo pervežti 
laivuku spiritą į Amerikos pu
sę. Du sargybininkai vos išsi
suko mirties. Vienam kulka 
prabrėžė kaklą, kitam peršovė 
kepurę, Šmugleriai pabėgo.

Bernard Shaw pro
gramą

LONDON, rugp. 9 d. — Kal
bėdamas Nepriklausomos Dar
bo Partijos mokykloje Bernard 
Shaw be kitko papasakojo įsa- 
vo “programą”, kaip jis išriš
tu. nedarbo klausimą Anglijoj. 
Jis įvestų 4 valandų darbo die
ną ir nacionalizuotų anglių ka
syklas. “Tą pat jis padarytų su 
bankų bizniu. Bet “finansinin
kai mirliau paskandintų kraš
tą kraujuje, nei atsisakytų nuo 
bankų”, jo nuomone. Komuni
stai esą “amžinai sapnuoja ir 
įkalba daug supuvusių dalykų 
lapie revoliucinę darbo klasę. 
Revoliucinė klasė yra toji vi
durinė, nepatenkintoji, idealis
tinė”.

Lietuvos Naujienos
Kaip lietuviškas mun- 

šainas veikia
JONAVOJ yra keletas asme

nį), kurie vartoja gėrimui dena- 
turą. Rusas, jau gėręs per tris 
metus pasidarė mažai matąs, 
nuolat sergąs, ir dabar mokina
si būti elgeta. Vieną kartą jis 
buvo girtas, nukrito nuo laiptų 
ir sulaužė koją. Miesto Valdy
ba turėjo jį gydyti net Kaune. 
Dabar grįžo į Jonavą, vėl elge
tauja, geria. Yra dar kitų, ku
rie irgi “sirguliuoja” ta pat li
ga. Neseniai vienas mirė.

Kipras grįžo prie 
pačios

Sugrįžo iš Paryžiaus valsty
bės operos artistė p. Vencevi- 
čaitė. Paryžiuj studijavo savo 
partijas dviejose naujose ope
rose, kurios manoma pastatyti 
ateinantį sezoną.

Šiomis dienomis taip pat grįž
ta iš užsienio dainininkas Kip- 

Petrauskas.

Telšių miesto ir apskrities 
komendantas “Žemaičio” redak
torių pil. M. Gedvilą nubaudė 
506 litų arba du mėnesius ka
lėjimo už atspausdinimą žinu
tės, kuri .randasi “Žemaičio” 25 
(261) Nr., pirmame puslapy, 
trečioj ir ketvirtoj puslapio 
skilty, 13 nuo apačios eilutėj.

Nesenai įvykusiame Kaune 
miškininkų suvažiavime nutar
tai, kad uždrausti ganyti miš
kuose gyvulius.

209. šv. Petro ir Povilo die
ną Kaune policija surašė 219 
protokolų už įvairius prasikal
timus.

Sužinota, jog Telšių mokes
nių inspekcijoj, vieton iškelia
mo į Žagarę p. Jonušo, žada
ma paskirti p. Valys, becenzis 
mokytojas. Krikščionių viešpa
tavimo laikais jis priklausė vie
tos Darbo Federacijai ir buvo 
jos aktyvus narys.

------------------4--------

Telšių miesto valdyba sten
giasi atgauti valdžios nusavin
tą “Mąsčio” ežerą.

Dabar į Mažeikius gan daug 
atsilanko amerikonų. Jie yna 
atvažiavę su ekskursija. Jiems 
labai tinka Pavenčio apylinkės. 
Nori net čia apsigyventi, sta
tyti fabrikų.

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 
laiką.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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“Prohibišenas” Lie
tuvoj

Oinkl.a.1 ir “sainogonka”

Pas pil. KulČicką Aleksandrą 
Piplių kaime, r‘ !ikio v., poli
cija rado šovinių, parako, kap
sulių granatoms, kaspinų kul
kosvaidžiams ir “samogonkos”. 
Šio “sandėlio” savininkas sulai
kytas. * »

Slaptas degtinės sandėlis

Panemunes policija turėjo ži
nių, kad siaurojo geležinkelio 
sustojimo vietos patalpoje Pa
nemunėj slaptai pardavinėjama 
degtinė. Buvo padaryta krata 
ir rasta rūsy 12 bonkų degtinės 
ir pora tuščių butelių. Degtinė 
konfiskuota. Vedama kvota.

Tauragės sukilėlių 
kasacija

. ~ f
16 nuteistųjų Tauragės suki

lėlių kasacinis skundas bus' nag
rinėjamas Vyriausiajam Tribu
nole sugrįžus pirmininkui, prof. 
Kriščiukaičiui.

Jam sugrįžus iš atostogų Tri
bunolas turės svarstyti taip pat 
ir Ukmergės “komsomolo” bylą.

Klaipėda — azarto 
centras

Kaip žinoma, Klaipėdoj nese
nai atsidarė ruletka. Ruletkoš 
kazino lošiami ir kiti azartiniai 
lošimai. Azarto įstaigos įsteigė
jai deda dabar pastangų išplės
ti savo kenksmingą veikimą. 
Panemunėje Klaipėdos krašte 
nuo rugpiučio 1 d. atsidaro ru- 
letkos klubo skyrius. Klubo ve
dėjas yra kaž koks šiškinas ir 
kompanija.

Viršaičiai į kalėjimų
DEGUČIAI, Zarasų ap. Bu- 

vusis Degučių valsčiaus viršai
tis- ir Degučių žemės Draugijos 
pirmininkas Vincas Bernotas, 
už išaikvojimą kaip valsčiaus 
taip ir draugijos pinigų, Pane
vėžio Apygardos Teismo nu
baustas 21/2 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir virš 4000 litų 
civ. ieškinį apmokėti.

Nors prieš jį negeresni buvo, 
bet šiaip taip išsisuko. Po jo 
buvęs viršaitis' Jonas Tvardaus- 
kas paleistas iš kalėjimo už už
statą ir kvota vedama.

Charbi.no
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Fašizmo Teorijos 
Nevaisingumas Eu

ropos Kriziuose
Prof. H. Hell^r išleido įdomią 

knygą, kur jis gvildena fašizmo 
savereklamą, kaipo naujos vals
tybines formos. Po karo politi
niams ir ekonominiams kriziams 
užėjus, kai kurios šalys, tiesa, 
pradėjo dairytis' naujų valdy- 
mosi formų. Apsukrus priety- 
kiautojai panaudojo tą progą 
savo eksperimentams išbandyti. 
Italijos fašizmas pasilieka visų 
tokių prie ty kiauto jų pavyzdžiu. 
Pradėta daug kalbėti apie de
mokratijos krizius. Kas yra de
mokratija? Prof. Heller api
budina ją, kaip “tautos kaip 
vienuma viešpatavimas ant 
tautos kaip dauguma“. Demo
kratijoj vienijantis ir bendras 
elementas turi būti stipresnis 
už skaldantį ir skirianti. Ver
tybių bendrumas turi pas visus 
gyventojus viršyti pavienių 
vertybių supratimą. Tų bendrų 
vertybių supratimo krizyje ir 
gludi visas Europos politikos 
krizis. Juo labiau pavienis pri
taria ir įsikiša į valstybės tvar
kymą, juo pilnesnė yra demo
kratinės tvarkos struktūra. ■ 
Bendruomenė, kur nuosavybės 
skirtumas ir apšvielos nevieno-* 
durnas didesnis, ten labiau nu
stoja vertybių bendrumo su-j 
pratimo. Pavyzdžiu reikia pa
imti Amerikos plutokratiją.

Amerikoj tik ačiū nuosavy-' 
bės, pelno skirtumui ant demo-l 
kratinės konstitucijos pamatų 
išaugo turtuolių plutokratija. 
Bet ar fašizmas siūlo kokią re
forma? Teisėta valstybė turi 
būti normos veiksnys. Italijoj 
fašistai vietoj bevalės normos 
jvede benormę valią ir vietoj 
bejėgės teisės įvedė beteisę jė
gą. Konstituciniu atžvilgiu fa
šizmas yra absoliute monarkija. 
Kadangi fašizmas neturi jokios 
teisės, jis pasilaikė karalių tai 
teisei užmaskuoti. Karaliui pa
likta teisė tik gegužės kiauši
nius perėti, tuo tarpu diktato
riaus pasekėjams įgalioti vei
kia “aukščiausioji fašistinė ta
ryba“. Kadangi fašizmo galia 
paeina iš viršaus ir laisvės bei 
lygybės teisės yra tokios galios 
varžymas, tai fašizmas visas 
tas teises panaikino.

Ką tad diktatūra pastatė vie-| 
ton savo panaikintų teisės ga
rantijų? O gi, vadinamą “ži
novų parlamentą“, sukratytą j 
paties diktatoriaus ranka iš į-1 
vairių valdininkų ir korporacijų į 
bei sindikatų. Tačiau ir korpo-i 
racijos ir sindikatai čia ni^ko| 
nereiškia, nes neturi savo gy-1 
venimo nei jokio balso, o yra! 
tų pačių valdininkų valdomi ir 
varomi pildyti ne savo o valdi-' 
ninku valią.

Su nuolat augančiomis vals
tybės išlaidomis kraštas nebe

gali lenktyniuoti, ir šalis gyve
na dalinai į ateities sąskaitą. 
Diktatųros palaikymui reikalin
gų milicijos, policijos ir šnipų 
armijos ne mažėja, bet nuolat 
didinamos. Kiekviena didesnė 
ir mažesnė vieta turi būti ap
statyta fašizmui ištikimų valdi
ninkų ir tarnautojų, pradedant 
nuo ofisų, baigiant sindikatų, 
biurų vedėjais ir “valdybomis“, 
laikraštininkais ir profesoriais, 
kuriems tačiau niekas netiki nei 
jų beklauso.

Kame gi gludi fašistinės val
stybės “tvirtumas“? Tik tame, 
kad ji, nežiūrint į visų elemen
tų supuvimą ir pagedimą dar 
laikosi? Bet tokiu budu yra 
“tvirta” kiekviena diktatūra, 
nes viena ir kita pajėgos ir te
roro dėka laikosi tol, kol tik 
laikosi. Dar fašizmas mėgsta 
girtis radęs “idealę“ demokra
tizmo formą, “centralizuotą de
mokratiją“, “liaudies valstybės 
formą” ir t.t. Bet tas tik paro
do, kad fašizmas pats jaučia 
savo bankrotą ir stengiasi sko
lintis iš demokratybės kad ir 
paviršutinį idėjų pasaulį.

Europos krizini, ieškant ide- 
alio problemų išrišimo, fašiz
mas nieko neo?.vė. Kaip smur
to teknika, kuriai taikus prob
lemų išrišimas yra svetimas ir 
negalimas, fašizmas sudaro tik 
perspėjimą, demokratijai, ir vi
liojantį grobį priešui, kurs pa- 
drasintas netesėtumo pavyz
džiu, pats neteisėtumu planuo
ja tą neteisėtumą pasisavinti.

ną žmogų: Vanagaitį, “Margu
čio” redaktorių, artistą ir kom
pozitorių.

Man rodos, arklių lenktynės 
yra parankiausia lošti, negu 
golfą, nes golfą lošti reikia 
kreivas lazdas pirkti, kurios 
kainuoja apie 50 dolerių. Ir vėl 
mušk bolę, paskui ją vykis — 
tai visgi sunku. O arklių lenk
tynes gana lengva lošt: uždė
jai bėriui dešimtinę ant uode
gos, ir tegul neša. Mat, paskui 
jį bėgti nereikia.

Aukaukit pinigus baduoliams 
kaliniams, streikieriams ir dar 
visokiems “varguoliams” tik 
žiūrėkit, kad tie pinigai toliau 
nenueitų nuo Halstcd stryčio, 
tarpe 31 ir antros gatvės.

— Pustapėdis.

Na, 'aš manau pridėkit tam 
moters kiaušui dar 1000 metų, 
nes visuomet moterys įpratę dė
tis jaunesnėmis.

KIRPYKLOJE

skustuvu traukosi, ramina:
— Sėdėk ramiai, tamsta. Tai 

geriausias skustuvas: grynas 
plienas.

Tur būt dėlto, — atsako 
kankinamasis, — man iš akių 
ir žiežirbos lekia!...

jus labai pavargę.. Jums, vlštiek 
reikalinga susilaikyti visiškai 
nuo galvos darbo.

Ligonis: — Bet juk aš tada 
pražuvęs, daktare! — aš esu 
barberys.

PASTABĖLĖS
Pasižiurėjus į kunigus ir į 

komisarus, tai tikri dvynukai: 
kunigai nežiūri koksai žmogus 
butų, bile jiems dešimtinę duo
da tai jie vadina doru kataliku.

Tas pats ir su “vilniškiais“ 
ar “laisviškiais” komisarais: 
jeigu iš kur nebūt prisiunčia 
jiems aukų keletą dolerių, tai 
jie sako, kad tokiam ir to
kiam miestely darbininkai “ne
snaudžia”, ir liepia imti pavyz
dį kitiems iš jų.

Tai, kaip matot, tavorščiai 
komisarai ir beždžionę susipra
tusia vadintų, jeigu tik toji tu
rėtų. pinigų.

Kipras Petrauskas jau trys 
metai į Ameriką važiuoja ir 
dar neatvažiavo. Man regis, ar 
jis tik nepasivėluoja ant laivo. 
O antra, ką gi jis čia Ameri
koje veiks? Kas nori išgirsti 
Kiprą dainuojant, tai tegul va
žiuoja į Lietuvą. O užsimokė
jęs 10 litų už bilietą tai jau 
šiur išgirs. Gi Amerikoj rei
kės mokėti kokius penkius do
lerius. Taigi pamąstykite kiek 
sutaupyti galima!

% M I— --«■»■ ■■ Į. ■■

Kiek aš žinau, tai Ramova 
savo atidarymui turės dzim- 
džius — keturias asabas, vie

JUOKAI
MOTERS METAI

Kirpėjas, matydamas, kad jo 
klijentas skutamas atšipusiu

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

Aš nežinau, kas pasidarė Bo
stono “Rimbui”, kad nepasiekia 
Chicagos. Gal, sakau, nutrau
kė pusiau be kapodami? (jau 
pasiekė — Rep.).

Pas viena ponią atėjo pagar
sėjęs profesorius. Poni norėda
ma svečių tarpe pasirodyti dp- 
siskaičius išmintingo profeso
riaus paklausė:

Ar skaitėt p. profesoriau, 
kad Egipte rastas moters kiau
šas, turįs 3000 metų?

Patariame
Tuojau Užsisakyti

CHRYSLER
1930 Model

arba

PLYMOUTH
Chrysler.automobiliai yra atsižymėję sa- 
vo gražumu, stiprumu ir greitu bėgimu. 
Patartina tuojau užsisakyti Chrysler, 
1930 metų modelį arba Plymouth — nie
kuomet nesigailėsit.

M. J. Kiras
Motor Sales Co.

3207-9 So. Halsted St. '

Gydytojas: — Taip, matyt,

Veltui demonstracija jūsų namuose.

Pašaukite:

nei 
su
ra-

IIEMLOCK 8400, 
- arba-----  

LAFAYETTE 3171

4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė
Brighton Bark

M. KEŽAS, Vedėjas

Peoples Furniture Komy. Krautuvėms
APRŪPINTI JŪSŲ NAMUS SU

Atwwer Kent
NEW

SCREEN-
* 4

UID 
RADIO

u kabinetu ir su
Atwater Kent

Electro-Dynamic
Spykeriu

Jauskite jo jėgą!
Pastebėkit jo balso tyrumą!

ĮSOS šalies žmonės žino, kad 
resnios muzikos neaplaikysite 

su jokiu kitu radio lygios kainos 
nauju Atvvater Kent Screen Grid 
dio. Ateikite persitikrinti. Abiejose 
Peoples Furniture Kompanijos Krau
tuvėse yra labai platus pasirinkimas 
šių setų, pilnai įrengti dailiuose kabine
tuose įvairių didžių, madų, ir baigimų, 
už labai žemas kainas.

Lengvus Išmokėjimai Yra 
Suteikiami Visiems

2536-40..W. 63rd ST. <5 MAPLEW000 AVĖ.

2536-40 W. 63rd St.
Marųuette Park

J. NAKROŠIS, Vedėjas
moša
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Jau mačiau filmoje 
Naujienų pikniką

Atydos prašome
Antradieny pietums esu 

Bridgeporte. Sutinku adv. A. 
Olj. Jis “Margučio” ofise kalba
si su “ponu” redaktorium.

—Heilo! sakau, kas gero? 
Kaip filmos?

—Važiuojam pažiūrėt, šian
dien apie 4 vai. po piet maty
sime.

—Gerai. O kaip su įžanga?
šiandien veltui, o “Ramova” 

teatro, atidaryme 3 dol. kainuos'. 
—Kodėl taip brangiai?

Matote, samdau paveikslą, 
filmas, pasamdžiau simfonijos 
orkestrą, samdau artistus, tai 
viskas sudaro didelius iškaščius, 
o žmones noriu pavaišinti gera 
ir gražia programa. Tikietus 
nupiginau iki 3 dol. Kipras 
Petrauskas tuo tarpu negali at
vykti. Tikietu kainos visur te-v • v
atre po 3 dol., tik garbingose 
ir geriausiose vietose bus po 5 
dol.

Puiku. Po 3 dol nėra bran
gu. Manau bus abu vakarai ku
pini.

Koki abu? Tik vienas 18 
rugpiučio.

—Negalimas daiktas! Dary
kite du. Matote kiek žmonių 
buvo “Naujienų” piknike. Visi 
norės save matyti. Be to, Brid- 
geporto biznieriai vieną vakarą 
išpirks patys. Darykite du.

Pažiūrėsiu. Kol kas važiuo
jam j miestą. Jurgelionis su 
Vanagaičiu atvyks apie 3 vai. 
Sudarysimi pietus.

VAKACIJŲ REI
KALINGUMAS

Viduriu netvarka ne vienam su
gadino vakacijas. Vasara mums rei
kia šiuo tuo paakstinti jaknas, re
guliuoti vidurius, išvalyti kraują. 'i
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra geriausia 'pajrelba. Imk jo tris 
sykius dienoj, puse valandos prieš 
kiekviena valgi. Pabandyk jo šian
die!

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
A .a tiį'ųfi&t.a t y m o , 

e KONTRAKTOR1US +
4556 So. Rockvvell St.. Chicatro. III

r^DRESi V OEZ AININIM A S

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. eor. Lake St.

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Mieste filmą žiūriu
Paskirtas laikas atėjo. Sėdim 

nelyginant Lietuvos mažuty 
miestely kino salėj. Mes keletas 
ir keli. Aparatas birbia. Po 
šimts pypkių, nugi scenoje ma
tau musų gražuoles. No. 1, 2, 
3, 4 ir t. t. šaiposi, kraiposi, 
juokauja susikibusios musų 
gražuolės lietuvaitės. Pats neti
kiu savo akims'. Nežinau ar aš 
piknike, ar “muvis”.

Aparatas sukasi. O štai ir 
daugiau vaizdų. Matau minią. 
Per ją grūdasi muzikantai su 
maršu, vedini gražuoles į “stei- 
čių”. žymontas su Augustina- 
vičium veda.

Daug pažystamų veidų. Rip- 
kevičius tvarko publiką. Ten 
pat ir Puišis savo “figūra” at
laiko besigrūdančią minią. Vie
ni juokauja, kiti ploja, treti 
skrybėlės mėto. Veidai visų 
linksmus. Gražias merginas pa
matę vyrai negali nustovėti. 
Ženočių moterys kiek liūdnes
nės'. Kitiems plojant, net ran
kas sulaiko...

Sekantis vaizdas filmoje, 
“Naujienų” pikniko publika. 
Tūkstančiai žmonių. Juokas ima 
į juos žiūrint. Visi taip ir tai
kosi papulti į “muvis”. Kitas 
gal pirmą ir paskutinį kartą.

Ko ten nematai ?! Rankos 
ploja, skrybėlės laksto, kitas 
merginą kilnoja, trečias vaiką 
(tame vaizde mačiau keletą 
bridgeportiečių su linksma šyp
sena ir tarpe jų Bakševičių su 
“plike”), ketvirtas moteriai po 
smakru kutena, dar kitas mė
gina savo merginą, bučiuoti, 
tai kitas vėl rimtai usus suka, 
paškiaus prasijuokia, skrybėlę 
pakelia ir mandagiai sveikinasi.

Moterėlių visokių matai: pra
dedant šimtą, baigiant 400 sva
rų. Nekurios veidus malevojasi, 
pauderį ant nosies deda, kitos 
bučki siunčia — visokių vaizdų.

Sekantis vaizdas — baliotų 
skaitymas. Matau Maskaliuną, 
Augustą, Valančių, Jurgelionie- 
nę, Al. Bačiūnų. Visi skaito, 
skubina gražuolę išrinkti.

Štai ir gražuolė. Užjuosia jai 
kaspiną su parašu “Miss Naujie- 
nos-Ramova”. Tą juostą užriša 
pereitų metų “N-nų” pikniko 
gražuolė. Mergaitės džiaugsmo 
pilnas “muvis”. Taip jau links
mutė, patenkinta!...

Po to parodoma visos ketu
rios', gavusios dovanas. Jurge
lionis su Vanagaičiu ką tai už
sirašė. Paveikslas buvo rodomas 
net 3 kartus.

Manau niekas neiškęs neatsi
lankęs į “Ramovą” atidarymą 
pamatyti savęs “artisto”.

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
adv. A. Olis s'ugabiai ruošiasi 
mus pavaišinti 18 rugpiučio. Iš 
pasikalbėjimo patyriau štai ką: 
matysime “Desert Song” (pui
kų scenos veikalą) su vitapho- 
nu, girdėsime Chicago Little 
Simphony orkestrą su dirigen
tu Dash, kuris be klasinių ku
rinių pagros lietuvių liaudies 
dainų, poupurį, “Vilnių”, akom
panuos musų artistui-komikui 
A. Vanagaičiui keletą dainų, pa
dainuos Chicagos Civic Operos

mi, kad nespėji viską pamatyti, 
o pamatyti yra labai daug.

Rep.

North Side
Apiplėšė lietuvi

Trečiadienio vakarą, rug
piučio 7-tą, du northsidės ne
kalti berneliai sumanė pavand- 
ravoti, ir maršuodami gatvė
mis užėjo į vieną saldainių 
krautuvėlę, kame rado ir pro- 
gresistę. žinoma, jie gerai iš- 
sigėrė ir, atlikę visas ceremo
nijas, jau vėlu laiku išėjo na
mo.

Beeinant namo, juos pasitiko 
trys džentelmonai. Vienas pa
kišę vienam musų bernelių piš- 
talietą panosin ir liepė stovėti 
ir nejudėti. Kiti du pagriebė 
antrąjį už gerklės ir tuoj pra
dėjo kišenius tikrinti. Suradę 
juose 70 dolerių, pinigus pasi
ėmė. O kas aršiausia, tai kad 
dar už pinigus jie įspyrė musų 
berneliui į tą vietą, iš kur ko
jos digsta, ir liepė eiti namo ir 
vėlai gatvėmis nevaikščioti. 
Pirmojo gi bernelio kišeniai li
ko visai neliesti. Džentelmonai 
tur būt numanė, kad jo kiše- 
niuose buvo tik septyni centai.

Taigi patartina northsidės 
berneliams vėlai nakčia nevai- 
kštinėti ir tiek daug pinigų 
nesinešioti. —žvalgas.

Dženitorių mitingas
Rugpiučio 5 d. adresu 6201 

Kimbark Avė., Woodlawn, 
Dženitorių Kliubas turėjo su
sirinkimą. Susirinkime tarpe 
kita ko nutarta atlankyti Oak 
Forest prieglaudos lietuviai.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.

vėliausi ir reriauai Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi rydytne Chroni
škų. Nervų. Krau
jo. Odos. Inkstų, 
Pūsles, Slapimoal ir 
visų Privatinių Ligų. Specialia lydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakU k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
uitikrtnimas. kad
pacientai bu u rydo- specialistas

mi veiksminga, ir sėkmingai. Jo Įma
nia mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ISmokčjlmai. IA prie
žasties jo imamos žemos mokestiee, ser
gančiam ncbčra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai te
laikoma. Tai neuždeda jokiu iA jūsų pu- 
sčs prievolių. Neatidėliokit. bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

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

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdle 10 iki 5, Ned6- 
liomis 10 iki 1 vai. po plet. Panedfl- 
liais, Seredomls ir Subatomis valandos 
yra prallfintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

artistas H. Preston prologą iš 
Pagliaci (ir musų Vanagaitis 
dainuos operos arijas su orkest
rą!...), paporys juokų, padai
nuos dainelių Vanagas-Vana- 
gaitis, paskutiniu kart matysi
me gyvas gražuoles ir “Miss’ 
Ramovą”, kuriai bus įteiktos 
dovanos — 100 dolerių. Maty
sime “muvis”, matysime save, 
tai ko daugiau reikia. Tokio 
programo mes nematėme ir ne
matysime.

Chicagiečius raginu matyti 
tik save ir tai jums bus amži
na atmintos.- Stengkitės išanks- 
to įsigyti tikietus. Gerb. Oliui 
patariu dar kartą padaryti du 
vakaru: subatos ir nedėlios va
kare. Į vieną vakarą nesutilps 
publika.

Džiaugiuos pirmas pamatęs 
save “muvis”, ką patariu ir 
jums. Matysite koks milžiniškas 
piknikas ir kiek daug draugų 
ir pažystamų turite.

Nuo savęs pastabėlę duosiu. 
Teatre rodykite tą pikniko fil
mą bent du kartu. Leiskite sa
ve susipažinti. Filmą taip įdo-

Tam dalykui išrinkta komisija 
susižinoti maž daug kiek ten 
randasi lietuvių ir kaip paran
kiau juos atlankyti. Kliubas 
tam tikslui nutarė paaukoti 
$10.00. Tečiaus jei pasirodytų 
tokios sumos mažai, tai lanky
tojai pasižada kiekvienas nuo 
savęs dar paaukoti.

Iš raporto paaiškėjo, kad 
•buvusis išvažiavimas Forest 
Forest Preserve miškuose da
vė gryno pelno 42 dol. su cen
tais.

Rezignavo iždo sekretorius 
Laurinas Andrijauskas; jo vie
ton išrinktas Račkauskas. Lau
ryno Andrijausko rezignavimo 
priežastis neaiški tuom, kad 
netikėta ir staigi. Tūli mano, 
kad jis rengiasi su savo jauna 
pačiute jprasišalinti medaus 
mėnesiui praleisti. Jo vieta ta
po užpildyta Račkausko.

Nutarta taipat tarti nuošir
dų ačiū Juozui Budrikui už da
vimą vienai dienai troko ir ki
tiems visiems, kurie bent kiek 
aukavo ką nors. Prisirašė du 
nauji nariai.

Be to, buvo agituojama tver 
ti SLA. kuopą. Susirado grupė. 
Nutarė kreiptis j SLA. sekreto
rių. todėl reikia tikėtis, kad 
Woodlawn ^pielinkės lietuviai 
greitu laiku turės SLA. kuopą.

—Gvaizdikas.

Lietuvių republikonų 9 var- 
dos kliubas, sakoma, atšaukęs 
savo išvažiavimą, kuris turėjo 
įvykti rugpiučio 18 dieną Wild- 
wood miškuose. Atšaukimo 
priežastis esanti ta, kad nepa
kenkti Golden Star kliubo iš
važiavimui, kuris rengiamas 
taipjau rugpiučio 18 dieną, bet 
Glenwood miškuose, sporto 
naudai. Bravo, kliubiečiai, rem
kime visi sportininkus.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis šiandien, rugpiučio 10 
dieną, turės naktinį išvažiavi
mą (outing) Crete farmoje — 
ten, kur Golden Star kliubo iš
važiavimas buvo.

Dr-stė D. L. K. Gedimino 
rengia pikniką 26 dieną rugpiu
čio Washington? Heights miš
kelyje, prie 107 ir So. May St.

Roseland
-<___ _

Pereitą sekmadienį, rugpiu
čio 4 dieną, Draugystė Brolių 
ir Seserų turėjo pikniką Glen- 
wood,,Ill. Piknikas pavyko la
bai gerai. Svečių ir narių i 
'pikniką buvo atsilankiusių 
daug. Tikimasi, kad draugystei 
liks gražaus pelno.

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

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

R. C. A. Radiolas.

Dykai išbandimas jūsų pačiu namuose.
Tel. Boulevard 4705

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

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, naujų ir senų lumberj, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popierų, malevų, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimų stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house).

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

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

Remkite Gerą
Lietuvį Policistą

Joseph Mitchell
(Star 3484)

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

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

ktas policistu—detektivu.

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai j Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III.

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.

L_________________ -

Golden Star kliubo išvažia
vimą, kuris įvyks rugpiučio 18 
dieną, visi roselandiečiai, o 
ypač biznieriai, rengiasi pa
remti. —N.

Kodėl Laukti Paskutinės Minutės?
Kodėl Neturėti Sau Šilimos Laiko?

Kodėl Mokėti Daugiau Pinigų Vėliau
Skubiuoju Sezono Laiku?

Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes
nio. Įsitaisykit apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 60 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 
veikti tuojau.*
Pašaukit mus telefonu arba atlankyki! musų ofisą, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap
svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai- įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
net iki dviejų metų.

Taigi neatidėliokit ilgiau. Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia.
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą. 

t

Mės paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutąupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankyki! mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šį patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit rcikiamon vieton.
Musų vieta yra amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-6644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai
Musų South Chicago Skyrius randasi prie

9300 Commercial Avė. Tclefona’s.gVinZ d4e85?rtamen,us
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MEKSIKA PROGRESUOJA

nas socialistas sėdėjo kongrese, susidedančiam iš re- 
publikonų ir demokratų, jo kalbos būdavo atidžiai iš
klausomos visų atstovų. Ir šiandie, jam mirus, jį mini 
su pagarba ir tie, kurie nesutikdavo su jo politinėmis 
pažvalgomis.

Per visą savo gyvenimą jisai buvo kovotojas ge
riausia šito žodžio prasme — kovotojas, kuris visomis 
savo pajėgomis gindavo savo nuomonę, nepaisydamas, 
kad jam dėl to reikėtų ir nukentėti. Kaip gilaus proto 
žmogus, jisai, kartą įsitikinęs į socializmo idėją, nesi- 
blaškė, nemainikavo savo principų, bet iki mirties pasi
liko tai idėjai ištikimas ir jo gyvenimas buvo pašvęstas 
tam, kad ji kaip galint plačiau pasklistų.

Šiandie sunku pasakyt, kokiais keliais ateityje vys
tysis socializmo judėjimas Amerikoje — ar jisai augs 
po dabartinės Socialistų Partijos vėliava, ar gal jisai 
susiformuos Darbo Partijoje, panašioje į Anglijos or
ganizaciją. Bet Viktoras Bergeris visuomet bus mini
mas, kaipo didžiausias socializmo pionierius Amerikoje.* t 1

ris į gatvę, juos pasitiko A- 
kelaitis ir užklausė: ‘Ar čia 
nėr policijos?’ Liuda šiuos 
žodžius suprato, kad juose 
negerumai slepiasi, ir davė 
žingsnį atgal. Staiga Akelai
tis iš vieno kišeniaus išsi
traukė ilgą peilį, o iš kito— 
revolverį ir sušukęs: ‘Išmė
ginsi! ‘Rytojaus’ ranką’, šo
ko peiliu nudurt Liudą Šve
dienę... Staiga į tarpą 
lio ir Liudos atsistojo 
Markevičius ir Liuda 
tarpu spruko trepais
tyn šaukdama: ‘Policija! Po
licija!’ Kada budelis taikfc 
peiliu nudurt Liudą, iš kitos 
rankos leido revolverio šūvį 
į Bronių švedą; bet kadangi 
budelis revolverį perdaug ar
ti prikišo prie Broniaus vei-

bude- 
Jonas 
tuom 
aukš-

do, tai pastarasis suspėjo 
budeliui suduoti į krutinę 
‘boksą’ ir 'kulka nuėjo pro 
šalį. Tada budelis po šio ne
pasisekimo leidosi bėgti, o 
šalia jo praviromis durimis 
nervingai trukčiodamas va
žiavo tas pats autas-tacimet- 
ras. Budelį ėmė vytis išėjęs 
iš salės policistas Alvares, 
Markevičius ir L. ir B. Šve
dai. Kada budelis pajuto at
sivejant, tai autas visu grei
tumu nuvažiavo toliau, o bu
delis mėgino peilį paslėpti 
prie vienų durų stovėjusio j 
basuros dėžėj, čia jis buvo 
sulaikytas ir peilis prie jo 

• akių atrastas.”
Tai ve kaip kovoja leninizmu 

apkvaišinti “revoliucionieriai.”

Meksika rengiasi išleisti naują baudžiamųjų įsta
tymų kodeksą. Kaip praneša telegrama > iš Meksikos 
Miesto, tame kodekse prezidentas Emilio Portes Gil iš
braukė mirties bausmę.

Tai yra pagirtinas žinksnis. Panaikindama mirties 
bausmę, Meksika stoja j eilę labiausia civilizuotų ir pa
žangių tautų. '

Apžvalga}
AMERIKIEČIAI LIETUVOJE

TOKI FANATIZMO VAISIAI

Argentinoje lietuviai komunistai taip pat yra su
skilę į priešingas frakcijas, kaip Amerikoje ir kitur. 
Šio “Naujienų” numerio Apžvalgoje skaitytojai gali pa
siskaityt apie tai, kaip tos frakcijos kovoja.

Pasirodo, kad prieš buvusius savo vienminčius “re- 
guliarė” komunistų frakcija kovoja jau net peiliais ir 
revolveriais. “Baltušninkiniai”, kaip rašo atsimetusios 
srovės organas, “Darbininkų Tiesa”, bandė nušauti B. 
Švedą ir peiliu nudurti jo žmoną.

Tai yra dar vienas įrodymas to, kad bolševikiškas 
komunizmas žmones ne šviečia, bet paverčia aklais, 
žiauriais fanatikais.

Kauno laikraščiai rašo daug 
apie SLA. ekskursiją, parvyku
sią Lietuvon, ir apie jos vadą, 
p. S. Gegužį. “L. Aide”, pav. 
aprašyta pietus Lietuvos vieš
butyje, kurie buvo iškelti ame
rikiečių pagerbimui, ir atpąsa- 
kota turinys kalbos, kurią pa
sakė SLA. prezidentas. Oficio
zo reporteris, žinoma, priduo
da jo kalbai savotišką spalvą, 
pabrėždamas tai, kad p. Gegu
žis su savo žmona buvo pas 
Smetoną, kuris juodu “labai 
gražiai priėmė ir labai nuošir
džiai kalbėjosi.” ^‘Magary- 
čioms” tas reporteris bando,

patiems save varžyti* Taip 
jau mes stebimės, kad mus, 
jūsų užjūrio brolių, laikraš
čiai kartais nepasiekia ad
resatų ir net ‘Tėvynė’, sako, 
buvusi sulaikoma. Na, žino
ma, tikimės, kad visoki ne
normalumai yra laikinas da
lykas ir jus susitvarkysite 
kaip tinkami.”
Kiekvienas supranta, kų lai

kraščio korespondentas ir p. 
Gegužis norėjo pasakyti tuo 
žodžiu “n'enormalumai.” Bet 
tautininkų' teriojamoje Lietu
voje šiandie aiškiai kalbėti ne
galima.

Amerikoje būdamas, SLA. 
prezidentas galėjo reikšti savo 
nuomones be jokios baimės. G 
sugrįžęs į Lietuvą, jisai turi 
visą laiką būti atsargus, kac 
už kokį nors žodį “tautiški” 
žvalgybininkai prie jo neprisi-

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

ir skai- 
pagelba

VISI I AMERIKĄ

Amerika pasidarė lyg kokia “pažadėtoji žemė” vi
sam pasauliui. Kas negali į ją atkeliaut ir čia apsigy- 
vent, tas stengiasi bent pamatyt ją ir pasirodyt joje. 
Kiek jau visokių aeroplanų bandė iš Europos perskristi 
per Atlantiko okeaną ir pasiekti Amerikos krantus — 
vieni laimingai, kiti ne.

Prieš keletą dienų jau trečiu kartu aplankė Ameri
ką milžiniškas vokiečių dirižablis, “Graf Zeppelin”. Da
bar Amerikon lekia per Sibirą bolševikų aeroplanas 
“Strana Sovietov”. Lekia Amerikon ir trys šveicarų la
kūnai, per Paryžių ir Lisboną.

Visus, kaip magnitas, traukia į Ameriką jos — 
auksas.

pasiremdamas p. Gegužio kal-^ kabintų, 
ba, paversti jį ir “tautininku 
plačia šio žodžio prasme.”

“L. Žinios” įdėjo ilgą pasi
kalbėjimą su p. Gegužiu, ku
riame pastarasis papasakojo 
daugiausia apie savo organiza
ciją ir jos istoriją. Apie as
meninei SLA. prezidento pa- 
žvalgas liaudininkų dienraštis 
šitaip painformuoją savo skai
tytojus:

“Savo pažiūromis gerb.
Stasys Gegužis' yra Ameri
kos sandarietis, atseit, 
Lietuvoje demokratas 
valstietis liaudininkas.”

Nemalonus dalykas, kad a- 
merikiečiai, tiek daug prisidėję 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo, mato Lietuvoje to
kių pat priespaudą, kaip rusų 
carizmo laikais!

ARGENTINOS KOMUNISTAI 
KĖSINOSI NUŽUDYT SAVO 

BUV. DRAUGUS.

čia

PEIKIA DIKTATŪRĄ

IŠTRUKĘ Iš FAŽIZMO NAGŲ

Trys stambus Italijos visuomenės darbuotojai tik- 
ką pabėgo iš Lipari salų, kur juos buvo ištrėmęs dikta- 
toriusJVIussolini, ir rado prieglaudą Paryžiuje. Jie yra 
prof. Carlo Rosselli, Emilio Lussu ir Francesco Nitti.

Jie nėra koki revoliucionieriai, savo krašto priešai 
arba bolševikai. Jie yra daugiaus ar mažiaus liberališko 
nusistatymo žmonės, kuriems rupi tik, kad Italijoje bu
tų atsteigta demokratinė tvarka. Už tai diktatūra jų 
neapkenčia, ir jie tapo suimti ir be teismo išgabenti į 
salas, kuriose siaučia maliarija ir kitokios ligos.

Ištrukę iš Mussolinio nagų, šitie asmens dabar, ži
noma, visam pasauliui išpasakos per spaudą fašizmo 
šunybes. Todėl jų pabėgimas yra skaudus smūgis juo
dajai Italijos diktatūrai.

VIKTORAS BERGERIS

Šiandie laidos Mihvaukee’je Amerikos socialistų 
vadą, Viktorą L. Bergerį, kuris mirė už trejeto savai
čių po to, kai jį sužeidė .gatvekaris.

Keistu budu praranda savo gyvybę jau antras žy
mus Amerikos socialistas. Prieš keletą metų visai pa
našiai žuvo New Yorko Meyer London: jam beeinant 
skersai gatvę iš didžiojo miesto knygyno, jį suvažinėjo 
automobilis. Kai automobilis jį parbloškė, jisai dar tu
rėjo knygą po pažaste.

Victor L. Berger ir Meyer London buvo viehintėliai 
socialistai Amerikoje, kuriem teko būt išrinktiem į 
Jungtinių Valstijų kongresą. Iš jų dviejų Bergeris buvo 
stambesnis asmuo.

Jei kurį vieną asmenį galima laikyti ištiso visuo
menes judėjimo steigėju, tai Bergeris buvo Amerikos 
socializmo tėvas. Jo pastangomis tapo įkurta dabartinė 
Amerikos socialistų partija; jisai įsteigė vienintelį so
cialistų dienraštį anglų kalba Amerikoje (Milwaukee 
Leadex) ir įtraukė į socialistinį judėjimą eilę žmonių,' 
kurių vardai pasidarė garsus šiame krašte (pav. Debs).

Berger buvo vienas labiausia apšviestų žmonių 
Amerikoje, todėl su jo nuomone skaitėsi ne tik draugai, 
bet ir priešai. Per ilgus metus, kuomet jisai vienui yie-

Užklaustas, Hą Amerikos 
tuviai maną apie politikos 
dėtį Lietuvoje, p. St. Gegužis 
taip atsakė “L. Žinių” kores
pondentui:

“Lietuviai amerikiečiai, rė
mę materiališkai ir morališ
kai savo tėvynę, be abejo, 
tur būt niekas nenuginčys, 
turi bent moralinės teisės ir 
šį tą čia jums patarti, padė
ti. Juk Lietuvos pagrindan 
lietuvių amerikiečių yrą pa
dėta didelė ir tvirta plyta, 
kuri paremta ne tik doleriais, 
bet ir tokiomis idėjomis, ku
riomis mes laisvos demokra
tinės šalies žmonės gyvena
me. Bendrai lietuviai ame
rikiečiai labai nepaiso, ku- 
rios sroves valdžia Lietuvo
je butų, tik svarbu, kad ji 
butą teisėtu budu išrinkta, 
gintų Lietuvos nepriklauso
mybę ir vaduotų senąją sos
tinę Vilnių. O kokią valdžią 
jus, Lietuvos žmonės, išsi
rinksite — jūsų pačių daly
kas. Lietuviams amerikie
čiams vis tiek, bet tik kaip 
reikiant bus tvarkomi Ne
priklausomos Lietuvos reika
lai.”
Korespondentas paklausė 

SLA. prezidento, ar amerikie
čiai reaguoja į “pasitaikančius 
tėvynėje nenormalumus,” 
gavo tokį atsakysią:

“Taip. įMes į įvairius įvy
kius gyvai reaguojame ir 
kalbame, rašom, kad viską 
čia jus į normalią tvarką su- 
grąžintumėt ir nelaikytumėt 
kiti kitų kokiais didžiausiai® 
priešininkais. Amerikos gy
ventojui, kur laisvės konsti
tucijos garantuotos, atrodo 
keisti visoki nenormalumai 
ir .jūsų čia karo būtis, cen
zūros ir kiti prasimanymai. 
Atrodo, kad nei šis nei tas!

lie-
pa-

ir

Kova tarp Argentinos lietu
vių- komunistų jau eina ne tik 
plūdimais, bet ir peiliais.

Prieš kiek laiko iš komunis
tų organizacijos Argentinoje 
pasitraukė jų laikraščio “Ryto
jaus” Redaktorius, Bronius 
Švedas, ir jo žmona, Liuda 
Švedienė. Juodu įsteigė savo 
laikraštį, “Darbininkų Tiesą”. 
Kiek tuodu laikraščiu vienas 
ahtrą iki šiol, niekino ir plūdo, 
tai ir apsakyt sunku. Bet “Dar
bininkų Tiesos” 11-tam nume
ryje įdėta tikrai sensacinga 
žinia, būtent, kad “ ‘Rytojaus’ 
banditai kėsinosi nužudyt ‘Dar
bininkų Tiesos’ leidėjus.” *

Ilgam straipsnyje pasakoja
ma, kaip vienas Akelaitis, arti
mas komunistų “Rytojaus” 
štabo bičiuolis, nakties metu 
šoko su peiliu rankoje nudurti 
Liudą Švedienę ir šovė iš re
volverio į jos vyrą. Piktadarys 
bandęs paskui pabėgti, bet po
licija jį sumavusi ir dabar ei
nąs bylos tardymas, l’asikesi- 

nimas aprašytas šitaip;
“Apie 3 valandą nakties, 

Liuda ir Bronius (švedai), 
atsisveikinę pažįstamus drau 
gus, pasiruošė eiti namo (iš 
Lietuvių 
liaus, 
kartu
draugas, neseniai iš Lietuvos 
atvažiavęs, Jonas Markevi
čius. Jų ruošimąsi 'eiti na
mon pastebėjęs Akelaitis— 
pirma jų nusileidimo trepais 
į gatvę. Tuoj paskui Akelaitį 
išėjo namon Liuda, Bronius 
ir Jonas. 'Ties durimis sto
vėjo autas-tacimetras, kurio 
durys buvo truputį praviros, 
o pro jas buvo matyt sė
dint 5 vyrai, trys gale ir 
vienas prie šoferio; gale sė
dėjo: Jonušis, kuris dirba 
prie ‘Rytojaus’; Baltušnin- 
kas, ‘Rytojaus’ administrato
rius, ir Andriuška, Akelaičio 
žentas; šoferio ir sėdėjusio 
prie šoferio nebuvo galima 
suspėt pažint, bet nujaučia
ma, ir kai tikrai sužinosim, 
paskelbsim, kas jie toki. Ka
da ėjusieji išžengė pro du-

(Tęsinys)
žvaigždėms fiksuoti 

tyti nepavaduojama 
yra fotografija. Viena maža
plokštelė, gaunama per kiek ge
resnį teleskopą talpina savy po 
500'000 žvaigždžių, kurioms su
skaičiuoti reikia mėnesių, metų 
ir ištisų gentkarčių. 1900 me
tais dar mokslas težinojo apie 
30 žvaigždžių tolumą, ’ dabar 
jau žino virš 2000. Apart aiš
kių žvaigždžių susekama vis 
nauji ir nauji miglynai. Teles
kopais ir fotografijomis jau vi
sai gerai išstudijuota vadina
masis Paukščių Kelias, kuriame 
be miriadų žvaigždžių rasta ke
li šimtai tūkstančių miglynų. 
Artimiausi tokių miglynų yra 
20,000 šviesos metų, o tolimes
nieji ir po 200,000 šviesos metų 
tolumo... Kiek tai bus mylių?...

Apie 15 metų atgal dangaus 
žemėlapis^ sudarytas iš fotogra
fijų, turėjo apie 1500 milijonų 
žvaigždžių, dabar jau jų priau
go ligi 40 bilijonų, žvaigždės 
apskaitliuojamos nufotografuo
jant mažiausius dangaus skly
pelius, ir skaitant visas žvaigž
des nuo pirmojo ligi 21 didumo. 
21 didumas yra pats mažiausis, 
už kurio joks teleskopas mažes
nio nebeįmato. Ir tačiau 21 di
dumo žvaigždė teturi vieną 
šimtamilijoninę dalelę šviesos, 
kokią turi pirmo didumo žvaigž
dės.

Susivienijimo ba- 
N.” Red.). Su jais 

išėjo jų pažįstamas

Jei imti galvon dar tas galy
bes žvaigždžių, kurių dar ne
mato musų teleskopai ir kurias 
kada nors pamatys, tai jokie 
skaičiai nebegalės išreikšti. No
rint pačiam suprasti žvaigždžių 
skaičių, reikia paimti nikelinį 
penktuką ir ištiesus kiek gali
ma ranką, laikyti prieš Paukš
čių Kelią. Ta vieta, kurią nike
lis padengs, turi apie 15 milijo
nų žvaigždžių... Bet jei į tą ni
kelio plotą dar paimti nemato
mas žvaigždes, tai ir tas taškas 
turės nebesuskaitomus žvaigž
džių milijonus.

Toliau reikia atminti taš 
žvaigždes, kurios arba dar ne- 
išaugo ligi to laipsnio, kada pra
deda šviesti, arba jau užgeso. 
Tokių tamsių žvaigždžių buvi
mas susektas. Kiekviena kelin
ta šviesioji žvaigždė turi po vie
ną kitą tamsų sankeleivį. Ir 
tęs tamsiosios žvaigždės labai 
dažnai yra tokio didumo, kad 
užėjusios už šviesiųjų jas už
temdo, visai taip, kaip žemė už
temdo mėnesį, patekusį į žemės 
šęšėlį. Tokių tamsiųjų žvaigž
džių skersmatis labai dažnai 
yra lygus ar didesnis saules 
skersmačiui, o saulės skersma
tis yra 865,000 mylių ir turi 
masę 830,000 kartų didesnę už 
musų žemę.

Koks gi pačių žvaigždžių di
dumas? Chicagoš universiteto 
profesorius A. A. Michelson su 
100 colių teleskopu išmatavo 
vieną .paprasčiausių žvaigždžių 
Betelgeuse, Oriono konsteliaci
joj. Pasirodė, kad jos skersmas- 
tis yra 300 kartų didesnis už 
musų saulės. Visa tos žvaigždės 
įtalpa yra arti 30 milijonų kar

tų didesnė už musų saulę. Bri
liantinė raudona Antares žvaig
ždė, šalimais Skorpiono žvaigž
dyno, turi įtalpą apie 40 mili
jonų didesnę už musų saulę.

Erdvių ir pasaulių matavimas
Pozicijos astronomija ištyrė, 

kad visos žvaigždės yra saulės, 
tokios kaip ir musų arba mili
jonus kartų didesnės, ir kad jų 
išrodantis didumas ar mažu
mas paeina nuo jų atstumo. Iš
tyrė taip pat, kad visos žvaigž
des yra sugrupuotos j tam tik
ras tvarkingas sistemas, neap
sakomo tolumo nuo viena kitos 
ir tačiau visos sistemos bc^a^ 
liniai izoliuotos. Toki atskiri 
žvaigždynai vadinami galaksiš- 
komis sistemomis arba atski
rais pasauliais. Iš to išvesta, 
kad universas' yra lyg koks be- 
kraštinis vandenynas, pilnas ne
suskaitomų archypelagų, saly
nų.

Musų pačių salynas, Galaktiš- 
koji Sistema arba Paukščių Ta
kas, kuriam priklauso ir musų 
pąsaulis arba musų saulės siste
ma, turi daug bilijonų žvaigž
džių. Tos musų sistemos skers- 
mastis (diametras) nustatomas 
apie 200,000 šviesos metų, o 
gilumas' apie 20,000 šviesos me
tų. Visa ta sistema sukdamosi 
su neapsakoma greity be (po 
250 mylių per sekundę), apsi
suka kartą per 150,000,000 me
tų. Musų saulė y*ra labai toli 
nuo musų Galaktinės Sistemos 
centro ir priklauso vienai, taip 
sakant, tolimos užkampiuos' pro
vincijos žvaigždžių grupei. Mu
sų matomasis Paukščių Takas 
yra musų sistemos krantas. Į 
jį mes žiūrime per nepabaigtas 
žvaigždžių pripildytas gilybes, 
ir dėlto tas Takas mums atrodo 
lyk kokia šviesi juosta skersai 
dangaus.

Ištyrusi musų pačių Galakti- 
nę Sistemą astronomija ėmėsi 
tirti svetimąsias. Pradžioj buvo 
nuojva akim užmatomi keli ma
žučiai miglynčliai. Išradus ’t-e- 
leskopą jų surasta keli tūkstan
čiai. Dabar jau su 100 colių te
leskopu pasiekiama 10 milijonų 
tokių miglynų. Jos visos’ yra 
spirališki (grąžto pavidalo), 
sforiški (apskriti) ir tam pa
našus symetriški kūnai toli už 
musų Paukščių Tako sistemos. 
Nuodugniau jau išstudijuota 7 
tokios ekstra-galatiškos migly
nų sistemos ir rasta, kad jos' 
nuo viena kitos ir nuo musų 
sistemos randasi atstu per 100,- 
000 ligi 1,500,000 šviesos metų, 
jų skersmasčiai turi po 4,000 
ligi 45,000 šviesos metų ilgumo, 
o jų šviesumas' yra nuo 20 ligi 
500 milijonų kartų didesnis už 
musų saulės šviesumą. Patys 
tamsiausieji '(išblyškę) migly- 
nai yra daugiau kaip 100,000 
kartų blyškesni už visų blyš
kiausią žvaigždę, kokią galima 
matyti nuogomis akimis, ir 
randasi nuo musų tolume pa
prastai apie 200 milijonų švie
sos' metų. Tai jau yra riba, to
liau kurios musų net astrono
mijos priemonės nebesiekia.

Visi tokie miglynai, kaip jau

sakyta, yra nauji milžiniški 
žvaigždynai, daugelis tų migly
nų . žvaigždžių yra po 60,000 
kartų šviesesnės už musų sau
lę, reiškia ir tiek jau didesnės. 
Bet už kokių 4 ar 5 milijonų 
šviesos metų tolumo net skais
čiausios žvaigždės nebegalima 
išskirti iš miglos. Tai yra kol 
kas žvaigždžių astronomijos to
limiausia riba, kur galima at
skirti (Skaitytojas nei vinutei 
neprivalo užmiršti, kad vienas 
šviesos metas yra tolumo 6,000,- 
000,000,000 mylių). Visos uni- 
verso distancijos spėjama apie 
tuksiantį milijonų šviesos me
tų.

; Tie žodžiai, berods, lengvai 
ištariami, bet jų prasmes jo
kia matematika nebegali išreikš
ti. Tai yra lygu amžiams amži
nųjų ir begalinei beribei. Bet 
kad, ir kaži kaip norėtum per- 
sistatyti tas laiko ir erdvės be
ribes, musų galvojimo budu nė
ra jokios galimybės. Jau žiūrė
dami į tuos miglynus, kurie 
randasi kitoj pusėj musų Pauk
ščių Tako, mes matome įvykius 
ir paveikslus iš senų praėjusių 
amžių, žiūrėdami į erdvūs gel
mes, mes žiūrime į praeities is
toriją, Žiūrėdami į artimiausią- 
ją žvaigždę, mes žiūrime į ke
lis šimtus metų atgal; artimiau
sias žvaigždžių miglynas, vadi
namas Magellano debesis yra 
matomas tokiu, kokiu jis buvo 
100,000 metų atgal; mums ži
nomojo universo pakraščiai da
bar mums matomi <taip, kaip jie 
ištikro buvo 200 milijonų metų 
atgal, arba Anglių periode... čio
nai laikas ir erdvė tampa ne
beatskiriami ir kur vienas per
toji nueina, ten kitas jau grįž
ta. Todėl einant Einšteino teo
rija, visa ką mes vadiname lai
ku ir erdve, yra savotiška spi
ralė, kurios linijos niekuomet 
neeina tiesiai, bet vis ratais, 
kaip patys žvaigždynai, kaip pa
čios žvaigždės ir kaip pats mu
sų gyvasis gyvenimas.
Kūrybos procesas amžinai eina

Matome net nuoga akim įvai
rių spalvų žvaigždes. Raudono
sios žvaigždės skaitomos dar tik 
pradedančios savo žvaigždes 
amžių. Teorija rod|), kad jos 
per ateinančius įhilijonus metų 
laipsniuotai trauksis ir karštės, 
pereidamos geltonų, tada baltų 
ir galop mėlynų heliam žvaigž
džių šviesą; tada jos bus savo 
karjeros aukštumoj, po kurios 
vėl pradės grįžti per baltą, gel
toną ir galop rausvą išgęstan- 
čią. Todėl ir dabar matomosios 
yra vienos dar jaunos, kitos pa
čiame amžiuj, kitos jau perse- 
nusios.

Tokiu pat amžinosios tvarkos 
įstatymu gimsta ir miršta išti
si žvaigždynai. Milžiniški mig
lynų vingiai, spiralės pamažėl 
aškina savo rankų išlaukinėse 
regi jose pavienes žvaigždes, kol 
toms miglynų rankoms susijun
gus, pradeda reikštis dideli 
žvaigždžių spiečiai. Jei tose 
spiralėse eina gimimo ir augi
mo evoliucija, tai iš pasirodžiu
sių žvaigždžių šviesos ir spalvos 

spėjamas paties žvaigždyno am- 
zis. Bet toks apskaitliavimas 
neturi jokios prasmės, nes vie
nos žvaigždės, kaip ir musų 
saulės amžius turi būti skaito
mas bilijonais metų, tad žvaig
ždynų, galaksų sistemų evoliu
cija turi tęstis aeOųus motų, ko 
jokia kalba negali išreikšti.

Kosmiškų spidulių išradėjas 
prof. R. A. Millikan eksperi
mentais įrodė, kad pasaulių kū
ryba (tvėrimas) eina ne pačio
se žvaigždėse, nei tose vietose, 
kur yra susirinkusi medžiaga, 
bet pačioj erdvėj, vadinamoj 
“tuščioji erdvė”. Jis tą teoriją 
išvedė iš elektronų į atomus su
sijungimo teorijos. Prof. Milli
kan susekė, kad į musų žemę 
nuolat, vienodu tempu iš visų 
pasaulio kraštų ateina savotiš
ki spinduliai, jo pavadinti “kos- 
miški spinduliai”. Tie spindu
liai reiškia energijos bangavi
mą elektronams besijungiant į 
atomus. Atomai jau yra pamati
nė idealinė medžiagos vienata. 
Tad jis išveda:

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į

mėnesio Jk Kiselio svetainėje, 
4625 So. Paulina st. Ligoniams 
pašalpas ji išmoka greitai ir 
be jokių kliūčių. Vertėtų 
sienis priklausyti prie 
draugijos.

Dar bus ir laimėjimas.
ris turėjo būti 6 dieną baland
žio, bet dėl uždarymo svetainės 
neįvyko tą dieną.

Visi kviečiami atsilankyti į 
išvažiavimą.

Kviečia Komitetas.

VI
ŠTOS

ku-

Town of Lake
Draugystė Garsus Vardas 

Lietuvių rengia išvažiavimą į 
valdžios miškus priešais Lietu
vių Tautiškas kapines.

Išvažiavimas atsibus rytoj, 
rugpiučio U dieną.

Draugai ir pažįstami yra 
kviečiami atsilankyti, o busite

s!

Roseland
Goldcnstariečiai vėl siekiasi 

prie čempionato
Taipgi ši draugystė yra nu

tarusi priimti naujus narius tą 
dieną už dyką, t. y. be įstojimo 
mokesties. Ši 
vuoja Town of 
j e geriausia už 
apie 400 narių,
yra apie $10,000.

Draugystė Garsus Vardas 
Lietuvių nerengia parengimų, 
tad ir garsinimų jos nematyti

draugystė gy- 
Lake apielinkė- 
visas. Ji turi 
o turto kasoje

Vietinis anglų savaitraštis 
“The South End Reporter” su
organizavo beisbolo lygą iš 
vietinių keturių jauktų. Bū
tent, Golden Star, Fernwood, 
West Pullman ir Sadock and 
Adelman jauktų.

Panaši lyga buvo suorgani
zuota praeitą vasarą. Golden 
Star jauktui pasisekė laimėti

Šiais metais visi 
t stiprus, 

' todėl sunku numatyti, kuris

laikraščiuose. Bet dabar ji ža- čempionatą, 
da pradėti veikti, ir šis yra jos jauktai atrodo gana 
pirmas išvažiavimas šiemet. | todėl sunku i

Šiame išvažiavime taipjau IJU čempionatą laimės, 
bus duodamos dovanos tiems ”
draugams, kurie nėra sirgę per 
dešimtį metų. Bus dar progra
mas—žaismės, lenktynės, vir
vės traukimas ir duodamos do
vanos laimėjusiems.

Muzika po vadovyste J. Žu
ko.

Draugystė laiko mitingus 
kas pirmą panedąlj kiekvieno

sai j Bridgeportą. 25 dieną lie
pos kūnas laidotas.

Bet 26 dieną liepos Račkus 
sugrįžo. Pasirodė, kad jisai, 
Račkus, buvo patekęs nesusi
pratimui su policija ir tapo nu
teistas 60 dienų kalėti. Po teis
mo susirgo ir buvo paguldytas 
ligoninėn. Dabar, 60 dienų pra
slinkus, jisai išėjo iš ligoninės 
ir sugrįžo namo. Reiškia, pa
laidota lavonas kito žmogaus.

Porai dienų praslinkus, Rač
kus vėl dingo iš namų. Vėl duo
ta policijai žinoti. Ir ši dabar 
išnaujo pakvietė musų lietu
vius, su kuriais Račkus gyve
no, atsilankyti į pavieto lavo- 
nynę. šie, atsilankę, rado Rač
kaus lavoną tikrai.

Kas atsitiko? Rugpiučio 4-tą 
dieną Račkus važiavo gatveka- 
riu ir prie Archer ir Central 
avenue jisai išlipo iš gatveka- 
rio. Tuo laiku ant jo užvažia
vo automobilius. Račkus tapo 
sumaltas, o automobilius pa
bėgo.

Ir ve, šiandien Mataušas Ra
čkus laidojamas antru kartu, 
bet jau tikrai fiačkus. šiaip 
ar taip, o pasirodo, kad iš mir
ties nagų pasprukti negalima.

—Reporteris.

jūsų gyvenime. Taippat svei
kinu Joniškiečių Kliubo narius. 
Veliju laimingai darbuotis lab
darybės ir kultūros darbe. Kat
rie turite tėvelius, brolius, se
seris ar šiaip gimines Lietuvoj, 
katrie išgalite, tai pasiųskite 
jiems keletą skatikų, nes jie 
labai biedni it reikalauja jūsų 
pagelbės. Išbalę ir balti jų 
plaukai, o ant veidų žymus aša
rų takai, kas link visuotinų au
kų, tai patariu prisilaikyti, nes 
biednuomenė mažai jų mato.

Oras šiais metais nėra pras
tas, bet nėra ir geras. Naktys 
labai šaltos. Liepos 8-9-10-11 
dd. siautė didelė vėtra su lie
tum ir ledais, labai nukentėjo 
rugiai. Jeigu šiais metais ne
užaugtų javai, tai butų galuti
nas badas siautės Lietuvai.

Skoliname
Daigus

ant 1-mų ir 2-rų morgičiy. In- 
šurinam (apdraudžiam) nuo 
ugnies, audros; taipgi automo
bilius, rakandus ir tt. didžiau
siose ir geriausiose kompani
jose.
Parduodam American Express 
Money Orderius; priimam ga- 
so. vandens ir elektros bilas 
kasdie. Statom, parduodam 
mainom namus.
'Turinti neužbaigtus reikalus 
I'. Stasiuliu atsilankykite 
mus. Patarsime dykai.

ir

su 
pas

L KORTOM NUKERS J

Real Estate
1405 S. Fairfield Av

2608 W. 47 Street
Phone Lafayette 1083

Pirmas susikibimas už čem
pionatą įvyks sekamą sekma
dienį. rugpiučio 11 d. trečią 
valandą po pietų, Fernwood 
Parke. Loš Golden stariečiai su 
Fernvvood jauktu. Vieta 104 St. 
ir Wallace St.

Roselandiečiai praeitais me
tais su didžiausiu susidomėji
mu sekė lošimus už čempiona
tą. Pažiūrėsime kaip jie į tai 
atsineš šiais metais. —N.

O

Bridgeport
visgi iš mirties nagų neiš

truksi — Mataušas Račkus 
vėl laidojamas

šiandien 2 valandą po pietų, 
iš graboriaus Mažeikos koply
čios, kuri randasi adresu 3319 
Auburn avė., bus laidojamas į 
Lietuvių Tautiškas kapines Ma
taušas Račkus.

Su mirusiuoju Račkum bu
vo pasitaikęs keistas įvykis. 
Jisai prapuolė daugiau, kaip 
pora mėnesių atgal.

Duota žinoti apie tai polici
jai. šie ieškojo Račkaus ieš
kojo bet nesurado. Pagalios lie- 

i pos 23 dieną tapo ištrauktas iš 
vandens lavonas 
žmogaus. Policija,
nia Račkaus prapuolimą, davė 
žinoti tiems, kurie ieškojo jo, 
ir kvietė juos atvažiuoti į pa
vieto lavonbutį, kad pažiūrėti, 
ar ne Račkaus lavonas ištrau
kta iš vandens.

Pakviestieji nuvažiavo. Pa
skenduolio lavonas buvo pa
purtęs, išvaizda pasikeitusi, 
bet labai panaši į Mataušą Ra- 
ckaus. Lavonas pripažinta už 
buvusį Račkų. Pargabenta ji-

paskendusio 
prisiminda-

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

Del žindamu moti- 
nu. Nei vienas ne
gali būti be

Prašykite savo

Dr.B.McNichoias
groserninko arba aptickoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th Su, Chicago

RKFRKSMlNG
GOOD FO* THl

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIAUS ALUS

(NVIGORATIHG
OOO FOA CONVAktSClHTl

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telepihone Indiana Harbor 1627

gos nepriėjau ir jokios dainelės 
balso dar negirdėjau. Jus il
sitės minkštai, ramiai, o as kie
tai ir budriai, nes patalinė iš
mainyta ant kitų daiktų. Jus 
ilsitės apsikabinę šeimynėlę, 
vaikelius, o aš ilsiuos tvirtai 
apsikabinęs šautuvą, nes viso
kių žmonių yra. Vieni geri, ki
ti blogi, vieni iš biednystės, ki
ti iš pašileidimo žudo žmones.

šitą laiškelį rašau Piktužių 
dvare. Paugienės brolio Jac
kaus ganiklose ant žemės gulė
damas, nuo šalčio drebėdamas. 
Bet ką darysiu toliau?

Atsibodo gyventi atskirtam 
nuo pasaulio. Jeigu gyvi busi
me, neužilgo pasimatysime. Ma
nau apie rugpiučio pabaigą su 
jumis, gerbiamieji, pasimatyti.

Tai taip rašo apie Lietuvą 
tas Joniškiečių L. K. Kliubo 
veikėjas. — Joniškietis.

dabar jie visai mane užmiršo 
gilioj senatvėj ir tuose sun
kiuose metuose. Bet aš jiems 
dovanoju ir nieko daugiau iš 
iš jų nereikalauju, kad tik nors 
laiškelį iš kurių galėčiau gauti, 
išgirsti keletą žodelių ir paskui 
ramiai badu numirčiau. Tą pa
tį kalba ir kiti ant apie arti
mus, gyvenančius Amerikoj. 
Taip meilingi broliai ir sesrys.

A^ų, kiaulių ir žąsų labai 
retai matytis. Vieni išnyko 
nuo didelių šlapumų, o kitus iš
plovė, ba neturėjo kuo maitin
ti. Kai dėl žmonių, tai jų mai
stas — duona tiek prasta, jog 
jau nebėgai būti pratesnė. Bet 
ir tos nepilnai. O jau apie 
mėsą nėra ką kalbėti. Sviesto, 
pieno kiek tur, bet tą patį rei
kia parduoti, kad 
kitokių reikmenų, 
sėti neturėjo grudų, 
skolino valdžia.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa- 
phone, Klemeta. Kornetu, Trombone, 
Mandolinos, Gita
ros, Balai a i k o s, 
ant visokiu stygi
niu instrumentu, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas
Lafayette 4787

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelia* ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEEKA 
Naujienos

175» So. Malsted St 
Tai. Rooaevtlt 85Ufl

nusipirkus 
Laukams 

Sėklą pa-Lietuvos varguolių kalbąs į 
Amerikoj esančius sūnūs, duk
teris. |>rolius ir seserys. Priei
na apsamanojęs senelis ir klau
sia, ar ponas iš Amerikos? 
Taip, pasakai. O gal iš Chica
gos? Tuoj pradeda verkti ir 
klausia, ar nežinai, girdi, tam
sta tokio ir tokio. Aš juos taip 
labai mylėjau ir taip sunkiai 
procevodamas auginau, o 'jie 
mane užmiršo amžinai. Štai iš 
kitos pusės prieina susilinku- 
si senelė ir klausia, ar nežinai 
mano sunaus, taip pat ir du'<' 
terš, kurie senai mane užmir
šo. Kol išauklėjau, sunkius 
vargus iškentėjau mylėdama 
saugojau labiau ne savo akies 
lelaitę. Išlaidžiau juos į tą gar
sų kraštą Ameriką sveikus ir 
tvirtus. Iš meilės ir gailesčio

Kaim ietis. — 
darote visokias 
ar negalėtumėt 
kylos išpjauti.

Skaičiau, kad 
operacijas, taiTai dabar galima 

kad katras vienas 
įlindo į skolą pagal žemės didu
mą. Šita skola turi būti išmo
kėta valdžiai per 4 metus.

Prasti popieriai su Joniškie
čių Kliubo paveikslais. Vieną 
palikau Kaune, o kitam nėra 
vietos Jonišky. Turbut parve
šiu namo.

Dabar, meilingi broliai ir se
serys, jus linksmai šią vasarė
lė dalinatės girių kvapu ir 
paukštelių balsais. Jus lanko- 
tete Chicagos kampus ir tvir
tus miškus, o aš lankau Lietu
vos kampus ir kampelius ir sa
manotas bakūžėles. Jus dai
nuoja! ir girdžiat dainų 
balsus, o aš dar prie tos pro-

suprasti, 
ūkininkas Garsinkites Naujienose

THE CHALLENGER.

Phone Calumet 6900

Your proseni car will yiob- 
ably cover tbe cntlro f ir»t pay- 
ment. The H.M.C. Purėliau* 
filan offers the lowest lemu 
available on the balaite*.

Essex the Challenger laimėjo netik vyriausįjj prizą Grand Prize, 
bet taipjau Ansaldo Cup už greitą pradėjimą ir dar šias taures: 
Lyonnais Cup, Pyrertees Cup, Atlantic Cup, Cup of Brittany, Cup 
of Normandy ir Cup of the North.

“Patys musą oponentai buvo nustebinti greitumu, veikimu ir pa
tvarumu Essex the Challenger”, sako M. Lamy, Paryžiaus dis- 
tributorius. “Mes neturėjome jokio mažiausio mechaniško keblu
mo laike viso Tour”.

Tas pat patyrimas, tekis pat patvarumas rankose 200,000 savi
ninką padarė Essex the Challenger visur žinomą kaipo “Patva
riausi- šią metą Automobilią”. ‘

DOVER, S'uper-Six komercinis karas, v dabar jau gaunamas.

WEST (Confiniicd) 
S. & B. Motor ShIch Corp. 
3804 W. KooRCvelt Road 

Vh» Buren 4910 
J(18. Slngcr Motor Sales 

1428 KooRevelt Road 
Monroe 0319 Hayinarket 0912 
Sullivun-Morgan Motor Sales 

4701 WaRhlngton Blvd. 
MansHeld 2414 

and 6201 W. 22nd St. 
Benvyn 2171 

Schellenbeiger Motor Sales 
0028 W. 22nd St. Cicero 1887

SOUTH

Ajax Auto Company 
7800 Stony IhIiiiiiI Avė. 

Saginuw 1400 
SOUTH (Continned) 
Burke Motor Sales 
3012 Archer Avė. 

Lafayette 0160 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Michigan Avė. 
Pullman 7300 

Halsteil Hudson-KRHev Cn. 
7023 IlalRtcd St. Trlangle 0341 

Herbert Motor SaleN 
7420 Cottage Orove Avė. 

Viuceonet, 6716

W ide Choice of Color 
at no extra cost 

*695

4

Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis Joniškiečių

Kliubo sekretorius aplaikė laiš
ką vieno darbštaus Joniškie
čių Kliubo nario, kuris dabar 
vieši Lietuvoje, štai kaip jis 
rašo:

Malonus drauge, sveikinu ju
mis linkėdamas visokio gero kruvinom ašarom apveAiau; o

Automobilių pasauliui tapo pilniausia įrodytas didziausis pa
tvarumas ir geras veikimas Essex the Challenger 15 dienų 
lenktynėse garsiosiose “Tour de France” rungtynėse. Du 
dalyvavę Essex užbaigė lenktynes be jokios pabaudos, toli 
pralenkdami kitus skaitlingus dalyvius iš brangiųjų Ameri
kos ir Europos automobilių

HUDSON MOTOR CO MPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė.

NORTH
Bucklnghain Motors, Ine.

3918 N. Damen Avė.
Lincoln Avė. at Irving Park

Blvd., Bueklngham 2310
Hudson Motor Co. of Illinois 

Kvanston Branch 
1820 Kidge Avė.

Sheldrake 2300 Unlverslty 720
Hudson Motor Co. of Illinois

North Slde Branch 
G209 Broudway 
Sheldrake 7210 

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė.

Keystone 3400 
and

4040 N. IVcstern Avė.
North'lVest Hudson Co.

6710 Olmstead Avė.
Edison I*urk. III. 
Newcastle 3100
A. W. Person

Illghland Park, III.
Highland Park 2492

Plainondon Motor Co. 
4824 Sheridan Road 

Longbeach 1818
Portage Perk Hudson Co. 

4101 - Mlhvaukee Avė. 
Pullisade 1800

Kreipkis j artimiausią pardavėją
WKST 

Benvyn HikIhoii-Ehrpk Co. 
3140 Oak Purk Avė. 

Benvyn, III. 
Benvyn 301 

Crandall Motor Car Co. 
439 Mudlson St.

Ouk Purk. III. Kuclld 0917 
Crandull Motor Car Co. 

of Mayvvood
01 Lake St. at First Avė.

Maytvood. III. Muywoo<l 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

I.ogan S<|iiare Brunei) 
2647 Mihmukee Avė. 

and 
2401 LoRun Blvd. 

Spnillding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkvvay Brunei) 
3308 W. North Avė. 

Alhany 4010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

West Slde Brunch 
8910 Ogden Avė. 

Lawndule I 
Lyons Motor 
8027 Ogden 

Lyons 7121 
l’aragon Motor 
6991 W. Di Vision St. 

Coluuibia 6070

0011
' Sales

Avė. 
Lyonn. 
Car Co.

II!.

SOUTH (Contlnuod) 
IIcbert-Tomple Motor Sales 

8948 Commerclal Avė. 
Rcgent 4082 

Hendricks-Mitehell Motor Sales 
0200 laike Park Avė. 

Falrfai 0820*6 
Heyne Motor Sales 

0104 S. Aihlund Avė. 
Proepect 7016 

Hudson Motor Car Co., of 
Illinois 

Wentworth Avė. Brunch 
7141 Wentworth Avė. 

Trlungle 0900 
Mldvvny Corporation 

6044 Cottage G rovė Avė. 
Falrfux 4810 

Juck 1‘erlmun Motor Sales 
6727 S. Western Avė. 

Heniloek 6637 
S. & R. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
Vincennes 6808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914 
B. L. Shaver Co. 

619 Holnnan Avė. 
Haiiunoiul so 

Haiuoiond. luti.



NAUJIENOS, Chicago, ID. šeštadienis, rugp. 10, 1929

i Tarp Chicagos
I Lietuvių

ryte, 10 vai., bus koronerio ty
rinėjimas. Laidotuvės bus pir
madieny, rugp. 12 d. Laidotu
vėms patarnaus graborius' A. 
Masalskis.

Du lietuviai užmušti 
automobilių

Vakar nuo žaizdų aplaikytų 
nelaimėse su automobiliais pa
simirė du lietuviai.
- Vienas jų Kazimieras 
lauskas, 55 m. amžiaus, 
nęs prie 5128 Emerald
žuvo automobiliui, kuriuo jis 
važiavo, susidūrus su gatveka- 
riu prie 75 ir Cottage Grove

Kaz- 
gyve- 
Ave.,

Kitas žuvęs nelaimėj lietuvis 
yra bridgeportietis Franciškus 
žibąs, 37 m. amžiaus, gyvenęs 
prie 3334 South Morgan St. 
Pereitą sekmadieni einant sker
sai gatvę prie 32 ir Morgan gat
vių j j suvažinėjo vieno grabo- 
riaus, nuo 38 ir Stale gt., auto
mobilius. Sužeistąjį nuvežta St. 
Paul ligoninėn, kur vakar ir 
pasimirė. Velionis buvo neve
dęs. Kūnas pašarvotas A. Ma
salskio koplyčioje, kur šiandie

PRANEŠIMAI
EXTRA MITINGAS šv. Ma

rijos parapijos įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 11 d>, 1929, 12:20 vai. 
po pietų, parapijos svetainėj, 
3501 So. Union Avė.

Visi nariai ir simpatizatoriai 
esate užkviečiami atsilankyti. 
Reikalas nepaprastai svarbus. 
Kviečia klebonas S. Linkus ir 
Komitetas.

Roseland.—L. Scenos Myl. Ratelio 
naktinis basket išvažiavimas įvyks 
šeštadieny, rugp. 10 d., Doerscher 
Grove, Črete, 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 s^ptintadieųy, rugpiu
čio 11 d., Beverly Hills. Pradžia 1 
vai. po pietų. Gerb. SLA. nariai ir 
visi geros valios lietuviai atvykite į 
šį puikų ir nepaprastą šešto Apskri
čio išvažiavimą Dviejų SLA. jau
nuolių kuopų, basebolo jauktai los 
kontestinį gemį už įsigijimo bran
gios dovanos. Taipgi dalyvaus iš 
Grand Rapids, Mich. jaunuolių base
bolo tjmas. Viskas yra kuogeriau- 
siai prirengta, taip kad atsilankė bu
site pilnai patenkinti. Visi dalyvau
kime, bukime ir matykime šį olim
piadą. — Komitetas.

Bridgeport. —• Teisybės Mylėtojų 
Draugystės susirinkimas įvyks nedė- 
liop 11 d. rugoiučio (Aug.) 1-ma 
vai. diena Mark White Sųuare*svet. 
Visi nariai jr narės, kurie esate už
silikę su mokestimis, ir kurie ne
esate pridavė savo nauju antrašų 
malonėkite neatbūtinai atsilankyti ir 
sutvarkyti dalykus.

— Raštininkas St. Narkis.

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

— Sekr. Joe. Dabulski.

Draugija Lietuvos Ūkininkas ren
gia basket pikniką, kuris įvyks ne
dėlioję, rugpiučio 11 d., šalyj Stick- 
ney Park, Lyons, III. miškelyj. Visi 
nariai su savo draugais ir draugė
mis kviečiami dayvauti ir smagiai 
pasilinksminti. — Komitetas.

SI,A 36 kp. jaunimo Dailės Choro 
naktinis išvažiavimas įvyks šešta
dieny, rugp. 10 d., Justice Parke 
(Suromskio darže). Visi kviečiami 
dalyvauti. —Komitetas.

Draugystė Dr, Vinco Kudirkos 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
šeštadieny. rugpiučio-August 10 d., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rl 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, rast.

Roseland. — Rytoj, rugp. 11 d. 
Golden Stariečiai tiirės pirmą susi
rėmimą už čempionatą, loš basbolą 
su l'ernvvood jauktu, Fernwooo Fark, 3 vai. po pietų. —N.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri_ 
koje laikys susirinkimą 10 d. rug- 
piučio, 7:30 vai. vakare, Bagdono 
svet., 1750 
malonėkite

Bagdono 
S. Union avė. Draugai, 
pribūti į susirinkimą.

Raštininkas.

išvažiavimas su dova- 
Lie- 
ruą- 
Lai- 
kas 
ga_

SLA. 6-to Apskričio 
Olimpijada Įvyks 

rytoj
Beverly Hills

Kaip jau visiems yra

keletas žymesnių 
su kuriais mums

ir 
vei- 
vi-

žino
ma, rytoj įvyksta kalbamo Ap
skričio išvažiavimas, kuriame 
bus laimėjimai įvairių dovanų 
už išplatintas serijas.

Komisija su valdyba dirba 
sutartinai, kad tik padarius šį 
išvažiavimą sėkmingą ir nėra 
mažiausios abejonės, kad taip 
bus, nes šis išvažiavimas tai 
bus SLA. jaunimo kuopų spor
to skyrių pirmas pasirodymas 
po Apskričio vėliava. Kitaip 
sakant, tai bus SLA. sporto 
Olimpijada. 4 baseball jauktai 
dalyvaus lošime. Prie to turė
sime svečių, nes grupė sporti
ninkų atvažiuoja iš garsaus 
Grand Rapids, Mich. — SLA. 
60 kuopos basebolininkai 
kartu 
kėjų,
siems bus labai malonu susi
pažinti. Todėl kviečiame visų 
priklausiančių Apskričiui, taip 
ir nepriklausiančių . kuopų vei
kėjus atvykti į kalbamą sporto 
Olimpijadą, nes tai bus nau- 
jienybė ir skaitlingas pasirody
mas musų jaunimo, organizuo
to po SLA. vėliava sporto srity. 
Pasirodykime kuoskaitlingiau- 
sia, suteikim padrąsinimą mu
sų jauniems sportininkams ir 
veikėjams.

Sporto lošiai prasidės 1 vai. 
po pietų. Tad nesi v ei 11 ok i t — 
bukit laiku.

Taipgi norim priminti, kad 
visi kuopų veikėjai, kurie tu
rite paėmę serijų platinimui, 
malonėkite priduoti serijų šak
neles, žinoma, vienkart ir pi
nigus. Serijas ir pinigus galė
sit priduoti sekantiems: 
sijos pirm. p. Vaišvilai, 
sekr. p. Semaškui arba 
pirm. p. Geo. Stungiui,
priims vietoj iki 4 vai. po pie
tų, o vėliaus prasidės serijų 
traukimas.
—Varde Komisijos ir Valdybos

Geo. J. Stungis, Pirm.

Komi- 
Apsk. 
Apsk. 
kurie

Atsišaukimas į vi
suomenę reikale 
Šerno paminklo

“Lietuvą” 
moksliškas

aplinkybių
Dėdė

Linksmas 
nomis dykai. Rengia Amerikos 
tuviu Piliečių Kliubas nedčlioj, 
piučlo 11 d. Svilainio farmoj. 
mėti dovaną tas turės progą, 
dalyvaus išvažiavime, Tikietus 
lės gauti pas komitetą ant vietos iš
važiavime. —Komitetas

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dalioj, rugpiučio 11 d., 1 vai. po 
pietų, parko svetainėj, ant 29 ir 
Halsted St. Visos narės malonėkite 
pribūti laiku. —V. Kazlauskas, rašt.

Seniaus Cbicagoje per dau
gelį metų ėjo savaitinis laik
raštis “Lietuva”, .kuris buvo pla
čiai skaitomas ir skaitytojų mė
giamas. Jo rašyba buvo leng
va ir visiem Suprantama. Jame 
tilpdavo straipsniai, žinios ir 
moksliški raštai. Tą laikrašt 
leido p. A. ()!szewskis, o laik
raščio redaktorium buvo Juo
zapas Adomaitis — dėdė Šer
nas. Daug metų praėjo, laikai 
persimainė; dedjeis šerno ge
riausios ir skaisčiausios dienos 
praplaukė kaip upės vanduo, 
prie plunksnos, 
minėtą laikraštį — 
ir rašanlt įvairias 
knygas.

Delei tam tikrų
laikraštis nustojo ėjęs. 
Šernas neteko vietos, neteko al- 
gosi, mitoko materialės para
mos. Išeikvojęs visas savo ge
riausias spėkas prie laikraščio 
ir rašymo knygų, netekęs svei
katos, netekęs vietos, greitai 
nupuolė dvasioje, ir diena po 
dienos ėjo silpnyn, menkyn, ne
žinodamas iš kur ateis ryto
jaus duonos kąsnis. Keli arti
mesni. dėdės šerno draugai, per 
ilgą laiką, kas savaitė paau- 
kodavo jam po kelis dolerius 
kambariui ir maistui, ir tokiu' 
bud u šiaip taip tas musų senu
kas palaikė sielą savo kūne.

Vieną dieną, nors sergantis 
ir silpnas, dėdė Šernas apleido 
savo kambarį, išėjo pasivaikš
čioti, kad gavus kiek šviežio 
oro, ir daugiau nebegryžo. Po
licija rado dėdę šerną besėdin
tį ant šaligatvio, sergantį, nu
silpusį, beveik be žado. Nega-

lodama išklausti, kas ir iš kur 
jis yra, pųlicija dėdę Šerną nu
gabeno į Oak Forest, į vald
žios ibiednųjų įstaigą, kur po 
kelių sąvaičių ieškojimo jis ta*- 
po atrastas kelių rūpestingų as
menų. Iš čion jis liko perkel
tas į privatinę ligoninę, kur po 
kelių savaičių sunkios ligos už
migo amžinu miegu. Mirtis 
prašalino dėdės šerno visus rū
pesčius, vargus, skausAuis ir 
kentėjimus. Taigi msitoite, bro
liai lietuviai, koks tai buvo li
kimas musų brangaus raštinin
ko, senelio dėdės šerno, kuris 
pašventė savo visą gyvenimą 
lietuvių tautos labui.

Pasklido žinia, kad dėdė šer- 
n:is mirė. Minios žmonių lan
kė šermenis ir apgailestavo jo 
mirtį. Šimtai įvairių luomų 
žmonių dalyvavo laidotuvėse— 
darbininkai, profesijonalai ir 
biznieriai. Prie kapo prakailbo- 
se pasakyta labai daug apie dė
dės šerno nuopelnus, kiek daug 
gero jis yra padaręs Amerikos 
lietuviams savo moksliškais raš
tais ir kokį didelį nuostolį jo 
mirtis padarė lietuvių tautai- 
Tas tiesa, gryna tiesa, bet kiek 
iš musų ir kaip ilgai atminėm 
tuos jo brangius nuopelnus? 
Visai neilgai, greitai pamiršom.

Karstą įleido duobėn, šaltą, 
žemelė priėmė dėdę Šerną savo 
glėbin amžinam atilsiui; paly
dovai išsiskirstė, ir tie puikus 
ir gražiai skambanti žodžiai, 
prie kaipo pasakyti, išaukštinan
ti dėdės Šerno nuopelnus, pasi
liko tik žodžiais. Dėde šernas 
tapo užmirštas. Kapas apaugo 
žolėm, susilygino su žeme, iš
nyko iš akių ir atminties, nie
kas apie tai nesirūpino. Praėjo 
metas, ir kitas, bet vis niekas 
nesirūpina, niekas nieko neda
ro. Galų gafte atsirado asmuo, 
kuris pradėjo rūpintis pastaty
mu paminklo dėdės /Šerno at
minimui, ir jo pastangomis su
sitvėrė Šerno Fondo Komitetais 
rinkimui aukų. Tas asmuo yra 
Stasys Grisius, ne profesijona- 
las ir ne biznierius, bet darbi
ninkas, darbštus, sąžiningas 
tuvis patriotas. Ačiū jam 
tai.

Šerno Fondo Komitetais su
vo bendradarbiais jau surinko 
pusėtinai aukų, bet dar tik pu- 
ąę reikalingos sumos apmokė
jimui už '.pastatymą užsakyto 
paminklo. Reikalinga dar kita 
tiek, ir pakol reikalinga suma 
nebus sukelta,, tol nebus ga
lima užbaigti pradėto darbo. 
Buvo manyta paminklą užbaig
ti ir atidengti rugpiučio mėne
sį, bet dėlei stokos pinigų ati
dengimas atidėtas iki rugsėjo 
15tai dienai, kad surinkus dau
giau aukų padengimui nedatek- 
liaus.

Gerbiami tautiečiai ir tautie
tes! Mes Amerikos lietuviai su
mirkome už milionus dolerių 
Lietuvos bonų; sukrovėme šim
tus tūkstančių visokiom ben
drovėm neva Lietuvai atstaty
ti; prisipirkome ant gražios po- 
pieros spausdintų su auksinėm 
•antsp^udom abeji^inos vertės 
visokių šėrų; suĄejomie tūk
stančius dolerių įvairiems čion 
atvykusioms aukų rinkėjams ir 
šiaip visokiems įvairiems, įvai
riausiems tikslams, beit pasta
tymui paminklo tam musų •bra.n- 
girm vargdieniui seneliui, dė- 
c’iei Šernui, kuris mums ame
rikiečiams parodė kelią šviesy
bės savo raštais, mes gailiamės 
ir pavydime kelių dolerių. Ar
gi musų širdys taip sukietėjo 
ir atšalo, kad jau negalime ar
ba nenorime sudėti keletą tūk
stančių dolerių tokiam garbin
gam tikslui? Ar mes jau ant 
tiek subiednėjome, kad negali
me dolerį kitą paaukoti 
pagirtinam projektui?* Aš 
nau, kad ne. Kasdieniniai 
venimo reikalai tik tuom
išstūmė iš musų minčių šį svar
bų dalyką, ir tik reikiai primi
nimo, o vartai duosnumo vėl 
atsidarys musų širdyse ir pa
statysime tam musų garbingam 
seneliui tinkamą jNiminklą, ku
rį jis savo literatiškais darbais 
yra pilnai užsipelnęs-

Todelgi draugijos, kliubai, 
organizacijos ir pavieniai asme
nys kiek kas išgalėdami, auko
kite tam garbingam tikslui. Ju-

su aukos yra labai reikalingos, 
ir reikalingos tuoj aus, idant 
butų galima užbaigti ir iškil
mingai atidengti paminklą rug
sėjo 15tą dieną šių metų. Au- 
kokim, ir kitus raginkim auko
ti šiam labai garbingam tik
slui. Aukas siųskite komiteto 
raštininkui sekančiu antrašu: 
S. K. GRISIUS, 6'228 So. Sac- 
ramento Avė., Chicago, III.

Su pagarba,
Adv. Jonas Bagdziunas-Borden.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas 

(Bridgeporte)

Rugpiučio 5 dieną, 10:30 v. 
vakare, lietuviški vagiliai api
plėšė J. Kijauskj Bridgeporto 
kolonijoje. Jie atėmė iš Kijaus- 
ko pinigais apie $26, laikrodė
lį apie $100 vertės, daimanti- 
nę spilkutę iš kaklaraiščio ver
tės $25 ir numovė nuo piršto 
auksinį žiedą. J. Kijauskas ėjo 
pas savo draugą Ūkelį į užeigą 
Auburn avė.

Romeliai užpuolė jį, persi
metę ant žemės ir apipiešė, net 
ir kelnes perplėšė. Mat, Kijau
skas nenorėjo pasiduoti berne
liams.

Kai kuriuos Bridgeporto mo
terėlės buvo surengusios kiek 
laiko atgalios siurprais parę 
Kijauskui ir nupirko auksinį 
žiedą dovanoms. Dabar lietuviš
ki bumeliai atėmė tą dovaną, 
žinoma, įteikusios dovaną mu
sų lietuviui moterys labai ap
gailestauja to žiedo.

—Pasaulio Vergas.

nežino ką daryti su savo- pini
gais, tai trauk juos devyni!

Bet štai anądien kilo klau
simas, kurio išsprendimas atsi
dūrė teisėjo Fisher kambary
je. 'Prokuroras Svvanson nutem
pė šunų lenktynių lauko už- 
laikytojus pas teisėją. Jisai 
tvirtina, kad betuoli ant šunų 
nevalia. Kaltinamųjų advoka
tai tuomet pakėlė klausimą: o 
kodėl valia betuoti ant arklių?

Buvo nurodyta, kad dėjimas 
belų ant arklių Illinois valsti
joj esąs legalizuotas, t. y. pri
pažintas įstatymų, o dėjimas 
betų ant šunų nepripažintas.

Tuomet vėl iškelta klausimas, 
kode! arklys ’esąs geresnis už 
šunį. Nurodinėta, kad šuva esąs 
gudresnis už , arklį, kad jisai 
esąs greitesnis, nei arklys ir 
tp. 'Pagalios, kaip tvirtas argu
mentas prieš šunų -lenktynes, 
nurodyta ve kas: kai šunys ren
giama lenktynėms, lai jiems 
duodama vyti gyvą zuikį, kas, 
žinoma, labai įkaitina juos. Bet 
kai eina lenktynės pjublikai su
sirinkus, taį šunys veja elek-

šioje byloje nuosprendį iš
neš teisėjas Fisher ateinantį 
ketvirtadienį.

Gal kapos algas 
kytojams

D.

mo-

tarybav

lie
ti ž

sa-

tam
m-a»-

laik

$21,000,000 iš gasolino 
taksų

Gubernatoriaus paskirtoji ko
misija gasolino- taksoms priim
ti praneša, kad ji tikisi turęti 
į porą metų apie $21,000,000. 
Tie pinigai busią sunaudoti vie
škeliams taisyti. Jau sudaryti 
planai keliams taisyti. Taisy
mas kaštuosiąs apie $28,000,- 
000.

paliepė jam atiduoti pinigus. 
Noroms nenorom s Downs tu
rėjo persiskirti su pinigais. Bet 
ir plėšikai ne viską pelnė. Da
lykas toks, kad l>owns padavė 
savo draugui vežti dalį pinigų, 
būtent $4,700. Plėšikai, maty- 
ty, to nesitikėjo. Tokiu 
Do'\vns neteko tik $2,300, 
tus išgelbėjo.

būdu 
o ki-

Stengiasi panaikinti 
gatvekarių bildesį

Nušautas policijos 
šininkas

vir-

Chicagos gatvekarių kompa
nijos pasamdė Illinois univer
siteto profesorių J. K. Tut- 
hill’ą surasti priemones, idant 
pašalinti bildesį, kurį daro gat- 
vekariai.

Perdaug tarnautojų 
miesto taryboje

Nušautas EJmvvood parko po
licijos viršininkas. Jisai buvo 
San S'ouci rodhausėje, prie Mil- 
waukee avenue ir Ballard road. 
Policijos viršininkas Schuette 

ir ėmė 
savinin- 
Pribuvo 
Iš kar- 
įširdnsį

CHICAGOS 
ŽINIOS

Cbicagos mokyklų 
šiemet turės deficito. Taip ro
do apskaičiavimai. O pasisko
linti nebėra iš kur, nes ji pri
siskolino kur tik galėjo. Mo
kyklų prezidentas Cakhviell, sa
koma, esąs tos nuomonės, kad 
reikėsią kapoti mokytojams al
gos, idant suvedus galus su 
galais.

Rasta nužudytas

Rytoj čeko-slovakų 
diena

Harlem kelyje, prie Lyons, 
rasta lavonas jauno vyro. Ma
noma, kad jisai tapo nugala
bytas gengsterių kovų paseko-

rugpiučio 11 dieną, 
2-rą valandą po pietų, įvyks iš
kilmes žinomos, kaip Čekoslo- 
vakų lauko diena (Czcchoslo- 
vak Field Day). Iškilmės ren
giamos Pilsen Parke, prie 26- 
tos gatvės ir Albany avenue. 
Jas rengia Amerikos Čekoslo- 
vakų Susivienijimas.

Čiekoslovakai tikisi sutraukti 
iškilmėsna dideles minias žmo
nių. Jie atsiuntė užkvietimą da
lyvauti iškilmėse ir Lietuvių 
Vaizbos Butui. Kviečiami ir vi
si kili lietuviai dalyvauti šiose 
iškilmėse.

Tarpe, kita ko, iškilmėse bus 
įteiktas garbingas ženklas “Bal
to Liūto” pasižymėjusiam Chi- 
cagoje ir Amerikoje politikas 
veikėjui Anton J. Cermak’ui. 
Tą garbės ženklą suteikė Čeko
slovakijos valdžia, kaip pripa
žinimą jo darbuotės.

Parduodam
l-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Arklių ir šunų lenk
tynes

Kaip lenktynės arklių, šunų 
ir kitokių gyvūnų, tad jos, ro
dos, neturėtų iššaukti jokių 
ypatingų “klausimų”: na, esar 
ma žmonių, kurie įdomauja 
lenktynėmis, kūne mėgia jose 
išlošti arba rizikuoja prakišti, 

•tai jau *jų pačių reikalas. Jei

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

4650-52 So. Ashland Avenue

1.

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

$3

Valstijos taksų kpmisijos pir
mininkas pareiškė, kad du iš 
kiekvienų penkių Chicagos mie
sto tarnautojų 
šalinti, ir tai 
miesto reikalų 
taip sakant, 
miestas samdo 
tojų.

buvo išsigėręs, supyko 
skandalyti. Rodhausės 
kas pašaukė policiją, 
keli policininkai, kurie 
to mėgino nuraminti
viršininką. Bet šis dar labiau 
įpyko ir griebė revolverį nu
šauti vieną policininkų. Tada 
policininkas paleido tris šūvius. 
Schuclte susmuko vietoje.

galėtų būti pa- 
nieko nekentų 
tvarkymui. Ki- 

kaltinama, kad 
perdaug tarnau-

Atėmė gatvekaryje 
$2,300

Patrick Downs, savininkas 
ręst oracijos adresu 447 West 
22-nd street, pasiėmė iš banko 
$7,(XX) ir vežėsi j restoraną. Va
žiuojant gatvekarių, trys vyrai ro orui įspėti. 
—____ ______________________ _______ ’____

Del diplomu dirbimo
Pasidavė kriminaliu teisino 

beilifui pulk. W. H. Miller, bu
vęs Illinois valstijos viršinin
kas registracijos ir apšvielos 
komisijos. Jisai kaltinamas ry
šyje su dirbimu falšivų diplo
mų, kurias pirkdavo asmenys, 
norėjusieji neteisėtai prakti
kuoti mediciną ir dentisteriją.

Rimtai susirgo prof. II. J. 
Kox, viršininkas Chicagos biu-

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 gera muzika ir dalinamos dovanos nesirgusiems nariams. 
Nariai ir jų pažįstami malonėkite atsilankyti.

i
Brighton Park Chicago

Pranešimas

ren-

ren-

ren-

perspėjimai 
perspėjimai 
perspėjimai

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys Šiuos 

)<upolyis The Landlors Association 
?fice'pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na- 
ystės teises už $2.

Vardas ................................................
Adresas ..............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

$165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
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.

Gediminas Building and Loan Asso- 
ciation (Lietuvių Spulka) ir Paul M. 
Smith (Smitas) & Co., Real Estate

Loans & Insurance
Atidarė naujoj vietoj savo raštinę 

4425 So. Fairfield Avė. 
Telefonas Lafayette 0455 

(Priešais Seserų Kazimieriečių namo) 
Raštinė šviesi ir patogiai įrengta 

Naujas raštinės viešas atidarymas įvyks 
Trečiadienį (Seredoj) Rugpiučio 14-tą 

dieną, 1929 m.
nuo 7 iki 10 vai. vakare

Yra kviečiami visi Brighton Parko lietuviai atsilan
kyti į šią naują raštinę ir arčiau susipažinti su šia bendro
ve ir josios vedėjais.

Vėliaus raštine bus atidara kasdieną nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakare. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakare. Real Estate ir Paskolos Lega- 
liškus Patarnavimus atliks ir tvarkys visiems gerai žino
mas teisingas ir gabus advokatas p. Jos'eph J. Grish (Gri
sius). Paskolos, įvairios rųšies apdraudos (insurance) ir 
viso Real Estate skyriaus vedėjas yra gerai žinomas ir 
patyręs Realestatininkas Paul M. Smith (Smitas). Gede- 
minas Budavojimo ir Skolinimo Bendrovės susirinkimai 
yra laikomi kiekvieną trečiadienį nuo 7:30 iki 9 vai. vak. 
Naujos serijos atsidaro kas' 1-mą dieną sausio, balandžio, 
liepos ir Spalio mėnesiais. Taupymo ir išmokėjimo Šerai 
yra po 12i/£c, 25c ir 50c į savaitę. Kiekvienas išmokėtas 
šėras yra $100. Statant naujus namus, pertaisant senus 
ruimus, perkant arba mainant suteikiama Pirmų Mortge- 
čių paskola už 6% visiems lengvais išmokėjimais ir leng
vomis išlygomis. Gedemino Bld. S. Bendrovė inkorporuo
ta ant $1,000,000 gyvuoja jau 15 metų; josios turtas sie
kia $175,000 po saugia valstijos kontrole. Valdyba ir di
rektoriai yra po saugia didele kaucija. Visi lietuviąi tau
pymo ir paskolos reikalais yra kviečiami kreiptis šiuo 
antrašų: 4425 S. Fairfield Avė. Telefonas lafayette 0455.

Valdyba:
J. Sandaras, Pres., J. J. Palekas, Sekr., J. Vilimas, 

Iždin., J. J. Grish, advokatas, P. M. Smith, Real Estate 
Vedėjas.

Direkcija:
P. Grybas, J. Valskis, B. A. Javais. J. Klapatauskis, 

J. Naudžiūnas, A. Saldukas.



Šeštadienis, rugp. 10, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Chicagos lietuviai, 
remkite saviški

Ne aukomis, ne pinigais, nei 
dideliu darbu, bet daug leng
vesniu bildu — savo balsais.

Joseph Mitchell yra lietuvis 
policininkas detektyvas —Star 
No. 3484, — kuris operuoja iš 
Filmore policijos stoties ir 
yra plačiai žinomas bridgepor- 
t iečiams, brighton-parkiečiams 
ir kitų kolonijų lietuviams.

Būdamas jaunas ir sumanus 
vyras, nors nesenai tarnauja 
policijai, jis tečiaus spėjo ge
rai pasižymėti savo darbu ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe.

Musų Juozas yra išgelbėjęs 
nemažai skatikų lietuviams, 
pagavęs ne vienų išnaudotojų- 
žulikų. Kaip pavyzdį, čia pri
minsiu porą nuotikių. Vienas 
tokių lietuvių buvo tai kur- 
pins, turįs savo šapų Brighton 
Parke. Sukčiai mėgino pasi
šluoti jo sutaupimus. Juozas j 
Mitchell juos suėmė. Kitas įvy
kis: svetimtautis prigavikas, 
realestatininku pasivadinęs, iš
siuntė lietuvi į Floridą, kai iš
gavo iš jo pinigų. Mitchell iri 
tą sukčių pagavo, ir ačiū jo Į 
pastangoms šis žulikėlis atsi
dūrė teisme.

Dalykas dabar yra toks: Clii-L 
cagos dienraštis “Chicago Eve- 
ning American’’ paskelbė 
duosiąs dovanų — 10 automo
bilių. Ir duosiųs tuos automo
bilius dešimčiai policininkų, už 
kuriuos chicagiečiai paduos 
daugiausia balsų, kaip už pasi
žymėjusius policininkų parei
gas einant, kaip už populiariš-j 
kiaušius policininkus.

Kontestas yra varomas laik
raštyje “Chicago Evcning A-

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų Ii- , 
gi). Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atšilau-1 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi-1 
mus atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apši
limui! jus gydyti, sveikata jums sugrys. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų' 

kas jums skauda, bet pats pasakys 
yra.

kur i . .
po galutinu išegzaniinavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1

S’t.

PO | 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede-1 
nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Ofiso 
pietų, 

lioj

KAZĮ MIER A S K AZLA USK AS

Pcr.askvrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 8 dieną, 12 valandą 
dienos, 1929 m., sulaukės 55 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoje 
Kemenų kaime, Saločių valse., 
Biržų apskr. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Berthą, tris 
sūnūs — Paul. Joną ir Juozą 
ir (lukteri Oną ir sescrj Pauly- 
ną. švogeri Joną Kanapą. Kū
nas pašarvotas, randasi 5128 
So. Emerald Avė.

įvyks rugpiučioLaidotuvės 
(August) 12 diena, 10 vai. ry
to iš namu i St.
Assissi Church, Newberry Avė. 
ir Roosevelt Rd„ kurioje atsi
bus gedulingos 
velionio sielą, 
lydėtas 
nes.

Francis of

pamaldos už 
o iš ten bus nu- 
Kazimiero kapi-i Šv.

lauskio 
žįsta m i

A. A. Kazimiero Kaz- 
gimines. draugai ir pa- 
esat nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Švogeris ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Thompson. 

merican.” Taigi lietuviai pri
valėtų išpildyti telpančias tame 
laikraštyje aplikacijas, pažy
mėti jose Joseph Mitchell var
dą ir jo žvaigždės numerį, iš
kirpti jas ir pasiųsti- iškarpą 
minėtam dienraščiui.

Jokių iškaščių siunčiantieji 
neturės. Keikia tik išpildyti 
aplikaciją, ir Juozas Mitchell 
gauna kreditą. Mes turėtumėm 
paremti saviškį dėl to, kad jis 
yra lietuvis, kad jis yra jau ne 
kartų lietuviams pagelbėjęs; 
mes turime jį remti, idant ir 
lietuviai svetimtaučių akyse 
galėtų pasirodyti.

Išpildykime aplikacijas pa
tys ir kitus paraginkime tai 
padaryti. Duokime Juozui Mit- 
chelliui galimybės gauti kredi
tą ir toliaus darbuotis ir dau
giau pasižymėti. Balsuokime 
už jį. —D.

Bridgeportas
Rugpiučio 3 dienų tapo palai

dotas Lietuvių Tautiškose ka
pinėse Stanislovas Katauskas.

Velionis turėjo biznį Bridge- 
porto apielinkėje. Jisai buvo

Pilna Fizine
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5-

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

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

Suite 1615
z Phone Harrison 1950

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

«9U

FRANCIŠKUS ŽIBĄS
su šiuo pasauliu 

diena, 11 valandą 
m., (nelaiminga 

tapo automobilio 
sulaukęs apie 37

Persiskyrė 
rugpiučio 9 
ryte, 1929 
mirtimi —- 
užmuštas)
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Nemakščių parap., 
Smiltynės kaime. Paliko dide
liame nuliudime du pusbrolius 
— Juozapa ir Antaną Stai- 
montus, tris dėdes — Juozapą, 
Antaną ir Simoną Žibus ir gi
mines Amerikoj; Lietuvoj pa
liko seną motinėlė. Kūnas pa
šarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioj. 3307 S. Auburn Av.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, rugp. 12 diena, 8 vai. ryte 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Ži
bąs giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Dėdes ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Raymondas ir Juozapas Aidukai
Reymondas persiskyrė su šiuo pasaulio rugpiučio 7 dieną, 3 

valandą ryto. 1929 m., Kenosha, tVis. 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 motiną Domicėlę, po tėvais Sin- 
kevičaitę, tėvą Kazimierą ,2 seseris — Oną ir Marioną, 2 broliu — 
Joną ir Kazimiera ir gimines. 
Campbell Avė

Laidotuvės įvyks penedėly, 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
bus gedulingos pamaldos už velionių sielą, o iš ten bus nulydėti į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Raymondo ir Juozapo Aidukų gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jiems paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
TĖVAI, SESERYS, BROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja ' graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

pasiturintis žmogus.
Taigi ir laidotuvės buvo la

bai iškilmingos. Kūną palydėjo 
daug mašinų. Iš namų palydė
jo benas grodams gedulos mar
šus. Tarta keletas žodžių iš
nešant kūną iš namų. Pasaky
ta taipjau trumpa kalba prie 
duobės, kapinėse. Kapinėse nu
trauktas ir paveikslas.

Laidotuvėmis, kiek teko pa
tirti, daugiausia rūpinosi ve
lionio brolis. Jisai visą tvarką 
prižiūrėjo ir viskuo rūpinosi.

Brangios tai buvo laidotuvės. 
Mažai laidojama taip iškilmin
gai.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
borius Lachavičius. A. a. Ka
tauskas paliko moterį ir sūnų.

—Bridgeportietis.

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

EMMA GUMALIAl?SKAITĖ 

kuri mirė «9čia diena runpiučio 
ir palaidota tapo 6 d. rutrpiu- 
čio, 1929, o dabar ilsis Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilus 
ir negalėdama atsidčkavoti 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ją 
i tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą is musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvausiems laidotuvėse 

I žmonėms ir suteikusiems vai
nikus' draugams. Dėkavojame 
kalbėtojui J. J. Bagdonui, ku
ris pasakė gražią prakalbą; dė- 
kavojame graboriui J.v Radžiui, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją j amžinastį, o mums pa
lengvino perkošti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame visiems 
už suteikimą gelių ir visiems, 
kurie palydėjo su automobiliais, 
taipgi visiems giminėms ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima du
krelė sa'kome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Bruno ir Alma Gumaliauskai.

MATEUŠAS RAČKUS

Persiskyrė su šiuo pasauli*! 
rugpiučio 4 dieną, 11:50 va
landa vakare, 192!) m., sulau
kęs 57 metu amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskr., Krakių par., 
Rukių sodos. Paliko didelia
me nuliudime 3 pusbroliai — 
Pranciškus, Juozapas ir Stani
slovas Šenauskiai, giminaitė 
Kazimiera Banionienė, o Lietu
voj 2 broliai — Kazimieras ir 
Pranciškus, 3 seserys — Ona 
Petronėlę ir Rufina ir gimi
nės. Kūnas pašarvotas, ran
dasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 10 dieną, 2 vai. po, 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mateušo Račkaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbroliai, Giminaite 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Kūnai pašavoti randasi 4113 So.

rugpiučio 12 dieną, 8 vai. ryto iš 
š. parapijos bažnyčią, kairioje atsi-

NAUJIENOS, Chicago, lU

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.—....—o----- —

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

BŪT K U S
UNDE3TAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

- S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III,

Patarnauja laidotu
ose kuopuikiausiai. 
Reikale rpeldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515*2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS " ■

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones.

Atdara dieną ir naktj.
8757 Hbuston Avė.

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

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203 

/
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugišką 

patarnavimą
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-S9

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k11 i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Purk 797

■L Simpatiškas — 
į M a n d a g u s — 
I Geresnis ir Pi- 

g/ gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

, dentistas

BE SKAUSMO
6319 So. Halst<

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 Wi 64th Place 

CHICAGO

Lietuvės Akušerės 
^»^www***«*w*^^****^^^» '^•^^***^*******'* ■•**•*■'**••• ■ ■■ * >^^*^^** 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERE A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Akių 
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kcnvvood 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 Milvvaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 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 Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Gydytojai__
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASII
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pie.tų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street 
—— o -----

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS 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

“ 4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 ,
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytb 
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. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS 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 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

________________ _____ 7J

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/ 1724 So. Loomis Street
Kampas 18th St.

Vak 2—4 po piet ir 7—9 vak vakare 
Telefonas Canal 1912

Residence Tek Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUG1S
' ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tek Boulevard 1310

Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvienu 
» vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vak 7-9 Utaminko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 VV. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

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

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tek Republic 9G00

VrwrRUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talrnan 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 i iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt ';710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Furnished RoomsFinancial
FinanNai-PaakoloH

Edučational
Mokyklos

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR
Persikėlė į

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
904 Kimball Bklg. 
St. ties VVabash 
Webster 7188 
skaičius mokinių

priimama, 
i---- O——

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukii 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslų i devynis mėnesius; 
augštesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

ir

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininka? 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

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

Plumbing & Heating Supply

frontams budavoti. Ap-

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

A. ANDERSON
7139 So. Rockvvell St. 

Hemlock 6140

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau Mnua. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiut ant narni].

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Zelvis Building Co
GENERALIS

Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. ProsDect 9856

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Stntau namus nuo bungalow Iki 
uidžiausio anartmentinio namo 

J A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Renublic 7869

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus. 
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1. 2 ir 3 morgi- 
čius. Dighteen Bond & Mortgage Co.

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

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. -------- o---- -

ir

Paskolos suteikiama 
i vienut dieną

2- RI TVIORGICIAI3- TI MORGICIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jumu $100, $200 
arba $30U, imame legali uuoiimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

Automobiles
AR ESU priverstas paaukoti savo 

vėliausio modelio Studebaker Sedanų, 
kurio beveik nevartojau ir yra kaip 
naujas. Užbaigimas, motoras, išmu
šimas ir balloon tairai yra kaip die
nų išėję iš dirbtuvės. Reikių karų pa
matyti, kad ji įvertinti. Paaukosiu 
ji už $325. Atsišaukite nedėlioj, 3349 
W. Division St., arti Roman Avė., 
2nd flat.
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'29 BUICK coupe .
'28 BUICK 5 pas.
'28 BUICK Sėdau-
'29 ESSEX
29 ESSEX Sedan-

5 pas.......
—Standard

... $1350 
. . $075 
Bargenas 
.... $550 

Didelis nuleidimas, naujas
OAKLAND Lundeau Sedan ..... ...... $3»5
FORD — Tudor .........     $475
MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St.
Trlangle 0330

NEPAPRASTA PROGA
DODGE 4 durų Senanas, kur j var

tojau Cik šešis mėnesius, paaukosiu 
labai pigiai, nes man reikia pinigų. 
Karas yra kuogeriausiani stovy, ne
turi net įbrėžimo. Pirmas $250 pa
ims ji. Kainavo man $1,200 trumpų 
laika atgal. Atsišaukite bile laiku 
nedėlioj, 2231 N. Kedzie Avė., lst 
apartment.

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

BUICK, 1928 Master Six 5 pasa- 
žieriu touring karas. Iš priežasties 
mirties šeiminoje našlė yra privers
ta paaukoti. Vartotas visai mažai 
ii* yra visai kaip naujas, $225 paims 
ii. 2538 North California Avė., lst 
flat.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ' ir turime 

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

4809 W. Lake St.

SINGER 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 kamb. 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. 61st St., prie St. 
Lavvrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

PARDAVIMUI 3 kambariu rakan
dai, labai pigiai. Galima matyti su- 
batoj nuo 3 vai., nedėlioj visų dienų. 
4623 S. Richmond St., prie elės.

PARDAVIMUI grosemės fikče- 
riai ir maži kambarių fornišiai, taip
gi Hupmobile šių metų tik į mėnesį 
vartotas, sykiu arba atskirai. Par
duosiu pigiai iš priežasties, išvažiuo
ju į Lietuva.

Atsišaukite rytais iki 10 vai.
3145 S. Normai Avė.

PARDAVIMUI combination book- 
keisas su deska geram stovyje, 1607 
S. Halsted St., 3-čios lubos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750.00 GROJIKUS pianas, suole- 
is, rolės, kabinetas už $95 cash, 

6136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Plaver Piano, ma
žai vartotas, $195. Kam reikalinga 
atsišaukite. 7135 S. Rockvvell St.

Furnished Rooms
RUIMAS 

rui $2.00 
savaitę* 50

ant rendos pavieniui vy- 
i savaitę, su valgiu $8 i 
1 W. 82nd St

RENDON šviesus kambarys su 
valgiu ar be valgio. Yra maudynė. 
4359 S. Maplevvood 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.

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

RENDON Rūmas vaikinui prie 
mažos šeimynos, be valgio, 2 augš
tas front. 3138 Auburn Avė.

DEL i&rendavimo šviesus apšil
domas kambarys CIcl pavienio arba 
dėl dviejų ypidų. Kreipkitės vaka
rais. 1805 So. 40th Ct., Cicero, III. 
Antros lubos, 
i_______________________________ —

RENDON moderniškas .kambarys 
vaikinui, prie mažos šeimynos. 6916 
S. Maplewood Avė. Hemlock 8905.

RUIMAS dėl vieno vaikino ar 
merginos, prie mažos šeimynos, su 
visais patogumais. 6111 S. Albany 
Avė., Prospect 10434, antros lubos.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kinų su valgiu ar be valgio, šiltas 
vanduo ir visi pat ogiu ma i. 3337 S. 
Morgan St. 3_čios lubos.

KAMBARYS ant rendos mergi
noms arba ženotai porai. Telefonas, 
maudynės ir visi patogumai, 2-ros 
lubos, 4445 S. Talman avė.

For Rent

nes
4

RENDON Storas tinkamas bile 
kokiam bizniui. Randasi 2051 „West 
Coulter St. Atiduosiu pigiai žmo
gui, kuris prižiūrės namų gerai, 
aš ant vietos negyvenu. Yra 
kambariai pragyvenimui.

. 1613 So. 50 Ct.
Cicero.

Matyti savininkų

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

RENDON FLATAI; 4 kambarių 
$15, su maudynėms $18. Naujai de
koruoti, švarus, dideli kambariai. 
3601 So. Union Avė.

RENDON 5 didelių kambarių fla- 
tas, karštu vandeniu apšildomas, ren- 
da pigi, 7149 S. Washtenaw Avė.

RENDON moderniškas 4 kamba
rių flatas, garu šildomas. J. Yankus, 
900 W. 52 St. Yards 4061.

RENDON didelis Storas, tinkama 
vieta dėl drug store arba Chain 
store ar bile kokio kito biznio. 
2659 W. 43 St. Lafayette 5549.

Personai
Asmenų Ieško EXTRA — EXTRA!

IEŠKAU Antano Roneikos, paeina 
iš Tauragės apskr.,' Paniręs kaimo, 
visados’ dirbo anglių kasyklose, pa- 
skiausia gyveno Springfield, III. Pri
klausė prie SLRKA. Duktė ir kiti 
giminės nori žinoti, ar jis yra gyvas, 
ar miręs. - Žinančiu prašau praneš
ti, už ka busime dėkingi. S. Ambro- 
zaitis, Box 95, Glen Carbon, III.

IEŠKAU doros moteries apsivedi- 
mui, nesenesnės kaip 
teris kad butų laisva 
šeimyniška gyveninių, 
tu našlys, bevaikis. Iš 

vpatiškai pasimatyti.
JURGIS GUDONIS 

6609 So. Campbell Avė. 
Chicago, III.

50 metu, nio- 
ir kad mylėtu 

Esu 47 me- 
aplinkinės ga-

Įima

IEŠKAU savo vyro Jono Drikso. 
Paeina iš Judrėnų valsč., Tauragės 
apskr. Apleido mane 5 metai at
gal. Prašau atsišaukti. Noriu 
prieš mirti su juo pasimatyti, arba 
kas apie ji žino prašau pranešti, bu
siu dėkinga.

MARIJONA DRIKSIENĖ, 
1406 W. 14th St., Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

PARSIDUODA šalę teatro Storas 
Malt, Hop, cigarų, cigaretų, sodos, 
papcorn, saldainių ir ice cream. 
Kreipkitės prie savininko šubatoj ir 
nedėlioj po pietų, 6842 S. Racine Av.

REIKALINGAS energiškas 
vyras, kuris yra susipažinęs su 
Chicagos lietuviais. Galima^ už
dirbti $50 į savaitę. Tikra atei
tis. Kreipkitės’ kasdieną nuo 
iš ryto iki 12 po pietų.
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VICTOR J. MERIS

31 So. Clark St
Room 870

Randolph 7400

NAUJIENOS, Chicago, m. 
—'---- ------------------------

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

MaliEnergiški ir sumanus vyrai 
rasti proga padidinimui uždarbio ir 
pažengimui fijirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus ^naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- 

lietuviSkai, lenkiukai, čechišk ai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ka lavinami dykai konstrukcijos Siu 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

iš

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS pirmos klesos bei- 

leris junk šapoj. Turi būti patyręs 
ir taipgi galintis dirbti ant elektri- 
kinio preso. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. 2639 W. Roosevelt Rd.

-----------O—--------

PATYRĘS barberys kirpime vy
rams ir moterims plaukų, ieškau 
nuolatinio darbo. 3231 So. Union 
Avę. Victory 4238.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Garantuo- 
Taipgi mergaičių ir mo- 

dirbtuvėje, 
Gera

REIKIA 20 moterų tuojaus prie 
valymo naujame kliube, 5 valandos 
naktimis, $15 i savaitę, 
ta vieta, 
terų dėl lengvo darbo 
skalbyklose, restorantuose. 
mokestis. Pastovi vieta. •

Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT 

AGENCY 
833 Milvvaukee Avė. 

kampas Elston Avė., 2 fl.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Business Chances
Pafdavimui Bizniai

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

Iš priežasties dvieju 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

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

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, lietuviu apgyvento] apie- 
linkej. Išeinam i kita bizni savo na
me, 919 W. 35th St.

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

KAMPINIS groseric Storas ir 5 
kambariu flatas. Labai gera vieta 
dek 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^ S. Kedzie Avė.

PROGA I GERA BIZNI
Jeigu tamstų moki tinkamai lietuviš
kai rašyti ir pusėtinai turite pinigų 
galite likties didelio lietuviško biz
nio savininku. Jeigu nenorėsite viso 
biznio galite *buti pusininku. Liga 
mane verčia nors kuriam laikui ap
leisti Chicaga. Jeigu neturėsite visų 
pinigų sumokėti — įnešus gera da
li kitus duosiu išmokėjimais. Biznio 
kaina $8,000 — nesuprantančio to 
biznio išlavinsiu. Del inteligentiško 
vyro arba moters auksinė proga. As
meniškai arba laišku suteiksiu pla
tesni paaiškinimų. Atsikreipkite tik 
laišku. Naujienos, Box 1109, 1739 S.
Halsted Šių Chicago, III;

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai iš priežasties 2 bizniu, 4552 Šo. 
Kedzie Avė.

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

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

80 AKRŲ pienine farma $15,000.

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

803 Ridge Avė., VVilmette, III.
Telephone 364

PARDAVIMUI pilnai jrengta ma- 
chine shapa, 3351 Parnell Avė. ------- o-------

PARSIDUODA pigiai grosernė, iš
važiuojame iš Chicagos, 1911 Canal- 
port Avė.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream, cigarų, tabako ir minkštų gė
rimu krautuvė, taipgi rūkytos mė
sos, 1621 S. Union Avė.

PARDAVIMUI čeverykų ir skry
bėlių valymo ištaiga, kartu dry 
klining biznis, per daug metu išdirb
tas. Tirščiausiai apgyvento] lietu
viu kolonijoj, mažai inešti, nemo
kanti bizni savininkas išmokys, yra 
aukso mainos. Pardavimo priežastis 
nesveikata..

J. J. SPRAY, 
3210 So. Halsted St.

Victory 1266 
Chicago, III.

Šaukite nuo 2 iki 6 vai. vakare 
iš kitur rašykit

BARGENAS. Pardavimui bučer
nė ir grosernė arba mainysiu ant 
loto už puse kainos. 5630 So. Ked
zie Avė.

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė ir kitų smulkių daiktų krau
tuvė. Biznis ge?as. senai išdirbtas. 
3349 So. Wallace St.

BĖKERNE pasirenduoja ar parsi
duoda, ant biznio gatvės. Du pe
čiai kepimui. Senai įsteigtas biznis. 
Pullman 6922.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 akerių
Wisconsine

Lake. Gera 
ūkio.

PARSIDUODA 
farma ir režortas 
prie Muskellunge 
vieta dėl biznio ir

Esu našlė ir vienai sunku vis
ką sutvarkyti. Plačiau sužino
site per laiškus.

Mrs. Bendoraitienū, 
Box 491

Eagle River, Wis.

MES norim parduot*! ar mai
nyti farmą. ant namo. Farma 
labai 
consin

dailioj vietoj, prie Wis- 
upės.
Mr. B. Arcimas,

82, McNaughton, Wis.Box

Mc Naughton, Wis.
40 akru farma pardavimui pigiai 

su visomis trobomis, lietuvių kolo
nijoj, arti gero kelio ir mokyklos. 
Kaina $900.

3608 W. 66th PI.
Prospect 4097

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

NEPAPRASTOS J»UINGAIjOWS
5-6 didelių kambarių geresnės rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms už mažų (mokėjimų ir $55 į mė
nesi. (skaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
Išmuštos, uždaryti porčiai. lietaus maudynės;" ' ‘ ... mo> 

prie
arti Riis Bark irolfo lauko Ir viešųjų 
kyklų. Pamatykite pavzdinl namų 
2818 **

Pamatykite pavzdinl 
N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Divorsey Avė.
Berkshire 3220

nior- 
kaina

MIIAVAUKEE AVE„ 3423-7—ir 3427-37 
Kedvale Avė.: priekiai 50 pėdų prie Mil- 
waukee Avė.: 70.3 pėdų prie Kedvale Avė. 
ir 102.83 prie Newport Ae.: dviejų augfitų 
balto tile frontu namas bu 5 karų garažu. 
6 Atorais ir 4 flatais: pečiais apšildomas: 
rendos $661.50 su laipsnišku kilimu; 
gičiaus $40.000, 6 nuoftimčiu,
$60,00.

JOHN C. EGGERS & SON,
1931 Milwaukee Avė., 

Humboldt 2243

AR JUS turite išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo šei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
(mokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsinte jums j( jsigyti. Pa- 
slmatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICH &
3234 Bryn Mawr Avė.,

Indiana 1210-1

CO.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

JAU ARTINASI RU
DENS SEZONAS

Kiekvieno gero šeiminin
ko yra didžiausia užduotis 
— irengti savo šeimynai na
mą.

Namas — saugiausia jūsų 
banka.

Namas — teikia žmogui 
nepriklausomybę, patogumą 
ir malonumą gyvenime.

Parvažiavęs iš atostogų, 
pagalvok kur geriau gyven
ti : sename i-endavojame £ In
te, arba naujame ir moder- 
niškame savo name?

Turėjimas $1,500 arba 
$2,000 nesuteiks jums tiek 
nfalonumo ir džiaugsmo, ne
gu kad jus turėsite savo na
mą.

Žmogus gyvendamas savo 
name jgyja didelę pagarbą 
tarp savo giminių, draugų 
ir kaimynų.

Tik atvažiuok ir apžiūrėk 
musų naujai pastatytus na
mus Bridgeporte, tikriname, 
kad tie namai jums patiks 
ir jus tuojau nusipirksite 
vieną ir padarysite didžiau- 
sj džiaugsmą sau ir savo 
šeimynai.

Šitų namų kaina yra kiek
vienam darbininkui prieina
ma ir tų namų įrengimas 
yra vėliausios mados. Įmo
kėti reikia tiktai $1500, o li
kusią skolą lengvais išmo
kėjimais.

Adresai tų namų yra se- 
Ižoryii •
3410 Wallace
840 W. 34 PI.
3419 S. Auburn Avė. $11,800

Aš prašau visų, kad tuos 
namus pamatytumėt, o pa
matę sužinosite, kad jus ga
lite uždirbti $2,000 ant kiek
vieno namo.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted

-----o-----

St. — $10,800 
— $10,800

st.

Spekuliantam Aukso 
Proga!

PARDAVIMUI geras kampinis 3 
augštų muro namas; Storas ir 5 pa
gyvenimai; randasi ant gyvos biznio 
gatvės; rendų $182.1)0 i mėnesi. Sa
vininkas parduoda už $16,000 ver
tas $20,000; reikia i mokėt tik $3,000 
kitus lengvais išmokėjimais. Spe- 
kuliatoriai norinti uždirbti nepraleis
kite nepamatę šito retai atsitinkan
čio bargeno.

NUŽEMINTA KAINA parsiduoda 
bizniavus lotas prie 2500 sėdynių 
teatro. Geriausi vieta dėl “Hot Dog 
Stand” ar kitokio biznio. Savinin
kui reikia pinigų, parduos už $4,000 
su $2,000 jmokėjimo. 
sutarti.

AR TURITE $1,000? 
tai galite pirkti naujų 
bungalow su karštu vandeniu šildy
tuvu ir su vėliausios mados įtaisy
mais. Likusia sumų išmokėsit taip 
kaip rendų.

Kreipkitės dienų ar vakarais pas

Joseph Yushkewitz

Kitus patral

Jeigu taip
6 kambariu

3647 Archer Avė.
Tel. Lafayette 4195

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

PASTEBĖTINAS PIRKINYS 
$3,000 NUPIGINIMAS

IŠ

Moderniškas 2 flatų namas, 5 di
deli kambariai, saulės seklyčia, už
daryti miegamieji porčiai, karšto 
vandens šiluma, 2 karų garažas, 
tas 30x165. Kaina $14,500. 

6829 Indiana Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
arti naujos lietuviu mokyklos ir 
bažnyčios, furnasu šildoma, $8,200, 
cash $1,000. 6453 S. Rockvvell St., 
Republic 2761. ------- o --

PARSIDUODA NAMAS
3jų flatų po 4 kambarius, arba iš

simaino ant bučernės ar kitko, pi
giai, atsišaukit ani kas norite, na
mas randasi ant 32-ros So. Union 
Avenue.

JOHN LEGEIKO, 
Savininkas, 3340 So. Halsted St. 

Chicago, III.

už-

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
murini namų, 3 flatai po 4 ir Storas 
štymu apšildomi, visi įrengimai vė
liausios mados. Priežastis parda
vimo — palikau našlė negaliu 
laikyti.

9320 S. Cottage Grove 
Klauskite savininkės

PARDUOSIU Brighton Parke 6 
kambarių medini namų ant cemen
tinio beismento, furnisu šildomas. 
1 blokas iki Western avė. karu, 2 
blokai iki Archer avė. karu. Par
duosiu nebrangiai, norim važiuoti j 
Lietuva

4011 So Campbell Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 4i» akrų apaugusi tankiu mišku 

sala aut Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi
cagos, arti Niloe, Mich.: modernia Hotel 
Clubhouse, šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornišluoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali viela Resorto 
bizniui, Khubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

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

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

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

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

Phone Graceland 1200
3156 Lincoln Avė.

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

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

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

6049 So. Kildare Avė.

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

IŠSIMAINO 6ių kambariu muro 
bungalovv, mainysiu ant cottage, lo
to, arba kas turit kituose miestuose 
nedideli namų, priimsiu kaipo pirmų 
imokėjimų.

IŠSIMAINO Storas su 4 flatais, 
namo kaina $7,950, priimsiu kaipo 
pirmų imokėjimų, bučernę, restau- 
ranta, lotų, arba nedidelę farmų.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawfor<l, 2 karų garažas. Žema \ kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu' šildo
ma. ‘ ‘ ‘ ..................................................
tas;

ledaunčH. privatiftka alėja. 35 pėdų Jo- 
krūmai, uždangom ant langų.

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

Franklin 4465

VERTI DOMRS HARGENAI 
30x125 Ro<,kwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart. tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearinont, 

arti 73 gi. $7,500. Jūsų pačių Bąlygos. 
7131 S. Weatern Ave„

Republic 0236

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

3 augštu 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, 2V2 mylios i 
vakarus nuo Willow Springs, ant 
Archer Avė., Route 4 A, už cash. 
Prieinama kaina su mažu jmokė- 
jimu.

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

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

32% pėdų lotas, kampas Clearin- 
ge. arti Central ir 64 gatvių. Tu
riu parduoti. Kų jus turite mai
nui ?

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
riu bungalovv, Bellwood, III., 60 pė
du lotas, geroje vietoje, mažu jmo- 
kėjimu už $7,500. Savininkas St. 
Druseika, 517 S. 22 Av. Bellvvood, III.

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

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

Savininkas
6001 So. Carnenter St.

Englewood 2116

GERI bargenaI
4 ir 6 kambariu muro namai ant 

maino arba cash, priimsiu ant mai
no mažų namų arba lota, Brighton 
Parke.

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

Republic 1861 ir 1862

PARDAVIMUI 8 kambariu ir 
maudynė mūrinė rezidencija, 2 karų 
garažas, $9,000. 7131 Union Avė.

PARDAVIMUI 3 dideliu kambarių 
medinis namas, 1 blokas nuo Mar- 
ouette parko, gražus daržas, ištai
syta gatvė, $500 imokėti. Prospect 
0958.

BARGENAS. 2 flatu medinis na
mas, maudynės, kieto medžio grin- 
dvs. Artesian Avė., arti 42-ros gat
vės. Kaina $4,800. Tel. Dearborn 
4571.

PARDAVIMUI namas ir 3 akrai 
žemės .arti transportacijos. Pietry
tinis kampas W. 43 St. ir Kennel- 
vvorth Avė., Stickney, 111.




