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Anti-karo paktas 
paskelbtas galioj

Prezidentas Hoover Washingtone iškil
mingai proklamavo Kelloggo-Briando 

. amžinos taikos sutarties Įsigaliojimą
VVASH1NGTONAS, liepos 24. 

— Baltajame Name šiandie su 
didelėmis ceremonijomis, daly
vaujant daugybei svetimų val
stybių įgaliotinių ir jų padėjė
jų, Jungtinių Valstybių prezi
dentas Herbertas Hoover oficia
liai praklamavo įėjimą galion 
Kelloggo-Briando pakto, kuriuo 
pasirašiusios jį valstybės atsi
žada karo kaip priemonės tarp
tautiniams ginčams spręsti ir 
sutinka kilusius nesusipratimus 
taikos keliu ir arbitražu išly
ginti.

Ceremonijose taipjau dalyva
vo buvęs prezidentas Calvin 
Coolidge ir buvęs valstybės sek
retorius Frank B. Kellogg, pak
to iniciatorius.

Pakto įėjimas galion paskelb
tas dabar, kai jau visos pen
kiolika originalių valstybių, ku
rios jį pasirašė Paryžiuje 1928 
metų rngpiučio 27 dieną, jį ra
tifikavo. Tos peskiolika valsty
bių buvo: Jungtinės Amerikos

Premjeras MacDonald mano 
spalių mėnesį atvykti į Wa- 
shingtcną tartis su preziden
tu Hoover i u

A n g 1 i j a panaikino Sovietai deleguoja Į 
naujų karo laivų sta- Londoną savo atsto- 

tymo kontraktus vą derėtis

LONDONAS, liepos 24. — 
Premjeras Ramsay MacDonald 
šiandie pranešė parlamente, kad 
kadangi tarp Didžiosios Brita
nijos ir Jungtinių Valstybių ei
na pasitarimai dėl juros gink
luotės sumažinimo, jo vyriau
sybė panaikino tam tikrus ka
ro laivų statymo kontraktus, o 
kiti laivyno statybos darbai su
laikomi.

MacDonald papasakojo apie 
savo pasikalbėjimus su Jungti
nių Valstybių ambasadorium 
Davvesu laivynų sumažinimo 
klausimais ir lyg davė suprasti, 
kad apie spalių mėnesį jis vyks 
į Washingtoną kalbėtis su pre
zidentu Hoovfcriu nusiginklavi
mo ir taikos reikalais.

Suėmė dvyliką valčių 
su degtinės šmugeliu

DETBOIT, Mich., liepos 24. 
— Pakraščių sargyba šiandie 
suėmė Detroito upėj dvyliką 
valčių, bandžiusių peršmuge- 
liuoti iš Kanados viso tarp 500 
ir 800 keisų degtinės. Penki 
asmens buvo suimti, keli kiti 
pabėgo.

Ko R H S,:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; leng
vi pietų ir pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 680 jr 910 p.

Šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 8:17. Mėnuo teka 10:43 
vakaro.

Kaina 3c

Valstybės, Francija, Belgija, 
Vokietija, Anglija, Australija, 
Kanada, čechoslovakija, Lenki
ja, Italija, Japonija, Indija, 
Laisvoji Airių Valstybė, Nau
joji Zelandija ir Pietų Afrikos 
Sąjunga. Paskutinė paktą rati
fikavo Japonija.

Po to anti-karo paktą pasira- 
, šė dar trisdešimt viena valsty
bė, būtent: Afganistanas, Alba
nija, Austrija, Bulgarija, Dani
ja, Domingo Respublika, Egip
tas, Estija, Etiopija, Guatema- 
la, Islandija, Ispanija, Jugosla
vija, Kinija, Kuba, Latvija, Lie
tuva, Liberija, Nikaragua, Nor
vegija, Olandija, Panama, Peru- 
vi ja, Portugalija, Rumanija, Ru
sija, Siamas, Suomija, Švedija, 
Turkija ir Vengrija.

Be to Washingtone jau gauta 
žinių, kad prie anti-karo pakto 
prisideda dar Graikija, Hondū
ras, Persija, Šveicarija ir Vene- 
zuela.

MASKVA, liepos 24. »— So
vietų valdžia įsake savo amba
sadoriui Paryžiuje, Dovgalev- j 
skiui, tuojau vykti į Londoną 
pradėti deryboms dėl diploma-
tinių ir prekybinių santykių su 
Anglija atsteigimo.

Sprogimas parako įmo-! 
nėj užmušė du dar

bininkus
HAZLETON, Pa., liepos 24. 

— Peerless Powder kompanijos 
įmonėje, netoli nuo White Ha- 
ven, vakar po pietų įvyko dina
mito sprogimas. Du darbinin
kai, George Bench, 23, ir Er- 
nest Kintuck, 23, buvo užmuš
ti, o keturi kiti skaudžiai su
žaloti.

Vokietijoj, Lenkijoj su
imti 32 emigrantų 

šmugeliuotojai
BERLYNAS, liepos 24. — 

Vokiečių ir Lenkų policijos su
ėmė Sosnovicuose, Bendziije ir 
Beauthene trisdešimt du asme- 

i uis, susektus kai šmugeliuoto- 
I jus emigrantų į Jungtines Val
stybes ir Braziliją.

Daugiausiai emigrantų buvo 
šmugeliuojami per Vokietiją iš 
Lenkijos ir Lietuvos.Į ' ■

Graikų policija puolė 
bedarbius; 15 sužeisti

i ______ -
SALONIKAI, Graikija, liepos! 

24. — Bedarbių minia čia puo
lė vieno tabako fabriko darbi- 

! ninkus italus, o policija puolė 
! bedarbius. Riaušėse penkiolika 
i bedarbių buvo sužaloti.

Du užsimušė aeropla-l 
nui nukritus žemėn I
VVORCESTER, Mass., liepos 

24. — Netoli nuo čia vakar, nu
kritus jų aeroplanui, užsimušė 
pilotas George Haven ir jo pa- 
sažierius Charles Holmes. ■

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-.)uly 25 d., 1929 m.
------- __ * -

Omaha, Neb. — Nauja ryšis besparnių viščiukų, kuriuos išvystė Dr. R. T. Renvvald. Be
sparnės vištos, pasaka Dr. Renwaldo, pasižymi didesniu produktyviškumu, — deda daugiau 
kiaušinių.

Valstiečiai Rusijoje 
vėl ėmė mušti sovie

tu valdininkus .
Neapykanta sovietų valdžiai 

tvanu plintanti Rusijos kai
muose, • sako Maskvos laik
raštis

BERLYNAS, liepos 24. — 
Po trumpos pertraukos, Mask
vos “Komsomolskaja Pravda” 
vėl ėmė skelbti pranešimus apie 
komunistų valdininkų žudymus 
ii- padegimus Rusijos kaimuose 
dėl protesto prieš sovietų val
džią, kurios agentai prievarta 
ima iš ūkininkų duoną miesto 
gyventojams maitinti.

“Komsomolskaja Pravda,” ku
ris yra komunistų jaunuome
nės organas, rašo, kad skerdi
mas komunistų valdininkų ir 
korespondentų, deginimas ko
operatyvų įstaigų, naikinimas 
ūkio mašinų parodą tik, kad 
“kulakų” (turtingų ūkininkų) 
neapykanta sovietų valdžiai ei
nanti vis didyn ir platyn ir. 
kaip koks baisus tvanas, užlie
janti Rusijos kaimus.

Perešenės kaime, sako laik
raštis, valstiečiai su mėžiamo- 
mis šakėmis užmušę laikraščio 
“Trud” korespondentą, taipjau 
vietos sovieto sekretorių Ru- 
miancovą. Klincų apskrity val
stiečiai sudeginę žemės ūkio ko
operatyvą.

Tame pačiame apskrity ko
munistai norėję įsteigti žemės 
ūkio kooperatyvą. Bet kai at
vyko inžinieriai ir susirinkę 
kaimo sovieto nariai, subėgę 
apie trys šimtai valstiečių, vy
rų ir moterų, apsiginklavusių 
šakėmis ir spragilais, ir puolę 
komunistų valdininkus, kurie 
vo^ sugebėję gyvi ištrukti.

Bogdanovo kaime sovieto pir
mininkas radęs ant savo durių 
prisegtą tokį raštelį: “Tu busi 
nudėtas, jer ne šiandie, tai ry
toj. Busi arba nušautas, arba 
šienšakėmis nudurtas.”

V okieti jos kancleris 
Mueller rimtai serga
BERLYNAS, liepos 24. — 

Valstybės kancleris Hermanu 
Mueller, socialdemokratas, pa
vojingai serga. Jam buvo pada
ryta operacija. Kancleris Muel
ler yra 53 metų amžiaus.

Poincare serga; turi 
skauduli viduriuose
PARYŽIUS, liepos 24. — 

Franci jos premjeras Poincare 
susirgo. Pasak gydytojų, jo vi
duriuos kilęs skaudulys.

Maskva jau sutinka 
tartis su Kinais

LONDONAS, liepos 24. Iš 
Rygos praneša, kad sovietų Ru
sijos valdžia, atsakydama į pa
skutinę Kinų notą, sutinka, kad 
butų sudaryta tam tikra komi
sija Harbine ginčams dėl Rytų 
Kinų geležinkelio kontrolės iš
lyginti.

Sovietų Rusija, sako praneši
mas, nori, kad, Europos ir Azi
jos trafiko geležinkeliu intere
sais, ginčas butų tuojau išsprę
stas.

Tikisi, kad Kinų-Rusų 
ginčas bus taikus ke

liu pabaigtas
ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 

24. Pusiau oficiali Kinų ži
nių agentūra sako, kad valdžios 
sferose pareiškiama vilties, jo- 
gei Rusų-Kinų ginčas busiąs 
taikos keliu baigtas.

Valstybės tarybos susirinki
me vakar prezidentas gen. čiar.g 
Kaišek pasakęs, kad kadangi 
tautine Kinų valdžia neturinti 
nė kokių piktų norų Rusijai ir 
negeidžianti karo su ja, tai ga
lima esą laukti, kad ir sovietų 
valdžia nenorėsianti imtis atsa
komybės dėl sukūrimo naujo 
tarptautinio gaisro.

Trockis remia sovietus 
ginče su Kinais

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 24. — Leonas Troc
kis, ištremtas buvęs sovietų 
Raudonosios armijos vadas, pa
reiškė, kad opozicinės partijos 
sovietų sąjungoje, nors jos 
esančios priešingos dabartiniam 
Stalino režimui, atsitikus Rusų- 
Kinų karui tvirtai stotų ginti 
revoliucinių principų, dėl kurių 
buvęs padarytas 1917 metais 
perversmas, pasibaigęs Keren
skio valdžios nuvertimu.

Trockis pasakė tačiau, kad 
jis nemanąs jogei karas įvyktų, 
nes sovietų Rusija karo neno
rinti, o Kinai neturį pajėgų ka
riauti.

Papa Pijus užgynė fo
tografuoti jo procesija

ROMA, Italija, liepos 24. — 
Vatikano Miesto valdytojas pa
skelbė, kad, einant Papos Pi
jaus XI įsakymu, krutamu jų 
paveikslų fotografams nebus 
leista fotografuoti eucharistinė 
procesija, kuri ketvirtadienį 
(šiandie) bus laikoma Šv. Pet
ro aikštėj, ir kurioj šventas tė
vas. nuo 1870 metų dar pirmą 
kartą viešai pasirodys.

Anglai nepritaria 
Jungtinių Europos

Valstybių idėjai
Amerikos United Press pra

neša, kad britų vyriausybė ne
pritarianti ekonominės Europos 
valstybių sąjungos idėjai.

Pasak United Press, William 
Graham, prekybos komisijos 
pirmininkas, pasakęs, kad jis 
nenutinkąs, kaip kad buvę pa
siūlyta, konferuoti su įvairių 
Europos kraštų darbo ir preky
bos ministeriais tokios Europos 

{sąjungos reikalu. Rimtai daly
ką apsvarsčius vyriausybė, pa
sakęs Graham, nemananti, kad 
iš to išeitų kas gera, juo kad 
projektan įeinanti kova su Jung
tinių Amerikos Valstybių ta
rifu. \

Kiek Berlynas išgeria 
alaus per metus

{ BERLYNAS, liepos 24. --
■ Paskelbti skaitmens parodo, 
kad Berlyno miestas praeitais 
1928 metais suvartojo viso 100

I milionų galonų alaus, o tai iš
puola kiekvienam piliečiui po 
24 galonus.

Per pastarus trejus metus 
| suvartojimas alaus Berlyne pa- 
! didėjo 11 milionų galonų.

. - *■

100 žmonių žuvo amu
nicijos sandeliui spro

gus Bulgarijoj
BERLYNAS, liepos 24. — 

Pranešimas iš Sofijos sako, kad 
Surlijeve, kur įvyko slapto amu
nicijos sandėlio sprogimas, bu
vo daug žmonių užmušta. Šim
tas kūnų esą jau surankiota, 
bet daugelio dar pasigendama.

Kinų bandytai užmušė 
katalikų kunigų

OMAHA, Neb., liepos 24.
Bellevue misija gavo telegramą 
iš Kinų, kuria praneša, kad 
Kien-čiang apskrity, Kiangsi 
provincijos pietuose, kinų ban
ditai užmušė katalikų kunigą 
T. Leonardą, airių misijonierių.

BANDĖ IŠGELBĖTI MERGI
NĄ; ABUDU PRIGĖRĖ

DECATŲR, III., liepos 23. — 
Robert Stapleton, 24 metų vai
kinas, bandė išgelbėti savo 
draugę. Miss Helen Cauer, iš
kritusią iš greitai plaukusios 
ežere motorinės valtelės. Abu
du prigėrė.

Vokiečiai nesibijo Projektuoja Įsteigt 
ex-kaizerio grįži- biržas didžiuliuo- 

mo iš trėmimo se garlaiviuose
Respublika jau esanti stipriai 

Vokietijoje Įsitvirtinus, pavo
jaus nesą

AMSTERDAMAS, Olandija, 
liepos 24. — Iš autoritetingų 
šaltinių praneša; kad buvęs Vo
kietijos kaizeris Vilhelmas ne
turįs nė mažiausio noro palikti 
Olandiją ir grįžti j Vokietiją, 
nors laikas respublikos apsau
gos įstatymo, kuriuo ex-kaize- 
riui buvo užginta grįžti iš trė
mimo į Vokietiją, dabar pasi
baigė.

Vokiečiams kaizeris neberupi
BERLYNAS, liepos 24. — 

Nors respublikos apsaugos įsta
tymo laikas vakar pasibaigė ir 
buvęs Vokietijos kaizeris Vil
helmas dabar, norėdamas, gali 
grįžti iš savo trėmimo Olandi
joj, bet atrodo, kad niekam vo
kiečių dėl to galvos neskauda. 
Vienas aukštas užsienio reikalų 
ministerijos valdininkas pasakė, 
kad respublika jau taip stip
riai įsitvirtinus Vokietijoje, kad 
buvusio kaizerio grįžimo šmėk
los ji nebebijanti.

Amerikietis nupirko 
Jurgio Vašingtono biu

stų už $250,000

LONDONAS, liepos 24. 
Vienas amerikietis, kurio var- 
•das slepiamas, nupirko čia už 
$250,000 garsų Jurgio Vašing
tono biustą, skulptoriaus .lean 
Antoine Houdon’o dirbtą pirmo 
Jungtinių Valstybių prezidento 
namuose, Wash ingtone, 1785 
metais.

Biustas vėliau pateko į ran
kas vienos amerikiečių, Lamp- 
sonų, šeimos rankas, kuri ne
trukus persikėlė į Angliją, iš
sigabendama ir Houdono kuri
nį. Amerikos muziejai nekartą 
bandė tą Vašingtono biustą at
pirkti, bet nepavyko, ligi dabar 
jo savininkas, Godfrey Locker- 
Lampson, buvęs užsienio reika- 
lų vice-ministeris pastarojoj 
konservatorių valdžioj, pardavė 
jį minėtam amerikiečiui už 250 
tūkstančių dolerių.

[Sako, kad skulptoriaus Hou
dono garsus Jurgio Vašingtone 
biustas esąs vienintelis, dirbtas 
iš natūros pirmam prezidentui 
dar gyvam -esant. Vartojami 
ant 2 centų pašto ženklelių Va
šingtono atvaizdėliai esą mode
liuoti iš Houdono biusto.].

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik- 

i riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.
Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te

legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laikų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
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NEW YORKAS, liepos 24. - 
į Kai kurie New Yorko biržos 
nariai proponuoja įsteigti di
džiuliuose transatlantiniuose gar 
laiviuose, kaip Mauretania, Be- 
rengaria, Leviathan etc., biržoj 
skyrius, kad stambieji prekybi
ninkai ir būdami juroj galėtų 
savo spekuliacijas vesti.

Telefono tarnyba tarp laivų 
ir sausumos esanti jau tiek iš- 
rutulota, kad biržos skyrių įstei
gimas laivuose esąs visai prak
tiškas daiktas.

3 vaikesai suimti dėl 
mokytojos išžaginimo

Įtūžę žmonės bandė Įsilaužti Į 
kalėjimą ir jaunus patvirkė- 
lius linčiuoti

MONTICELLO, Ky., liepos 
24. — Vakar vakaru buvo su
imti trys vaikesai, kaltinami 
dėl išžaginimo Miss Ruby Tay- 
lor, 19 metų amžiaus mergai
tės, Slick Rock mokyklos mo
kytojos.

Vaikesai Blueford Abbot, 24, 
ir jo pusbroliai Sam, 20, ir 

' Otto, 16 metų amžiaus, praei- 
; tą pirmadienį atvyko j vasari
nę mokyklą, privertė jaunutę 

I mokytoją paleisti mokinius, ją 
pačią prievarta išsivedė į ato
kesnius krumus, nudraskė nuo 
jos rubus ir vienas paskui kitą 
žagino. Po to vaikesai, pametę 
ją, pasislėpė.

Kai apielinkės gyventojai su
žinojo, kas atsitiko, tuojau su
sidarę būriai ėmė nenaudėlių 
ieškoti, grūmodami sugautus 
linčiuoti. Tačiau vaikesai buvo 
pirma policijos surasti ir va
kar pargabenti į kalėjimą. Mi
nia bandė įsilaužti kalėjimą ir 
nusikaltėliams padaryti linčo 
teismą, bet policijai pagaliau 
pavyko įtūžusius žmones nura
minti ir kalinius palikti lega
liam teismui teisti.

Žada uždaryt komunis
tu vaikų stovyklų

HEALDSBURGi, Cal., liepos 
24. — Vyriausybė žada atei
nantį šeštadienį uždaryti įstei
gtą netoli nuo čia komunistų 
vaikų stovyklą, kadangi tarp 
vaikų ten prasiplatino šiltinės, 
šeši susirgę vaikai jau tapo 
pargabenti į San Francisco.
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CERNAUSKO DARŽE
♦

♦

Prie “beauty” kontesto prisideda ir 
“Romuvos” teatras, kurio atidarymas 
Įvyks rugpiučio 18 d. Laimėjusi “Nau
jienų” piknike gražuolių kontestų mer
gina bus pavadinta “panelė Romuva.” . 
Teatras “Romuva” skiria laimėtojai, 
kuri gaus pirmų dovanų “Naujienų” 
piknike, dar šimtų dolerių nuo savęs, ir 
taip pat tai gražuolei bus suteikta gar
bė dalyvauti iškilmingam “Romuvos” 
atidaryme! .

PIRMA DOVANA TOKIU BUDU 
BUS $200 — šimto dolerių vertės dei

mantinis žiedas (nuo “Naujienų”) ir 
$100 pinigais (nuo Romuvos Teatro).

ANTRA DOVANA BUS $50; TREČIA 
- $25, ir KETVIRTA - $10.

Taigi keturios gražuolės turės progos 
gauti dovanas konteste. Todėl kviečia
me visas Chicagos ir kitų miestų lietu
vaites gražuoles (nevedusias) kaip gali
ma greičiau užsiregistruoti. Laiko beli
ko mažai.

Kiekviena, kuri nori konteste daly
vauti, yra prašoma išpildyti šio skelbi
mo kampe telpančių aplikacijų ir kartu

su savo paveikslu prisiųsti jų Kontesto 
Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, 
kad butų galima padaryti “cnt.”

~pLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu 

konteste. Esu .................  metu amžiaus; .................  pėdu ..........

colių ūgio; sveriu ................. svarų. Gimiau ..................... ...........

(miestas). Užsiėmimas ........................  ....

Vardas pavardė ................................................................................................

Adresas ..............................................................................................
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Vyrai, skelbiame 
mobilizaciją

Skeberacija ir ubagavimas vi
sam karo stoviui suspenduoja

ma. Komisarai prašomi lyat 
lauk iš paipų!

P A D A ž V K A R O K O M I- 
S A R O P O K K L A- 

M A C l J A

Aš, Burlak Kulakovič, šiuomi 
imu i savo rankas visų prole
tarų diktatūrą ir tuojau naudo
ju ją priverstinai savanorių 
raudonkepurių armijai mobili
zuoti. Be armijos, draugai, ne
toli nukariausi. Todėl šaukiu 
visus Sovietų Diktatūros pilie
čius šiandien tryliktą valandą 
susirinkti j “Ilnies” štabą už
siregistruoti. Bus išduota pa
didinta porcija supuvusių kiau
šinių ir po vieną padėvėtą bol
ševikišką kepurę. Karo prak
tikos bus kiek pamokinta išėjus 
i patvorį, kad bepraktikuojant 
neaptaškius sugedusiais kiauši
niais kokių nors baltgvardiečių 
ir buržujų. Musų geriausiai 
išbandyta ir ilgus metus prakti
kuota karo taktika bus ne tiek 
pagedę 'kiaušiniai, kiek keiks
mai ir kepurės. Atakos bus 
daromos obalsiu “Šapkami žaki- • 
dajem” ir rusiškai keikiant:; 
“za matušku”.

Mums teko nugirsti, kad kai1 I 
kurie komisarai ligi šiol dar 
nemoka rusiškai kalbėti. To ii 
nereiks. Bolševikų diktatūra: 
nereikalauja daug kalbėti, tiki 
garsiai keikti. Jei kurie nau
jokai dar nemoka tinkamai 
keikti, nieko nereiškia, — bol
ševikiška teknika greit išmd-i 
kins. Kur negelbės pavyzdys, 
ten padės kulbė. Be to visų 
raudonkepurių patogumui ir 
drausmės palaikymui tuojau į- 
įvedama črezvičaika. Kurie jau 
gali ištarti rusišką trijų etažų 
keiksmažodį, gali nieko nebe
laukdami' maršuoti, o kurie dar 
nemoka, galės pasipraktikuoti 
per “llnį”. Ten tokiems reika
lams skiltys atdaros kasdien 
nuo ryto ligi vakaro. Kitu lai
ku pamokins draugas Kvailonis.

Visi tinkami į raudonąjį 

NpetlaLUtaa gydyme chroniškų ir sauja U 
<U Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atailan 
kykit pas mane. Mano pilna* iftegzaminavi- 
m nu atidengti jūsų tikri) ligą ir jei aš apnl 
imniu jue gydyti, sveika.j jums- BUgryš. Ei 
ktt pae tikra specialistu, kuria neklaus jusi) 
kur ir kas jums skauda, bet pata pasakyt po 
/siutino iietfzaniinaviruo—kas juma yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. JackHon Bltd„ netoli State St. 

Karnbaryi 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
J tiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pi 
olėtų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 iki l po' pieta.
frontą gali ruoštis. “Ilnies” šta
bas rekrutus pasiųs tiesiai į 
“Laisvę”, iš kur pirmajai du- 
šegubkai pasitaikius bus depor
tuojami į Maskvą. žengte,: 
marš! Raz, dva, tri, raz, dva Į 
tri...

Padaužų Generalinio 
Štabo pranešimas
Leista “Ilnies” cenzūros ‘ I

Maskva, liepos 17 d.
Maskvoj didelis mušis. Miestas 

pilnas demonstrantų — vyrų, 
moterų ir nemečių jaunuolių. 
Kinų ambasados bombardavi
mas eina.

Per visą pereitą naktį mote-1 
rys, mergaitės ir dagi nemačiai i 
—visi eilių eilėmis maršavo, J 
dainuodami revoliucines dainas I 
ir įvairiausiais budais (švilpi-Į 
mu, liežuvių rodymu, ir po ma- 
tuškie) reikšdami savo protes
tą. Ant Napropotkino pereulko 
rusai ir kinai šturmavo kinus' 
supuvusiais kiaušiniais, paga
liais, akmenimis, surugusiais 
agurkais ir arbūzais. Iškulta, 
visa eilė langų, numinta viena! 
kiniška višta ir sutrose paskan
dintas kinietiškos rasės gelto
nas kačiukas. Visas kinų šta
bas per kiaurą naktį iš baimės 
kaip su gaidžių perkukavo. Nė 
vieno čiang Kaišeko paslo kin
kos, lyg apušies lapas virpėjo, 
girdint galingą rusišką “vai- 
mat”. Pats Siaven Sunas per 
dvi dienas koją neiškėlė iš savo 
apkasų ir per dvi naktis nemie
gojo. Musų žvalgai suoste, kad 

paipas baudžiamas sulig nau
jausiu metodų. Eiliniai raudo
nieji gali savo legitimacijai 
šiek tiek pasiraudoninti viens 

, kitam snukius. Moteris leidžia- 
' ma vaitoti pantą ir pauderį, 
'bet tik bolševikiškai raudonus.

Karhnnkomo teismo Įsakymas

• jis visą są laiką, stovėjo prie 
telefono ir flirtavo su kokia tai 
geltongvardiete, kad ji ką nors 
darytų jo padėčiai palengvinti.

Musų raudonųjų fronte ūpas 
pakilęs ligi pačių užkulnių. Su
puvusių kiaušinių rekvizicija ei
na. Skubiai laukiama pirmojo 
transporto iš Bdigeporto sov- 
narkomo. '

Sekamos dienos biuletenis jau 
redaguojamas ir bus paskelbtas 
Padaužų Generalinio štabo ryt 
dienos laidoj.

—Burlak Kulakovič.
i Raudonkepurių armijos vadas, 
i. ------------------I
Prisakymas išilgai fronto No. 1

Visam karo stoviui suspen
duojama teisė ubagauti ir ske- 

i berianti. Taip pat bus aštriai 
persekiojami burnų aušinimai 
civiliniams mitingams ir vor- 

i kerių propagandai. Kiekvienas 
raudonas žodis turi būti bran
ginamas čainiams kolioti. Drau
gams komisarams prisakoma 
sėdėti žemyn galvomis, kad dau
giau kraujo j galvas subėgtų ir 
raudoniau išrėdytų. Kiekvienas 
geltonai išveizįs ar, nusiskutęs 
komisaras bus įtartas ir pa- 
vietavotas pagal karbonkomo 
nuožiūros. Skeberacija lei
džiama tik ypatingais 
atvejais ir tik turintiems nak
tinius patyrimus. Lindimas į

.yisi aukščiau išvardyti nusi
kaltėliai bus perduodami spe
cialiai tam tikslui įsteigti kar
bonkomo įstaigai nubausti. Pa- 

| baudos nustatomos atsižvelgiant 
į pagautojo išžiūrą, pažiūrą ir 
kvapą. Baudimo metodai pri
imti tie patys, kaip Bolševiki- 

1 joj, tai yra statymas prie sie- 
1 noą ir kaip čainijoj, tai yra so
dinimas ant kuolo. Stovėjimo 

1 ar sėdėjimo laikas neapriboja
mas. Visų pirmiausia turi būti 
sugaudyti visi mopsai, buldogai 
ir šaip dainiškų feisų subjektai. 
Patalpa nužiūrėta “Ilnies” kon
centracijos liogeris.

K i a u ša s va i d ži ų ba ta Ii j a 
išeina į frontą

Maskvos blizganti pergalė 
ties Nepropato pereulku atkrei
pė viso bolševikiškojo pasaulio 
dėmesį į supuvusių kiaušinių 
reikšmę moderniško karo takti
koj. šiandien tas laimės, kas 
daugiau supuvusių kiaušinių tu
rės. Tai gerai suprasdamas Pa
daužų Karo Komisaras siunčia 
skobomis į frontą gerai išlavin
tų raudonųjų kiaušasvaidžių ba
taliją, kuri reikia spėti pasieks 
Napropato pereulką apie vidur
naktį ir prisidės raudonojo fron
to kovotojams į talką.

Naujos ligos
Padaužų Universiteto Medici

nos Fakultetas renka žinių apie 
naujas ligas. Kas kokią naują 
ligą pastebėsi!, tuojaus praneš- 
kit.

čionais paduodame keletą li
gų ir jų trumpus aprašymus.

1) Trockia-leninizjnas. šita li
ga ir kimba ir limpa. Susirgę 
žmonės paprastai per paipas 
landa, pavardes permainę visus 
keikia ir miškuose revoliuciją 
kelia. Paskutiniu laiku iš troc- 
kio-leninizmo paliko tik leniniz-

1 mas arba trockizmas.
2) UbagizmUs. Davatkų, mi- 

nyškų ir tavorščių liga. $ita 
liga susirgę ligoniai, viską me-

i tę, užsiima tiktai vajų rengi
mu, fondų steigimu ir šiaip vi-į 

I šokių almužnų rinkimu.
3) Francuziškas reumatizmas.

. Tai išimtinai bolševikų pisorių 
ir redaktorių liga.

JUST KIDS—The Toli of Friendship. Ad Carter

VIETOJ 
SALDUMYNO.”

|T'$ TOASTEd
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4) Menševikofobija. Susirgę 
šita liga žmonės daugiau nieko 
nemato, kaip tik menševikus, 
kuriuos jie sapnuoja ir keikia, 
ir kaltina už visus savo nepasi
sekimus ir klaidas.

5) Iždizmas. Vėliausių laikų 
liga. Padaužų rekorduose šitaip 
vienas ligonis , aprašytas:

“Buvęs visu kuo žmogus. 
Jam rupi visoki iždai, ypatin
gai organizatorių išlaidos. La- 

i biausia susirūpinęs tų organiza
cijų iždais, kurioms jis nepri
klauso. Juo didesniu iždas, juo 
ligonį daugiails vargina. SLA. 
iždas jau neduoda ramybės”.

6) Koliojizmas. Limpa šita li- 
Iga ir kimba. Musų fašistai ir 
I komunistai bala žino kodėl su
daro geriausią dirvą koliojizmo
bakterijoms vystytis.

Apart to, dar pastebėta daug 
kitų naujų ligų, kurių ženklai 
dar nepilnai surašyti. Mums 
dar trūksta informacijų apie 
šias ligas: rėksmizmas, mitingo- 
griovizmas, aukavizmas, raudo
nas melagizmas, fašizmas, cha- 
munizmas ir kt. Padėkite, ger
biamieji, mums prisiųsdami 

| reikiamų informacijų.
—Padaužų Sekretoris.

Pasaka apie vieną 
tinksą

Buvo gyveno vyras. Vyras 
kaip ir visi, tik jjs buyo jau
nas, aukštas ir, kaip moterys sa
ko, gražus vyras. Atvažiavo į 
Chicagą, tiesiai ant Alstryčio, 
kur ir pamatė tinksą.

Tas tinksas buvo kaip ir vi
si tinksai, jaunai maža, ir kaip 
vyrai sako, graži. Patiko vy
rui tinksas. Ką jis darys dau
giau? Gavo iš klerko laisnį, 
ir tinksą nusavino. Tinksas pa
sidarė paranki nuosavybė.

Draugai ir draugės sakė — 
steiįkim komuną ir lai tinksas 
bus visų. Privatė nuosavybė tai 
buržujų išmislas. — Bet jau
nas, aukštas ir, kaip moterys 
sako, gražus vyras kalbėjo: 
Pasisiuskit, ir tinksą pasilaikė 
sau.

Taip praėjo metai. Vieną 
gražią, dieną tinksas pasidalino. 
Dabar vyras turėjo nebe tink
są, bet du tinksu, ir čia pama
nė, kad nuosavybe tai tas pat 
ką ir prosperity; juo daugiau 
turi, juo daugiau nofi...

Praėjo dar metaai, dar sykį 
tinksas pasidalino. Dabar jau 
buvo ne du, bet trys tinksai. 
Ir jaunas, aukštas, ir kaip mo
terys sako, gražus vyras ma-

i ii^Lšii'i "'.II ■■.......................— ............................

nė, kad didelė prosperity yra 
lyg įšvirkšti kaliniai: juo la
biau gula, juo mažiau šildo.

Kada tuzinas metų sukako ir 
tinksas tiek pat kartų pasida
lino,— tada užėjo prohybicija... 
Su prohybicija' parėjo buizė, 
alus, mėnesiena ir naminė — o 
su buize, aline, mėnesiena ir na
mine prisipildė vyro namai vi
sokio margo svieto. Buvo tikra 
komuna.

—Dabar lai tavo tinksą nu-Į 
savinsiu, -erzino vyrą vienas įsi
tikinęs komunistas.

—Bijok Lenino, ką aš dary
siu vienas likęs su dvylika tink- 
sų ? atsakė vyras.

Nenusimink, aš tau palik
siu dar vieną, suramino tink
sas savo vyrą.

Tuomet vyras ištiesė į ko
munistą arbi rankas ir tarė:

—Sutinku, nusavink, bet pa
daryk taip, kaip Sovietų Rusi
joj, kad man pačiam nieko ne
beliktų. Nuo šiol aš esu įsitiki
nęs komunistas ir privatės nuo
savybės nepripažįstu, tarė Vy
ras ir atidavęs stubos raktus 
kpmunistui, pats pabėgo.

—žinias.
Paklausk savo grocerio arba skambink 

THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 50.30
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Pavydūs Užsipuolimai
negali pakirsti publikos pasitikėjimo vieninteliu “apkepintu” 
cigaretu — Lucky Strike. Pasteurizavimas, garsusis kaitinimo 
procesas, yra laikomas moksline palaima žmonijai. Apkepini- 
mas, kuris yra tam prilygstamas kaitinimo procesas, prašalina 
nešvarumus is tabakų. 20.679* daktarai, kurie sako, kad Luckies 
mažiau teerzina nekaip kiti cigaretai, atiduoda pagarbą šiam 
slaptam procesui, naudojamam tik gamyboj Lucky Strike. Ap- 
kepinimas padaro jį augšto laipsnio ir pasižymėjimo cigaretu. 
Štai kur priežastis, kodėl Luckies naudojasi tokia plačia 
menybe visose gyvenimo srityse.

(PASIRAŠO)

pir-

Company, Incorporattd

Nei Jokio Kosulio.

“SIEK LUCKY

> 
i Kad palaikyt laibą 

figūrą, nieks ne
gali užginčyti tei
singumą to pata
rimo:

© 1929, The 
American 
Tobacco 
Co., Ine., 

Mirs.

The Lucky Strike šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vienų subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

¥Čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBR AND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, ofi- 
cialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

iuckY

Nftted (>rt«oms«

t
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TAIKOS PAKTAS JĖJO GALION.

Apžvalga

Antradieni Japonijos ambasadorius Washingtone 
pranešė Jungtinių Valstijų valdžiai, kad jo valdžia jau 
ratifikavo Kelloggo-Briand’o amžinos taikos paktą. Tuo 
budu tas paktas tapo patvirtintas visų penkiolikos val
stybių, dalyvavusių pasirašyme, ir todėl jisai įėjo galion. 
Vakar Jungtinių Valstijų prezidentas Hooveris šitą fak
tą iškilmingai paskelbė.

Prie amžinos taikos pakto prisidėjo, be to, dar 31 ki
ta valstybė, kurių tarpe yra ir Sovietų Sąjunga. Taigi 
nuo dabar beveik visas civilizuotas pasaulis yra surištas 
tarptautine sutartim, kuri pasmerkia karą, kaipo “tau
tinės politikos įrankį”. Kiekviena valstybė todėl, turėda
ma kokį nors ginčą su bet kuria kita valstybe, dabar bus 
moraliai verčiama ne griebtis už ginklo, bet ieškot kelių 
taikiai tą ginčą išspręsti.

Kelloggo-Briand’o pakto įsigaliavimas, žinoma, dar 
nereiškia, kad pasauliui jau yra užtikrinta amžina taika. 
Gražiausios sutartys pavirsta beverčiais sklypais popie- 
ros, kuomet nėra jėgos, kuri galėtų sulaikyti valdžias nuo 
jų laužymo. Amžinos taikos pakte tokia jėga nėra numa
tyta. Taikos palaikymą jisai palieka gerai valiai kiekvie
nos atskiros valdžios.

Kelloggo paktas taip pat nenustato jokių bausmių 
už jo sulaužymą. Šituo atžvilgiu Tautų Sąjungos sutar
tis yra daug efektingesnė. Tautų Sąjungos statute yra 
ne tik numatyta tam tikros “sankcijos” prieš tarptauti
nės taikos ardytojus, bet ir nurodyta būdas, kaip suras
ti, kas yra karo kaltininkas (“užpuolikas”), jeigu, nežiū
rint jos pastangų apsaugot taiką, karas visgi kiltų.

Kelloggo paktas tečiaus vistiek yra žinksnis priekyn 
linkui pasaulio taikos užtikrinimo. Jisai suriša taikos su
tartim ne tik tas valstybes, kurios įeina į Tautų Sąjun
gą, bet taip pat ir Amerikos Jungtines Valstijas, sovie
tų Rusiją ir kai kuriuos kitus kraštus, kurie dar nėra 
Tautų Sąjungos nariai. To pakto reikšmė bus juo dides
nė, juo uoliau taikos šalininkai kiekvienoje valstybėje 
stengsis jo principus įgyvendinti savo tautose.

Valstybėse, kurios pasirašė ir patvirtino tą sutartį, 
dabar reikėtų darbuotis, kad jos pravestų įstatymus, 
draudžiančius savo valdžioms skelbti arba vesti karą, 
neišbandžius pirma to visų priemonių likviduoti konflik
tą taikos keliu. Jei valdžios turėtų atsakyti prieš savo 
krašto įstatymus už tarptautinės taikos sulaužymą — pa
našiai, kaip kad jos dabar turi atsakyti už savo krašto 
išdavimą—, tai demokratinėse šalyse taikos saugojimo 
reikalas butų pačių žmonių rankose. O kai dėl diktatūrų 
ir kitokių despotiškų valdžių, tai jos buvo ir pasiliks pa
vojingos pasaulio taikai. Nuo šito karo pavojaus šalti
nio tėra tik vienas vaistas: pakeisti despotizmą demo
kratija.

VOKIETIJA ATSIGRIEBĖ.

Prieš dešimtį metų Vokietija buvo paskendus skur
de, paniekinta tarpe pasaulio valstybių ir taip nusilpnė
jusį, -kad rodėsi, jogei ji vargiai išliks gyva. O šiandie 
jau ji vėl ima pralenkti visas pasaulio tautas.

Tik-ką j Ameriką atplaukė naujas vokiečių pasažie- 
rinis laivas “Bremen”, kuris sumušė visus greitumo re
kordus. šiomis dienomis taip pat padarė pirmą lakioji- 
mo bandymą didžiausias pasaulyje aeroplanas “D. O. X.”, 
kurį pastatė vokiečių inžinieriai. Net galingoji ir turtin
goji Amerika su pavydu žiuri į šituos vokiečių technikos 
stebuklus. o <' gį įlUtMVI

Nenuostabu, kad šiandie Vokietija nesibijo nė savo 
buvusiojo kaizerio. Nors reakcininkai su komunistų pa- 
gelba Vokietijos reichstage sutrukdė atnaujinimą “res
publikos apsaugos” įstatymo, kuriuo draudžiama eks- 
kaizeriui Wilhelmui grįžti Vokietijon, bet niekas deliai 
to nėra susirūpinęs. Respublikos tvarka Vokietijoje yra 
taip sustiprėjusi, kad monarchistai jai nebėra pavojjngi.

Kuo išaiškinti tokį vokiečių atsigriebimą po baisio
jo karo? Svarbiausia priežastis, be abejonės, yra nepa
prastas vokiečių gabumas prie organizacijos. Dar prieš 
karą apie vokiečius buvo sakoma ne tai su pašaipa, ne 
tai su pasigėrėjimu, kad jeigu kalbasi trys vokiečiai, tai 
jie tuo jaus vieną išsirenka pirmininku. Šis vokiečių pa
linkimas organizuoti savo jėgas davė tai, kad jau seniai 
Vokietija buvo pagarsėjusi galingu politiniu darbininkų1

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................\......... ,...... $8.00
Pusei metų ............................. 4.00
Trftns inčnesiams .........   2.00
Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui .........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......   3c
Savaitei ................................. ,... 18c
Mėnesiui ..............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................... _..... «... $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviems mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ...................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .............. ........... „.... . $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

judėjimu, pavyzdingomis žmonių švietimo draugijomis 
ir meno bei sporto sąjungomis.

Dėka to, kad Vokietijos darbininkai mokėjo gerai 
susiorganizuoti, jie pajėgė sėkmingiau ginti savo reika
lus ir turėjo daugiau galimumo kilti kultūriniai, negu ku
rios kitos šalies darbininkai. Bet sveikas, šviesus ir išla
vintas darbininkas yra pagrindinis tautos gerovės veik
snys. Ne ,tiesa, kad viską galima padaryt kapitalu. Per
kelk Fordo dirbtuves su visais Fordo milionais dolerių 
į tokį kraštą, kur nėra išlavintų ir disciplinuotų darbi
ninkų armijos, ir tos jo milžiniškos įmonės per keletą me
tų pavirs niekais.

Vokietija sugebėjo atsigriebti dėl to, kad ir po karo 
ji turėjo geriaus išlavintą ir labiaus apsišvietusį, negu 
kurios kitos šalies, industrinį proletariatą. Jo jėgomis 
buvo ne tik atsteigtas krašto ūkis, kurį buvo apardęs 
karas, bet ir sudaryta demokratinė respublika, kurios 
sąlygose vokiečių tauta galėjo sparčiau progresuoti, ne
gu po kaizeriška valdžia. Jei ne vokiečių darbininkų su
sipratimas ir tvirtas susiorganizavimas, tai su revoliuci
jos laimėjimais Vokietijoje butų atsitikę tas pat, kas at
sitiko Rusijoje arba Lietuvoje.

Suprantamas dalykas, kad organizaciniais gabumais 
pasižymi ne vien darbininkų klasė Vokietijoje. Ir vokie
čių kapitalistai yra gabus organizatoriai. Šį pokarinį 
laiką jie ne prasnaudė, bet panaudojo savo įmonių per
tvarkymui ir įvedimui naujų gamybos metodų, kurios 
yra daug našesnės, negu senosios. Todėl vokiečių pramo
nė šiandie gali stoti į lenktynes su bet kurios kitos ša
lies pramone.

Vokietijos atsigriebimas rodo, kad klydo Versalės 
sutarties autoriai, kurie manė, jogei priespauda ir kon
tribucijomis bus galima tą didelę kultūringą tautą pa
versti amžinu vergu pergalėtojų.

ŠELPIMO DARBAS LIETU
VOJE SUSTABDYTAS

Kauniškis “Musų Rytojus” 
rašo, kad Lietuvos šiaurės šel
pimo komitetas savo veikimą 
jau sustabdo. Jisai praneša:

“Iš viso komitetas surinko 
aukų Lietuvoje ir užsieniuo
se per milioną litų. Aukos te- 
beplaukia. Ųž likusius pini
gus numatoma statyti Šiau
liuose ligoninę”.
Taigi dabar turės pasibaigti 

ir amerikiečių šelpimo komite
tų darbas. Atėjus vasarai, Lie
tuvos žmonės sugebės ir be au
kų verstis.

“GAIDUKAI GIEDA” 
JŲ GALVOSE

Iš to, kad Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius priminė 
rusams ir kinams, jogei jie y/a 
pasirašę Kellogo paktą ir dėl to 
turi vengti karo, komunistai pa
darė “išvadą”, kad Amerika- so
vietams “grasina”. Brooklyno 
“Laisvė”, pav. rašo:

“Anglijos ‘socialistinės’ val
džios ambasadorius Washing- 
tone, ponas Esme Howard, 
sekmadienį pranešė valstybės 
sekretoriui Stimsonui, kad jis 
gavo instrukcijas nuo Arthur 
Henderson (socialisto), Ang
lijos užsienių reikalų ministe- 
rio, • jog Anglijos valdžia su 
džiaugsmu užgiria Amerikos 
žinksnį dėl Chinijos-Sovietų 
susikirtimo, grąsinant (! “N.” 
Red.) Sovietų Sąjungą prisi
laikyti Kellogo pakto.

“Dabar visos trys imperia
listinės valstybės, Anglija, 
Francija ir Amerika, sudarė 
bendrų frontą prieš (! “N.” 
Red.) Sovietų Sąjungų po 
priedanga ‘išvengimo karo’ 
Tolimuose Ryttiose sulig Kel
loggo pakto. Jos provokuo
ja (! “N.” Red.) karą ir tuo 
pačiu sykiu Sovietams prime
na, kaip ‘šventas’ yra Kellog
go paktas, ir jeigu Sovietų 
Sąjunga, Chinijos militaristų 
arba rusų baltgvardiečių už
pulta, bandytų smarkų smūgį 
užduoti užpuolikam^, tuomet 
Anglija, Francija ir Amerika 
pareikštų: Mes jus persergė
jome laikytis Kelloggo ‘tai
kos’ pakto. Jus mus neklau- 

. sėte. Mes jus dabar pamo
kinsime karu.”
Ar gali būt kas nors žioples- 

nio, kaip šita “L.” pasaka? Pri
minimas Kelloggo pakto reiš
kiąs “grasinimą” ir “bendrą 
frontą” prieš Rusiją! Bet kam 

bolševikų valdžia tą paktą pasi
rašė ir net padarė specialų su
tartį su kai kuriomis valstybė
mis įvykinti jį kaip galint grei
čiaus gyvenime, — jeigu, jisai 
yra toks nelemtas, kad apie jį 
nė prisiminti negalima?

• Kai anąmet buvo kilęs pavo
jus, kad Pilsudskis pasiųs ar
miją Lietuvon ir dėl lo prasi
dės karas tarp Lietuvos ir Len
kijos, tai ar sovietų valdžia ne
bandė tą gaisrą gesinti? Ar 
sovietų diplomatija nedarė 
spaudimo Kaune ir Varšuvoje, 
kad Voldemaras ir Pilsudskis 
stengtųsi savo nesusipratimus 
išspręsti taikos, o ne karo ke
liu?

Komunistų spauda tuomet la
bai gėrėjosi Maskvos pastango
mis apsaugot tarptautinę taikų. 
Bet dabar, kada kitos valstybės 
mėgina sulaikyta nuo karo pa
čių Maskvą ir kinus, tai komu
nistai joms prikaišioja “impe
rializmą”!

DEL BULOTŲ IŠTRĖMIMO Į
VARNIUS

Panikoje, kuri apėmė Lietu
vos tautininkų šulus po pasikė
sinimo prieš Voldemarą, žino
mas advokatas Andrius Bulota 
ir jo žmona tapo išsiųsti į Var
nių koncentracijos stovyklų.

Neseniai atsilankė pas Volde
marą Lietuvos advokatų tary
bos delegacija, stengdamasi pa- 
liuosuot p. Bulotų iš Varnių. Mi- 
nisteris pirimininkas pareiškė 
jai, kad Bulota galįs būt išleis
tas, jei sutiktų išvažiuoti iš 
Lietuvos ir apsigyventi užsie
niuose. O dėl Bulotienės jisai 
pasakė, kad jos išsiuntimas į 
koncentracijos stovyklų įvykęs 
per “nesusipratimą” ir ji bu
sianti paleista.

Voldemaras manęs, kad ji nu
keliavusi į Varnius, lydėdama 
savo vyrą. Avokatų tarybos 
delegacija apie savo atsilanky
mo pasekmes žadėjo pranešti 
Bulotai.

Spaudoje iki šiol nebuvo pa
skelbta jokių Bulotos nusidėji
mo įrodymų, kuriais pasiremda
ma valdžia galėjo jį nubausti. 
Visa jo “kaltė” yra tiktai ta, 
kad studentas Vosylius, kuris 
tapo sušaudytas v už kėsinimąsi 
prieš Voldemarą, buvo Bulotos 
sesers sūnūs; o kitas studentas, 
kurio pavardė Bulota ir kurio 
policija ieško sąryšyje su ta pa
čia piktadarybe, yra taip pat 
koks ten adv. Bulotos "giminai
tis. Bet argi žmogus turi at
sakyt už savo giminių nusikal-i 
timus ?

Jeigu yra pagrindo manyti, 
kad adv. Bulota kuriuo nors bu
du yra' įveltas į kriminalj' dar-i 

bą, tai jisai turėtų būt patrauk
tas teismo atsakomybėn. Bet 
atimti žmogui laisvę be teismo 
nuųsprendžio ir paskui siūlyt 
jam ištrėmimą į užsienius — 
tai yra pasityčiojimas iš teisin
gumo. Tik Rusijos carų val
džia taip sauvališkai elgdavosi

Amerikos farmeriai
- ---------

Kviečių problema. — Kviečių; 
derlius. — Rinka. — Kviečių 
perviršis. — Kanada, Argen
tina ir Australija. — Kviečių 
produkcijos didėjimas. —Že
mės ūkio produktų vertė. — 
Federalė Farmų Taryba. — 

/ Stabilizavimo korporacijos.— 
Protekcionizmas. — Federal 
Land bankai.

Šiais metais Amerikos far- 
meriams vėl teks ' susidurti su 
“kviečių problema”. Tai reiš
kia, jog kviečių bus užauginta 
daugiau, negu jų galima par
duoti. Lyginai tokia pat situa
cija buvo pereitais ir užperei- 
tais metais. Kadangi kviečiai 
yra svarbu^ žmonių maistais, 
tai jų didelis užderėjimas ir pi
gumas turėtų būti tikra palai
ma. Pasauliui tai iš tiesų yra 
palaima, bet ne Jungtinėms 
Valstijoms; tiksliau sakant, ne 
Amerikos farmeriams. Viduti
niškai kas meta Jungtinės Vals
tijos užaugina nuo 800,000,000 
iki 850,000,000 bušelių kviečių. 
Amerikos žmonės sunaudoja 
daug-maž 650,000,000 bušelių, o 
apie 200,000,000 bušelių kviečių 
lieka eksportui. Tie skaičiai, 
žinoma, iš metų į metus kiek 
įvairuoja. Kviečių perviršis ir 
sudaro rimtą padėtį.

Faktas yra tas, kad pasaulis 
turi perdaug kviečių. Butų, ži
noma, klaida manyti, kad kas 
metą užauginama daugiau kvie
čių, negu žmonės gali suvalgyti. 
Taip nėra. Tačiau Amerikos 
farmeriams rupi ne tai, ar jų 
kviečius gali kas suvalgyti, o 
tai, ar jie už savo produktus 
gali gauti tinkamų kainą. Ki
tais žodžiais, jie vyriausiai yra 
susirūpinę rinka. Sakysime, 
Kinija galėtų sunaudoti miiio- 
nus bušelių kviečių. Bet far
meriams iš to nei šilta nei šal
ta, kadangi kiniečiai neturi pi
nigų kviečiams pirkti. Tokiu bu
du kai kuriose šalyse gali siaus
ti badas, bet jos rinkos kvie
čiams nesudaro, kadangi neturi 
pinigų.

Dabar pradėkime nuo Jungti
nių Valstijų. Prileiskime, kad 
farmeriai tikisi užauginti šiais 
metais 850,000,000 buše
lių kviečių ir gauti už 
bušelį po dolerį. Kiek galima 
spręsti, ta kaina bus kur kas 
žemesnė, žinoma, derlius gali 
būti kiek didesnis ar mažesnis, 
bet tai ne tiek jau svarbu.

Balandžio 1 d. nuo pereitų 
metų dar buvo likę 423,000,000 
bušelių įkviečių. Reiškia, šiais 
metais Amerika turės 1,273,- 
000,000 bušelių kviečių arba du 
kartu daugiau, negu ji galės 
sunaudoti.

Vyriausia priežastis, kodėl 
Amerikoj pasiliko tiek daug ne- 
išparduotų kviečių, yra ta, kad 
per paskutinius kelis metus bu
vo geras derlius. Praeitą ru
denį gerokai apšalo Kanados 
kviečiai. Tad buvo manoma, 
kad Amerikos farmeriai susi
lauks “gerų laikų”,— turės di
delę rinką savo kviečiams. Vie
nok pasirodė, jog Kanados 
kviečiai, nors ir apgadinti, bet 
visvien tiko maistui. O kadangi 
jų kaina tapo žymiai nupigin
ta, tai juos žmonės noriai pir
ko.

Turėdami galvoj tų faktų, 
kad Jungtinės Valstijos kas 
metą gali eksportuoti maždaug 
200,000,000 bušelių kviečių, da
bar pažiūrėkime kas dedasi 
Kanadoj. Kanada kviečių eks
porte užima pirmą vietų. Ji 
yra vyriausi Amerikos konku-i 
rentė. Kas metą Kanada pa

su žmonėmis, areštuodama ir 
ištremdama į Sibiru tuos, kurie 
jai atrodydavo “neištikimi”, ši
tą sauvalės politikų šiandie 
praktikuoja dar ir bolševikų 
valdžia. Bet argi ne laikas Lie
tuvai liautis ėjus rusiškai-azija- 
tiško despotizmo pėdomis?

gamina eksportui 300,000,000 
bušelių kviečių arba 50 nuo
šimčių daugiau, negu Amerika. 
Šiais metais Kanadoj laukiama 
nepaprastai gero derliaus. O 
juo Kanada turės daugiau kvie
čių, tuo Amerikos farmeriams 
bus sunkiau parduoti savo per
viršį.

Argentina pereitais metais 
eksportavo 178,000,000 bušelių, 
o Australija 73,000,000. Kada 
šį pavasarį pradėjo eiti gandai, 
kad Amerika turi didelį kviečių 
perviršį, tai Argentina pasisku
bino savo kviečius parduoti Li- 
verpool rinkoj. Tuo pačiu laiku 
buvo paskelbta, kad Amerikos 
geležinkeliai ims mažiau už ve
žimą eksportuojamų kviečių. 
Panašiai pasielgė ir Kanada. 
Ačiū tam kainos kviečiams žy
miai nukrito.

Kaip jau matėme, daugiausia 
kviečių eksportuoja Kanada. 
Antroj vietoj stovi Amerika, 
trečioj —Argentina, ir ketvirtoj 
—Australija. Dabartiniu laiku 
Kanada ir Amerika labiausiai 
prisideda prie kviečių nupigi- 
nimo.

Europa yra stambiausi kvie
čių rinka. Pirmų vietą užima 
Anglija, po to seka Vokietija, 
Italija ir Francija. Europa yra 
tas centras, kuris traukia viso 
pasaulio kviečius.

Tiesa, Europa užaugina vieną 
•trečdalį pasaulio kviečių. Bet 
to nepakanka pramaitinimui 
milionų gyventojų. Tuo labiau, 
kad dabartiniu laiku Rusija yra 
nežinomas faktorius. Indija 
šiais ' metais irgi neturės kvie
čių eksportui.

Paprastai kas metą pasaulyj 
užauginama 3,800,000,000 buše
lių kviečių. Balandžio 1 d. dar 
buvo nesunaudota 837,000,000 
bušelių. Tie sausi skaičiai yra 
labai reikšmingi. Jie rodo, kad 
kviečių yra pakankamai ir jų 
kainos pifcios. Tiesa, neperšo
kęs per tvorą, nesakyk —op. 
Ruduo dar gana toli. O per 
tą laiką/ gali visako įvykti. Sa
kysime, gali užeiti sausra arba 
liūtis ir gerokai apgadinti kvie
čius. z

Iš kitos puses, reikia atsimin
ti, kad Kanada, Argentina ir 
Australija turi didžiausius že
mės plotus, kurie ateityj bus 
panaudoti kviečių auginimui. 
Nėra abejonės, kad ateityj at
sigriebs ir Rusija, kuri visai 
dar nesenai buvo skaitoma Eu
ropos aruodus.

Bendrai imant, kviečių pro
dukcija nuolat didėja. Kviečių 
užauginama daugiau, negu jų 
reikalaujama, arba tiksliau sa
kant, daugiau, negu jų perka
ma. Tiesa, iki šiol didelio per
viršio nebuvo. O tai dėl to, kad 
kviečiai buvo pardavinėjami že
momis kainomis. Tokia padėtis, 
žinoma, farmeriams yra ’ nepa
geidaujama, kadangi jie labai 
mažai teturi pelno.

Palyginkime dabar kviečius 
su kitais farmų produktais. Pa
sirodo, kad vištos ir kiaušiniai 
farmeriams duoda daugiau į- 
plaukų, negu kviečiai. 1926 m. 
Amerikos žemės ūkio produktų 
vertė buvo sekama: pieno pro
duktai $2,952,000,000; komai 
$1,862,000,000; kiaulės — $1,- 
662,000,000; pašaras— $1,490,-: 
000,000; medvilnė—$1,294,000,- ; 
000; vištos ir kiaušiniai —$1,- 
181,000,000; daržovės $1,117,- 
000,000; galvijai — 1,081,000, 
000, ir kviečiai — $1,020,000,- 
000. Įdomu pastebėti, kad net 
vaisiai davė farmeriams tik vie
nu trečdaliu mažiau įplaukų, 
negu kviečiai.

Bendrai imant, farmų pro-, 
dūktų vertė 1926 m. siekė $13,- 

000,000,000. Vadinasi, kviečiai 
sudarė tik vienų tryliktąją da
li. >

Amerikoj priskaitoma 6,300,- 
000 farmų, iš kurių tik 2,000,- 
000 augina kviečius. Nežiū
rint to, kviečiai sudaro rim
čiausių farmerių problemą, kuri 
nuolat yra diskusuojama kon
grese. Tapo sukurta net Fede
ralė Farmų Taryba, kuri susi
dės iš dvylikos narių. Taryba 
turės įvairių patarimo komisi
jų.

Tarybos vyriausias tikslas 
bus šviesti farmerius, organi
zuoti kooperatyvus, kontroliuo
ti kviečių perviršį, steigti sta
bilizavimo korporacijas. Tos. 
korporacijos supirkinės kviečių 
perviršį ir neduos kainoms nu
kristi, Pavyzdžiui, rudenį kai
nos paprastai yra žemos. Ir juo 
daugiau randasi kviečių, tuo 
kainos yra žemesnės. Farme
riai žino, kad pavasarį galima 
kviečius brangiau parduoti, bet 
jie taip ilgai negali laukti, čia 
kaip tik ir pasitarnaus stabili
zavimo korporacijos,'kurios su
pirkusios kviečius, lauks geres
nių kainų.

Tam tikslui planuojama su
kurti $500,000,000 fondą, Sta
bilizavimo korporacijos iš to 
fondo galės gauti labai lengvo
mis išlygomis paskolas.

Antras dalykas, — tai muitai. 
Amerikos pramone yra, taip sa
kant, proteguojama. Ant im
portuojamų iš užsienio dirbinių 
yra užkraunami dideli muitai. 
Tuo budu Amerikos pramoni
ninkai yra apsaugojami nuo aš
trios konkurencijos su svetinių 
šalių pramonininkais. Dabar 
tokią pat apsaugą susilauks ir 
farmeriai, nes ant inmportuoja- 
mų kviečių bus uždėtas muitas.

Dūliai to, kad visos tos prie
monės palengvintų farmerių 
būklę, reiškiama didelių abejo
nių. Iš viršaus organizuojami 
kooperatyvai vargu turės pasi
sekimo. Antra, nurodoma į Fe
deral Land bankus, kurie neva 
buvo įsteigti kooperacijos pag
rindais, bet tikrumoj pateko 
visokių politikierių kontrolėm

— —K. A.

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

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais i visas dalis

LIETUVOJE 
! Sutaupinkite 2 dienas keliones ju
romis plaukdami trumpu, ramiu 
St. Lawrence jurą keliu! Dvisavai
tiniai išplaukimai dvieju musu la
biausia populiariu laivų, 16,400 to
nų. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patogumus... šviesus, erd- j 
vųs kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus 
maistas. Spccialė domė Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 “round 
trip” kelionė j Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi m a i n a n t y s 
traukiniai iš Chicago i uostą su- j 
taupina hotelių išlaidas. Rezervą-j 
cijos, gryžimo perimtai ir t.t., iš j 
jūsų vietos agento, ar iš ■

R. S. ELW()RTHY, 
Laivų Generalinis Agentas, 

71 E. Jac'kson Blvd., Chicago, 111. 
Telefonas Wabasb 1904

Canadian
World’» ■TN • <"• srFacific
Lietuvos Laisvės 

Bonų 
vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainų.
Priimame kasdien.

i Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass

Julius Jesionis laimėjo 
plaukimo rungtynes

Liepos 21 d. įvyko Naujosios 
Anglijos plaukikų lenktynės, 
kur dalyvavo 12 kontestantų. 
Jų tarpe buvo ir vienas lietuvis. 
Tai Julius Jekionis, šešiolikos 
metų amžiaus vaikinas. Jis lai
mėjo pirmą dovaną. Antrą do
vaną gavo Peterson iš Conn. 
valstijos. Pusė kitų plaukikų 
nedaplaukė net iki paskirtos 
vietos. Plaukimo distancija 
buvo 12 mylių;—nuo Charles- 
town tilto iki Pamberton sa-

I rodą prie miesto rotužės. Pa
sirinko, žinoma, popietį. Ir su- 

: prantama kodėl. Tuo laiku prie 
i rotužės randasi tūkstančiai 
žmonių. O amerikonai labai

• smalsus. Jeigu du žmogų pra- 
| deda jomarką kelti, tai jie bu- 
i tinai apstos didžiausiu ratu, 
kad pažiurėjus kas ten dedasi. 
Maksviškiams to tik ir tereikia. 
Paskui jiems yra progos girtis, 
kad jų surengtame protesto 
mitinge dalyvavo tūkstančiai 
žmonių.

šį kartą betgi jų skymas ne
išdegė. Susirinko visų demon
strantų kartu su orateliais apie

šimtas galvų. Tačiau vos spėjo 
jie iškišti raudoną ženklą, kaip 
pribuvo raiti poliemonai ir, kaip 
hematąnt, išvaikė tą raudoną 
šimtinę. Tokiu budu iš didelio 
debesio mažai lietaus tebuvo.

—J. Į*. SunkarMtis.

sergančiam ligoniui davęs “pas- 
žydelį 

kurs 
kaip

New Diggings, Wis
Užmušė Uotu v j.

Liepos 23 d. tapo užmuštas 
Adomas Vages. Kaip ta nelai
mė įvyko, — neteko sužinoti.

Amerikos Lietuviai, Amerikos Daktarai 
ir Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

Musų Julius iškarto nesisku
bino; plaukė beveik paskučiau
sias. Matomai, jis žinojo tą 
rusų partalę, kuri sako, jog lė
čiau važiuodamas toliau nuva
žiuosi. Bet juo tolyn, tuo smar
kyn jis pradėjo plaukti, ir prieš 
galą visus pralenkė.

Rugpiučio pradžioj įvyks di
delės plaukimo rungtynės Kana
doj. Jose dalyvaus ir Jesionis.

(Diskusinis
Rašo D-ras A.

M.

straipsnis)
L. Giaičiunas, 

I).

pasižymėjo dar praeitą melą sti
by tindamas gerą plaukikę Eva 
Morrison ir laimėdamas $300. 
Tuo laiku jam buvo vos penkio
lika metų amžiaus.

—Raulinaitis.

Detroit, Mich
Automobilių pramonė.— 

Demonstracija

Detroitas yra garsus visame 
pasaulyj miestas. Jis pagarsė
jo ne kokiais stebuklais ar gar
siomis mokslo įstaigomis, ale 
tik tuo, kad čia yra dirbami, 
galima sakyti, visi geriausi au
tomobiliai.

Fordas užima pirmą vietą. Jo 
dirbtuvėse dirba apie 100,000 
darbininkų. Dirba visu smar
kumu. Nuo gruodžio 3 d. 1927
m. per trylikti menesių buvo 

pagaminta vienas milionas 
na j o modelio A* fordukų. Nuo

puti daugiau, negu per pusme
ti, padaryta kitas milionas au-

stebėtinas dalykas, 
per iryli ką mene-

tomobilių.v
Tatai yra 

Pradžioj tik 
siu buvo galima vieną milioną
fordukų padaryti, o dabar be
reikia tik apie pusmetį. Trečią 
milioną žadama padaryti per 
penkis menesius. Ryšyj su 
nuolat didėjančia produkcija vi
saip kalbama. Vieni tvirtina, 
kad darbininkai yra verčiami 
vis greičiau dirbti.

Bet tai ne visai 
atitinka. Pas Fordą 
suose skyriuose yra

Vardan tautos ir tautybės ne
tinka išnaudoti žmones. Tuo ka
biau lietuviams katalikams ne
leistina vardan lietuvybės- ap
gaulingai rinkti aukas. ‘Katali
ku gali būt franeuzas, turkas, 
lenkas, žydas, visokios tautos 
žmonės. Bet lietuviu gali bun 
tik lietuvis, ir lietuvių turtas 
priklauso lietuvių tautai ir Lie
tuvai. Ne kitaip, jei bent suži- 
niai ir savo valia lietuvis perlei
džia savo turtą svetimtaučiams.

Katalikai lietuviai gali ir turi 
teisę aukas rinkti, bet kaipo ka
talikai, tik katalikybės reika
lams, ir ne kitaip. Vardan ka
talikybės surinktas aukas gali 
sau naudoti katalikybės reika
lams. Bet negražu ir smerkti
na, kada renka aukas vardan % 
tautos ir lietuvystės, o naudoja 
katalikybės įstaigų tvirtinimui. 
Tai reiškia aiškią apgavystę ir 
išnaudojimą, su skriauda lietu
vių tautai ir Lietuvai.

Štai Šv. Kryžiaus Ligoninė. 
Lietuviai ir dauguma lietuvių 
spaudos ją vadina “Lietuvių šv. 
Kryžiaus Ligoninė.” Teisingai 

turėtų būti tik “Šv. Kryžiaus 
Ligonine.” Neperseniausiai pa
rašiau atsargiai, nejžeisdamas 
katalikų jausmų Amerikos spau
doj apie statomąją šv. Kryžiaus 
Ligoninę lietuvių pinigais. Ma
no straipsniuose buvo išrėdyta, 
kokiu budu galima įsigyti tikrai 
Lietuvių Ligoninę, o no .taip 
kaip dabar padaryta: pastato-

ma lietuvių pinigais ligoninė, 
kuri bus ne lietuvių ligoninė. 
Šiandie jau ir aklas pamatė, kad 
ta ligoninė yra ne lietuvių. Ki
taip ir negalėjo būti. Tad kas 
toliau ?

Amerikos lietuviai profesio
nalai ligi šiol neturėjo širdingos 
paramos iš savo lietuviškos vi
suomenės savo profesijoj, ypač 
jos neturėjo iš taip vadinamos 
aukštesnės klasės. Lietuvių dak
tarų nerėmė musų laikraštija 
(? Red.), o kartais net pašiep
davo lietuvį daktarą., o kai kas 
net stačiai boikotavo (? Red.) 
Nerėmė savo profesionalų ir 
musų pasiturintis vertei g ų 
sluoksnis. Tokio nusistatymo, 
kad remti tik savo tautietį pro
fesionalą, nesilaikė neį musų or
ganizacijos, — nei Sandariečiai, 
nei Socialistai, nei Katalikai. 
Toks SLA., kad ir išrenka savo 
kuopoms “daktarą kvotėją”, tai 
nariui susirgus dažniausia šau
kiamas koks svetimtautis, kurs 
ne vien kad ligonį nulupa, bet 
dar ligos laiką prailgina, su 
skriauda organizacijai ir pačiam 
nariui.

žinoma, kur ligonis priklauso 
kelioms pašalpinėms draugijoms 
ir iš visų pašalpą gauna, na, tai 
sau beserga sveikas, bet lictu- 
viai daktarai tokiems prisimetė- 
liams greičiau vilko bilietą įtei

kia ir pasako, kad sveikas, ga
na sirgti, todėl kai kurie ir be
velija pas svetimtaučius eiti, 
kad tik ilgiau pasargintų.

Taip pat ir musų kunigai ne
labai už savo tautietį lietuvį 
profesionalą agituoja. Jei pro
fesionalas ne labai “tepraktikuo- 
jantis” katalikas, tai kunigas

kutinį įtepimą” verčiau 
daktarą parekomenduos, 
“stebuklingai” gydo, ne 
tikrą lietuvį gydytoją.

Kunigų čia, žinoma, negalima 
kaltinti, nes jie jau taip išlavin
ti, kad verčiau kūnas lai sau 
sveikas miršta, bile “dūšia” bus 
sveika, tad ir ligas dažniausia 
nei nesistengia išgydyti, nes ba
das, maras, ir pavietrė tai grei
tesni palydovai į dangų... Jei 
Dievas siuntė ligą, cholerą, plau
čių uždegimą, tai kaip čia prie
šintis jo valiai. Tegul jau sau 
sveikas miršta, bile mostimis iš
teptas.

Pasklaidžius medicinos istori
jos lapus, rasime ir daugiau tą 
faktą, patvirtinančių nurodymų. 
Katalikų zokoninkai paveldėjo iš 
budistų ir bramistų paprotį sta
tyti prie savo vienuolynų pake
leiviams poilsio namus, iš kurių 
vėliau išsivystė ligoninės. Ži
noma, katalikiškos ligoninės iš
sivystė. ne tikslu būtinai išgydy
ti ligonį, bet su tikslu, kad ne
numirtų be patepimų ir dar kad 
paliktų turtus vienuolynui.

Vėliau, kada jau mokslas pa
tyrė, kad užkrečiamomis ligomis 
žmogų užkrečia ne Dievas, o 
sergantis ligonis, tai valdžios 
privertė užkrečiamomis ligomis 
sergančius, ypač raupsuotus (le- 
prosis) izoliuoti nuo sveikųjų. 
Tada vienuolynų ligoninėms at
sidarė tikra šienapiutė. Išaugo

žmogui šašelis ar skaudulys, žiū
rėk ir ima į raupsuotųjų namus, 
kad ir nekalčiausia liga sirgtų. 
Surinktų tokių nelaimingųjų 
pulką suvarydavo kur j kluo
ną, atlaikydavo mišias už dū
šias, apkrapydavo, dar ir ap- 
smilkydavo, ir tada sudiev 
amžinai iš gyvųjų ir sveikųjų 
tarpo, — gyvas palaidotas su 
tikrais raupsuotais kur ant ne
gyvenamos salos... Turtus pasi
savindavo bažnyčia šventa už 
nelaimingųjų sarginimą. Tuo 
pačiu gi laiku neturtingi uba
gai baisiausiomis žaizdomis su
žaloti valkiodavusi laisvi ir iš
maldų prašinėdami, nešiodavo 
ligas iš namų į namus. ’ Jiems 
nebuvo vietos 
ligoninėse, nei 
salose.

Lietuva dar 
tokių ubagų, 
šventai nerupi,
ko kas tokio ne paprasto, ne
laukto, ir nei iš šio nei iš to 
išdygo ligoninė, tikra katalikiš
ka, dar Švento Kryžiaus. Ne 
lietuviai daktarai susirūpino li
gonine, o kunigai Chicagoj, Illi
nois. Ką pasakytum, jei saulė 
vietoj rytuose imtų ir patekėtų 
vakaruose, ir į rytus nuėjus nu
sileistų. žmonės nežinotų ar 
reikia gulti ar keltis. Taip ir 
su Šv. Kryžiaus ligonine atsiti
ko.

prieglaudose nei 
gi raupsuotųjų

l
ir šiandie pilna 

Tas bažnyčiai 
Bet štai atsiti-

(Bus daugiau)

nu

gų

tikrenybei 
beveik vi- 

automatiš- 
mašinos. Dažnai tad išei

tai p, kad ne žmogus maši- 
operuoja, bet mašina žrno- 

Darbiįlinkas turi ją šerti, 
> Lietuvoj kuliamą mašiną.

J eigų jai javų nekiši, tai ji stau
gia, kaip vilkas.

bininkas nepripildo mašiną, tai 
ji pradeda barškėti ir pagaliau 
visai sustoja dirbusi. Tokiame 
atvėjyj užveizda, žinoma, pra
deda tyrinėti kas kaltas, —ma
šina ar darbininkas.

Toliau kas pas Fordą dirba, 
tas duonos turi iki valios. Dar
bininkams mokama per dieną 
nuo šešių iki devynių dolerių. 
Tačiau reikia čia pridurti, kad 
beveik kas dieną pas Fordą yra 
įvedamos naujos mašinos. O 
juo daugiau atsiranda mašinų,! 
tuo mažiau bereikia žmonių. I 
Todėl pas Fordą dabartiniu lai
ku nėra lengva darbas gauti. 
Beveik kas dieną iš ten yra at
leidžiama po kelis darbininkus.

Čia yra ir kelios kitos auto
mobilių dirbtuvės, bet apie jas' 
šį kartą nekalbėsiu.

Nupigintos
Patogus

(j Dienos Per Vandenyną

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivaismm* eiircpa
Tik 7 Dienos į Lietuvą

trečios klesos “Round Trip” kainos, 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivu

Del sugryžimo ccrtifikatų ir kitų informacijų 
vietos agentu, ar su

NOKTU Ctl HAS
LLCVD i
pasitarkite su savo

Chicago.

—■———-P—W

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS

Maskvos davatkos pradėjo or
ganizuoti kokias tai slaptas uni
jas. Praeitą šeštadienį buvo į- 
dornus atsitikimas. Sumanė bol-.

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victoyy 1266
Chicago, III.

aSIKin 
ihe price range
of the four /

Chevrolet Six laimi sensacinį pasisekimą 
visoj šaly, ba jis suteikia visą, ką norite 
iš puikaus, tvirto automobilio — o parsi
duoda aktualiai keturiu cilinderiu kaina.v v

Jus galite skirtis 
ir rinktis, rinktis ir skirtis - - bet vie
nas dalykas yra tikras -

Jeigu jus norite tik 
ro gerumo - - jeigu 
jus norite visiško ‘patenkinimo ir 
kuogeriausių pasekmių kiekvie
nu laiku - —

Jus pasakykite 
jūsų pardavėjui, 
kad jus norite 
molto, kuris yra 
padarytas

Anheuser-Busch

Budweiser
Barley-Malt Syrup

Western Salės Corporation,
1525 Newberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone Canal 7051

595
jus dabar galite pirkti su
CHEVROLET S I X

šešių Cilinderiu švelnumų
įgimtas šešių cilinderiu balansas, Valve- 
in-head budavonė užtikrina švelnų, akso
mini plaukimą, kuris pažymi puikų auto- 

< mobilj.

šešių Cilinderiu Akseleracija
Negimdanti sprogimų, aukšto spaudimo 
cilinderio viršūnė ir automatinė akselera- 
cijai pumpa teikia naujam Chevrolet Six 
pažymėtinas akšeleracijos (išsiskubinimo) 
ypatybes.

Daugiau kaip 20 Mylių su Galionu
Chcvroleto inžinieriai praleido metų me
tus tyrinėdami ir gerindami, kad ištobu
linti šešių cilinderiu motorą, kuris atiduo
da daugiau, negu 20 mylių už galioną.

Dailios Fisherio Bodies
Retą grožę, šaunumą ir patogumą teikia 
Fisherio plano Bodies. Kietusis medis ir 
plienas duoda joms nepaprastą tvirtumą 
ir saugumą. ■

The 
Roadster • 
The 
Phgeton. • 
The 
Coach .... 
The 
Coupe•••< 
The 
Sedan . .. ■ 
The Sport 
Cnbriolet .

.‘525

..‘525

.‘595

.‘595

.‘675
,‘695

The Convert- 
ible Landau . • •
The Sedan 
Dellvery..............
The Liftht 
Dellvery Chassis
The I Ton 
Chassis................
The 1 Vi Ton lACft
Chassis WithCab....

Ali pricet f. o. b. factory, Flint, Michlgatt

•725
.‘595 
•400 
‘545

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus 
Naujus Automobilius

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet Jus atsilarikysit pas mus ar 

pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Albany l’ark Motor Hales 
3102 Lawrence Avė. 

Dlamenscr-Egun Chevrolet Hales 
Nlles Center, Iii. 

Dės I'luinos Motor Co. 
Dės l'lalnes, 11). 

Mllwatikee Avenue Motor Balęs 
2501 Mlkvatikee Avė.

. ĮVEST
Kmart Chevrolet Company 

La Granite, III.
Dės Plalnes Val’ey Motor Balęs 

f II,
W ĖST— ( Contlnued ) 

IVest Auto Sules 
2632 Washlngton Blvd.

Drlje Motor Sales 
6528 Roosevelt Road, Oak Tark 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elmwood l’ark Motor Co. 

Elmtvood Park, III. 
Fivek’s Hales & Service 
2132-40 8. Kedzie Avė. 
Krenan Chevrolet Hales 

5323-25 W. 22d St.. Cicero, III.
Klng Motor Hales 

Mayvvood. III. 
Lcivls Auto Hales 
3400 Ogden Avė. 

Morray Service A Motor Co. 
652 Madison Ht., Oak I’nrk, III. 
Kay O’ConnrlI Motor Company 

4625 W. Mudlson Ht.
Harry M. Keld Motor Company 

5815 W. North Avė. 
Roosevelt Motor Halas 
■3838 Roosevelt Ronri 
K. A N. Motor Hales 

6827 Ogden Avė., Berwjm 
Taylor Chevrolet Hales 

Melrose l’ark, Iii. 
K. H. Flcck & Company 

Ulnadale, Illinois

ROUTBI
F. L. Cravvford Motor Hales 

03'41 Cottage Grove Avė. 
Witte Motor Hales 

Blue sland, Iii.
Bchuller & Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė. 
Hpooner Motors, Ine. 

ilarvey. III.
McManus Motor Balęs 
6711 S. Western Avė. 

Mlchigun Avė. Chevrolet Co. , 
2234 8. Mlchigun Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Gosterbeek Motor Co. 
1341 H. Halsted St.

iros. A H h erta Motor Co.
052'4 Cottage Grove Avė. 

Huperior Motor Bules 
0013 S. Halsted St. 

Šefu Chevrolet Comnany 
802'4 Comrnorclai Avė. 

IVarrne Motors, Ine. 
Chicago Helghts, III. 

Argu Motor Company 
8211-15 Archer Avė.. Argo, IU. 

Voung A lloffman J7O!»<1 W. onth Ht.
SOUTH—(Contlnued) 

Aslilantl Avė. Motor Rales 
5436-42 H. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2339-43 W. lllth St. 
Batnnnn Chevrolet Hales 

3516-20 Archer Avė. 
Calny Brothers 

10638 S. Michigan Avė. 
NORTH 

Uptown Motors Corporation 
4850 Broadway 

We«cott-£chonlau Connmny, Ine. 
1245 Chicago Avė., Lvanston

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET

Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
ĮGIS Wesl 18-ta Gatve

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

Šešių Cilinderiu, o Kaina Kaip Už Keturių

t
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos lakūnų karas 
su laukiniais indijonais

Iš Curacao, West Indijos, 
praneša, kad du Chicagos lakū
nai, skrisdami per Guajira pus- 
šalį j šiaurę nuo Colombijos, 
buvo užpulti aborigenų Rio Ila- 
cha laukinių, kurie žemai le
kiant} orlaivi apšaudė iš milži
niškų saidokų su užnuodytomis 
vylyčiomis. Pas tuos laukinius 
esąs pranašavimas, kad ateis 
toks laikas, kada iš dangaus 
nusileis į jų žemę pikta dvasia 
ir sunaikins jų veislę. Matyt, 
pastebėję tokius keistus paukš
čius vis tankiau\ per jų žemę 
pralekiant, jie nutarė, kad tai 
ir yra ta piktoji dvasia ir, ne
laukdami atidarė “ugnį”. Tie 
saidokai turi 8 pėdų ilguma, 
kurie šauja su nepaprastu grei
tumu milžiniško didumo vyly- 
čias ir labai aukštai. Užtenka, 
kad tokia užnuodyta vylyčia pa
darytų mažiausi brėžimų, kai 
sužeistasis pasikankinęs didžiuo
se sopuliuose po kelių valandų 
miršta.

Laimei, Chicagos lakūnams 
nepataikė. Lakūnai paleido iš 
savo greitai šaudomų revolve
rių ugnį, ir laukiniai pamatę, 
kad piktos dvasios ir moka te 
dangaus šauti, pametę savo 
“pozicijas” pabėgo į krumus. 
Lakūnai pakilo i padanges. O 
kas žino, gal tie laukiniai ir 
tikrai nujaučia savo likimų.

W-B-N stotis baigė po
licijos testą

Chicago Tribūne įvestasis 
miesto kriminalų * paskelbimas 
per W-G-N broadcasting stotį 
vakar pabaigtas. Reiškia nuo 
šiol tos stoties muzikos klau
sant nebebus pertraukimų, šau
kiančių policijos stotį, kad ten 
ir ten žmogžudžiai žmogų piau- 
na, ar plėšikai krautuvę plėšia. 
Dabar tokią radio stotį polici
ja pati sau įsitaisė.

Roosevelt road nauji
namas

Chicagos savivaldybė paga
liau baigia susitarti dėl Roose
velt road rerhonto, plotyje tar
pe Geneva ir Michigan Avė. 
Bus padaryta iš to kelio tikras 
superhighvvay pagal naujausios 
kelių statymo mados, ir žymiai 
praplatintas.

Keturius užmušė elek
trų traukinis

Cicero ką tik apsivedė jauna 
pora, Juozapas VVoitkievicz, 24 
m., iš 5166 W. 30th PI., Cicero 
ir jo jauna žmona ir du paly
dovai, bevažiuodami po šliubo 
pasivažinėti pašovė po kelio 
Aurora & Elgin elektro trauki
niui ir tapo visi užmušti ant 
vietos. Jų karas nuvilktas gerą 
galą ir sulaužytas.

Syndikatas siūlo mies
tui $800,000,000 sub-

Nesisekė kumščiu tai 
šautuvu

Ant Wabansia avė. ir Robey 
kampo įvyko muštynės kumšti
mis tarpe dviejų butlegerių. 
Eisen, Jack, tapo nugalėtas 
Charles Voss, tuomet Jack Ei
sen kitų dieną uždaram auto su 
keliais banditais pravažiuodami 
nušovė savo nugalėtoją ir dar 
jo draugų.

Western Avė. užda
roma

Ties 79th Street uždaroma il
gesniam laikui Western avenue, 
kadangi ties ta vieta Wabash 
ir Beit Railroad of Chicago tra
kas keliamos. Pataisymas kai
nuosiąs $500,000 ir bus baig
tas ligi gruodžio 1 d. Per Wes- 
tern avė. toje vietoj kasdien 
praeidavo po 100,000 automo
biliu. c

Chicago žada būti jū
reiviškas miestas

Chicagos Assoc. of Commerce 
skelbia, kad pernai metais 93 
laivai iš Chicago išvežė prekių 
į Kanadą už $7,000,000. Kiti 
laivai į kitas šalis išvežę už $1,- 
500,000, vertės geležies ir plie
no produktų. Rengiarųasi staty
ti didį kanalą, sujungiantį Chi
cago su didžiausiais vandeni
mis, ir tuomet Chicago bus 
tarptautinės svarbos laivininky
stės miestas.

60 aukštų Cuneo namą 
vis tik statys

Ilgai einanti tąsytinė tarpe 
Cuneo kompanijos ir miesto po
nų dėl leidimo statyt 60 storų 
namą, rodos pasibaigė statyto
jų laimėjimu, jei vėl neprikibs.

Progreso Šimtmečio 
paroda

Taip yra perkeista pavadini
mas Chicagos parodos, kuri ren
giama 1933 m. Skelbiama, kad 
padarytas planas, sulig kuriuo 
visi tai parodai statomieji tro
besiai turės kiekviename aukšte 
(flat) tam tikras terrasas, ap
sodintas medeliais ir gėlėmis, 
taip kad vienas namas turės 
ant savo stogų tiek sodnelių ir 
darželių, kiek namas turės aukš
tų.

Be to, žadama užsėti didelius 
daržus tam tyčia išaugintų ir 
sukergtų iris, peonijų, alyvų ir 
kt., kurie tęsis maždaug nuo 
Art Instituto ligi Buckingham 
fontano ir Field Musėm.

Teisėjas teisėją i 
“džėlą” siunčia

Kaip jau buvo rašyta, grum
tynės tarpe Municipal teisėjo 
Lyle ir Criminal teisėjo Comer- 
ford, tebeina visus smarkumu, 
ir jau priėjo prie to, kad vie-Į 
nas kitą. į džėlą siunčia.

Teisėjas Lyle jokiu budu ne
gali suprast, kad jis yra Comer- 
fordo teisme tik paprastas liu
dininkas, todėl jaučiasi esąs 
lygus jam teisėjas ir ginčijasi 
prie kiekvienos progos. Comer- 
ford nuolat Lyle bara.

“Jei tamsta norėsi mane dar 
kartą prigauti į tą savo teismą,

turėsi atsiųsti aficierį ir pavar
toti fizinę pajėgą”, galop pa
reiškė Lyle.

Comefordas: “Aš nenoriu jū
sų siųsti į kalėjimą. Jus jau 
padarėte šitame teisme 40 pasi
kėsinimų. Jus ateisite čionai 
penktadienį lygiai 2:30”.

Lyle: “Tik jei tamsta atsiųsi 
manne paimti”. Comeford vėl 
bara, sakydamas, kad Lyle kaip 
liudininkas tyčia elgiasi taip, 
kad jis turi jį pasiųsti į kalėji
mą. “Tamsta įžeidi ir paže- 

. mini šį Kriminalio Teismo suo
lų ir aš neleisiu tamstą toliau 

! tai daryti”, baugina Comerford.
Lyle: “Tamsta nubaudei ir 

pažeminai mane akyse tų, kurie 
' ieško tamtos teismo protekci- 
i jos. Jei nori mane siųsti į ka
lėjimų, tai turėsi tai padaryt”.

Comeford: “Bet jei nebūtų 
priemonių liudininkų priversti' 
atsakyti, tai greit teismas pa
virstų alasingu barrumiu.”

“Aš čia daugiau negrįšiu iš
skiriant jei būsiu priverstas”,

i pasakė Lyle.
“Aš turiu perspėti teisėjų 

Lyle, jei jis čia pepasirodys lai
ku, aš siųsiu jį į džielų”, Co- 
merfordas.

“Tamsta esi apsėstas ir prie- 
taringas/ir nežinai, kas iš tokio 
tamstos elgesio išeis. Tamsta 
įžeidei mane nuo to suolo, tams
ta nužeminai mane teismo sa
lėj. Aš tamstos taip {grasintas, 
kad bijau tą rūmą beapleisti net 
ir vandens atsigerti,” Lyle.

“Tamsta įžeidei mane. Tams
ta turėtum sarmatytis. Mažai 
teisėjų tepakęstų, ką aš pakė
liau. Atsisakymas liudyti”, 
Comeford.

“Tas eis į Supreme Court”, 
Lyle. —Aš ir gi norėčiau,—Co
meford.

Galų gale prieita susitarta su 
liudininkais, kada vėl susirinkti. 
Visi sutiko būti penktadienį po 
piet. — “Viši, išsKiriant ma
ne”. “Aš čia nebusiu”,— vėl 
atsiliepia Lyle.

“Ar tamsta supranti, kaį 
esi teisme? Ar tamsta girdi? 
Ar žinai, kad gali būti reikalas 
tamstą pasiųsti į kalėjimą? 
Kaip keista, kad tamsta atsi
sakai liudyti po priesaika, bet 
darai visokias įžeidžiančias pa
stabas sėdėdamas liudininko 
suole”, barasi vėl Comeford.

“Tamsta pats turėtum‘sarma
tytis”, ginčijasi Lyle. Aš esu 
teisėjas Municipal Teismo, žmo
nių išrinktas, o tamsta...”

Laiškai Pašte
/ _________

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

510 Ezerskis Anton
520 Jankiewic Stefan
532 Martinko Toni
534 Morkle Sinus
537 Mosteckene Ona
540 Pilvenis Antanas
541 Pociene Ona
542 Bandys Ana
543 Ronuckui Jonui
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Janitorių išvažiavi
mas

Liepos 28 dieną visi lietuviai 
janitoriai išvažiuoja į rengiamų 
be jokių įžangų išvažiavimą, į 
Forest Praserves, ant lOOth 
Avė. Reiškia, nedėlioj turės 
daug svečių: ne tik janitoriai 
bus, bet ir visi kiti, kurie tik 
turi automobilius ir kurie ne
turi. Mat, janitoriai parūpins 
trokus ir autus dėl tų, kurie 
savo neturi. Kitas dalykas vėl 
labai svarbus, kad važiuos visa 
lietuviška publika. Mat, janito
riai moka ir žino, kaip paten
kinti svečius, o tai gerai paro
do pernai rengti išvažiavimai.

Visą išvažiavimo tvarkų ves 
Povilas Daubaras, senas tarpe 
lietuvių veikėjas ir parengimų 
ekspertas. Tad ir šiame išva
žiavime bus ir marga progra
ma, ir laimėjimai ir 1.1. Sekite 
kitą, pranešimą.

Šį išvažiavimų rengia Wood- 
lown Janitorių Kliubas. Kliubo 
pirmininkas yra S. Rakauskas.

— Gvaizdikas.

North Side
Mcrning Star Kliubo 

išvažiavimas.

Ateinantį sekmadienį liejos 
28 dieną lietuvių sporto ir sa
višalpos kliubas Morning Star 
rengiasi išvažiuoti už miesto į 
girias gero oro atsigerti ir spor
to pratimais pasimankštinti. 
Vieta ir kitos smulkmenos bus 
pranešta vėliau. Dabar tiek, kad 
visi Kliubo nariai ir artimieji 
žinotų, kad sekmadienį nereiks 
slankioti miesto gatvėmis. Ža
dantieji važiuoti kviečiami už
siregistruoti Kliubo namuose, 
1652 N. Damen Avė.

— Rep.

Roseland
Svarbi žinia..

Sekantį sekmadienį, Liepos 
28 d., Wildwood miškuose pa
gal Calumet rives tarp State 
Street ir Wentworth Avė. įvyks 
Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos 
Susivienijimo išvažiavimas, šis 
išvažiavimas bus nepaprasta, ja
me bus dalinamos dovanos, ku
rie gaus bus patenkinti. Dar 
bus gera muzika ir visokių žai
smių, todėl vertėtų visiems at
silankyti smagiai laiką pralei
sti. — Korespondentai

SPORTAS
■ ■ I

Kam girtis be reikalo
Pas musų nekurtuos lietuvius 

golfininkus yra įsigyvenęs blo
gas paprotys, kalbėti apie 
golfą su pasigyrimais, bet ne- 
tčmyti gerų golfininkų taisyk- 
liško lošimo. Na, išėjus ant 
links peštis už kirčius. Kaista, 
kad žmogus ima kalbėti, gir
tis, net ir ginčytis apie tai, ko

SILING GBOVE, PA. — Ma- 
rion Bodmer praeitą metų bai
gė High School kaipo mergaitė. 
Kada Bodmer gimė, tai jam ta
po duotas mergaitės vardas. 
Vėliau jis dėvėjo moters dra
bužius, ir niekas nemanė, kad 
tai vyras. Tik dabar išėjo aikš
tėn, kad Marion yra re'mergi
na, bet vyras.

jis nežino. Vienas iš tų, yra p. 
J. C. Miller’is. Jis pratęs bega
lo daug girtis, buk esąs liet, 
golfo čempionas, žinoma, pasa
koja tik tokiems žmonėms, ku
rie apie golfą nieko nežino. O 
jau ginčytis ir triukšmas kel
ti ant links, tai p. Miller’io 
“sportiškumas” — mes tą ge
rai žinorfie iš patyrimo. Kad p. 
Miller’is nėra jokis liet, golfo 
čempionas, tai irgi visi golfi- 
ninkai žino, bet jis giriasi ir 
gana. Nors tas yra nemanda
gu, bet jis nepaiso.

Dr. S. Naikelis pareiškė štai 
ką: išvengimui* bereikalingų 
ginčų, ar p. Miller’is yra ar nė
ra geras golfįninkąs, tai aš\jam 
duosiu progos pasirodyti; taisy- 
kliškai — sportiškai golfų su
lošti su manim rugpiučio 29 d. 
šių metų, “Hickory Hills” kliu
bo aikštėje, 9 vai. iš ryto — 
‘'Medai 36 holes”, prisilaikant 
U. S. S. A. taisyklių.

Priminsiu, kad šis lošimas 
nebus už čempionatą, — tik už 
tarpusavinį prizų. Jei p. Miller’
is sutinka aukščiau paduotomis, 
išlygomis lošt, lai atsišaukia pas 
Dr. Naikelį, o jei ne, tai... žino
sime koks jis yra čempionas.

— Golfo Rep.

Del žmonių su silpnais 
viduriais

Nerviškumas yra priežastis didelio vargo 
ir menkos sveikatos ir žmonės, kurio turi 
vidurių paįrinią, turi pasinaudoti kitų paty
rimais, kurie vartojo Nuga-Tone. Pavyz
džiui, Mrs. J. M. Blair, Oklawaha, Fia., 64 
m. amžinus, turėjo aštrų vidurių paįrinią. 
Ji sako, kad ką nė valgė, viskas jai neti
ko, bet po vartojimo Nuga-Tone ji gali 
valgyti viską, ką tik nori ir viską lengvai 
suvirškina.

Tokis patyrimas turi paskatinti kitus, 
kurie turi vidurių pajrimą, imti Nuga-Tone, 
kati ir jie galėtų džiaugtis patogumais Ir 
linksmumais geros sveikatos. Nuga-Tone 
duoda tokias pastebėtinas pasekmes dėlto, 
kad jie yra puikus sveikatos ir jėgos bū
da,votojai dėl nervų, muskulų ir organų. Jus 
galite gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami, l>‘ jeigu jūsų vertelga ne
turi stakt", jlo ga.J- gauti dėl jus iš urmo 
vaistynės.

P Kone Virginia 20 5 4

J0SEPH VILIMAS
Namu Statymo 

r KONTRAKTORIUS
4556 So. Roękwell St., Chicago, III

Nusikamavęs?
Nebūk nusiminęs. Tegul 
Nevera’s Esorka pagelbės 
jmns nugalėti tą Jautimus! 
pavargusiu. Patikimas Jax- 
atyvis tonikas, kuris paša
lina konstipacl Ją, verčia 
Jns valgyti geriau, geriau 
miegoti, Jaustis geriau. Pa
siklausk savo nptiekinlnko.

Sevęra’s
ESORKA

ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

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

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue
KUPONAS

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

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

RADIOS
19.30 metų

Pašauk
Boulevard 4705

$88.00

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St

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

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

10 sueitas
JOS. F. KASNICKA, principais®

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ketvirtad., Liepus 24, 1929

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų. Automobilių; Gy
vasties (Life) Ir kitokią atlieku 
per dideliae ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicagos dalys*.

V. MISZEEKA
Naujienos

< 1739 So. iūalsted St.
Tel. Roosevelt 85BB

SERGANTYS 
ŽMONES!

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

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jų, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Šlapintos! ir 
Visų Privatinių Li
gų. Speciali s gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad 
pacientai būt gydo
mi veiksmingai ir sekrhingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ifimokėjimai. 16 prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių 16 jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi
kreipki! Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

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

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdle 10 iki 6, Nedė- 
Įlomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liais, Seredomls ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Itching Skili
Quickly Relieved
Don’t suffer with DandruH, Pimples, 
Blemiehes and other annoying skin irti- 
tations. Žemo antisepcic liquid is the sale 
Jure way to relief. Itching oi ten disappeart 
©vermght. Splendid for Sunbum and Potaou 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Colunibia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu nas mus ir musų kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

Dykai demostravimas jūsų na
muose, lengvi išmokėjimai, po 2 

doleriu j savaitę.

Nauja Atwater Kent 55. Screen 
Grid

MOKYKLOS NMRSl. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TUR®- 

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA auk S te s n ės mo
kyklos mendnoma apie sąmo
nini hi*ien%, patyrusi distrlk- 
to nuraA pasakė:

•*Vlsna pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, r«i- 
kia uilaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukitų kiek
vienų vakarų. Joe nepadarys 
nesmagumo.**

Nujol galit vartoti neno
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moterie privalo turėti 
buteli namie.

Garsinkitės Naujienose
way statytiv

Chicagos aldermanai ir inži
nieriai turės apsvarstyti rytie
čiu finansierių naujai pasiūly
tą projektą, kuriuo tam tikras 
syndikatas siūlo 800 milijonų 
vertės systemą pastatyti Chica- 
goj laike trijų metų požeminius 
gelžkelius (subvvays), elevato
rius, ir naujas busų linijas. Po
žeminiais traukiniams siūloma 
54 mylių linija. Syndikatas pa
sižada pastatyti tas visas susi
siekimo linijas visai neapde- 
dant gyventojų jokiu mokesniu. 
Už tad reikalauja sutarties su 
miestu ant 40 metų toms lini
joms eksploatuoti, už ką syndi
katas dar pasižada miestui mo
kėti tam tikrą nuošimtį už lei
dimą gatvėmis naudotis.

TUBBY

FLEAS

ojo

VEAA, AO' '
CUILOO-EC 700, 

of tuem, 
GOIAO* To THE. D0GS’

THET’teE MO 
GOO0 THET'RE ALL 
GODO' To THE 0065 z 
AiO'THETfe CHILOPEKYS 

GOiiO' TO THE DOGS TOO
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

Lietuvių Spulkų 
Lyga

Pas mus rožių žemėj vasarai 
atėjus darbai pagerėjo. Kaip 
tik kada per karščius reiktų va- 
kacijas gauti. Bet ką jau pa
darysi, bila moka. Už tad žie
mą ir nenorint vakeišiną tenka 
gauti.

Laisvamanių judėjimas lyg ir 
pradeda atgimti. Dabar laikas 
patogus. Mat, nuo bolševikinio 
davatkavimo žmones* pradeda

tavimą, net labai dažnai viena 
kita komunistė 

suvalgo, 
vienos “ 
bet
tai tikrai reikia savo

slaptomis ir 
žinoma, da- 

vietos” į kitą 
protaujantiems

dievuką 
vatka iš 
perbėga, 
žmonėms
laisvos kultūros užeigos. Girdė
ti, kad žadama pradėti rengi! 
paskaitas ir lekcijas, koncertus 
ir 1.1. Tai tik laisvamaniam. 
Jei ir kitų kolonijų laisvamaniai 
prisidėtų^jralima butų išleisti 
keltą gerų laisvamaniškų kny
gų, nes tikrai nieko pažangaus 
nebeišleidžiama.

Kaip girdėt, tai Roseland se
kamą sekmadienį turės išvažia
vimą ir net keletą. Viso bus 
keturių draugijų išvažiavimai. 
Aido Choras manoma, kad tu
rės skaitlingiausį, nes turi ge
rą programą paruošęs ir taip 
pat turės išlaimėjimus. Aidie- 
čiai jau baigia išparduoti pen
kioliktą. šimtą tikietų. Tad visi 
nedėlioj į VVashington Ileights 
miškus, kur tikrai tūkstančiai

Tautiškų kapinių 
apielinkė

jau apie 4 metai kai buvau 
buvęs Tautiškose kapinėse ir to
je apielinkėje. Tai dabar man 
atrodė viskas gerokai pasikeitę, j bendradarbiais “i. " 
Tuomet kapinės buvo žole per-' kalbėti ir pasilinksminti. Jokių 
augę, prasti takai, ir paminklų įžangos tikietų nebus.
buvo tik nedaug.- Gi dabar vi
sai kas kita. Kapinės, matyt, ^u: 
gerai prižiūrimos, žolė nupiau- įr važinoti iki Summit, o Sum- 
nama, medukai nukarpomi, ta- davažįavę, pasisukti j deši- 
kai geri. Paminklų jau gana ■ nę jr važiuoti Route 4 link Jo
dai ig ir yra matyt labai bran- į iį.et, kur davažiavę rubežių Du 
gių, kurie, be abejo, primena pag2 jr Wills County, su iška- 
mums gyviesiems budėjimo va-|ba “End of Du Page begins 
landą, kuomet tie, kurie ramiai Wills”, paimti pirmą kelią ir 
dabar ilsisi po gražiomis gėlė- su|<tis 
mis padabintomis žemėmis, nors 
draugavo, žaidė ir juokavo sy- čius.
kiu su mumis. Be to, taip pat 
primena ir musų amžiaus ribas. 
Iš kitos gi pusės puošia amži- 
nasties vietą.

Už kapinių vartų tuojaus su
sikūręs grynai lietuviškas baž- 
nytkiemis, svieto priplūdęs pil
nas miškas įvairioms mašinoms.

Kiek tolėliau padarytas ir 
ten armonika basetlija, 
ir klerneta. Ten šoka, 
ir kojomis trepsi Lie-

steičius, 
skripka 
kratosi 
tuvos kaimietiškus šokius, žo
džiu, ten kiek pasižiūrėjęs tuo
jaus užmiršti, kad Amerikoj gy
veni. Tai tikra Lietuva.

Būreliai tai prie stalų susi-1 Association 
burę, tai prie autų arba kur po! 
gražiu medžiu, vieni kortuoja, 
kiti šiaip sau juokauja, o kiti 
ramina troškulį, kiti vėl užsi
vertę kuo nors pridengę visą 
kvortinę bonką kai kliuksina 
kakalą apžiojęs, rodosi visai 
kvorta j pilvą subėgs.

“—Gerk, draugas, arba po
nas, arba kūmas!

“Ge-e-rk! kad sakau!” Kaitink, 
brolau, kinkas, mat, čia tokia 
vieta turi verkt arba dainuo
ti, ale turi ką nors daryti...

čia vėl stora gerai įkaitusi 
kuniutė kanda “tumeitę” pu
siau, taip begailestingai, kad 
skystimas netik kad ją pačią iš
margina, bet ir kitiems tenka. 
Dairosi ir sako: “M-a-n vis tik 

•rodosi, kad čia tikras Meksvi- 
las”.—Gvaizdikas.

Lietuvių Statybos ir Skolini
mo Bendrovių Lyga Illinois, ku
ri liko įsteigta 1926 metais, jau 
daug ką pasidarbavo. Pirmas iš 
svarbesnių josios darbų, —tai 
susiartinimas įvairių pavienių 
bendrovių į vieną bendrą ir nau
dingą organizaciją. Tos orga
nizacijos delegatai laiko kas 3 
menesius posėdžius, kur taria
ma, kaip ištobulinti Lietuvių 
“spulkų” patarnavimą iki aukš
čiausio laipsnio, kad atpratinus 
juos nuo priklausymo kitatau
čių “spulkose”.

Pereitais metais Illinois Val
stijos Lietuvių Lyga išrinko sa
vo atstovus ir oficialiai jie at
stovavo 22 Lietuvių Statybos 
ir Skolinimo Bendroves. Pa- 
sekmės šito atstovavimo buvo 
šitokios: tapo paskirti į įvairias 
Illinois Valstijos Yygos komisi
jas net 5 lietuviai iš įvairių 
lietuviškų “spulkų”.

Pereitame susirinkime, kuris 
laikytas gegužės 28 d. 
m. buvo nuta/ta laikyti 
didelį ir iškilmingą seimą 
metais Chicagoje. Seimas

įvyks 13 ir 14 rugsėjo mėnesį. 
Susirinkime taipgi nutarta tu
rėti jaunuolių oratorišką kon- 
testą, kuriame bus duodami ga
na dideli “praizai”, o pirmasis 
geriausias kalbėtojas išlaimės 
pirmą “praizą” ir turės progą 
nuvažiuoti į Illinois Valstijos 
Statybos ir Skolinimo Bendro
vių Lygą į Springfield, Illinois, 
kur suvažiavimas bus laikomas 
spalių mėnesį. Ir jeigu jis kon- 
testą laimės fenais, tai bus Ly
gos iškasčiais pasiųstas į At- 
lantis City, N. J. sekamais me
tais.

Apar to, kad susipažinus vi
siems taupytojams, dalinin
kams ir šėrininkams, tame su
sirinkime Lyga nutarė turėti 
savo vasarinį išvažiavimą, kuris 
įvyks 28 liepos, 1929 m. Grigo 
farmoje.

Išvažiavimas yra rengiamas 
visiškai ne dėl to, kad padaryti 
kiek pinigų, bet vien tiktai kad 
šėrininkai iš tų visų “spulkų” 
turėtų progos susipažinti su 

,__________  j “spulkų”, pasi

buvo 
1929 
gana 
šiais

Nuvažiuoti galima šitokiu bu- 
paimti Archer Avė. kelių

į kairę, ir tuojaus kas 
iš komisijos pasitiks sve-

Gal butų įdomu žinoti visuo
menei, kiek Lietuvių Statybos 
ir Skolinimo Bendrovių yra 
Chicagoje, ir kiek kapitalo šitos 
Bendrovės reprezentuoja:

1. Vytauto Building and Loan 
Association

2. Halsted Bldg. Loan & Sav- 
ings Association

3. Gedimino Building & Loan 
Association

4. Lietuva Loan & Savings 
Association,

5. Lith. News Loan & Build
ing Association

6. Loud Name L. B. & L.

7. St. Anthony Lith. Parish 
Bldg. & Loan Ass’n.

8. Simono Daukanto Bldg. & 
Loan Association

9.
Loan Association

10. D. L. K. Gedmino Bldg.
& Loan Association

11. Brothers of Lith. Bldg.

Lietuvos Vyčių Bldg. &

PRANEŠIMAI
Roseland. Roselando Lietuvių 

Kliubų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo nariai ir narės, 
kurie paėmėte išvažiavimo tikietus 
platinti, nepamirškite sekanti sek
madieni, liepos 28 d., Wildwood miš
ke sugrąžinti Komisijai juos išvažia
vime. Komisija.

Roseland. Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo nariai-rės Susi
vienijimo reikalais kreipkitės šiuo 
antrašu: Jbnas Tamašauskas, 138 E. 
110 St.

& Loan Association
12. Keistučio Loan & Bldg. 

Association No. 1
13. Lith. Building Loan & 

Homestead Associafton
14. Lith. Building and Loan 

Association, Waukegan, III.
Chicago Lith. Savings
Association
United Lith. Bldg.

Association
Lithuanian Buliding and
Association, Cicero, III.

&
Loan

16.
Loan

17.
Loan
18. South West Side Bldg. & 
Loan Association

19. Dollar Savings Building 
and Loan Association

20. Universal Buildipg and 
Loan

21.
Association
Northvvest Side Lith. 

Bldg. & Loan Association
22. Crane Building and Loan 

Association.
Kapitalas visų tų statybos ir 

skolinimo bendrovių perviršija 
$12,000,000.00.

Pereitais metais, sugryžus 
atstovams iš Illinois Lygos Sei
mo, liko nutarta, kad 
pavienės Bendrovės 
apielinkėse gyvenančius 
ir ypatingai senesnėse 
jose, taisyti savo biskį 
vusius namus, o “spulkos” pa
siryžo finansuoti šitą darbą.

Ta agitacija atnešė daug vai
sių. Važiuojant per įvairias 
lietuvių kolonijas, matoma, kad 
namelis prie namelio yra taiso
ma,—ar tai naujas fundamen
tas yra dedamas, ar tai malia
voj ama, ar tai įtaisoma moder
niški patogumai. Tad matome, 
jog šitoks bendrovių , susidėji-

įvairios 
ragintų 
žmones 
koloni- 

apgriu-

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, rū
gs t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų 

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te ji prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygeles 
“Useful Information”. Adresuo
ki! The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

Dr. C. C, Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

mas atneša naudŲ, pagelbėda
mas išlaikyti tose kolonijose lie
tuvystę.

Taipgi dar norime priminti, 
kad tos bendroves pagelbsti su- 
taupinti centus ir tiems, kurie

---- --------- U------------—‘S
Parduodam 

l-mus MORGIČIUS 
mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 

Justin Mackiewich 
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115  •

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Jl'r

patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa; 
tarnauju geriau 
ir pigiau/ negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203-
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

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 kaina.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara diena ir nakti.
8757 Houston Avė.

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
! ’ PAGRABŲ VEDĖJAI 

i ‘ J Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitago Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 *So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero S794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

I
nemano pirkti namą. Mokėda
mi po kelis centus per keletą 
metų, susideda paskirtą sumą, 
kuri neša didelį nuošimtį.

—Girdėjęs.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i,rf^ 
dešros ir kopustaif^į 
primena mamytėj 

valgius. jJ /
A.A. NORKUS, savB^^įB

750 West
31st St. OwW/

DR. HENRY I
DENTISTAS

Danties 
Ištraukimas 
BE 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vtnnos durys | felaurę nuo elovatorlo. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 0 vakaro. 

NedSllomia iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAI, 6100

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

_____Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPfeCIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas 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 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South W>llace Street -------- o----- -—

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite ' 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedeliomis 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. KOWARSKA§ 
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 
x -------- o—c-----

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 South Wc8tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENT1STAS 
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

i Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
kietus 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 JO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, '
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 121

Rez. Telephone PJaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. i 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dien4‘

Phone Midvay 2880

_

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS*

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893' 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 diena

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyveninio vieta
3323 South Halsted Street

• Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakara, išskyrus ketvergą. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. 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.
Pullfnan 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Sercdo.j ir Pėtnyčio.i nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

~J0IInT BORDEN'
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted- Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

TeJ. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš po pares pandiel-
ninko rytą

nusikeikė “progresyvė mama” ir 
išvažiavo pro duris.

—“štai tau boba devintinės, 
nedaviau musų “progresyvėms“ 
kolektorkoms penkinės, už tai 
tuzino kiaušinių netekau, o ka- 
kia dar ir kostumerka”, nusi
skundė krautuvpinkas.

-“Ak tai toks yra bolševikiš
kas “savas pas savą“, nustebau 
ir čia pat paprašiau lėkarstų, 
kad kuogreičiausiai pagyčiau ne 
tik nuo bolševikiškos parės, bet 
ir nuo tokio “savas pas savą”, 
kur ekspropriacijomis girtos ko- 
lektorkos atsilygina 
siems

nedavu- 
penkinės.—Rautas.

Atostogose

Jaunosios Birutes šeimos nariai

“BAYER ASPIRIN”
čia tai šiur YRA SAUGUS

p. A. Bložienė ir Ernestas Blo- 
žys atostogauja pas p. Mikolai- 
nius, Thorp, Wis.

Educational
Mokyklos

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Speėialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 6 iki 8 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS
Suit 600 

Lyon & Healy Bldg 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

I f ? | . N ’ ? 1 • *. r ____ _ T     

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Skolinam Jums Pinigus
$100 IRI $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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

GROSERIO Storas parsiduoda, pi
gi renda ir pigiai parduosiu, 551 W. 
18th St.

Rali

pasivėlinta.
susipratusi” 

su krau
tai cento.

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

—“Ratilai, a Ratilai, urijop....” 
pažadino šeimininkė. Galvą tik 
kilst, tuojau supratau, kad yra 
pandielninkas: galva buvo visa 
švino pripilta. Imu “overau- 
zes” ir einu ratais aplink stok- 
yardus. Galvoje atpuskai, kas 
tai visus bubnus muša, gerklėj 
sudna diena, kojos iš vakarykš
čio dar einant aštuonis tebera
šo.

Nešdamas savo kūno sunke
nybę pamačiau duris, i kurias 
rankos pačios Įsikabino. Čia lyg 
išganymo laukė džiustanti gerk
lė, žinodama, kad 
taps padrėkinta.

Bet jau mano 
Žiuriu, jau viena
gaspadinė ergeliojasi 
tuvninku dėl kokio 
Laukiu troškulį apkabinęs, kada 
mano eilė prieis. Tuotarpu į- 
eina kita, šniokšdama, raudonu, 
stačiai “progresyviu” veidu, 
dresė aukščiau kelių, jolki zelio- 
nija, pančiakos paraitytos ir 
liežuvis, —tai taip ir raižosi 
apie storas iš vakar numalia- 
votas lupas. Tuojau pažinau, 
kad tai tikrai iš vakarykštės pa
rės...

“Bučer, rrrr-up-pu-žžže, ant pakelio ar ant plyakelės, jus ta- 
i i - . • .. da negaunate tikro Bayer Aspirino,duok mėsos, arjop, Sllkomaiv- kurj0 saugumą prirodė milionai žino

davo įėjusioji. i nių ir kurį gydytojai prirašinėja per,
-“Biskuti luktelėk mises, aš virt dvidešimt penkis metus nuo ! 

kai matai, tik atleisiu tą ponią i !
ir tamsia tai busi next, ramino Dantų skausmo, Reumatizmo,

Neuralgijos. Skausmo Skausmo.
I . . •

Kiekvienas neiMardytas "Bayer” pa- 
i kelis turi pritirtus nurodymus varto

jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 nlyskeliu.

Business Service
Biznio Patarnavimas

” GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS /
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--O-------

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

arba $800, imame legali įmoiimtį. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
-----o-----

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

VIENAM IŠ

iš

CHICAGOS ŽYMIAU-•

Automobiles

save r

notaffec!)
Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus”

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phone Renublic 7869
-------- O---------

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

•2(1 
■27 
’2S 
’29 
'25 
'29 
’27

Dodgo Coupe ....................... ...
Chandler Conoh ........ .............. ........
Pontiac Coupe ...............................
Kseex .................................................
Dodge Sedan ....................................
Essex Sedan-—Didelis nuleidimas, 
Oakland Landeau Sedan ..............
Ford — Tudor ...............................
McDERMOTT MOTOR SALES

713(5 So. HalHted Sk 
Triangle 9330

■ ---O---------

1
160
295 
400 
560 
J 60 

naujas 
... $395 
... $460 
CO.

ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 
REIKALINGI

DEL SVARBIOS priežasties par
duosiu biznį — grosernę su namu 
labai pigiai, arba mainysiu j bunga- 
low, 2 flatus. Pasiskubinkit grei
tai, 3432 So. Morgan St. Boulevard 
5976.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Norinčiam užsidirbti gerą proga. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 3729 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA meat market, 
cero, ant kampo. Daromas labai 
ras biznis, pigi renda. parduosiu 
giai arba mainysiu i lotą. Taipgi 
riu bizniavą namą, štoras su 4 fin
tais, mainysiu i farma nepaisant 
valstijos.

Tel. Lafayette 5107 
--- o--------

Ci- 
ge- 
pi- 
tu-

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
cattessen. Cash biznis. Gerai ir 
turtingai įrengtas. Pigiai, 6821 S. 
Western Avė.

PARDAVIMUI Ico Cream Parlor 
saldainių, cigarų ir groserio krautu
vė. Pilna stako, parduosiu pus
dykiai, $300. Savininkas turi kita 
bizni. Kreipkitės greitai. 4418 
Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis Šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

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.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

Nepaprasta proga
7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi

duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima pigiai nupirkti ir 
greitai ir brangiai parduoti. Del 
daugiau informacijų tuojau telfonuo- 
kit

Beverly 9102, 
Klauskit

J. Stankus

bučeris, o tas žydelis gali pa
laukti, rodydamas Į mano nu-Į 
mučytą veidų, tarė jis jai.

—“Taigi, taigi, bučer, nebu-! 
vaj ant parės, dabar gailėsies,! 
kalbėjo raudonai susipratusioj i I 
mama: tai turėjome gud taimes 
per kiaurą naktį, kad juos kur 
velniai tuos senbernius, vieno 
atsikratysi, kitas prilimpa. O 
kad taip dvi... š-irdis turėčiau, 
bučiau po du iš karto galėjusi 
mylėti. Bat tu, bučeri tai savo 
gausi, aš tau sakau...”

“Orait, mises, kokios mėsos 
norėsi?” pertraukė krautuvnin- 
kas.

“Duok dožą kiaušinių”. Bu
čeris atskaitė tuziną kiaušinių 
ir padėjo ant stalo. Mama, svy
ruodama paima į ranką maišiu
kų su kiaušiniais.

—“Ko daugiau?” klausia bu
čeris.

“Du svarus cukraus”. — 
Bučeris nuėjo sverti cukrų. Tuo
tarpu mama įsigalvojo, pasižiu
rėjo j rankoj laikomą kiaušinių 
maišelį, ir sako: “Na, ką gi čia 
man tokį davei, tu 
pakėlus kad trenks 
maišelį Į barą, kad 
išsitaškė. —“Bučer,

parka,” ir 
kiaušinių 

net tryniai 
kokius tu

čia man tuos kiaušinius davei?” 
vėl šaukia mama, pakėlusi var
vantį sumuštų kiaušinių 
lį: “Duok man gerų, o 
kius sutižusius”.

—“Užmokėk už tuos, 
naujų”, atsakė bučeris.

“Hel su tavim ir tavo kiau
šiniais, aš gausiu ir kitur”, —

maiše
li e to-

gausi

KINIJA
šimtai žmonių iš Amerikos 

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

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

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

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

2640

mote-

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

PILNAS šildymo plentas, visais 
i atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
i teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
j galima $280.- įrankius skolinam 
veltui. Taipgi pluinbing reikmenos. 
Abbott Pluinbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliauS jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 ęyl. Hupmobile Sedan

(demonstrator)? už ................ $1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų

sedan, 6 cyl.  ........................ $1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl, sedan $495 
1926 m. Dodge sedan ..........
1926 m. Studebaker Coach 
_223 m. Hudson Coach .....

m. Buick Brougham

LIETUVIAI SELSMONAS 
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI
Didžiausia pinigams padaryti 

ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po akrą, akro ir ketvir
tadali akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

Pilniausias koperavimas, garsini
mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE &
Room 348, 

29 S. LaSalle St

pro-

co.

Ofisas atdaras iki 8 vakare.
------- o---------

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, 
ir krautuvių 
skaičiavimas

A.
7139

namams iškelti 
frontams hudavoti. Ap- 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St.

Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

2640 — Tinkanti suaugusiai 
riai suknelė. Joje išrodysi laiba ir 
smagi. Galima siūdinti iš bile ko
kios materijos, šilko batisto, arba 
sunkesnės, linines.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 coliai per kru
tinę.

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio nurnerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
II centų. Galima prisiųsti pinigus 
srba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

(Vardas ir pavarde)

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzd j No------- ------- -

Mioros ........................... per krutinę

(Miestas ir valst) 
i ii— ■ ■ » aditei

IEŠKAU MAŽOS FARMOS. Rate 
kokiu 50 mylių aplink Chicagą ieš
kau pirkti 20 akrų ar mažesne far
ma ar mainyti ant namo Chicagoj.. 
Pageidaujama toki, kurioj butų įren
gimų vištų bizniui ir trucking. Tu
rintys tokia farma atsiliepkite adre
su, G829 Calumet avė., Chicago. Tel. 
Triangle 3176. Liga verčia apleisti 
miestą.

PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS

Dviflatis, gera vieta. Reikia parduo
ti, kad likviduoti turtą. $1,000 pi
giau, negu vertė.

A. PETERSON & CO.
4503 Milwaukee Avė.

Tel. Kildare 1286, 
M r. Crawford.

. 114 AKRŲ S. W. MICHIGANE: 2 my 
Įlos iki Nilca: ’Z, mylios ant St. Joe River 
gcinR 9 kambariu narnate daržini, i 
žaR, uobolių RodnaR, kietas kelias eina 
šąli.

išmokėjimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR
10 So. La Šalie St. 
Te). Krankliu 44 05

Exchange—Mainai

gara-
pro

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

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

$245 
$450 
$195

______  ______ $450
1925 ni. Cadillac 4 pas. Cnupe $375 

Daug kitokių l>iskį pigesnių ka
rų nuo. $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bangeliais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Jūsų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile 

6012-14 So. Kedzie Avenue.

1926
1925
1925

REIKALINGAS laikrodžių taisy
tojas 
tovus 
stete 
Avė.,

(watchmaker), patyręs. Pas- 
darbas tinkamam vyrui. Kir- 

Jevvelry Co., 624 So. Michigan 
Room 1009.

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatj arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

ESU NAŠLĖ su šeimyna, privers
ta parduoti gražų Buick karą 1928, 
Master Six. Labai pigiai, nedaug 
vartotas, 7150 So. Mozart St.

REIKALAUJAME dešimts vyrų 
su geromis rekomendacijomis. Turi 
būti išgyvenę Chicagoje ne mažiaus 
metų.. Atsišaukite nuo 9 iki 2 vai. 
po piet. Room 1800, 208 So. La
Šalie St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi knygvedė 
(bookeeper), gera mokestis. Brid- 
geport Furniture Co., 3224 So. Hal
sted St.

REIKALINGA moteris dišių (in
dų) plovėja, patyrusi.

4169 So. Halsted St.

For Rent

Real E statė For Sale
Namai-žemė Pardavimui

1 IEŠKOTE
Ultra — Modernių Pirkinių?

Tai Pamatyk it šiuos 
Naujus 5 kamb. Muro 

Bungalows
Tik $400 Įmokėt, $60 mėnesiui 
kartu su nuošimčiais. Plieno kon
strukcija. Arco boileriai, karštu 
vandeniu apŠidylmas, dviguba ap.sau- 
sinti lenta, virtuvės sinkos. SAUGUS 
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS. Di
deles vyškos ir kiemas, tailo floras 
maudynėj ir shower, gatvė išgrįsta. 
Arti

tkmykite

JOHN F. PAULUS 
IB 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbanti pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAS. Tikras Khuvla Oriental kau
ras, 7-5x12 — $300: B Am. 'įvicker setas 
$25; 2 Am. Jac. Ve). Parlorio setas $05; 7 
Am. valgomamjam rieAuto setas $35; kauras 
9x12 — $8.00 ir aukAčiau: eedar skrynios, 
knygom AfipoH, komodos, lovos, $2; Die
ninės lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžių liampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. (11 St. 
prie St. Lawrenee Av. Atdara Utarn., Ket- 
vergų ir Subatų vakarais.

... O—------- -

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių \ ir turime 

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

4809 W. Lake St.
Financial

Finanaai-Paskoloa
MES DAROME 1. 2 ir 3 morgi

čius. Eighteen Bond & Mortgage 
1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Co.

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

2231

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

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vįen$ dieną

2- RI MORGIdf AI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
TeL Jjafąyette 6738-6716

RENDON 60 pėdų ilgio štoras/ 
Pirmiau buvo Florist. Tinkamas 
dėl Tire Shop, Furniture ar Real 
Estate biznio, 6914 So. Western Avė. 
Savininkas Hemlock 7540 arba 7988.

PASIRENDUOJA 3 ruimai — 
mažai šeimynai arba singeliams. 
šviesus ruimai, 946 W. 31 PI. 2-ros 
lubos.

RENDAI kambarys tinkamas dėl 
kriaučiaus, Joe. Jurkšas. Gali pa
sidaryti extra pinigų, 2058 W. 22nd 
Place.

Furnished Rooms

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
vėliausios mados forničius 4 kamba
rių; forničiai kaip nauji, nerasit net 
bruožo; $450 paims 3 šmotų parlorio 
setą, du 9x12 Wilton karpetus, 4 
šmotų miegruimiui riešuto setas, 5 
šmotų valgomamjam setas, liampos 
mažesni karpetai, ištiesiamas stalas, 
paveikslai, sidabras. $450 už viską 
arba parduosiu atskirai. Užmokė- 
sim parvežimo lėšas). šaukit

MRS. WINNER, 
8228 Maryland Avė.,

Ist apartment, Phone Stewartl875

RENDON 2 kambariai vaikinams, 
su valgiu ar be valgio, 7150 So. Mo- 
zart St., 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

Del žmonių, kurie perka su apsi
galvojimu,mes turime keletą labai 
puikių naujų namų. Šie namai yra 
biskuti kitokesni, nes yra daugiaus 
pritaikyti prie dabartinių laikų. 3 
iš tų namų yra keturflačiai, tai yra 
2 flatai po 4 kambarius, ir 2 flatai 
po 3 kambarius. Visi kambariai la
bai dideli ir erdvus. Prie kiekvieno 
namo yra ir mūriniai garažai dėl 3 
karų. Visi namai įrengti sulig vė
liausios mados, štymu apšildomi, su 
bungalo\v stogais, gražiai išdekoruo- 
ti, plesteriuoti beismontai, steel 
construction, geriausis plumbingas, 
showers, gasiniai pečiai, iceboxes ir 
kiti vėliausi įrengimai. Parsiduoda 
labai pigiai arba priimsime i mainus 
mažesni narna.

Turime viena biznio narna, kuris 
randasi priešais .Marųuette Park 
kampų, šis namas yra tinkamas dėl 
Meat Market ir Grosernės. Tai yra 
didelis Storas, 3 flatai po 5 kamba
rius ir 2 mašinų muro garažas. Vi
sas namas įrengtas sulig vėliausios 
mados. Parduosime labai prieinama 
kaina arba mainysime.

Turime dar vieną biznio i 
kuris randasi ant 71st Street, 
yra 2 nedideli Storai, 5 po 3 kam
barius flatai ir 2 mašinų muro 
ražas.

RENDOS: 
fl.........
fl.........
fl.........
fl.........
fl.........
Storas 
štoras 
garažai

narna, 
, tai

ga

Partners Wanted

PARDAVIMUI gasolino stotis ant 
Cottage Grove arti Marquette Rbad. 
Gera vieta bizniui. Parsiduos bar- 
geno kaina. Del platesnių informaci
jų

REIKALINGAS partneris i Bu- 
černę^ ir Groserne, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kanti išmokysiu. Kreipkitės i Nau
jienas,

Box 1088, 
1739 Sd. Hasted St.

Situation Wanted
Darbo 7eiko

PAJIEŠKAU darbo prie namu, ku
rie sutiktų priimti ir mergaite 7 me
tu. Bessie ' Grigaliūnas. 42 Chicago, 
Dalton, III. Tel. 99 Dalton.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, nėVėdęš, unijistas. Už
laikymas ant Vietos. 11146 South 
Vernon Avė., Commodore 2475.

kreipkitės —
A. N. MASULIS & Co., 
6641 So. Western Avė., 

Republic 5550

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
tesen krautuvė, gera pelninga vieta, 
patsai savininkas laikė bizni per 10 
metų. Parduodame iš priežasties 
mirties, 2225 So. Western Avė.

PARSIDUODA 
cream, candies, 
notions, groceries, 
tabako ir kitokių 
nis išdirbtas per daugeli metų. Tirš
tai apgyventa lietuviais. Parduosiu 
viena bizni arba kartu su namu. 
Namas fornesu šildomas, 6 kamba
riai užpakaly Storo dėl 
mo, 2

Kas

krautuvė, ice 
school supplies. 
cigarų, cigaretų, 

mažmožių. Biz-

karų garažas.
pirmas, tas laimės

Savininkas
2320 So. Leavitt 
Telephone Canal 3838

Chicago, III.

pragyveni-

gera bizni.

St.

1
2
3
4
5
1
2
2

$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$40.99
$40.00
$14.00

šis yra naujas namas, visas išren- 
duotas. Parduosiu prieinama kaina 
arba mainysiu. Visi viršpažymėti 
namai randasi arti Marųuette Park, 
arti mokyklų ir bažnyčių.

Del platesnių žinių pašaukite arba 
atsilankykite ypatiškai i ofisą.

John Pakel and Co.
(Pakalnis)

2621 W. 71st Street 
Tel. Hemlock 0367

Dviejų flatų 
trobėsis — 6 ir 6 kambariu, 

ir forniso šilima, 2 karam 
garažas. Lotas 35x125. Kreip- 
7208 Carpenter St.

PARDAVIMUI 
muro 
pečio 
muro 
kitės

PARDAVIMUI — 6 flatų muro 
trobėsis — 1-5, 2-6 ir 3 po 4 kam
barius. Didelei, Šviesus kambariai. 
Garu šildomas, kūrena aliejų. Lo
tas 40x125 pėdas. Arti gatveka- 
rių, traukinių ir elevatoriaus, 
kus pirkinys porai, kad vyras 
nauja. Kreipkitės 

7040 Emerald Avė.

Pui- 
tar-

PARSIDUODA bizniavas namas, 
su 5 kamb. garu apšildomas, 2 karu 
garažas, gera vieta dėl barberio ar 
groserio, parsiduoda pigiai, 
trinkas 6327 S. Racine Avė.

Savi-

mokykla ir parkas.
KAINA $8,600 

Vieta randasi 
3014-3034 N. Rutherford 

(6700 West)
CATINO BROS.
6742 Ęelmont Avė. 
Phone Avenue 4460

TIKRAS BARGENAS
2 flatų namas, 6-6 kambariai, vi

si impruvementai sudėti ir apmokė
ti. Kaina $2.250, $500 įmokėti, 
likusius kaip renda, arba priimsiu 
lota, automobilių ar ką turite.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313 ir 9244

Miegami
- Wilmette. Kaina 
Didžiausias bargenas

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai.
porčiai 
$12,500.
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 auk
štų rezidencija. Karštu vande
niu šildoma, 1 karo garažas. 
Kaina $14,000, tik už $11,500. 
Pamatyk tuojaus. Nepasilaikys 
ilgai; taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SGHAEFER & CO.
803 Ridge Avė. Wilmette. III. 

Telephone 364

VERTĖS $12,000, PARSIDUODA 
UŽ $4,900

7 kambarių rezidencija, 
symai, 1 karvė, 250 vištų, 
randasi anglies kasyklų 
200 mylių nuo Chicagos. 
uždirba nuo $10 iki $15 i
syklose. Savininkas priims bile ko
ki mainą Chicagoje.

C. P. SUROMSKI & CO.
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

visi jtai-
100 ančių, 

distrikte, 
Žmonės 

diena ka-

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
$23,000 dali (eųuity) esančia 12 fla
tų kampe, modeyniškam, visam iš- 
renduotame su lysais; tik vienas 
morgičius; visas naujai dekoruotas; 
tikras bargenas; paimsiu bungalow, 
rezidencija ar morgičių popieras ar
ba mažų. cash.

Savininkas
JOS. E. KUHN, 

315 W. North Avė., 
Diversey 2830

IŠSIMAINO 6-ių kambariu naujas 
muro bungalow, mainysiu i seną 
namą, cottage, arba i lotus.

Pašaukit savininką
Lafayette 5107 *

Antrašas
3859 W. 64 St.




