
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073
A _ ■■ ■ ■ MII ■ ■ I ...................

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVI Kaina 3c \

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ■ ■ ■ ......... ■■ ■■-"T

Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-J uly 15 d., 1929 m.

............ ................................................. .. ................................. . ............ *.............  A
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

, PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
4.739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
.......... ........ - -

-^►•437 No. 165

Lenkų skridikas 
per Atlantą žuvo

Raugtinės su francuzais perskristi vande
nyną iš Paryžiaus i New Yorką len
kams pasibaigė katastrofa; francuzų 
skridikai taip pat buvo priversti grįžti 
atgal

PARYŽIUS, liepos 11. — Len
kų aviatorių, maj. Idzikovskio 
ir maj. K u balos, ir francuzų 
aviatorių, kap. Dieudonne Uos
te ir Jacųues Bellonte, rungty
nės skristi per Atlanto vande
nynų iš Paryžiaus j New Yor-1 
ką pasibaigė katastrofa.

Lenkai su savo aeroplanui 
Marszal Pilsudskį išlėkė iš Le i 
Bourget aerodromo šeštadieni 
4:17 ryto. [Chicagos laikrodžiu; 
— penktadienį 10:17 vakaro), I 
o keturiasdešimt penkias minu- 
tęs vėliau iš to paties a<*ro<l »•<>— 
mą išlėkė francuzų aeroplanas j 

Question Mark.
lr vieni ir antri lėkė Azorų kovski, kaip praneša, buvo ūž- 

linkui. muštas, o maj. Kubala pavojin-
Nuskride gerų galą, francu-I gai sužalotas. Užmuštojo ku- 

zų lakūnai pranešė, kad jįp esą; nas ir sužalotasis buvo išgrieb- 
priversti grįžti atgal, o iš lenkų ti iš vandens ir pargabenti Į 
vienas anglų laivas gavo žinią,' Graciosų, kur Kubala tapo pa- 
kad jų motoras genda ir kad įdėtas ligoninėje.

Sovietai pasiuntė Ki
nams ultimatumą

Duoda tris dienas laiko pradėti 
konferencijai dėl Rytų Kinų 
geležinkelio

MASKVA, liepos 14. — So
vietų valdžia vakar pasiuntė 
Mandžurijos vyriausybei ir tau
tinei Kinų valdžiai ultimatumą, 
reikalaudama, kad per tris die
nas Kinai duotų atsakymų, ar 
jie sutinku tuoj pradėti, konfe
rencija konfliktui dėl Rytų Ki
nų geležinkelio sureguliuoti.

Jei Kinai atsissakysių -kon- 
feruoti, tai sovietų valdžia bu
sianti priversta imtis kitokių 
priemonių Sovietų Sąjungos tei
sėms ginti.

Maskvoj yra ramu palyginti 
su kitais sovietijos miestais, 
kaip Nižny Novgorodu, Kursku, 
Čita ir Voronežu, kur įvyko 
škaitmeningų mitingų ir de
monstracijų su -reikalavimais, 
kad sovietų valdžia su ginklu 
rankoj gintų “esamus draugin
gus santykius tarp sovietijos 
ir Kinu darbininkų.“

Konfliktas tary Kinų ir so
vietų valdžios kilo dėl to, kad 
Mandžurijos vyriausybe prieš 
keletą dienų paėmė savo kontro
lei) Rytų Kinų geležinkelį, pa
šalindama iš jo administracijos 
rusus.

JAPONAI SIŪLO GINČĄ TAI
KOS KELIU BAIGTI

JOKIO, Japonija, liepos 14.— 
Praneimai iš Mukdeno sako, 
kad nors atviro Kinų-Rusų 
konflikto pavojus lyg ir pra
ėjęs, gen. čang Hsueliang, Man
džurijos valdytojas, įsakęs sių
sti j Barbiną daug ginklų ir 
amunicijos, o į pasienį mobili
zuoti penkias kariuomenės bri
gadas. i i1 i1;

Iš Barbino praneša, kad ge
neralinis Japonų konsulas ap
lankęs Čang čighui, Barbino 
apygardas gubernatorių, ir pa
taręs ginčą su rusais baigti tai
kos keliu.

jie, jei nepasieksią kurios nors 
artimiausios Azorų salos, busiu 
priversti nusileisti į vandenynų.

Francuzų lakūnai sekmadie
nio rytą parlėkė atgal į Franci- 
jų ir nusileido Vilią Coubley. 
Paryžiaus jie nebepajėgė pa
niekti.

Tuo tarpu iš Ilorta, Azoruo
se, gauta pranešimas, kad su 
lenkų lakūnais atsitiko kata
strofa. Lėktuvo motorui suge
dus, Marszal Pilsudskį nukrito 
į vandenį netoli nuo Graciosa 
salos, apie trisdešimt penkias 
mylias į žiemių rytus nuo nor
ta. Užsigavęs į vandenį, aero
planas ekspliodavo. Maj. Idzi-

(Atlantic and Pacific Photo)

Chicago. — Bob Gast, Parker I). Cramer ir Robert Wood, kurie išlėkė lėktuvu ’Untin’ Bow- 
ler. Jie tikisi pasiekti Berlyną.

375 žmonės prigėrė 
per tvanus Persijoj

TEHERANAS, Persija, liepos 
14. — Del debesų pratrukime 
kilusiuose tvanuose, Tabrize ir 
apygardoj žuvo, kiek žinoma, 
375 asmens. Tas skaičius gal 
bus daug didesnis, kadangi 
daugelio dar pasigendama. Ke
letas kaimų laivo visai tvanų 
sunaikinti. Apie 2000 namų 
nunešta. Didelės žalos padary
ta laukams ir daržams.

Be Teherano, sostinės. Tabri- 
zas yra didžiausias miestas Per
sijoje, turįs 180,000 gyvento
ju-

—v---------- ----------------------- - ■» v

Amerikos biznierių 
armija daro ekskur

sija į sovietiją
BERLYNAS, liepos 14. — Į 

Berlyną suvažiavo devyniasde
šimt žymių Amerikos biznio ly
derių ir jų giminių dalyvauti 
Amerikos prekybos buto eks
kursijoj į Maskvą ir į kitas eu
ropinės Rusijos vietas.

Tai bus tikras tour de luxe, 
kadangi sovietų valdžia duoda 
amerikiečiams specialius trau
kinius, aprūpintus tokiomis iš
taigomis, kokiomis caro laikais 
kais tik kniaziai ir didkniaziai 
naudodavosi Traukiniuose bus 
įtaisytos amerikiečiams dagi 
“shower baths,“ šmirkščia- 
mos maudynės.

>ORRS,.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nunusistojęs oras; gal būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai mainąsis vė
jai.

Vakar temperatūra buvo vi
dutiniškai 75° F.

Šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 8:25. Mėnuo teka 1:07 
ryto.

Belgai ir Vokiečiai' 
susitarė dėl beverčių!

karo markių
- 'L*' į i. A

Vokiečiai sutiko per 37 metus
sumokėti Belgijai, metiniais 
sumol^ėjimias, viso 123 mi- 
licnus dolerių

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
14. - Belgija ir Vokietija va
kar pasirašė sutartį, kuria Vo
kietija sutinka atlyginti bel
gams už (> Kiliomis beverčių 
markių, Vokietijos paleistų Bel
gijoje karo metais.

Einant sutartim, Vokietija 
per 37 melus atmokės Belgijai 
viso U/2 biliono franką arba 500 
milionų aukso markių (apie 
123 milionus dolerių), mokėda
ma kas melai sutarty numaty
tomis sumomis.

šia sutartimi belgai galutinai 
priima Youngo planą, nes pasi
rašydami. tą planą Paryžiuje 
jie išsiderėjo, kad priimsiu jį 
tik tada, kai Vokietija sutik
sianti atlyginti Belgijai už iš
gabentą jos auksą, už kurį vo
kiečiai paliko belgams 6 Kilio
mis beverčių markių.

Aviatoriai išsilaikė 
ore per daugiau 
ne 246 valandas

GULVERT CITY, Cal., liepos 
14. — Du lakūnai padarė nau
ją patvarumo rekordą. L. W. 
Mendell ir B. 'B. Reinhart bi
planu Angeleno išsilaikė ore 
per 246 valandas ir 43!^ hiinu- 
tės, tuo Rudu toli prašokę nese
niai aviatorių Newcombo ir 
Mitchellio įsteigtą 171 valandų 
ir 59 sekundų patvarumo rekor
dą.

Biplanas Angeleno pakilo į 
orą liepos 2 dieną 7:29:30 ryto, 
o nusileido žemėn penktadienį, 
liepos 12 dieyą, 2:13:02 po pie
tų. Per tą nepaliaujamo skrai
dymo laiką biplanas Angeleno 
buvo pagalbinių aeroplanų ap
rūpintas gazolinu 36 kartus.

Arklys nuspyrė šeimininką.
LOGANSPORT, Ind., liepos 

14. — Spyręs arklys užmušė 
čia .savo šeimininką, R. Peter- 
są, 25 metų amžiaus.

Brazilijos prezidentas 
išvyko j UruffvajiĮ

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
liepos 14. — Luis Pereira de 
Souza, Brazilijos prezidentas, 
vakar rytą išvyko į Montevideo, 
Urugvajos sostinę.

Tykoja nužudyti An
glijos užsienių 

ministeri C-
LONDONAS, liepos 14. — 

Apie Arthuro Hendersono, žu- 
sienio reikalų ministerio darbie- 
čių kabinete, rezidenciją lapo 
pastatyta stipri ginkluota sar
gyba, kadangi miništeriui g.ru- 
mojama nužudymu.

Praeitą penktadienį į Ilender- 
sono butą atvyko kaž-koks vy
ras ir reikalavo pasimatymo su 
užsienio ministeriu. Kai nepra
šytas svečias 'buvo paprašytas 
išeiti, jis išsiėmė revolverį ir, 
pagrūmojęs juo, pasakė, išeida
mas:

“Jis vis tiek man neištrūks.”
Netrukus po to atėjo kiti du 

gerai pasirėdę vyrai, taip pat 
reikalaudami pasimatymo su 
Hendersonu. Neprileisti, jie 
taip pat grūmojo, pasišalinda
mi.

Meksika užgynė savo
darbininkams gyven

ti J. V. žemėj
■ y '■

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
14. —"'Meksikos vidaus reikalų 
ministerija išleido patvarkymą, 
kuriuo meksikiečiams, dirban
tiems, arba turintiems biznius 
Meksiko ję, užgina gyventi Jung
tinių Valstybių teritorijoj.

Paavarkymas motyvuojamas 
tuo, kad tūkstančiai meksikie
čių ,nors savo pajamų šaltinius 
turi Meksikoje, bet gyvena sker
sai sieną Jungtinių Valstybių 
miesteliuose ir savo uždarbius 
ten palieka.

Del gaisro, 5,000 rusų 
liko be pastogės

RYGA, liepos' 14. Prane
ša, kad Kusinske, Permės gu
bernijoj, gaisras sunaikino tūk
stantius namų. 5,000 žmonių 
liko be pastogės.

Radek ir kiti trockis- 
tai atsiklaupė prieš 

Staliną
I Atgailauja ir prašosi atgal i 

Maskvos avinyčią, pasižadė
dami kovoti prieš socialistus

MASKVA, liepos 14. — Kar
las Radek, I. Smilga, ir E u ge
nius Preobraženskis, buvusieji 
Trockio rėmėjai, kurie iki šiol 
buvo ištremti į Sibirą, atsiklau
pė vėl prieš Maskvos diktato
rius, daro atgailą ir prižada 
daugiau nebegriešyti. Bendroj 
telegramoj, kurią jie atsiuntė 
komunistų partijos vadams, jie 
sako:

“Mes sutinkame laikytis tos 
pačios bendros linijos, kaip ir 
partija, nutraukusi ryšius su 
trockininkais. Mes sutinkame 
su penkerių metų industrializa
cijos programų ir pritariame 
kovai su ‘kulakų” (turtingų ūki
ninkų, “buožių”) organizacijo
mis. Męs remsime komunistų 
internacionalo kovą su socialis
tais, ir laikysimės jo nutarimų, 
jei kilių koks pavojus iš deši
niojo sparno. Mes sutinkame 
su Leninu ir esame priešingi 
Trockio nepaliaujamos revoliu
cijos teorijai. Mes priešingi 
slapiam balsavimui, kurį pro
paguoja Trockis. Spraga tarp 
Trockio ir partijos nuolatos di
dėja. Mes klydome, propaguo
dami tokią politiką, kuri galė
jo sugriauti proletariato dikta
tūrą. Mes trokštame būti vėl 
partijos nariais, kad kartu su 
ja galėtume kovoti dėl pasaulio 
revoliucijos laimėjimo.”

Trisdešimt šeši kiti ištremti 
Irock brinkai taip pat atsiuntė 
telegramą, pareikšdami joje tą 
patį, ką sako savo telegramoj 
Radek-Smilga-tPreobraženskis.

Du ispanų lakūnai žuvo 
išmesti iš aeroplaho

SEVILIJA, Ispanija, liepos 
14. — Du Ispanijos armijos 
aviatoriai, Įeit. Esquibias ir ob- 
servuotojas Castromiranda, už
simušė, smarkiam vėjui staiga 
apvertus jų aeroplaną pė
dų aukštumoj ir lakūnams iš
kritus laukan.

Anglų Rusų santykių 
atsteigimas gali dar 

kiek sutrukti
Darbkčių valdžia reikalauja, 

Kad Maskva garantuotų, jo- 
gei ji paliaus visokią prieš 
britus propagandą

LONDONAS, liepos 14—Del 
Wedgwoodo Benn’o, valstybės 
ministerio Indijai, įsimaišymo, 
diplomatinių santykių tarp An
glijos ir sovietų Rusijos atstei
gimas gali dar kiek sutrukti. 
Indijos departamentas, mat, 
gavo aiškių įrodymų, kad so
vietų agentai aktingai darbuo
jas Indijoj, kurstydami indus 
prieš Angliją, organizuodami 
streikus ir aprūpindami indų 
darbininkus ginklais, ypačiai 
rankinėmis granatomis.

Nors darbiečių valdžiai rupi 
atsteigti normaliai santykiai su 
Rusija, bet ji nori taip pat gau
ti tikrą garantiją, kaęl Maskvos 
agentai paliaus maištų pro
pagandą prieš Angliją Indijoje 
ir kitose britų imperijos daly
se.

Sovietų valdžia buvo pakvies
ta atsiųsti į Londoną savo atsto
vą daryboms dėl santykių at- 
steigimo pradėti, tačiau Arthu- 
ras Henderson, britų užsienio 
reikalų ministeris, pasiuntė dar 
notą Maskvai, kurioj jis aiš
kiai pasako, kad sovietų atsto
vas turi būt įgaliotas duoti bri
tams pilną garantiją, jogei so
vietai susilaikys nuo bet kurios 
propagandos kraštuose, kurie 
yra britų imperijos dalim. Ki
taip, sakoma notoj, normalių 
santykių atsteigimas tarp abie
jų valstybių turės būt atidėtas.
I --

* •

Italo Balbo rengiasi 
skristi i Ameriką

ROMA, liepos 14. — Italo 
Balbo, Italijos aviacijos pami- 
nisteris, rengia netrukus pats 
bandyti skristi iš Bomos per 
Atlanto vandenyną į New Yor
ką. Jo kompaionu veikiausia bu
siąs Pelligrini.

Du angliakasiai žuvo 
parakui sprogus

WILLIAMSON, W. Va., lįe- 
pos 14. — Vietos Fords'on Coa) 
kompanijos anglies kasyklose 
No. 3 įvyko parako sprogimas, 
kuriuo du angliakasiai, Joc 
Kimberlain ir Carl Kimberlain, 
broliai, buvo užmušti. Abudu 
stūmė vežimėlį su paraku ir, 
matyt, netyčia paraką padegė,

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

N. Y. klokmeikėriai 
patvirtino sutartį 

streikui baigti
NEW YORiKAS, Jiepos 14. — 

Vakar įvyko du entuziastingi 
streikuojančių moterų rūbų siu
vėjų mitingai, kuriuose kaip 
vienu balsu buvo patvirtinta 
International Ladies Garment 
Workers unijos vadų padaryta 
nauja sutartis su samdytojais.

Tuo budu visuotinis New Yor- 
ko 38,000 moterų rūbų siuvėjų 
streikas tapo likviduotas.

Septyni Floridos ban 
kai bankrotavo per 

8 dienas
JACKSONVILILE, Fla., liepos 

14. — Valdžia vakar uždarė dar 
First National Bank of Sanford, 
Fla., — seniausią banką Semi- 
nole kauntėj.

Tai jau septintas bankas, ku
rie tapo uždaryti per pastaras 
aštuonias dienas. Kiti ljnnk.ro- 
lavę bankai yra : ,M e r c h a n t 
Bank & Trust, Atlantic Bank 
and Trust, Daytona Beach; Vo- 
lusia County Bank and Trust 
ir First National Bank, Islan
de; Colonial Bank and Trust, 
Miami; Peoples Bank and Trust, 
Jacksonville.

Visi bankrotavusieji bankai 
bendrai turėjo daugiau kaip 
l(M/ž miliono dolerių depozitų.

Nusižudė, bijodamas 
juros akademijos 

egzamenų
PHILADEIjPHIA, Pa., liepos 

14. — Fra n k Freeman, 17 me
tų berniukas, kuris rengėsi įsto
ti į Jungtinių Valstybių Juros 
Akademiją, iš baimes, kad gal 
neišlaikysiąs įstojamųjų kvoti
mų, prieš pat egzaminus nusi
žudė.

Du aviatoriai žuvo jų 
aeroplanui užside

gus ore
W00DBRIDGE, N. J., liepos 

14. — Jų aeroplanui užsidegus 
ore ir nukritus žemėn, netoli 
nuo čia užsimušė pilotas Carl 
Milkreit ir mechanikas Pryor 
Rourke.

BRAINERD, Minn., liepos 14. 
— Geležinkely, netoli nuo čia, 
traukiniui užgavus vieną auto
mobilį buvo užmušti keturi juo 
važiavusieji asmens.
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Lenkų skridikas 
per Atlantą žuvo

Kungtinės su francuzais perskristi vande
nyną iš Paryžiaus į New Yorką len
kams pasibaigė katastrofa; francuzų 
skridikai taip pat buvo priversti grįžti 
atgal

PARYŽIUS, liepos 1 I. — Len
kų aviatorių, maj. Idzikovskio 
ir maj. Kabalos, ir francuzų 
aviatorių, kap. Dieudonne Uos
te ir Jacųues Bellonte, rungty
nės skristi per Atlanto vande
nynų iš Paryžiaus į New Yor- 
kų pasibaigė katastrofa.

Lenkai su savo aeroplanu 
Marszal Pilsudskį išlėkė iš Le 
Bourget 
4:47 ryto.
— penktadienį 10:47 vakaro], 
o keturiasdešimt penkias minu
tes vėliau iš to paties aerodro
mų išlėkė francuzų aeroplanas 
Question Mark.

Ir vieni ir antri lėkė Azorų 
linkui.

aerodromo šeštadieni
Chicagos laikrodžiu

Nuskrido gerą galų, Irancu- 
zų lakūnai pranešė, kad jįp esą 
priversti grįžti atgal, o iš lenkų 
vienas anglų laivas gavo žinią, 
kad jų motoras genda ir kad

jie, jei nepasieksiu kurios nors 
| artimiausios Azorų salos, busiu 
! priversti nusileisti į vandenynų.

Prancūzu lakūnai sekmadie
nio rytą pa riekė atgal į Franci- 
ią ir nusileido Vilią Coubley. 
Paryžiaus jie nebepajėgė pa
siekti.

Tuo tarpu iš Bortą, Azoruo
se, gauta pranešimas, kad su 
lenkų lakūnais atsitiko kata
strofa. Lėktuvo motorui suge
dus, Marszal Pilsudskį nukrito 
i vandenį netoli nuo Graciosa 
salos, apie trisdešimt penkias 
mylias į žiemių rytus nuo Bor
tą. Užsigavęs Į vandenį, aero
planas ekspliodavo. Maj. Idzi- 
kovski, kaip praneša, buvo už
muštas, o maj. Kubala pavojin
gai sužalotas. Užmuštojo kū
nas ir sužalotasis buvo išgrieb
ti iš vandens ir pargabenti i 
Graeiosą, kur Kubala tapo pa
dėtas ligoninėje.

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Bob Gast, Parker D. Cramer ir Robert Wood, kurie išlėkė lėktuvu ’Untin’ Bow- 
Jie tikisi pasiekti Berlyną.

Sovietai pasiuntė Ki
nams ultimatumą

375 žmonės prigėrė 
per tvanus Persijoj

Belgai ir Vokiečiai!^™*itin.™ 
susitarė dėl beverčių!

karo markių

/I

Duoda tris dienas laiko pradėti 
konferencijai dėl Rytu Kinu

MASKVA, liepos 14. — So
vietų valdžia vakar pasiuntė 
Mandžurijos vyriausybei ir tau
tinei Kinų valdžiai ultimatumą, 
reikalaudama, kad per tris die
nas Kinai duotų atsakymų, ar 
jie sutinku tuoj pradėti, konfe
rencijų konfliktui dėl Rytų Ki
nų geležinkelio sureguliuoti.

Jei Kinai atsissakysių kon- 
feruoti, tai sovietų valdžia bu
sianti priversta imtis kitokių 
priemonių Sovietų Sąjungos tei
sėms ginti.

Maskvoj yra ramu palyginti 
su kitais sovietijos miestais, 
kaip Nižuy Novgorodu, Kursku, 
Čita ir Voronežu, kur įvyko 
skai t men i ngų mitingų ir de
monstracijų su -reikalavimais, 
kad sovietų valdžia su ginklu 
rankoj gintų “esamus draugin
gus santykius tarp sovietijos 
ir Kinų darbininkų.”

Konfliktas tary Kinų ir so
vietų valdžios kilo dėl to, kad 
Mandžurijos vyriausybė prieš 
keletą dienų paėmė savo kontro
lei! Rytų 
šalindama 
rusus.

I 1. Del debesų pratrukime 
kilusiuose tvanuose, Tabrize ir 
apygardoj žuvo, kiek žinoma, 
375 asmens. Tas skaičius gal 
bus daug didesnis, kadangi 
daugelio dar pasigendama. Ke
letas kaimų buvo visai Ivanų 
sunaikinti. Apie 2000 namų 
nunešta. Didelės žalos padary
ta laukams ir daržams.

Be Teherano, sostinės. Tabri- 
zas yra didžiausias miestas Per
sijoje, turįs 180,000 gyvento
ju-

Amerikos biznierių 
armija daro ekskur

sija Į sovietiją

Kinų geležinkelį, pa- 
iš jo administracijos

SIULO GINČĄ TAI-

sako,

JAPONAI
KOS KELIU BAIGTI

TOKIO, Japonija, liepos 
Praneimai iš Mukdeno
kad nors atviro Kinų-Rusų 
konflikto pavojus lyg ir pra
ėjęs, gen. čang llsueliang, Man
džurijos valdytojas, įsakęs sių
sti į Barbiną 
amunicijos, o 
zuoti penkias 
gadas. >

Iš Barbino
neralinis Japonų konsulas ap
lankęs Čang Čighui, Barbino 
apygardas gubernatorių, ir pa
taręs ginčų su rusais baigti tai
kos keliu.

daug ginklų ir 
į pasieni mobili- 
kariuomenės bri

l '
praneša, kad

J
Vokiečiai sutiko per 

sumokėti Belgijai, 
sumokėjimias, viso 
licnus dolerių

37 metus 
metiniais 
123 mi-

BRIUSELIS, Belgija, liepos

RIO 
liepos 
Souza, 
vakar rytą išvyko į Montevideo, 
Urugvajos sostinę.

E±±tas Radek ir kiti trockis- 
tai atsiklaupė prieš 

Staliną
DE JANE1RO, Brazilija,
14. — Luis Pereira de

Brazilijos prezidentas,

Atgailauja ir prašosi atgal i 
Maskvos avinyčią, pasižadė
dami kovėti prieš socialistus

Anglų Rusų santykių 
atsteigimas galUdar 

kiek sutrukti
Darbiečių valdžia reikalauja, 

Kad Maskva garantuotų, jo- 
gei ji paliaus visokią prieš 
britus propagandą

LONDONAS, liepos 14—Del 
Wedgwoodo Benn’o, valstybės 
ministerio Indijai, įsimaišymo, 
diplomatinių santykių tarp An
glijos ir sovietų Rusijos atstei
gimas gali dar kiek sutrukti. 
Indijos departamentas, mat, 
gavo aiškių įrodymų, kad so
vietų agentai aktingai darbuo
jas Indijoj, kurstydami indus 
prieš Angliją, organizuodami 
streikus ir aprūpindami indų 
darbininkus ginklais, ypačiai 
rankinėmis granatomis.

Nors darbiečių valdžiai rupi 
atsteigti normaliai santykiai su 
Rusija, bet ji nori taip pat gau
ti tikrą garantijų, kaęl Maskvos 
agentai paliaus maištų pro
pagandą prieš Angliją Indijoje 
ir kitose britų imperijos daly
se.

Sovietų valdžia buvo pakvies
ta atsiųsti į Londoną savo atsto
vą deryboms dėl santykių at- 
steigimo pradėti, tačiau Artliu- 
ras Benderson, britų užsienio 
reikalų ministeris, pasiuntė dar 
notą Maskvai, kurioj jis aiš
kiai pasako, kad sovietų atsto
vas turi būt įgaliotas duoti bri
tams pilną garantiją, jogei so
vietai susilaikys nuo bet kurios 
propagandos kraštuose, kurie 
yra britų imperijos dalim. Ki
taip, sakoma notoj, normalių 
santykių atsteigimas tarp abie
jų valstybių turės būt atidėtas.

N. Y. klokmeikėriai 
patvirtino sutartį 

streikui baigti
NEW YORiKAS, liepos 14. — 

Vakar įvyko du entuziastingi 
streikuojančių moterų rubų siu
vėjų mitingai, kuriuose kaip 
vienu balsu buvo patvirtinta 
International Ladies Garment 
VVorkers unijos vadų padaryta 
nauja sutartis su samdytojais.

Tuo budu visuotinis New Yor- 
ko 38,000 moterų rubų siuvėjų 
streikas tapo likviduotas.

Septyni Floridos ban 
kai bankrotavo per 

8 dienas
JACKSONVILLE, Fla., liepos 

14. — Valdžia vakar uždarė dar 
First National Bank of Sanford, 
Fla., — seniausių bankų Semi- 
nole kauntėj.

Tai jau septintas Lankas, ku
rie tapo uždaryti per pastaras 
aštuonias dienas. Kiti bankro- 
tavę bankai yra: M e re h ant 
Bank & Trust, Atlantic Bank 
and Trust, Daytona Beach; Vo- 
lusia County Bank and Trust 
ir First National Bank, Delan- 
de; Colonial Bank and Trust, 
Miami; Peoples Bank and Trust, 
Jacksonville.

Visi bankrotavusieji bankai 
bendrai turėjo daugiau kaip 
10>/2 miliono dolerių depozitų.

Berlyną suvažiavo devyniasde
šimt žymių Amerikos biznio ly
derių ir jų giminių dalyvauti 
Amerikos prekybos buto eks
kursijoj į Maskvą ir į kitas eu
ropinės Rusijos vietas.

Tai bus tikras lour de luxe, 
kadangi sovietų valdžia duoda 
amerikiečiams specialius trau
kinius, aprūpintus tokiomis iš
taigomis, kokiomis caro laikais 
kais tik kniaziai ir didkniaziai 
naudodavo^. Traukiniuose bus 
įtaisytos amerikiečiams dagi 
“shower baths,” šmirkščia- 
mos maudynės.

kar pasirašė sutartį, kuria Vo
kietija sutinka atlyginti bel
gams už (> bilionus beverčių 
markių, Vokietijos paleistų Bel
gijoje karo metais.

Einant sutartim, Vokietija 
per 37 melus atmokės Belgijai 
viso U/^ biliono frankų arba 500 
milionų aukso markių (apie 
123 milionus doleriu), mokėda
ma kas metai sutarty numaty
tomis sumomis.

šia sutartimi belgai galutinai 
priima Youngo planų, nes pasi
rašydami tų planų Paryžiuje 
jie išsiderėjo, kad priimsiu ji 
tik tada, kai Vokietija sutik
sianti atlyginti Belgijai už iš
gabentą jos auksų, už kurį vo
kiečiai paliko belgams 6 
nūs beverčių markių.

bi Ii o-

Aviatoriai išsilaikė 
ore per daugiau 
ne 246 valandas

ORH
Cliicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nunusistojęs oras; gal būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai mainųsis 
jai.

Vakar temperatūra buvo 
du t miškai 75° F.

Šiandie saulė teka 5:26, 
džiasi 8:25. Mėnuo teka 1:07 
ryto.

vė-

14. — Du lakūnai padarė nau
ją patvarumo rekordų. L. W. 
Mendell ir R. B. Reinhart bi
planu Angeleno išsilaikė ore 
per 246 valandas ir 43ininu- 
tės, tuo bildu toli prašokę nese
niai aviatorių Newcombo ir 
Mitchellio įsteigtą 171 valandų 
ir 59 sekundų patvarumo rekor
dą.

Biplanas Angeleno pakilo į 
orą liepos 2 dienų 7:29:30 ryto, 
o nusileido žemėn penktadienį, 
liepos 12 dieną, 2:13:02 po pie
tų. Per tų nepaliaujamo skrai
dymo laiką biplanas Angeleno 
buvo pagalbinių aeroplanų ap
rūpintas gazolinu 36 kartus.

Arklys nuspyrė šeimininką.
LOGANSPORT, Ind., liepos 

11. — Spyręs arklys užmušė 
čia .savo šeimininką, R. Peter- 
są, 25 metų amžiaus.

Tykoja nužudyti An
glijos užsienių 

ministeri

zu-

lapo 
sar- 
gru-

LONDONAS, liepos 14. 
Apie Arthuro Hendersono, 
sienio reikalų ministerio darbie- 
čių kabinete, rezidencijų 
pastatyta stipri ginkluota 
gyba, kadangi ministeriui 
m o į a m a n 11 ž u d y m u.

Praeitą penktadienį j Ilender- 
sono butą atvyko kaž-koks vy
ras ir reikalavo pasimatymo su 
užsienio ministeriu. Kai nepra
šytas svečias 'buvo paprašytas 
išeiti, jis išsiėmė revolverį ir, 
pagrūmojęs juo, pasakė, išeida
mas:

“Jis vis tiek man neištrūks.’’
Netrukus po to atėjo kiti du 

gerai pasirėdę vyrai, taip pat 
reikalaudami pasimatymo su 
Hendersonu. Neprileisti, jie 
taip pat grūmojo, pasišalinda
mi.

Meksika užgynė savo 
darbininkams gyven

ti J. V. žemėj
MEKSIKOS MIESTAS, liepos 

14. —"'Meksikos vidaus reikalų 
ministerija išleido patvarkymų, 
kuriuo meksikiečiams, dirban
tiems, arba turintiems biznius 
Meksikoje, užgina gyventi Jung
tinių Valstybių teritorijoj.

Paavarkymas motyvuojamas 
tuo, kad tūkstančiai meksikie
čių ,nors savo pajamų šaltinius 
turi Meksikoje, bet gyvena sker
sai sieną Jungtinių Valstybių 
miesteliuose ir savo uždarbius 
ten palieka.

Del gaisro, 5,000 rusų 
liko be pastogės

RYGA, liepoš 14. — Prane
ša, kad Kusinske, Permės gu
bernijoj, gaisras sunaikino tūk
stančius namų. 5,000 žmonių 
liko be pastogės.

diktato- 
prižada 
Bendroj 
atsiuntė

MASKVA, liepos 14. — Kar
pas Radek, I. Smilga, ir Euge- 
nius Preobraženskis, buvusieji 
Trockio rėmėjai, kurie iki šiol 
buvo ištremti į Sibiru, atsiklau
pė vėl prieš Maskvos 
rius, daro atgailų ir 
daugiau nebvgriešyli. 
telegramoj, kurių jie
komunistų partijos vadams, jie 
sako:

“Mes sutinkame laikytis tos 
palios bendros linijos, kaip ir 
partija, nutraukusi ryšius su 
trockininkais. Mes sutinkame 
su penk'crių metų industrializa
cijos programų ir pritariame 
kovai su ‘kulakų” (turtingų ūki
ninkų, “buožių”) organizacijo
mis. Męs remsime komunistų 
internacionalo kovų su socialis
tais, ir laikysimės jo nutarimų, 
jei kiltų koks pavojus iš deši
niojo sparno. Mes sutinkame 
su Leninu ir esame priešingi 
Trockio nepaliaujamos revoliu
cijos teorijai. Mes priešingi 
slapiam balsavimui, kurį pro
paguoja Trockis. Spraga tarp 
Trockio ir partijos nuolatos di
dėja. Mes klydome, propaguo
dami tokią politiką, kuri galė
jo sugriauti proletariato dikta
tūrų. Mes trokštame būti vėl 
partijos nariais, kad kartu su 
ja galėtume kovoti dėl pasaulio 
revoliucijos laimėjimo.”

Trisdešimt šeši kiti ištremti 
trockininkai taip pat atsiuntė 
telegramų, pareikšdami joje tą 
patį, ką sako savo telegramoj 
Radek-Smilga-Preobraženskis.

Du ispanų lakūnai žuvo 
išmesti iš aeroplano

SEVILIJA, Ispanija, liepos 
14. — Du Ispanijos armijos 
aviatoriai, Įeit. Esųuibias ir ob-; 
servuotojas Castromiranda, už- i 
simušė, smarkiam vėjui staiga 
apvertus jų aeroplanų 1,000 pė
dų aukštumoj ir lakūnams iš
kritus laukan.

Italo Balbo rengiasi 
skristi i Ameriką

ROMA, liepos 14. — Italo 
Balbo, Italijos aviacijos pami- 
nisteris, rengia netrukus pats 
bandyti skristi iš Romos per 
Atlanto vandenyną į New Yor- 
ką. Jo kompaionu veikiausia bu
siąs Pelligrini.

Nusižudė, bijodamas 
juros akademijos 

egzamenų
PBILADELPBIA, Pa., liepos 

14. — Frank Freeman, 17 me
tų berniukas, kuris rengėsi įsto
ti į Jungtinių Valstybių Juros 
Akademijų, iš baimės, kad gal 
neišlaikysiąs įstojamųjų kvoti
mų, prieš pat egzaminus nusi
žudė.

Du angliakasiai žuvo 
parakui sprogus

WILLIAMS()N, W. Va., lie
pos 14. — Vietos Fordson Coa) 
kompanijos anglies kasyklose 
No. 3 įvyko parako sprogimas, 
kuriuo du angliakasiai, Joe 
Kimberlain ir Gari Kimberlain, 
broliai, buvo užmušti. Abudu 
stūmė vežimėlį su paraku ir, 
matyt, netyčia paraką padegė,

Du aviatoriai žuvo jų 
aeroplanui užside

gus ore
WOODBHII)GE, N. J., liepos 

14. — Jų aeroplanui užsidegus 
ore ir nukritus žemėn, netoli 
nuo čia užsimušė pilotas CarI 
Milkreit ir mechanikas Pryor 
Rourke.

BRAINERD, Minn., liepos 14. 
— Geležinkely, netoli nuo čia, 
traukiniui užgavus vieną auto
mobilį buvo užmušti keturi juo 
važiavusieji asmenį.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, DL
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Į KORESPONDENCIJOS

Detroit, Midi i reikalinga aukų nemažiau kaip

bet 
lai-

griuvo už baro. Staponukas, 
Antano darbininkas, kurs* stovė-

išspruko pro duris, žmogžudys 
pamatė bėgant ir sušuko “Stop”, 
bet tas išspruko ir nubėgęs į

i po dienos uždarbį iš kiekvieno ; policijos stotį, pašaukė kapito 
darbininko.

Suprantama, jei 
užkariautų SLA., 
laikui aukų nebereikėtų,

ną John Lutshką ir city klerką, 
bolševikai Kai atbėgo į užmušimo vietą, 

tai kuriam jau žmogžudžio nebebuvo, o 
nes Stonis veik buvo miręs, ir liu

kas bolševikui darbo, jei koks gabentas pas daktarą tuojau 
“fašistas” ar “menševikas” ir: mirė. Piktadaris ieškomas’, 
negautų pašalpos arba pomirti- j Manoma, suras. Tai buvo liepos 
nės iš SLA. Bet aš manau, 3 dieną, 
kad bolševikai perdaug atvirai 
pradėjo savo

į kad jau kiekvienam aišku, ka
me dalykas. Bet “badas” ii- Jį rado Jonas Garauskas ryt- 
komisarus išveda iš lygsvaros. ; mėtį 8 vai. Tuojau davė žinią

I  i policijai. Pribuvęs koroneris
John Cele rado, kad lavonas

pareikalavę iš savininko $100 
kyšio. Tasis atsisakė duoti, 
lai jie patys pasiėmė $50 iš re- 
gislerio ir išėjo
tę kostumerius. Christensen 
manydamas, kad jie buvo plė
šikai, pašaukė Burnside polici
ją ,kuri juos tolokai pavijojusi 
ir paleidusį kelis šuvius, suė
mė

paleidusi kelis šuvius, 
vogtame aulomobiliuje.

Su

Karlu komisija pienuoja vie
ton kad ieškoti paskolos mo
kykloms pas bąnkierius, kurie 

dar apkraus- reikalauja didelių palūkanų, tą 
paskolą užtraukti pas privatiš- 
kus žmones. Išleistieji pasko
los lakštai esą butų gieras ir 
saugus investmentas, už kurį 
dagi taksų nereikia mokėti.

Pirmadicniais Garfield par
ke

Antradieniais—Columbus par
ke

Trečiadieniais
parke

Ketvirtadieniais 
parke.

Humboldt

Douglas

Artimiausios lietuvių centrams 
žaismavietėš yra: Graliam mo
kykla, 4436 S. Union Avenue, 
Greene, 3537 S. Paulina Street, 
Garfield, 1426 Newberry Avė., 
Hamline, 4747 Bishop St., Ra- 
ster, 6936 S. Hermitage Avė., 
J. N. Thorp, 8914 Buffalo Avė. 
(South Chicago).

White City
paskola• mokykloms 
ne kaip einasi

Chicagos policistas 
įkliuvo Waukegane savai-

Liepos 7 d. SLA. 352 kuopa 
ir jaunuolių kuopa turėjo išva
žiavimą Tashmos parke. Kadan
gi iš ryto lijo, tai ant laivo 
daug žmonių tesusirinko, 
kurie važiavo, turėjo gerus 
kus, nes paskui diena buvo
bai graži. Laive daug vietos

Parke susirinkus į vieną vie-.' 
lą SLA. organizatorius p. A. 
Žukas pasakė prakalbėlę Susivie-' 
nijimo reiktais. Taip pat daugi 
teko pasikalbėti su ponu Žuku 
asmeniškais SLA. reikalais. Tai!

eizroo qi a Detroitas gana sparčiai au-buyo tikias £ - . . v< a, as ; ypatingai vakarinė miesto Yra atvilktas į žoles ir nustatė, 
Iš Detroito p. Žukas išvyko i ^d’ ypatmga) vakarine miesto njlfipą r..r

Toledo, Ohio. Detroitiečiai lin- dalls- Mat’ žla Persikeis did- kad yra užmuštas to paties Gar- 
ki jam gero pasisekimo.

—Korespondentas,

Kitas atsitikimas: liepos 8 d.
purviną darbą, rastas negyvas lenkas Joe Gret-

rowsky, gulint sale savo namų

Detroit, Mich
SLA. ir bolševikai

Paėmus “Laisvės” No.
tai ir mirga SLA. Vienas raš
tas, pasirašytas’ buk tai SLA. 
nario, bet kadangi parašo ne- į duoti jam darbą, o nesigailės, 
drįso padėti, reikia spėti, kad | 
žmogus jį surašė iš šalies. La-i 
biausia komunistams parupo 
Organizatoriaus Žuko alga, tada 
prezidentas Gegužis ir kiti Cent
ro darbininkai. O tų “titulų”! 
kiek tie bolševikai jiems pride
da: ir fašistai, ir menševikai ir; 
dar ka beišmano. Nors tie s
žmones prie jokios’ iš tokių i 
“partijų” nepriklauso.

Žukui daugiausia pipirina tik 
už tai, kad jis nekeikia Susi
vienijimo organų ir viršininkų. 
Jei keiktų, tai tikrai butų pas 
bolševikus “veikėjas”. Bet viso! 
“Laisvės” verksmo priežastis 
tada paaiškėja, kai pamatai jos! 
kitus raštus. Ten pat kitoj vie- Į 
toj šaukiama, kad pačios' “Lais-

I žiulės Fordo, Codillac ir kt. auslti<> namuose ir išmestas pro 
dirbtuvės, o su dirbtuvėmis ir i lanE?- Garauskio namuose rasta 

i žmonės ir musų biznieriai trau-1 sukruvinta palangė, ir dar kitų 
kra. Naujai čia persikėlė geras 
siuvėjas, kurs lietuviams pa- 

' siuva, gerai ir prieinamai, tai 
; A. Astrauskas. Pirma turėjo 
siuvyklą ant 7628 Michigan 
Avė. Dabsn* atidarė ant 7133 
Proctor St. ir Warren Avė. 
kampo. Patartina lietuviams

įrodymų. Garauskis areštuo
tas ir jury rastas kaltas Ger- 
trovskio nužudyme.

—Westilietis.

—J.

Westville, III
Vienos savaitės bėgyje dvi 

žmogžudystės

Pereitą savaitę

CHICAGOS 
ŽINIOS

Suėmė policistą kaipo 
plėšiką

Detektivas Daniel Al I man iš 
, ku- 

nusausinti
nežinomo, (;rand Crossing distrikto, 

žmogžudžio tapo nušautas An-; yiam buvo pavesta i___
tanas Stonis, minkštųjų gėrimų visą apielinkę ir kuris jau ne- 
užlaikytojos. Stonis ruošėsi už-1 
daryti biznį ir eiti gulti, 
buvo apie pusiau dvyliktos va
karo. Iš gatvės įėjo žmogus, 
apsidengęs’ veidą ir priėjo prie 
baro, kur stovėjo Antanas Sto
nis. Nepažįstamas sušuko: 
“Aš tave šausiu”. Antanas nu
sijuokė, bet tuo pat momentu 

popieriai taip stovi, kad tapo paleistas šūvis ir Antanas

mažai saliunininkų paklupdė, 
Tai pats liko suimtas ir kaltinamas 

už apiplėšimą. Su juo suim
tas ir jo draugas Charles Fi- 
scher, kuris be lo yra kaltina
mas ir už iinpcrsonavimą poli- 
cisto.

Kaip kaltinama, jiedu atėjo Į 
Wm. Christensen saliuną, 1006 
E. 63rd St., neva su varanti! ir

Mokyklų taryba užsispyrė 
pasiskolinti $10,000,000, nes ki
taip, girdi, ji negalėsianti ati- 

! daryti mokyklų ateinantį rude- 
;nį. Paskolą sutiko suteikti 
viena bankierių firma, kuri bet
gi tokias sąlygas pastatė, kad 
miesto taryba nutarė paskolą 
atmesti ir ištirti visą bankinin- 
kavinio padėtį, ant kiek ji lie
čia Chicagos miestą.

Miesto tarybai atmetus pa
skolą, mokyklų tarybos pirm. 
Calčhvell kreipėsi prie bankie
rių, prašydamas suteikti pasko
lą be miesto tarybos - leidimo, 
nes lokis miesto tarybos leidi
mas nesąs reikalingas legaliza
vimui paskolos. Bankieriai su
tiko ir jau pasirašė sutartį. Bet 
štai atsirado nauja kliūtis: po 
sutartim atsisakė pasirašyti 
miesto kontrolierius Schmidt- 
O be jo parašo paskolos negau
si. O rašytis jis nenori todėl, 
kad jei paskola liktų pripažin
ta nelegalė, tai jis asmeniniai 
už tą paskolą turėtų atsakyti. 
Todėl jis nesirašo ir reikalau
ja, kad bankas uždėtų lygią pa
skolai kauciją. Tečiaus Gald- 
well dar tikisi kontrolierių pri
kalbinti pasirašyti.

Miesto tarybos finansų komi
sija gi ruošiasi prie kamantinė
jimo bankierių, kodėl jie mies
tui skolina pinigus daug sun
kesnėmis sąlygomis, negu 
vatiniams skolintojams ir
kalauja iš miesto daug dides
nių palūkanų. Tuo reikalu pa
siaiškini i bus pasaukti keli žy
mesni bankieriai.

Fred Hoffman, 35 m., Chica
gos detektivas, pasiliuosavęs 
atostogoms’ išvyko į Waukega- 
ną ir manė ten padaryti gera 
biznį. Bet vieton to atsidūrė ka
lėjime. Jis nuvykęs Waukega- 
nan tuojaus pradėjo privatiškai 
skleisti lapelius, kad esąs ati
darytas Sheridan Athletic Club, 
netoli Waukegano. Sužinojo 
apie tai valstijos prokuroras 
Smith ir padarė puolimą. “Kliu- 
be” be paties Hoffmano dar ra
sta jo partneris iš Waukegano 
ir dvi moterys iš Chicago. Vi
sus teista už užlaikymą tvir- 
kavimo urvo. Hoffman ir jo 
partneris nubausti po $500, o 
moterys po $100. Kadangi nė 
vienas pinigų neturėjo, tai visi 
nuėjo sėdėti kalėjiman.

Sužinojęs apie tai Chicagos 
policijos viršininkas Hoffmaną 
suspendavo.

Užsibaigus fejerverkų 
tei, White City smagumų par
ke bus vėl rodomi įvairus “tri
leriai”. žymiausias jų šią sa
vaitę bus Iladano Trio šokimas 
iš augštumos j vandenį. Pir
miausia moteris šoks į vande
nį iš 75 pėdų augštumos. Ko
mikas šoks iš 90 pėdų augštu
mos ir, galiaus, Iladano, visas 
paskendęs liepsnose, šoks iš 124 
pėdų. Jie bus parke visą šią sa
vaitę.

Vasaros žaismayictės 
vaikams

Litzing-er nuteistas
Brighton parkictis Virgil Lit- 

zinger, giminaitis žinomo poli- 
tikicriaus, ir .John “Red” Flan- 
nery penktadieny nuteisti 25 
melam A fede.ralinin kalėjimai! 
kiekvienas už dalyvavimų api
plėšime pašto traukinio Ever- 
green Park. Kalėjimai! juos 
nuteisė federalinis teisėjas Lind- 
ley.

Delei to pėlši.mo penki žmo
nės jau sėdi 'Leavenvvorlh kalė
jime, jų tarpe ir buvęs kongres- 
manas ir valstijos prokuroro 
pagelbininkas Charles S. War- 
thon, kurio namuose Bievcrly 
Mills plėšikai buvo pasislėpę ir 
pasidalino $133,000 grobiu.

pri- 
rei-

Benų koncertai par
kuose

Visą šį mėnesį va’karinės mie
sto dalies parkuose bus duoda
mi benų koncertai. Koncertai 
bus duodami sykį į savaitę kiek
viename keturių parkų. Pradžia 
8 vai. vak. Įžanga, žinoma, dy
kai. Pakviesti yra geriauši be- 
nai ir jie duos gerą ir įvairų 
programą. Kad tokie koncertai 
publikai patinka, rodo skaitlin
gas josios lankymasis į pereitų 
metų 'koncertus.

Beno koncertai bus šiuose 
parkuose:

Niekurių moterų draugijų pa
stangomis prie niekurių moky
klų liko atidarytos vasaros' žais- 
mavietės vaikams, kad duoti 
vaikams progos netik smagiai 
ir saugiai, bet ir su nauda pra
leisti vasaros atostogas toli nuo 
pavojingų gatvių. Tos žaisma- 
vietės yra įtaisytos labiau ap
gyventuose distriktuose, kur 
vaikai neturi kur žaisti, apart 
pavojingos gatvės. Visos žais- 
mavietės yra vedamos patyru
sių mokytojų ir be žaidimo vai
kai dar bus mokinami siuvimo, 
vaidinimo, muzikos, virimo ir 
k. Bus daromi įvairus išvažia
vimai tyrinėti gamtą. Taip kad 
vaikai netik žais, bet kartu ir 
mokinsis tų dalykų, kurių jie 
negali išmokti savo kietoje. 
Žaismaviečių klcsos yra nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. po piet, su 
valandos pertrauka pietums, 
penkios dienos savaitėje. “Kle- 
sos” tęsis iki pabaigos rugpjū
čio mėnesio.

Tas Garsus
Belgų Ūkininkų
Ruginės Duonos

Receptas i

> Jų geklinoHl paslaptis da
bar bus Jiikij. Malonus 

i Šviežių, tikrų apynių
I kvapHH. RlIgilIČH diionoa

mėgėjai entuziastiški

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

GRAŽUOLIU KONTKTi
—ĮVYKS—

?ugpiiicio-August 4,1929
CERNAUSKO DARŽE

APLIKACIJA
"NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių 

konteste. Esu .................  metų amžiaus; .................  pėdų ..........

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

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

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

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

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (ne ve dusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste. Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantinį žiedų ir $45 

bei $25 pinigais.

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančių aplikacijų ir 
kartu su savo paveikslu prisiųsti jų 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butų galima padaryti 
“cut”.



Pirmadienis, Liepos 15, 1929 NAUJIENQS, Chicago, III.
■ -4
(

M l JSŲ MOTERIMS
. ......... ..................Veda Dora Vilkienė--■■ —----------- --

KEPTI MAKARONAI

virtų makaronų 
baltos

pieno 
tarkuoto

1 puodukas
1 puodukas 

trupinių
1 puodukas

puoduko
3 šaukštai sviesto
2 kiaušiniai
1 šaukštukas baking

rio

duonos

sūrio

paude-

šaukštai vandens 
šaukštai smulkiai supiaus- 

tytų, žalių pipirų
2 šaukštai sukapotų petruškų
1 šaukštukas druskos
2 šaukštai sukapotų svogūnų 
Vi šaukštuko- pipirų
Virk daržoves mažame van

deny kol suminkštės. Sudėk 
virtus makaronus, duonos tru
pinius, sūrį, sviestą, druską ir 
pipirus, taipgi gerai išplaktus 
trynius,
tymus, sudėk prie jų baking 
pauderį ir vėl gerai išplak. Pri
dėk baltymus prie pirmojo mi
šinio. Viską sudėk į gerai 
sviestu išteptų molinį indą. Pa
dėk indą į blėtį su vandeniu ir 
dėk pačiun kepti. Bus gana dėl 
8 ypatų.

2

Sumaišyk. Išplak bal-

MARSHMALLOVV IR VAISIŲ 
KRYMAS

2 kaušinių baltymai
1 puodukas išplaktos, saldžios

Smetonos

2
1
4
4

CUKRINI PYRAGAIČIAI
2 puoduku rusvo cukraus
1 puodukas taukų arba svies

to
2 šaukštuku vanillijos 

šaukštuku baking pauderio 
šaukštuką sodos 
kiaušiniai 
puodukai miltų.

Ištrink sviestą arba taukus su 
cukrum. Pridėk gerai išplak
tus kiaušinius ir vanilliją, pas
kui sausus pridėčkus gerai, bent 
3 sykius persijotus su miltais. 
Atšaldyk tešlų ir plonai iško
čiok. Išpiauk kokius tinka py
ragaičius su tam tikru blekiniu 
prietaisu ir kepk nekarštame 
pečiuje 25 minutes. Padarysi 
8 tuzinus pyragaičių.

pieno 5 minutėmą. Virk likusį 
pienų su cukrum. dvigubame 
puode ir supilk įmerktų piene 
želatiną. Persijok, truputį at
šaldyk, pripilk vanilliją ir su
pylus į bliudą arba stiklinę for
mą; formą, sušlapink vandenin 
pirm negu supilsi į jį mišinį. 
Padėk labai šaltoj vieto. Pa
duok su sekamu dažalu:

1 plytelę šokoliado
1 šaukštų kornų krakmolo
1/2 šaukštuko druskos
1/2 puoduko cukraus
H/2 puoduko vandens 
i/2 šaukštuko vanillijos. 
Ištarpyk šokoliadą. Pridėk 

ikornų krakmolų ir cukrų. Su
pilk vandenį, ir virk 5 minutes. 
Nuimk nuo ugnies, pridėk drus
ką ir vanilliją. Atšaldyk ir var
tok.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

B AVER

Does not af fect 
the Heart

PYRAGAIČIAI SU PRIESKO
NIAIS

U/> puoduko rusvaus cukraus
1 puodukas sviesto 
4 šaukštai vandens
2 kiaušiniai
% šaukštuko sodos 

šaukštukas baking pauderio 
puoduku miltų 
šaukštukas cinamonų 
puodukas razinkų, be seklų 
puodukas valakiškų riešutų.

sviesta su cukrum.c

išplaktus

2

1 
1 
Ištrink

Pridėk išplaktus kiaušinius. 
Persijok bent keletą sykių sau
sus pridėčkus su miltais ir dek 
prie pirmojo mišinio. Gerai iš
maišyk; sudėk razinkas, riešu-

>/2 puoduko sukapotų vala-jėius ir supilk vandenį. Dėk su 
kiškų riešutų 1 šaukštu ant blčties išklotos plo-

1 puodukas smulkiai supiaus- nu popierių ir kepk nekaršta- 
tytų marshmallovvs

1 puodukas smulkiai supiaus- 
tytų nevirtų vaisių, slyvų, py- 
čių, aviečių, vyšnių.

Išplak kiaušinių baltymus.
Pridėk likusius dalykus ir jeigu 
tinka pasaldink smulku cuk
rum. Sudėk į stiklus ir padubk 
stalan.

me pečiuje 25 minutes.

ŽELATINOS BLANC MANGE

2 šaukštai želalino, praškelyj 
31/2 puoduko pieno 
•% puoduko cukraus
1 šaukštukas vanillijos.
Įmerk želatinų j puoduko

2581

2581 — Vasarinė sporto suknelė. Galima siūdinti iš bile šviesios 
terijos.

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 coliai per kru
tinę. Kiekviena moteris turėtų karščiam atėjus turėti tokią suknelę

PYRAG AIČIAISU VAISIŲ 
PYRAGAIČIAI SU VAISIŲ

1 puodukas sviesto
1 puodukas rusvo cukraus 
3^2 puoduko miltų
2 puoduku “corn flakes”
2 šaukštuku baking pauderio 
% puoduko druskos 
1/2 puoduko vandens 
Vaisių košės.
Ištrink sviestą su cukrum ir 

gerai išplak. Pridėk miltus, ku
riuos pirmiaus persijok kartu 
su baking pauderiu ir druska, 
paskui pilk vandenį ir ant ga
lo sudek kornų lapelius “flakes’'. 
Iškočiok tešlą plonai ir išpiauk 
į apskritus plyskelius. Ant apa
tinio plyskelio užtepk vaisių 
košes ir uždėk kitą plyskelį ant 
viršaus. Užspausk kraštus. 
Kepk ne karštame pečiuje nuo 
10 iki 12 minutų.

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PINEAPPLE LEDAI—
GĖRYMAS

1
/«PlElKIEWICZ&(g

CONTRACTORS

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė. 
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

2
1

6

puodukai cukraus 
kvorta vandens 
blekinės tarkuoto pineapple 
citrinų sunkos
puodukas vandens nuo ledų

ll/2 kvortos “ginger ale” arba 
sodos vandens

Višnių
Mėtos lapų.

• Virk cukrų su vandeniu 10 
minutų. Atšaldyk, pridek pine
apple ir citrinų sunkos. Prie l/2 
kvortos šio mišinio pripilk 1 
puodukų vandens nuo ledų ir 
sumaišius šaldyk pakol sutirš- 
tės. Prieš paduosiant stalan. 
Sudek sušalusį pineapple mišinį 
į stiklinį puodų (pUnch 
bowl) ir supylus ginger ale ar
ba sodbs vandenį, išmaišyk ir 
sudėjus vyšnias ir metų lapus 
supilk į stiklines ir paduok sta
lan.

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St

Phone Canal 1678

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Norint gauti vien* ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
vyzdžio numeri, pažymJH mier* Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Mieros -----

(Adresas)

Naujienų: Pattem Dept., 1783 So. 
iUJsUd St, Chicago, III.

(Miestas ir valat.)

Saus Ole

Stipriausis! pTn* • f1 irsciausis!
Geriausis!

PILZENBAUR
MALFEXTRACT

. ' , 't .1, • I . , t * .A \ •
SI'1- • . ' '■ ■ ’ ’■ "'■■■ - •• • !

T

>5'

Paklausk savo grocerio arba skambink
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

/ 4

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

“ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, * jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra' daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba:. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

Feep&mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -Rusiškos ir Turkiškos Vanos H
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
Itehing Sicin
(Įuickly Relievecl

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Don’t Bulfer with Dandruff, Pimple*. 
Blcmishea and other annoying ekin irri- 
tations. Žemo antiaeptic liąuid is the sale 
ture way to relicf. Itehing oi ten diaappear* 
ovemight, Splendid ior Sunbum and Poiaon 
Ivb Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
LARVEX 

apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Pavyzdingas šeimininkas!

BY ĄD CARTĘR

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam. •
.Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

MOKYKLOS NMRSa. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TŲ ŽINOTI ilTA

JUST" KIDS—“Port” Noriem!

ma-

... per krutinę

laukltą M*k« 
Jm n*padary*

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted 9t., Chicago, III. 

'čia |dedu 15 centų ir prašau at-

THOMAS? is TRIS THE 
tETTER l 'TOLD YOO TO „ 
F1AIL. TW0 VIEEKS AGOl.'

vartoti D«iio> 
Jaučiat**. Ki*k-

ncsmagumo.

Nujol galit 
rint kaip jųa _ 
viena moterį* privalo turėti 
buteli narni*.

Ar 'kuri iš moterų norėtų tokj vyrą?
Nusiraminkite, šis vyras dar neturi žmonos. Tai taip vadinamas “ka

valierius”, kuris atvykusia svečiuosna seserį “binsais” žada vaišinti. Mat, 
nieko daugiaus neišmoko pagaminti. Geros šemininkės labai nemėgsta vy
rų draugiją virtuvėje.

0

tMade by

i*—

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios. tiktai .......  $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko naže- 
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. R0CKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

o 000
o00

0/0
0
o

Spcd&llstaa gydyme chronlikų Ir nanjn li
pi. Jei kiti negalėjo juml« išgydyti, atsilan- 
tyki t pas mane. Mano pilnas Išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
ausiu jus gydyti, *veika^a jums augryi. Ei
kit pa* tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur Ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino išėgzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 iki 1 po pieta.

*

HOLLY JlMINY CRICKETS'.
I MOSTĄ PERGOT

KALBĖDAMA aukštinta mo
kyklos merginom* apie asme
nini higieną, patyrusi dlstrik- 
to nunU pasak*:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia menk- 
itinimas 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
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1739 South Halated Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 850*
Editor P. GRIGAITIS

Subscrlption Ra tęs:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879,

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

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Metams_____ _ ______ $8.00
Pusei metų ......*___ _______  4.00
Trims mėnesiams__________ 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 užsieniuos 

lAtpigi&tal
Metams___________ — $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ja ir darbininkų organizacijos, kaipo vokiečių liaudies 
daugumos atstovai, susispietę i savo organizacijas, mo
kėtų ir ja pasinaudoti... Tiktai jie, nugalėję sunkenybes, 
kurių mes nenorime, duoda garantiją, kad bus vėl su
grąžinta demokratija. Visiems desperatams, kur jie ne
sėdėtų, tai pasakome su visu aiškumu”.

“Vorwaerts” baigia: “Mes Socialdemokratai norime 
demokratijos ir vėl jos norėsime momente, jei ji turėtų 
žūti. Bet jei mums prieš musų norą tektų nusverti, ar 
mums būti diktatūros subjektu ar objektu, kuju ar prie
kalu, mes pasirinktume kūjo rolę, — demokratijai atsta
tyti. Mes niekuomet nepasitrauksime į šalį, kad ranki
nių granatų .kovos tarpe fašistų ir komunistų spręstų vo
kiečių liaudies ir jos darbininkų likimą.”.

DARBININKŲ BŪKLĖ AFRIKOS KOLONIJOSE
VOKIETIJOS RESPUBLIKOS APSAUGOS 

ĮSTATYMAS NUVERSTAS

Birželio 28 d., Versalės taikos pasirašymo dešimt
metės sukaktuvių dieną, Vokietijos parlamente (Reich- 
stag) tapo panaikintas Respublikos Apsaugos Įstatymas, 
kurio terminas išsibaigia liepos 21 d. Balsuojant už įsta
tymo pratęsimą gauta socialdemokratų, liaudies partijos 
ir kitų koalicijos balsų 263 ir vokiečių nacionalistų, ha- 
kenkreuclerių (fašistų), smulkesnių dešiniųjų grupių ir 
komunistų 166 balsai prieš įstatymo pratęsimą. Kadan
gi reikėjo įstatymo pratęsimui dviejų trečdalių, o balsa
vimu jų negauta, tai įstatymas atkrito, ir tokiu budu nuo 
liepos 21 d. Respublikos Apsaugos Įstatymas nustoja 
galios.

Balsavimo davinius paskelbus, tuojau fašistų (kurie 
Vokietijoj mėgsta vadintis nacionalistais-socialistais) 
suoluose pasigirdo riksmas: “Broliai, dabar mes laisvi”. 
Tas riksmas iššaukė pas komunistus didžiausi džiaugs
mą ir plojimą, ir tuojau nacionalistų ir komunistų eilės 
sugaudė beprotišku pasitenkinimo riksmu...

Respublikai apsaugoti įstatymas buvo priimtas 1922 
m. parlamento dviem trečdaliais balsų po to, kai monar- 
chistai ir fašistai suruošė pavojingą pučą ir nužudė Ra- 
thenau. Tuolaikinis kancleris Wirth tada pasakė: “Prie
šas yra dešinėj”. Ir įstatymo tikslas buvo saugoti respu
bliką nuo monarchistų bei fašistų pasikėsinimo bei prieš 
kaizerio Vilhelmo sugrįžimą.

Neilgai tačiau truko, kai iš dešinės priešas susilau
kė “kraujo brolių” iš kairės: komunistai pirma bendra 
taktika, vėliau bendru frontu parėjo į koaliciją įvairiems 
dešiniesiems avantiūristams: hitleristams, plienkepu- 
riams, hakenkreucleriams, monarchistams ir nacionalis
tams. Įstatymą nuvertus, komunistų frakcijos vadas Pi- 
cek pareiškė greitą komunistų pergalę, o fašistų vadas 
Strasser—fašistų pergalę.

Apsaugos įstatymą nuvertus, kitą dieną “nacional
socialistai” studentai, vokiečių nacionalistai studentai, 
plienkepurių (Stahlhelm) organizacijos ir komunistai su
ruošė gatvėse demonstracijas. Visi nešė vienodo turinio 
užrašus ir mėtydami proklamacijas bendrai šaukė į pro
testo mitingą, kurį, žinoma, policija uždraudė.

Nespėjo komunistų kolegos reichstage su fašistais 
respublikos apsaugojimo įstatymą nuversti ir kaizeriui 
vartus į Vokietiją atidaryti, kaip tų pačių komunistų va
karinis laikraštis Berlyne išėjo su tragišku užrašu “Der 
Kaiser kommt..” (Kaizeris pareina), ir verksmingu rei
kalavimu, kad valdžia kaizerio neįleistų...

Ar iš tikro pavyko Vokietijos fašistams su pagelba 
savo liokajų komunistų respubliką palaidoti ir monar
chiją ar diktatūrą grąžinti? Į tai nedviprasmiškai atsa
kė reichstago tame pačiame posėdy vidaus reikalų mi- 
nisteris Severing: “nors įstatymas respublikai apsaugo
ti atkrito, bet respublika be apsaugos nepasiliko”.

“Vorvvaerts” pareiškia: “Weimaro konstitucija duo
da visiems lygias progas Įsigyti politinę galią. Ir ponas 
liittleris (fašistų pučistų vadas) ir ponas Thaelmanas 
turi galimybių valdyti; konstitucija stato tik vieną są
lygą, kad tai įvyktų su liaudies daugumos pritarimu. Jei 
jie butų vartoję teisėtas ir protingas priemones, nebūtų 
buvę reikalo nei to respublikai saugoti įstatymo leisti nei 
jo vartoti. Bet kuomet smulkios mažumos siekiasi žmog
žudystėmis ir pučais valdžios galią pasigrobti, turi būti 
priemonės liaudį nuo jų apsaugoti”...

“Vorvvaerts” toliau rašo: “Respublikos priešai iš de
šinės ir kairės, kurie dabar taip, gražiai sugyvena, bema
tant atsistotų prieš vieni kitus į du priešingus karo fron
tus. Gatvės kovose butų nusverta, kas Vokietiją valdys, 
ir pergalę gautų tie, kurių pusėj daugiau disciplinuotų 
ir apginkluotų butų. Kad tai butų komunistų partija, tur
būt retas ir iš pačių komunistų tetiki, tačiau, jei trum
pam laikui komunistai ir laimėtų, tai dėl savo neprak- 
tiškumo jie greit turėtų užleisti kelią dešinės diktatūrai”. 

Socialdemokratų lyderis Otto Wels Magdeburgo So
cialistų konferencijoj pasakė: “Musų uždavinys yra de
mokratiją užtikrinti, respubliką apsaugoti. Bet jei respu
blikos priešams pavyktų Vokietijos demokratijai prida
ryti tiek sunkių nuostolių, kad diktatūra beliktų vienin
telis išėjimas, tai lai žino nacional-socialistai, plienkepu- 
riai ir jų Maskvos broliai komunistai: socialdemokrati-

Praeitą mėnesį Genevoj įvyko Tarptautinė Darbo 
Konferencija, kuri svarstė priverstino darbo klausimą. 
Ta konferencija pirmą kartą pakėlė opią verstino darbo 
problemą. Pirmesniose konferencijose paprastai būdavo 
kreipiama dėmesys Į pagerinimą darbininkų gyvenimo 
sąlygų labiau civilizuotuose kraštuose. Bet šį kartą kon
ferencija daugiausiai laiko pašventė gvildenimui darbi
ninkų padėties South Sea salose ir Centralinės Afrikos 
džiunglėse.

%

Konferencija pasisakė už tai, kad kolonialės admi
nistracijos butų laikomos atsakomingomis dėl žiauraus 
medžiojimo juodaodžių darbininkų, kurie prievarta yra 
verčiami atlikti visokius darbus. Tokiu budu Tarptauti
nės Darbo Konferencijos įtaka bus jaučiama ir tolimose 
Afrikos kolonijose.

Civilizuotuose kraštuose mirtingumas, kuris siekia 
2%, yra skaitomas labai aukštu. Daugumoj Europos ša
lių normališkas mirtingumas paprastai svyruoja tarp 1.5 
ir 1.9 nuošimčių. Kitais žodžiais sakant, iš kiekvieno 1000 
gyventojų miršta tarp 15 ir 19 žmonių. Jeigu mirtingu
mas prašoka 20, tai tokia padėtis yra skaitoma labai rim
ta. Jeigu imama tik suaugę žmonės (sakysime, tarp 20 
ir 50 metų amžiaus), tai iš 1000 jų per metus miršta daug
maž penki.

Palyginus su tais mirtingumo statistiniais daviniais, 
raportai iš Centralinės Afrikos yra tiesiog netikėtini. 
Pranešama, kad mirtingumas ten siekia 10%. Žmonių 
išmirimas nuo verstino darbo ir ligų yra paprastas reiš
kinys kolonijose. Pavyzdžiui, prieš 20 metų franeuzų tro
pikų Afrikoj gyventojų buvo priskaitoma iki 4,500,000, 
o dabar jų beliko vos vienas milionas.

Tiesimas kai kurių Afrikos geležinkelių turėjo su
stoti, kadangi iš kiekvieno šimto darbininkų bėgiu tik 
vienų metų numirė 75. Buvusis Madagascaro generolas 
gubernatorius, Augagneur, sako, jog tose vietose, kur 
yra praktikuojama verstino darbo sistema, dažnai žmo
nių mirtingumas pasiekia 50%.

Priežastis, kodėl ten dar tebeegzistuoja tokia padė
tis, yra gana aiški. Pavergtoms tautoms vesti kovą yra 
labai sunku. Be to, reikia žinoti, kad Afrikos kolonijų 
žmonės yra neįmanomai tamsus ir prietaringi. Darbinin
kų judėjimas tebėra dar užuomazgoj. Jeigu tas judėji
mas kur ir pasireiškia, tai jam tenka nepaprastai sun
kią kovą vesti.

Kliūtys darbininkiškam judėjimui kolonijose visuo
met yra didesnės, negu namie. Kolonijose represijos ga
li būti naudojamos iki aukščiausio laipsnio. Būdami tam
sus, didelė dauguma gyventojų nei nežino, kad pasaulyj 
yra tokių kraštų, kur vergija nėra toleruojama. Jeigu 
kartais pasitaiko labai žiaurių atsitikimų, tai tos žinios 
toliau teritorijos rubežių paprastai nenueina. Todėl ten 
nėra organizuotos viešos opinijos, kuri galėtų protestuo
ti prieš žiaurumus.

Dar didesnė kliūtis yra įsigyvenę papročiai. Afrikoj 
žmonės yra papratę darbu atsilyginti už mokesčius. Dau- 
gelyj vietų pinigų beveik visai nėra. Už darbą yra mo
kama ne pinigais, bet visokiais daiktais.

Paskutiniais keleriais metais šis tas buvo bandoma 
daryti Afrikos juodaodžių darbininkų būklės pagerini
mui, bet mažai kas tenuveikta. Todėl dabar Tarptautinė 
Darbo Konferencija dės visas pastangas, kad nušluoti* 
nuo žemės kamuolio paskutinius vergijos palaikus.

(Atlantic and Pacific Photo]

New York. — P-ni W. Chrysler (po kairei), automobilių 
magnato žmona, ir jos duktė. Ji bandė įvežti į Ameriką Pary
žiuj pirktus drabužius ir išsisukti nuo muito. Tapo pagauta ir 
turėjo užsimokėti $3,672 bausmės.

Kelias į Laisvą Mokyklą j
Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Didžiausias mokslo priešas 

yra supersticija ir prietarai. 
Mat mokslas veikia į protą, o 
prietarai tik į jausmus, o mes 
žinome, kaip neauklėtum žmo
gui sunku savo jausmus pri
versti proto klausyti. Dėlto 
daugelis mokslo žmonių, ypač 
ankstybesniuose amžiuose, ka
da prietarai tebebuvo visaga- 
lingiausi, susidūrę su miniomis 
atbukimu ir pasipriešinimu, 
nusiskųsdavo, pareikšdami, kad 
mokslas esąs tik tam tikrų pa
rinktųjų privilegija, o masės 
lai sau pražustančios ignoran- 
cijoj. Net žymus humanistas I 
ir suaugusiųjų pedagogas Eve- 
rett Deaan Martin, kurs pats 
turi labai didelę praktiką su mi
nios švietimu, sako: “Suaugu
sių švietimas nėra kas tai to
kio, ką reikia “duoti“ masėms, 
o kolegijų mokslą palikti privi
legijuotųjų vaikams. Visai nė
ra tokio dalyko, kaip, “masių 
Svetimas.“ žmonijos masėje, 
iškaitant ir kolegijų studentus, 
yra vienur ir kitur pavieniai 
asmens, kurie gali ką nors iš
mokti ir turi noro tą mokslą 
tęsti. Svarbu yra nusistatyti, 
kam turi būti suteiktos progos 
šviestis, lygiai kaip ir kas yra 
pats švietimas. Suaugusiųjų 
švietimas yra parinktinis daly
kas. švietimo dalykas nėra 
vien parūpinti žiupsnį informa
cijų arba keletą geresnių sen
timentų, kuriuos butų galima 
pasidėti ant lentynos, bet pa
rinkti iš indiferentiškos masės 
tuos, kurie gali ir nori tapti 
kuo nors daugiau, kaip vien 
automatai. Tie žmonės nerei
kalauja kreditų, nei ekzamenų, 
nei diplomų priežado, kad pa
skatinus jų intelektualines pa
stangas. Jie semiasi išminti, 
kad ir neturėdami po šono mo
kyklų, klasių, paskaitų. Ta
čiau jie nori nurodymo ir drau
gystės kitų proto žmonių, nes 
jie jaučiasi esą vieni. Tam y- 
ra reikalingi universitetai, pa
skaitos, lekcijos. Atsiskyręs 
studentas yra kaip tas, kurs 
pats vienas mokinasi plaukti ir 
daro daug bereikalingo darbo. 
Jis nori patarimo, pasitarimo 
ir pasikalbėjimo, bei diskusijų 
šimtais klausimų. Tokios gru
pių diskusijos yra tikri proto 
mitingai. Tačiau jokio švieti
mo negali būti ten, kur susi
renka vienodai nusistačiusių 
žmonių kompanija nonsensus 
kalbėti. Ne grupėj žmogus 
gauna išmintį, bet tik su jos 
pagelba ir su kitų patarimu 
individualas pats vienas sau 
turi pasigaminti apšvietę.“

Dvasios laisvė

“Ko mes čia stovime nieko 
neveikdami? Ko džentlemenai 
nori? Ką jie velytų? Argi gy
vybė taip brangi, arba taika 
taip saldi, kad ji turėtų būti per
kama mainais į retežius ir ver
giją?... Aš nežinau, kokią kry
ptį kiti paimtų, bet kas lie
čia mane, duokite man laisvę 
ar duokite man mirtį..,” pasa
kė Patrick Henry 1775 m. lai
ke Amerikos sukilimo prieš 
Angliją.

Deja, laisvė musų pokari
niais laikais atrodo toli nebe 
taip šventai ginama, kaip ji 
buvo ginama ir saugojama mu
sų tėvų ir protėvių. Dar septi- 
nioliktame šimtmety Jonas 
Miltonas, matydamas kaip biu
rokratija ir teokratija vėl kėsi
nasi j Angių tautos išsikovotą 
šiokią tokią sąžinės laisvę, su
šuko į Oliverį Cromvelį savo 
rašte “Anglų tautos apgyni
mas“, sakydamas: “Gelbėk; 
mus apginti laisvą sąžinę iš iš-1 
alkusių vilkų nagų, kurių evan-l 
gelija yra jų nasrai,” arba vėl1 
John Stuart Mill devyniolikta

me šimtmety savo rašiny “Apie 
laisvę”, gindamas, sąžinės ir 
žodžio laisvę, pasakė: “Jei vi
sa žmonija, išskyrus vieną, bu-j

tų vienos nuomonės, ir tik tas 
vienas butų kitokios nuomonės, 
— žmonija, priversdama tylė
ti tą vieną asmenį, nei kiek ne 
daugiau butų pateisinta, kaip 
jei tas vienas, turėdamas pa
jėgą, priverstų visą žmoniją 
tylėti.“ Ačiū tokiems indivi- 
dualės ir socialinės laisvės ko
votojams, žmonija turi dauge
ly šalių pakenčiamas ekonomi
nio, socialio, asmens ir valios 
laisvę. Tik laisvę iškovojus 
susidarė sąlygos, kuriose vie
name devynioliktame ir pra
džioje dvidešimto šimtmečio 
mokslas ir žinojimas pasiekė 
kelįs kart daugiau, negu buvo 
pasiekta per gerus tris tūks
tančius metų prieš tai. Ar taip 
šiandien branginama ta vienin
telė ir švenčiausia įgimtoji 
žmogaus teisė?

Italijos tauta, kuri dar labai 
nesenai sekė pėdomis didžiųjų 
vadų Mazzini ir Garibaldi, da
bar be didelio protesto kenčia 
vieno avantiūristo diktatūrą. 
Anglijoj ką tįk nugriuvusioj i 
konservatorių valdžia buvo už- 
dėjasi cenzūrą, ant didžiausio 
musų amžiaus vyro Bernardo 
Show raštų. Rusijos geriausių 
tautos sūnų ir kovotojų kovos 
prieš carizmą ■ pasibaigė biu
rokratiškiausia bolševikų dikta
tūra. Lietuva, kurios visas pri
sikėlimas ėjo laisvės kilniau
siais obalsiais, ar šiandien gali 
tų savo kovų ir aukų vaisiais 
pasidžiaugti?...

Pati Amerika jau mato, kad 
jos konstitucinės garantijos ne
labai beapgina asmens laisvę ir 
neliečiamybę nuo valdininkų pa
sikėsinimų, ir jau girdėti bal- , 
sų, kad “Šneka apie asmeninę 
laisvę tai tik neskanus nonsen
sas“...

Daug* yra priežasčių tokiam 
apsileidimui, žmonės paprastai 
yra pavydus kitų laisvei. Tie, 
kurie patys mažiau tėra ga
bus pasiekti asmeninės laisvės, 
stengsis tą savo siaurumą, už
krauti ir kitiems. Nuo kūdiky
stės žmonės mėgsta daryti tai, 
ką mato kitus darant. Kadangi 
daugeliui ir tai yra neprieina
ma, tai pasireiškia tendencija ir 
kitus sulaikyti nuo to, ko patys 
nepajėgia, ir atsiradus aktin
gam reakcionieriui, tokie pasi-

daro ištikimiausi jo rėmėjai.
Asmuo, kurs nėra pasiekęs 

asmeninės laisvės ir ją pasisa
vina, yra vadinamas "‘perdaug 
sau pasivelijančių“. Tokio ti
po, yra dabartiniai diktatoriai. 
Tadgi, kur viešpatauja išauklė
to proto idealai, ten pasireiškia 
bendras laisvės kilimas per su
sivaldymo pakilimą. Bet kur 
viešpatauja ignoranto ir klai
dingai išauklėto idealai ten lai
svė nyksta ir reiškiasi palinki
mas “perdaug sau pasivelyti“. 
Tad matome, kur žmonės netu
ri arba pradeda užmiršti laisvės 
išvidinę reikšmę, ten konstituci
nės garantijos neilgai tveria, ir 
bile valdžios ir galios ieškanti 
grupė su pagelba organizuotos 
bendruomenės dalies pradeda 
pasivelyti ir kitus varžyti.

(Bus daugiau)

Naujas Gyvumas
AtHlkratykit to Jautimosi 
n iih) kiniui v imlu. Nugalėk
nervifikumą ar neturejinn> 
apetito utį Scvera’g Esorka 
lavafyvlti fonikii. kuriu pa- 
geliiėa Jiinia geriau valgyt I, 
gerlHii miegoti, geriau Jau- 
Htls. Gaukit bonki) nuo sa
vo aptlckluinko Šiandie.

Sevęra’s
ESORKA

WAREHOUSE j 
IŠPARDAVIMAS

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianų — nau
jų ir mažai vartotų, paimtų atgal 
iš žmonių už skolr

iviAjhibiic o tūbų, Dvnamic, 
gražus kabinetas, už

S95.00

Apsisaugokit nuo keblu
mų su rendauninkais

City of Chicago Landlords As- 
sociation Incororatcd

Under Laws of the State of III.
Visas Antras Aukštas

4650-52 So. Ashland Avė.
Už mažą sumą, mažesne kaip 

centą dienoj, tiksliau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose—

Jus galit gauti ekspertų pata
rimą ir apsaugą,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumų,

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumų su kitais, etc.;

Kur jus galit ateiti ir pasitar
ti su advokatais kiekvienu klau
simu ir gauti iš musų Asociaci
jos advokatų patarimus veltui.

Kur jus galit 5, 30, 60 dienų 
notas veltui gauti.

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalėm popie- 
rom notaro patarnavimas veltui.

Kur jus galit gauti paskolą, ap- 
draudą, angli pigiau.

Kur jus galit kreiptis, kad gau
ti pagalbos taksų ir asesmentų 
reikaluose veltui, o taipjau šimtus 
kitokių naudingų jum patarnavimų, 
kurių visų čia negalima suminėti.

I ----- - ---------------- ------------------—

FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei
kia, tik idėk i šakotą. Vertas 

$200.00 už 
$49.00

FADA A. C. Gražus kabinetas, 
vertas $200.00 už

$49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas. už
$49.00

R. C. RADIOLA, nereikia nieko 
daugiau pirkt, 104 1) y n a m i c 

Speeker, 12 tūbų už 
$79.00

BRUNSWICK A. C. Gražus Ra
dio už

$79.00
ATWATER KENT Mod. 30. Gra

žus kabinetas su viskuo už 
$39.00

VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina 
• $335.00 už 
$79.00

GROJIKUS PIANAS Gulbransen 
vertas $600.00 už 

$125.00

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tunų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZE1KA
Naujienos

1739 So. Halited St
Tel. Roeeevelt 8500V

P borte Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

& KONTR AKTORIUS -i
4556 So. Rockwell St.. Chicago. 1IL

K1MBALL PIANAS vertas $700.00 
už 

$165.00*
SMITH Naujas Grojiklis vertas 

$650.00 už 
$195.00

GALIMA PIRKTI IR ANT 
LENGVU IŠMOKĖJIMU

STORAGE AND
FACTORY SALES

3343 So. Halsted St.
Storage atdara tiktai po pietų 

iki 9 vai. vakaro.
Spredomis ir Petnyčiomis 

iki 6 vai. vakaro.
;----------------------------------------------- /

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —- 
nusipirk typewriterį
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Litzinger išvežtas ka
lėjimai!

Virgil Litzinger ir John Flan- 
nery, kurie liko nuteisti 25 me
tams kalėjimai! už dalyvavimą 
apiplėšime pašto traukinio Ever- 
green parke, jau tapo išgaben
ti i Leavenworth kalėjimą. 
Juos išvežta kalėjiman tą pačią 
dieną kai teismas išnešė savo 
nuosprendį, Kute n t pereitą 
penktadienį. Juos išvežė sura
kintus retežiais, kad jie negalė
tų pabėgti kely. *

Rado sudegintą krosny
Theodore Hammel, 60 m., sa

vininkas šešių flatų apartmento| 
4713 Beacon St., rastas sude-i 
gintas apartmento krosny. Iš- 
pradžių buvo manyta, kad kas 
jį nužudė, bet dabar policija yra į 
palinkusi manyti, kad jis pats 
nusižudė šiuo keistu budu. Ma
noma, kad j U apsisiautė mai
šais, apsilaistė degančiais skyš-Į 
čiais ir įlindęs į krosnį save už-! 
degė. Priežastis — finansiniai 
keblumai, nes' visas didelis na
mas stovi tuščias jau pusantrų' 
metų. Rado jį jo giminaitė, ku-| 
ri atėjo ieškoti prašoma jo in
valido žmonos. Manyta, kad jis 
nuėjo į namą, gelbėtis nuo karš
čio ir kada jo niekur nesuras-1 
ta, tai juokais žvilgterėta į kro
snį: girdi, gal jis čia yra pa
sislėpęs nuo karščio.

Policijos dieną

j Tarp Ghicagos
Į Lietuvių

Cicero, III.

“Aušrelė”.

Jaunimo draugijėlė “Aušre
lė,” kuriai vadovauja p.p- Pet
ras Sarpalius ir Juozas Kuz
mickas, kasdie vis daugiau 
randa pritarimo vietos lietu
viuose. Ją remia Lietuvos Ka
reivių Draugystė ir Raudonos 
Rožės K Ii ubas.

šiomis dienomis daugelis 1 
“Aušrelės” narių leidžia atosto- J 
gas p. .Jono Bagdono formoje, 
Boad 5, Box 18, Elgin, III. Ten 
yra daug vištų, ančių, kiauši
nių ir dar šviežio pieno. Sriau
niai tekantis upelis vaikams be
galo patinka. Be to p.p. Bag
donai yra inteligentiški ir ge
ros širdies žmonės.

Sugryžę iš atostogų, šį pir
madienį vėl pradės savo laiki
nai nutrauktą darbą. Choras 
jau gerai pralavintas. Muzika- 
instrumentaii yra tvarkomi ir 
p. Petras Saraplius sako, kad 
greitai sudarys orkestrą. Kuz
mickas gi vėl ruošia specialius, 
vaikams pritaikintus, monolo
gus, dialogus ir tuoj pradės 
rengtis prie pastatymo- dviejų 
veiksmų komedijos “Baubas.”

Dabar yra skleidžiamos seri
jos. Daug yra gerų ir brangių 
dalykų suaukota ir visi noriai 
perka serijų tikietus.

Reiškia, • “Aušrele” progre
suoja.

—Reporteris.

>"■ -----------------
i Pilna Fizinė 

ir Analitinė
Egzaminacija 

$5
Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligąj, vidurių ir 
nervinio paįrinio 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. Jacksbn Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

LEOPOLDAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 10 dieną, 1929 m., St. 
Charles, Ilk, sulaukės 31 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėd.. Tel
šių apskr., Kortenų parapijos. 
I Išgyveno Amerikoj 15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime pus
sesere Petronėle, švogerį Justi
ną Blaskauską ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly,. 
liepos 15 dieną, 2:00 vai. iš Eu- 
deikio koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Leopoldo Norkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja rra- 
borius Eudeikis, tek Yards 1741

________Graboriai______
Phone Boulevard 4139

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties į 4
Ištraukimas y
BE
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys | fiiaurę nuo elevatorio.
Atdara nuo K:30 ryto iki 0 vakaro.

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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--------

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, Ilk
Tek Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATH6 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

IvaIrHs
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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.

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. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Te!. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Policijos diena įvyks Soldier Į 
Field stadione, šeštadieny ir! 
sekmadieny, rugpiučio 24 ir 25 
dd. čia bus įvairiausios polici- j 
jos rungtynės, atletiniai prati- j 
mai, žaismės ir visokie ,kitokie: 
pamarginimai, kuriuos atliksi 
palys policistai.

Dabar policistai vaigšto pas i 
biznierius ir visas kitas įstai- Į 
gas, siūlydami “mėlinus tikie- 
tus”. Jie prašo pirkti tuos ti- 
kietus tai policijos dienai, nes' 
tos dienos pelnas yra skiriamas I 
našlėms ii našlaičiams žuvusių Į 
einant savo pareigas policistų.' 
Šio parengimo pelnas yra vie-! 
natinė pagelba kokią gauna po-1 
licisto šeimina, kai jis lieka už
muštas einant savo pavojingas 
pareigas.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Ilk

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINĖS

Gerbiamieji: — Lotu savininku ir 
draugi iu atstovu visuotinis pusmeti
nis susirinkimas įvyks trečiadienyje i 
17 d. liepos (July). 1929 m., Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valandą vakare, i 
ant 1 lubų. Būtinai atsilankykite j 
ši susirinkimą, nes turėsit proga iš
girsti raportų iŠ pareitų šešių mė
nesiu biznio apyvartos ir įvykusio 
pikniko kapu puošimo dienoje. Taip
gi ateidami i susirinkimą atsineškit 
atvirute, kaipo ženklą, kad esate lo
tu savininkas-ke, ba be atvirutės ne
būsit įleidžiami i ši susirinkimą.

Su pagarba. kviečia
Kapinių Valdyba.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Adolfas Remtis
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 13 dieną, 12:30 valandą ry

te, 1929 m., sulaukęs 50 metu amžiaus, gimęs Kauno rėdyboj, 
Mažeikiu apskrity, Žemalės parapijoj, Repšiu kaime. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Veroniką, po tėvais Gedvilaitę, tris sūnūs — 
Kazimierą 19 m., Steponą 17 m., Adolfą 13 m., ir dukterį Stanis
lavą 16 m., 1 seserį Stanislavą Gedviliene ir švogerį Joną Gedvilą, 
ketinius pusbrolius — Nubertą, Petrą, Aleksandrą ir Stanislovą 
Ruzgus, puseserę Pulkariją Dulinskienę ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Vincentą ir seserį Oną Butienę. Kūnas pašarvotas, randasi 1337 
So. 52nd Avenue, Cicero, Ilk

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 17 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namu į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Adolfo Kemtis gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUN AI, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, Tel. Canal 6174.

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
Balzamuotoj'as

Moderniška Koklyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu, draugišką 

patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tek Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tek So. Chicago 9360
SO. CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tek Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard G487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

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.)

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tol. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

IvyrĮs fiy
DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. vai. no nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Telefonas Renublic 7868 į vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną
CHICAGO, ILL. Phone Midway 2880

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Tp. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St,
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS x

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso 'Jei. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 

johnTbordepT 
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V?W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La 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

I Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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



Tarp Chicagos 
Lietuviu

Keliauninkams
mano(Gaida, kaip “Mažas yra 

stonas”). *
Jei eini aplink pasaulį, 
Turi žinoti ką daryti, 
Visas savo dalis kūno 
Reikia gerai suvaržyti. 
Jeigu kas atsiliuosuoja, 
Turi stengtis pataisyti, 
Nes kitaip pas Dėdę Samų 
Turi dželų pamatyti. 
Jeigu kojos tave neša, 
Už tą joms padėkavokie, 
Jai pavojinga kas rodyti, 
Tą giliausia pakavokie. 
Neužkabinkiie merginų — 
Gausi lupti nuo vaikinų, 
() jei mergaites vaikysi, 
Šiur, kad dž-elų pamatysi. 
Amerikoje žmonės geria 
Ir kasdie baliavoja, 
Bet 
Mat

mergaičių jie negaudo, 
čia — ne Lietuvoje.

—Pustapėdis.

Bridgeport
Vėl apiplėšė A & P sankrovą.

& P sankrova esanti prie 
3527 So. Halsted St., vėl tapo 
apiplėšta. Naktį iš penktadie
nio į šeštadienį vagiliai išmušė 
prieknių durų stiklų ir įsilaužę 
sankrovon išnešė daug prekių.

Ši sankrova jau kelintą kar
tą yra apiplėšiama, veik 
vieną mėnesį.

kiek-

Roseland
Antras linbos pamokslas 

komunistams.

at-

a. — Man la-

(Feljetonėlis).
Ana dieną draugas Imba 

važiavo duoti antrą prelekciją 
apie mosliškąjį komunizmą. Ži
noma, prelekciją buvo laikoma 
prie uždarytų durų, vien dėl iš
likimų komunistų.

“Draugai ii^ draugės regresy
viai, — sakė
bai malonu yra bu Ii su jumis, 
nes jus atlikote vieną iš svar
biausių darbų — uždarei Auš
ros knygyną. Pirmiau, drau
gai .jus negalėjote vadintis ap
šviestais ir civilizuotais žmonė
mis, kol turėjote knygyną ir 
kol skaitėt knygas ir laikraš
čius. Dabar, kuomet nebus 
knygyno, jus galėsite vadintis 
pilnai apsišvietusiais komunis
tais.

“Draugai, man vienas drau
gas šį vakarą pranešė, kad bur- 

. žujai badė jums akis ir rodė 
Izvestijoj paveikslą kaip drau
gas Stalinas bučiavo kojas vie
šėjusių Maskvoj Afganistano 
caro ir- carienes. Draugai, ku
rie studijavote Markso kapita
lą ir bibliją, tie žinote, kad Sta
linas čia pasielgė pilnai teisin
gai. Jums buržujai taipjau 
prikaišoija, kad draugas Stali
nas padirbo auksinę Afganista
no caro stovylą ir deimantais ją 
iškaišęs padovanojo tam carui. 
Carienei gi davė vintovką — 
šautuvą, taipjau iš aukso pa
darytą ir deimantais papuoštą. 
Sako, kad tos dovanos kašta
vusios gal milionus dolerių.

.“Dabar lik paklausykit, išti
kimieji draugai. Kristus yra 
pasakęs, kad kas yra cieso- 

reikia ciesoriams ir 
Rusijos gi auksas

riaus, t; 
atiduoti, 
priklausė carams, tai draugas 
Stalinas ir atidavė, jį carams. 
Ar jus esate girdėję, kad Kris
tus butų pasakęs, jog auksas 
priklauso darbininkams? To 
jus negirdėjote.

“Aš turiu pridurti, kad dar
bininkams 
nes jie 
Rusijos 
mantai 
klausė, 
draugas
Matote, draugai, kaip Markso 
kapitalas 
vietoj.

“Mes, 
prantam, 
neturi ir

niekas nepriklauso, 
nieko neturi. Taigi ir 
carų auksas, ir dei- 
ne darbininkams pri- 

bet carams, tai carams 
Stalinas ir atidavė-

ir biblija stovi vienoj

komunistai, gerai su- 
kad darbininkai nieko 
todėl jiems niekas ne-

Įstaigos, 
dolerio, 

Žiūrėkit,
“Savas pas savą”

priklauso. Ką mes padarėm 
su Lietuvių Socialistų Sąjungos 
turtu? Tą turtą mes pasiėmėm 
į kelių žmonių rankas. Jei L. 
S. S. butų gyvavus tokia pat 
stipri, tai šiandien mes neturė
tumėm savo gazietų. Mes, nie- 
kurie draugai, pamatėm ir su
pratom, kad privatiniam biz
niui gręsia pavojus, todėl ir su- 
griovėm J .SS. LSS. nariai pa
tys valdė turtą. Pagal bibliją 
ir Markso kapitalą gi darbinin
kams niekas nepriklauso. To
dėl mes ir pasigrobėm LSS. 
turtą. '1'odel mes iš to turto da- 
bar turime savo spaustuvę, ku
ri priklauso ne lietuviams dar
bininkams, bet keliems žmo
nėms. LSS-goj visi balsavot, 
rinkot viršininkus. Dabar to 
nedarot, nes dabar balsuoja do
leris, o ne žmogus, 
kurios yra valdomos 
niekad neišnyksta.
popiežiaus sostas negriuna, nes 
darbininkai neturi teisės popie
žių rinkti.
mes ir mes, komunistai.

“Žiūrėkit, kaip katalikai auko
ja ir išmoka bažnyčių skolas- 
Ar tos bažnyčios priklauso 
biedniems katalikams? Ne. O 
driko ne? Dėlto, kad sulig 
biblijos ir Markso kapitalo, dar
bininkams niekas nepriklauso, 
nes jie nieko neturi. Tai kodėl 
ir mes, komunistai, negalime 
panašiai katalikams pasielgti? 
Jus dedami aukas išmokėsite 
musų gazietų skolas, bet jus 
prie to turto nepriklausysit. 
Jeigu net ir norėtumėt "priklau
syti, tai vistiek nieko nepešite, 
nes mes esame apsaugoti įsta
tymais, kad tie, kurie nieko ne
turi, neturėtų ir teisės prie tur
to. Kuomet gi jus išmokėsite 
musų skolas, tai ir jums bus 
malonu matyti, kad jūsų vadai 
nors ant senatvės yra likę tur
tingi. O jie bus turtingi to
dėl, kad jiems lemta buvo būti

>. Jus nieko neturit 
nieko nereikia turėt- 
Kristus pasakė, kad 
ciesoriaus, 

ir atiduoti.

Taip dabar valdo-

ą reikia
Taip yra
Jos yra

ir jums 
Dėlto ir 
kas yra 
ceisoriui 
ir su musų įstaigoms, 
vadų, lodei vadams jos turi pri
klausyti. Tik jus, draugai, tu
rit rinkti aukas ir kuogreiČiau
sia atmokėti musų skolas. Tai 
matot, draugai, kaip komunis
tų mokslas sotvi ant vienos pa-

pa- 
ku-
ea-

“Draugai, jus turite imti 
vyzdį nuo draugo Stalino, 
ris atidavė carams tai, kas 
rams priklausė. Taigi doleriai 
priklauso turčiams, todėl juos 
kuogreiČiausia i 
čiams atiduoti, 
jus 
tuo 
Jus 
tiek 

ir turite tur-
Juo greičiau 

musų skolas,išmokėsite 
linksmesni jūsų yadai bus. 
turite savo vadus padaryti 
pat laimingais, kaip kad

katalikai padaro laimingais sa
vo kunigus.

“Ant pabaigos turi pridurti, 
kad kai leisime savo naują ka
tekizmą, tai mes taip ir įrašysi
me: kas yra ciesoriaus, tas cie
soriui ir priklauso, o kadangi 
darbininkai niciko neturi, tai 
jiems niekas ir nepriklauso. 
Mes ščirai laikomės ir todėl 
LSS., kuri buvo darbinin'kiška 
įstaiga, sugriovėm, o jos vieton 
pastatėm privatišką įstaigą, 
kaip Morgano ar Fordo. Ir 
mums gerai sekasi, tik jus tu
rite kuogreiČiausia atmokėti 
musų skolas.”

Tokių prelekciją užgirdęs 
dešrius net apsiverkė iš džiaug
smo, girdi, nė Kristus geresnio 
pamokslo nebūtų galėjęs pasa
kyti.

—Charlis K.

Lake View Farma
Lake View farma lietuviams 

yra geriau žinoma kaipo Grigo 
Farma, nes ji priklauso žino
mam Bridgeporto realestatinin- 
kui A. Grigui. Farma randasi 
apie trys mylios į pietvakarius 
nuo 
akrų 
dury farmoš, kokių dešimties 
akrų didumo, ir žaliuojančiais 
medžiais iš šiaurės pusės.

Nors farma priklauso vienam 
minėtam realestatininkui, te- 
čiaus jos patogumais gali nau-

Lemonto. Ji užima 165 
žemes plotų su ežeru vi

dutis kiekvienas, kas tik atva
žiuoja.

Užpereitą jsekmad. ir aš tu
rėjau laimės pasigerėti tos far- 
mos, gražumu. Svečių tų. dienų 
buvo gana daug ir farma išrodė 
kaip kokis piknikas. Svečiai pa
sidalinę j grupes. Jaunimas 
žaidžia bolę, kiti vėl plaukioja 
ežere, o senesnieji susėdę po 
medžiais vieni užkandžiauja, gi 
kiti vėl dainuoja, 
vienas linksminas

Viekas butų 
Tiktai turėtų būti 
fetas, kur ištroškę svečiai ga
lėtų gauti sodės, ar šaltkošes. 
Iš to ir pačiam savininkui butų 
nauda, o ir svečiams butų di
delis patogumas.—-Reporteris.

žodžiu, kiek- 
kaip išmano, 
kuo^eriausia. 
įtaisytas bu-

sa- 
lai-
sa- 
jei-

“Savas pas savą” yra labai 
svarbus obalsis ir jeigu jis bu
tų įkūnytas gyvenime, suteiktų 
didelės naudos visiems lietu
viams, kaip moralinės, taip ir 
finansinės. Moralinė, nauda bu
tų ta, kad jis įgyvendintų drau
giškumą, pasitikėjimų vienas 
kitu, bendradarbiavimą ir su
tartinų veikimą. Finansinė 
nauda, butų tame, kad visi lie
tuvių doleriai ir skatikai mai
šytus! tarp lietuvių, vieton ati
tekti svetimiesiems, iš ko bu
tų naudos kiekvienam.

Aš esu girdėjęs tvirtinimą, 
kad Chicagos lietuvių prekia
vimas (purchasing power) į 
metus siekia tarp .$5,000,000 ir 
$10,000,(MM), ar gal ir daugiau. 
Tai y.ra milžiniška suma. Ar 
tai yra tikra lietuvių metinio 
prekiavimo suma, galėtų pasa
kyti gal tik p. J. J. Elias, pre
zidentas Universal Banko, ku
ris turi daugiausia reikalų su 
lietuviais ir todėl geriausia 
žiho lietuvių medžiaginį stovį, 
arba ir p. J. P. Varkala, kuris 
peržiūri įplaukas ir išlaidas 
veik visų musų didžiųjų pre
kybos įstaigų.

Dabar ši milžiniška suma 
pasklysla ir išnyksta nepaliku
si didelių pėdsakų musų gyve
nime. Tcčiaus jei ši suma bu
tų sudėta į krūva ir ji pasi
liktų pas mus, su ja butų ga
lima atlikti milžiniškus darbus 
musų pačių labui.

Kaip tą pasiekti? Tų pasiek
ti galima tik arčiausiai tarp 
ves kooperuojant, griežtai 
kanties oibalsio: “Savas pas 
vą”. Ir tą galima įvykinti, 
gu tik bus dirbama toje link
mėje.

Pirmų žingsnį, mano nuo
mone, turėtų padaryti Lietu
vių Vaizbos Butas (Litli. Am. 
Chamber of Commerce), kurio 
prezidentu yra gabus bankinin
kas p. J. J. Elias. Reikėtų iš
dirbti plačius plonus suorga- 
nizavimui-sukoncentravimui vi
sų lietuvių prekybinių įstaigų, 
pavienių biznierių, o paskui ir 
organizacijų. Kada jau bus su
daryta didelė ir stipri preky
binė organizacija, tada jau ei
ti prie vienių lietuvių ir trauk
ti juos į savo būrį. Susidarytų 
vienas didelis kūnas, kuris ir 
prekiauti, ir kitokius reikalus 
atlikinėtų vien savo tarpe.

Tai yra milžiniškas darbas, 
bet visgi galimas atsiekti. Rei
kia tik pažiūrėti j žydus, če- 
choslovakus, grekus, danus ir 
le. Jų pasiektomis pasekmėmis,4 
jų taktika ir mes galėtumėm 
pasimokinti. Reikia tik rimto 
nusistatymo ir pasiryžimo, o 
pasekmės visuomet bus geros. 
Juk mes patys jau senai skel
biame, kad “vienybėje yra ga
lybė’’, kodėl tad nepabandyti 
tų savytarpio vienybę vykinti 
gyveniniai!? Juk jau mes turi
me viską, kas yra reikalinga 
žmogaus gyvenime. Mes turi
me savus bankus, svetaines, vi
sokiausias sankrovas, kurios 
gali aprūpinti visus musų rei
kalus, turime pasilinksminimo 
vietas, žodžiu, tdrime viską kas 
tik mums yra reikalinga ir tą 
viską galime gauti pas savus. 
Jeigu gi ir pasirodys kokis tru
kumas, tai būdami vienybėje, 
ir tas spragas greitai užpildy
sime- Tik reikia pirmiausia vi
są tai suvienyti, kad visi ar-
čiausia su vienas kitu koope-'^uH'darbai

NAUJIENOS, Chicago, UI.

• ruotumėm, viskame dirbtumėm 
išvien.

Pradėti tą vienijimo darbų 
labiausia tinka Lietuvių Vaiz
bos Butui todėl, kad jis yra 
musų biznio organizacija, 
ir dabar yra suvienijusi 
mažą buri musų stambiųjų 
nierių. Antra, Buto priekyje 
stovi’ p. J. J. Elias, vedantis 
vieną iš didžiausių ir svarbiau
sių musų finansinių įstaigų, ku
riam geriausia yra žinomas lie
tuvių biznis, jo reikalai ir taip
jau musų visas medžiaginis sto
vis. Jam tad lengviausia butų 
atlikti visą šį platų organiza
vimo darbą.

Kad kooperavimas yra nau
dingas ir kad tik koope ravimu 
lietuviai gali šio to atsiekti, pa
rodo ir tai, kad visi musų di
dieji darbai buvo atlikti tik ko
operuojant. Tik kooperuojant, 
susiburiant . į krūvą, lietuviai 
įgijo viską ką jie dabar turi: 
Tautiškas Kapines, Liet. Liuo- 
sybės svetainę (Cicero), Lietu
vių Auditoriją, visus musų 
dienraščius, spulkas ir t.t. Net 
visos stambiosios musų biznio 
įstaigos yra sukurtos ne pa
vienių asmenų, bet kooperaci
ja, susiburimu kelių, ar ir vi
sos didelės grupės, asmenų: 
bankai, didžiosios rakandų san
krovos ir t.t.

Svarbumą tarpusavio koope- 
ravimo jau pradedama supras
ti ir tą kooperavimą bandoma 
plėsti. Prie tokio kooperavimo 
galima priskaityti susijungimą 
lietuvių realestatininkų, susi
jungimų lietuvių spulkų, vie
nijimas lietuvių politiškų kliu- 
bų ir bandymas išvien dirbti 
politikoj. Dabar bandoma su
organizuoti ir lietuvius advo
katus. Visos šios pastangos ko
operavimo davė labai geras pa
sekmes. Dabar reikia lik ką 
kooperavimą praplėsti ant viso 
lietuviškojo biznio ir 
Chicagos lietuvių.

Tankiai skaitome 
mus iš prieglaudų, iš 
'šaukiasi jie pagelbos į visuo
menę. Jei tik mes kooperuotu- 
niėm, tai to ne butų, nes mes 
tada lengvai savuosius varg
dienius aprūpint umčm. Tad ir 
ie žmonės, kurie gyvenime su

klupo ir kurie mato tik juo
dųjų gyvenimo pusę, ir tie yra 
didžiausi liudytojai, kad mums 
•atkas yra suglausti savo spė
kas ir pradėti kūnyti obalsį 
“Savas pas savą”. — D.

jau 
ne- 

biz-

ant visų

atsišauki- 
ligoninių,
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Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko.' 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 dieną
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas____ ___

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS. 
4809 Wes>t 63rd Street 

Phone Renublic 7869 '
10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 

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

. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. Kedzie 5111.

Pirmadienis, Liepos 15, 1929 
... ................-"t----r--— — ■ į '

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
- ..—_ - — —*

Business Service 
______ BiznioPatarnaviinas______  

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

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

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

MPFUOJU ir pristatau anglis ar 
malkas nedeliomis ay šiokiomis dieno
mis už prieinama kainų. S. W. 
BURBA, 3301 S. Lowc Avė. Tel. 
Yards 6941.

Financial 
Finansai-Paakoloa

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Vi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

S. OSGOOD, 
2231 Wcst Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, Kprez.
C. T. Dankowsld,' ižd.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- BI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
. Tel. Lafavette 6788-6716

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

arba $800, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite i 12 valandii.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas (Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

> Automobiles

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ii* apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da- 
vlis progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti. Štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6' cyl. Hupmobile Sedan

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

sedan, 6 cyl............................$1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 0 cyl. sedan $495 
1920 m. Dodge sedan ..................$245
1926 m. Studebaker Coach .... $450 
1926 m. Hudson Coach .......... $195
1925 m. Buick Brougham .......$450
1925 m. Cadillac 4 pas. Coupe $375

Daug kitokių biskį pigesnių ka
rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

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

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

Automobiles
*26 Dodge Coupe .....................................  $160
'27 Chandler Coach ..............    $296
’28 Pontiac Coupe...... ................................ $400
’29 EBBex .....................................   $550
’25 Dodge Sedan .. ............    $150
’29 Es8ex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas
’27 Oakland Landeau Sedan ..................... $395
’29 Ford — Tudor ...........................  $450

MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 So. Halsted St. 

Triangle 9330

Fumiture & Fixtures 
RakandaMtahia^

BARGENAS. Tikras Kliuvia Oriental kau
ras. 7-5x12 — $300; O fim. wicker setas 
$25: 2 žrn. Jac. Vėl. Parlorio setas $05; 7 
šni. valgonianijam rieSuto setas $35: kauras 
9x12 — $8.00 ir aukAC-iau: eedar skrynios, 
Itnygoiu ASpos, komodos, lovos, $2; Die- 
ninCs lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžių Įtampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. 01 St. 
prie St. Lawrenee A v. Atdara Utarn., Ket-i. 
vergų ir Subatų vakarais.

--------- Q--------

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.

Kadius
MAJESTIC Radio 71 A, pilnai 

įrengtas; $60 įmokėti, $70 išmokėji
mais. Mr. Kuhn, 6136 So. Halsted 
Street.

Situation Wanted
Darbo leiko

Help Wanted—Malė
. Darbininką Reikia______

SUsilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengiąiui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oi! trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

REIKALINGI vyrai amžiuje 25 
iki 45 metu lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Briggs & Co., 1203 W. 79 St. 
Subatoj galima matyti nuo 2 iki 4 
po piet.

BFIKALADJA LIETUVIŲ 
Vyrų, kurie gali dirbti porą va
landų vakarais, subalomis po 
pietų ir nedeliomis. Progia pa
daryti $50.00 į savaitę ir dau
giau. Atsilankykite Room 1X60- 
4, 208 So. La Salio St. nuo 9 
iš ryto iki 8:30 vakare.

VIENAM IŠ
CHICAGOS ŽYMIAU
SIŲ SUBDIVAIDERIŲ

REIKALINGI
LIETUVIAI SELSMONAS 

MANAŽERIS IR 
SELSMONAI

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

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

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE & CO.
Room 348,

29 S. LaSalle St.
Ofisas atdaras iki 8 vakare.

REIKALINGI 2 vyrai kolektuoti 
ir pardavinėti Life Insurance. Al
ga ir komišinas. American National 
Insurance Co., 1536 W. 63 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkią Reikia

REIKALINGA patyrusi virėja dirb
ti naktimis. Pastovus darbas, geras 
mokestis. Kreipkitės

1745 So. Halsted St.

REIKALINGOS MOTERYS 
Power machine operuotojos $18.00 
savaitei.

Veiterkos (su valgiu) $18.00 savaitei 
Skalbyklon, 5 dienos savaitei, 

prie steam table ............... $15.00
Vyrėjos mėnesiui ................... $70.00

ACCURATE EMPLOYMENT 
OFFICE

6311 So. Halsted St.

VEITERKA reikalinga. Nedė- 
liomis nereikia dirbti.

553 W. 16th St.

Furnished Rooms
PA IEŠKAU vaikinų ar merginų 

ant burdos; palikau našlė, antras 
floras, 5529 So. Ashland Avė

For Rent
RENDON geras kambarys dėl ofi

so su 4 kambariais arba be kamba
rių. 2535 W. 63rd St.

Business Chances 
Pardarimaii Bizniai

PARDAVIMUI keptuvė smulkme- 
ninė ir didelė užtektinai urmu par
davinėjimo Gerai eina biznis, pui
kiausi proga dėl lietuvio kepėjo, 
krepkitės 6823 So. Western Avė.

Tel. Prospect 1147
——O

PARSIDUODA Grosernė ir Deli- 
katesen krautuvė tarpe maišytų tau
tų kolionijoj. Priežastį pardavimo 
patyrsit ant vietos.

8856 So. Coltage Grove Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
tabako krautuve arti mokyklos. Par
duosiu pigiai, nes apleidžiu Chicago.

905 W. Fullerton Avė.
Tel. CanaI 2542

PARDAVIMUI moteriškų skrybė
lių krautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

DELICATESSEN* krautuvė — ice 
cream parloris — pigi renda — 
63rd St. — arti Western. Tavorai, 
fikčeriai — fontanas; $600 cash — 
verta $1,500. Klauskite p. Bar- 
noski.

FLOERSCH, 
2344 W. 69th St. 

tel. Grovehill 2036

Farms For Sale
UldaiJPąr^yirouJI

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
III., 116 akrų; javai, komai ir ga
nykla dėl 40 karvių. Cemento šilo 
(sailas). Furnišiuotas namas, trak
torių^ ir mašinos. Paimti galima 
tuojau. Bargenas. Lengvas išmo
kėjimas. Telefonas Stewart 2148.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicariją, ir turi 
parduoti savo G ruimu muro narna 
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.

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia- 

vas lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spė
riai bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 i mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.-

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la
bai geras pirkinis.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

CICERO. — Pdrsiduoda prie Wes- 
tern Electric nauji mūriniai moder
niški 5 kambarių bungalow, tailo 
maudynės, šiltu vandeniu apšildomi, 
pleisterio lubos skiepe. Ix)tai 31L 
pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas blo
kas nuo elevatorio stoties ir prie pat 
karų. Įmokėti $1,000, o likusius po 
$50 mėnesiui. Savininkas A. Mi
liauskas. 1247 So. Cicero Avė., 

Tel. Cicero 205.

PARDAVIMUI 90x125 pėdas šmo
tas žemės arti Marųuette Park, arti 
Kedzie. Parduosiu pigiai, 3110 W, 
53rd Place.

PARDAVIMUI namas su 2 akrais 
žemės, didelis sodas.

10613 So. Iloman Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi lotai ir 
vienas rezidencijos labai gera viela 
LaGrange, III. Turiu parduoti tuo- 
jaus iš priežasties ligos. Matykite 
savininką 5447 W. Jarkson Rlvd.

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Puse bloko nuo iratvėkario, arti 

dvieju katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokvklos 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.




