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Mažosios valstybės 
esą priešingos Euro

pos Unijos idėjai
Bijančios didžiulių tautų domi

navimo; bet Europos darbi
ninkai karštai sumanymui 
pritariu

PARYŽIUS, liepos 23. — Pro
jektas organizuoti “Jungtines 
Europos Valstybes,” arba, kaip 
kiti norėtų Įvardyti, “Koopera
cijos Europą,” kurį Francijos 
užsienio reikalų ministeris 
Briand žada pristatyti Tautų 
Sąjungos susirinkimui rugsėjo 
mėnesį, Europos kraštuose Įvai
riai priimamas.

Nors Briand sako, kad jo pro
jektai) neįeina sudarymas nau
jos politinės Įstaigos su tarp
tautiniu parlamentu ir preziden
tu, kai kurios, ypačiai mažes
nės, valstybės bijo, kad tokio 
plano Įvykdymas nereikštų nau
jo didžiulių valstybių domina
vimo Europos reikaluose. Ką i 
kas vėl bijo, kad bandymas kur
ti Europos valstybių sąjungą 
galįs nepatikti [Tu matyk!] 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

Antra vertus, kiti Europos 
visuomenės sluogsniai jungtinės 
Europos Tdeją. entuziastiškai 
priėmė ir mano, kad ji bus įvy
kinta ir kad dabar esąs jau lai
kas pradėti ją vykinti. įvairių 
Europos kraštų darbininkai ypa
čiai tai idėjai pritaria, nes jie 
mano, kad jos įvykinimas žy
miai pagerintų Europos būklę 
ir pašalintų karų pavojus.

Tik Francijos rojalistų (mo- 
narchistų) organas, Action 
Francaise, sako, kad Briando 
projektas esąs absurdas, esąs 
bandymas atgaivinti Victoro 
Hugo svajojimus. O Journal 
gązdina, kad tas projektas, jei 
butų bandomas Įvykinti, tikrai 
užgautų Jungtines Amerikos 
Valstybes ir galėtų, girdi, bu t 
naujo pasaulinio karo priežas
tim.

1,300 kalinių bandė 
ištrukti iš kalėji

mo; 3 nušauti
DANNEMORA, N. Y., liepos 

23. — Vakar iš Clinton kalėji
mo čia bandė ištrukti 1,300 ka
linių, bet nepavyko. Kautynėse 
su kalėjimo sargyba ir greitai 
atvykusia jai Į pagalbą polici
ja ir savanoriais, trys kaliniai 
buvo nušauti, o apie dvidešimt 
kitų sužaloti. Sužeisti taipjau 
buvo du kalėjimo sargai.

65 žmonės prigėrė 
valčiai apvirtus

LAHORE, Indija, liepos 23. 
— Upėje, netoli nuo Ghanioto, 
verpetas pagavo ir apvertė di
delę valtį, gabenusią šimtą žmo
nių. šešiasdešimt jų prigėrė, o 
trisdešimt penki buvo išgelbėti.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; šilta; vi
dutiniai, daugiausia pietų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 72° ir 90° F.

Šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:18. Mėnuo teka 10:23 
vakaro.

Kaina 3c

Kaip kinai pagrobė 
Rytų Kinų geležinke

lį Mandžuri jo je
Grįžęs j Maskvą inžinierius pa

sakoja, kad dabar geležinke
lis esąs “baltųjų rusų” ran
kose

• MASKVA, liepos p3. — Kal
bėdamas vakar Maskvos gele
žinkelių tarnautojų mitinge, 
Eismontas, ką tik grįžęs išvy
tas Rytų Kinų geležinkelio vy
riausias inžinierius, pasakė, kad 
po to, kai kinai pagrobę tą ge
ležinkelį, rusų baltagvardiečiai 
ir banditai padarę keletą Įsiver
žimų i sovietų teritoriją ties 
Vladivostoku.

Eismontas ir jo viršininkas 
Jemšanovas, Rytų Kinų geležin
kelio direktorius, papasakojo, 
kad planas pagrobti geležinkeli 
buvęs priimtas laikytoj Mukde
ne liepos 4 . dieną “karo tary
boj,” kurioj dalyvavę Harbino 
karo diktatorius gen. Čang Čon 
ir baltųjų rusų geležinkelio eks
pertas Ostrou movas.

Karo tarybos planas pagaliau 
buvęs gen. čiang Kaišeko ir 
Nanki.no valdžios patvirtintas, 
taipjau apie jį veikiausia žino
ję ir kai kurių svetimų valsty
bių atstovai.

Pasak Jemšanovo, geležinke
lio pagrobimą Įvykinę baltieji 
rusai, apsitaisę naujais unifor- 
mais, ir dabar ta linija esanti 
beveik jų rankose, Ostroumovui 
vadovaujant.

Rytų Kinų geležinkelio pagro
bimas, sako Jemšanovas, supuo
lus su atvykimu Į Darbiną bal
tųjų rusų vado, Horvato, ir ki
tų, kurie vaidinę svarbų vaid
menį laike Kolčako okupacijos 
Sibire. \

Smarki audra pri
darė daug žalos 
North Dakotoj

GRAFTON, N. I)., liepos 23. 
— North Dakotos šiaurės rytų 
daly siautė smarki vėjo lietaus 
ir perk unijų audra, padariusi, 
kaip apskaičiuoja, apie $100,- 
000 žalos.

Audra išmušė javus laukuo
se ir suardė keletą dešimčių 
farmų triobų. Perkūnas užmu
šė vieną piemenį ir trisdešimt 
avių.

Oro Katastrofos
Kanados aviatorius užsimušė

VANCOUVER, B. C., liepos 
23. — Jo aeroplanui susikūlus 
netoli nuo Lulu Island aerodro
mo, užsimušė Kanados aviato
rius kap. Percy Hainstock. 
Aviacijos mokinys P. Conlin 
skaudžiai užsigavo.

Aeroplanas atsimušė į medį; 
du lakūnai žuvo

SANTA BARBARA, Cal., lie
pos 23. — Jų aeroplanui užsi
gavus į medį, kai jie bandė ne
toli nuo čia nusileisti žemėn, 
užsimušė lakūnai Elmer Brown 
ir Stephan Nerney iš Holly- 
woodo.

Jau 27 bankai bankro- 
tavo Floridoje

TALLAHASSEE, Fla., liepos 
23. — Vakar bankrotavo dar 
vienas bankas — Bank of Wal- 
do, Fla. turėjęs $126,198 de
pozitų.

Tuo budu nuo liepos 4 die
nos iki šiol Floridoj bankrota
vo viso 27 bankai.

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July 24 d., 1929 m

[Atlantic and Pacific Photo]

Cincinnati, O. — Lenktynės tarp dviejų lai vilkų: Tom Green ir Betsy Ann. Pirmasis yra 
moderniškos konstrukcijos, o antrasis senoviškos. Tom Green laimėjo lenktynes penkiomis 
pėdomis.

Amerikos oro laivy
nas yra didžiau- 
( sias pasauly

LONDONAS, liepos 23. — 
Paskelbtos čia statistikos ži
nios parodo, kad Jungtinių Val
stybių laivyno oro jėgos yra 
didžiausios pasauly.

šių metų kovo 1 dieną J. V. 
laivynas IOrėjo 867 orlaivius, 
tuo tarpu kai Didžiosios Bri
tanijos laivynas teturėjo 135. 
Nuo to laiko .1. V. užsakė dar 
273 orlaivius, o Did. Britani
ja — 18.

Kanadiečių m u š t y- 
nes su duchoborais

(tardami duchoborus dėl degi
nimo mokyklų, šmirkšlėmis 
išmaudė jų paradą

REGINA, Saskatchevvan, lie
pos 23. — Įtūžę dėl sudegini
mo dešimties mokyklų apygar
doje, Kamsacko, šiauriniame 
Saskatchevvane. gyventojai va
kar pasitiko rusų duchoborų pa
radų su gaisrininkų pabūklais, 
paleisdami į parado dalyvius 
sriautus vandens. Paradas pa
sibaigė muštynėmis, kuriose 
darban buvo paleistos lazdos ir 
pagaliai. Keletas asmenų buvo 
apkulti, bet nepavojingai.

Per pastaras kelias savaites 
Kamsacko apygardoje sudegė 
dešimt mokyklų trobesių, iš vi
so matyt dėl padegimų. Kana
diečiai įtarė duchoborus dėl to, 
kad jie nekartą yra pareiškę 
savo priešingumą esamai švie
timo sistemai ir atsisako savo 
vaikus leisti į mokyklas.

Elektros darbininkai 
streikuoja dėl $1.75 

valandai algos
BELLEVILLE, III., liepos 23. 

— Kadangi kontraktoriai atsi
sakė pasirašyti naują sutartį, 
kuria einant elektros darbinin
kams turėtų būt mokama algos 
$1.75 valandai, vietoj dabarti
nių $1.50, Bellevillės, Granite 
Cfty, Edwardsvillės, Altono ir 
Collinsvillės elektros darbinin
kai. priklausą International 
Brotherhood of Electrical Wor- 
kers lokalui No. 309, paskelbė 
streiką. Senasis kontraktas yra 
išsibaigęs liepos 15 dieną.

ATOSTOGOSE NUSIŽUDĖ

KALAMAZOO, Mich., liepos 
23. — Atvykęs iš Chicagos pra
leisti čia atostogas, nusižudė
Abr. Kettler, 60 metų amžiaus. Moody.

I Bedarbių neramu
mai Australijoje

SYDNEY, Australija, liepos 
23. — Įvairiose Australijos da
lyse per pastaras dvi dienas 
Įvyko bedarbių neramumų. Kai 
kur buvo numesta bombų.

Rimtų neramumų buvo Syd- 
ney mieste, kur 2,000 streikuo
jančių miško darbininkų puolė 
streiklaužius. Buvo susikirtimų 
su policija.

Perth mieste tūkstančiai be
darbių padarė demonstraciją. 
Kai policija bandė demonstran
tus išsklaidyti, įvyko susikirti
mų. Keli asmens buvo sužaloti. 
Ivanhoe, Melburno priemiesty, 
buvo mesta bomba.

Kaitros Europoje
Daug žmonių prigėrė, nuo kai

tros besiplukdydami

LONDONAS, liepos 23. — 
Europoje užėjo stiprios kaitros 
ir su žmonėmis, besivėdinan
čiais vandenyse, atsitiko daug 
nelaimių. Pasak pranešimų Bu
dapešte, besimaudant Dunojaus 
upėje, praeitą sekmadienį pri
gėrė penkiolika asmenų. Aštuo- 
ni prigėrė Vienoj ir šeši Pra
hoj. Septyni prigėrė netoli nuo 
Berlyno.

Bq to Didžiojoj Britanijoj 
per perkūnijų audras ir juros 
potvynius taipjau keletas žmo
nių žuvo.

Kai kuriose Europos vietose 
kaitros siekė • 107° Fahren- 
heito.

Du degtinės kontra
bandininkai nukauti 

Meksikos sienoj

EL PASO, Texas, liepos 23.
— Keturi sienos sargybiniai 
praeitą naktį užklupo ties Rio 
Grande kuopą degtinės kontra
bandininkų. viso apie dvidešimt 
žmonių. Įvykusiose kautynėse 
du kontrabandininkai buvo nu
šauti, trečias sužalotas.
Penki kontrabandininkai, trys 

automobiliai ir du sunkieji au
tomobiliai su daugiau kaip 150 
galonų degtinės buvo suimti.

Du Amerikos lakūnai 
užsimušė Nikaraguoj
WASHINGTONAS. liepos 23.

— Laivyno departamentas ga
vo pranešimą, kad Nikaraguoj, 
netoli nuo Ocotalio, užsimušė 
du Jungtinių Valstybių laivyno 
aviatoriai, jų aeroplanui nukri
tus žemėn. Žuvusieji yra kap. 
E. D. Hovvard ir jūreivis R. 11.

Ex-kaizeris jei nori, 
dabar gali grįžti 

i Vokietiją
BERLYNAS, ileipos 23. — 

Vokietijos respublikos apsau
gos įstatymo laikas pasibaigė 
praeitą naktį, ir dabar buvęs 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas, 

• kuris gyvena ištrėmime Door- 
■ ne, Olandijoje, turi teises grįž
ti į Vokietiją, jei nori.

Kai neseniai reichstage buvo 
pasiūlytas projektas respubli
kos apsaugos įstatymo galioji
mą pailginti, pasiūlymas buvo 
bendrais nacionalistų, kaizeri- 
ninkų, fašistų ir komunistų bal
sais atmestas.

Amunicijos sprogimo 
; Bulgarijoje daug žmo- 
i nių užmušta

ATĖNAI, Graikija, liepos 23. 
— Gauti čia pranešimai sako, 
kad praeitą pirmadienį Suvli- 
jeve, Bulgarijoj, įvyko slapto 
amunicijos sandėlio sprogimas, 
kurio daug žmonių buvo užmu
šti ir šiaip didelės žalos pada
ryta.

Išradėjas skundžia For
dą dėl $2,000,000 

atlyginimo
TAMPA, Fla., liepos 23. — 

Fred W. Furen, St. Petersbur- 
go, Fla., išradėjas, apskundė čia 
Ford Motor kompaniją, per tei
smą reikalaudamas iš jos 2 mi- 
lionų dolerių atlyginimo už pa
sisavinimą tam tikro jo išra
dimo, kuriam patentas buvo iš
imtas 1924 metų gruodžio mė
nesį.

Garlaivis užsigavo j le
do kalną; šaukias 

pagalbos
ST. JOIINS, Newfoundland, 

liepos 23. — Iš garlaivio Vinie- 
ra gauta radio pranešimas, kad 
garlaivis susidūręs su lėdo kal
nu ir esąs reikalingas pagal
bos. Garlaivis Viniera savo po
ziciją paduoda 42:40 žiemių ir 
49:44 vakarų.

Nori gaut iš Hammers- 
teino $111,400 už kon

trakto sulaužymą
NEW YORKAS, liepos 23. 

— Miss Helen Santro. publi
kacijos agentas, iškėlė bylą ži
nomam teatrų “producer’iui”, 
Arthurui Hammersteinih. Kal
tina jį, kad jis neteisėtai at
statęs ją iš tarnybos kaip pu
blikacijos agentą, ir reikalauja 
iš jo $111,400 atlyginimo.
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Meksikos “kristinin- 
ką” vadas su 300 mai

štininkų pasidavė
MEKSIKOS MIESTAS, liepos 

23. — Gen. Andrea Salazar, 
klerikalų maištininkų, “kristi- 
ninkais” (cristeros) vadinamų, 
vadas Coli mos valstijoje, vakar 
atvyko į Coli mos sostinę su 300 
ginkluotų maištininkų ir pasi
davė federalinės kariuomenes 
vyriausybei, atiduodami savo 
ginklus, amuniciją ir kitus ka
ro pabūklus.

Vyriausybe prižadėjo saugiai 
pristatyti juos į namus, arba 
kur į kitas Meksikos dalis, jei 
jie norės.

Karo departamentas praneša, 
kad per pastaras dešimtį dienų 
valdžiai pasidavė 15 maištinin
kų vadų su savo sekėjų bando
mis ir ginklais. Tarp žymiau
sių pasidavusių klerikalų mai
štininkų vadų yra kunigas Oc- 
tavio Martin, per pastarus tre
jus metus buvęs vyriausias 
“kristininkų” jėgų vadas Zaca- 
tecas valstijoje, ir Maximo 
Avila Camacho, žinomas kaip 
“Perkūno kulipka.”

Amerikos biznierių par
tija atvyko i Le

ningradą

LENINGRADAS, liepos 23. 
— Visas šimtas Amerikos biz
nierių, inžinierių, advokatų ir 
žurnalistų, vyrų ir moterų, at
vykt1 iš ’Liskvos j Leningradą. 
Viešes čia dvi dienas.

Kai kurie Amerikos biznio 
atstovai jau pradėjo pertrak- 
tacijas su sovietų prekybos de
partamento galvomis dėl kon
cesijų Rusijoje.

Aeroplanas susidūrė su 
traukiniu; pilotas žuvo

BERLYNAS, liepos 23. — 
Tūkstančiai berlyniečių, kurie 
vakar buvo atvykę į Tempel- 
hof aerodromą, mate nelaimin
gą. aeroplano su traukiniu su
sidūrimą, kuriame pilotas bu
vo užmuštas.

į orą pakilo nedidelis mėly
nas aeroplanas ir, kiek paskri- 
dęs, neteko propelerio. Aeropla
nas ore tris kartus persivertė 
per galvą, paskui išsitiesė ir, 
leisdamasis žemyn, lėkė tiesiai 
į atbėgantį traukinį. Susidūręs 
su lokomotyvą, aeroplanas sudu
žo, o pilotas užsimušė.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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LIETUVOS ŽINIOS
Pasikorė pamišėlis?

Šiomis dienomis Pašušvio vai., 
Pakšmedžių k. dėl nežinomos 
priežasties rastas pasikoręs sa
vo bute to kaimo gyventojas 
St. Savickas, 55 metų amžiaus.

Kalbama, kad jis buvęs ne
visai sveiko proto.

Iš Vilniaus krašto

Bedarbės moterys laužo duris.
Neseniai Vilniaus miesto val

dybą buvo apgulęs didelis bū
rys bedarbių moterų reikalau
jančių pašalpos. Miesto valdy
ba paaiškino šelpianti tiktai 
tuos bedarbius, kurie turi išlai
kyti šeimynas. Tada moterys 
apgulė pašalpų skyriaus virsi-* 
ninko kabinetą ir ėmė laužyti 
duris. Tik su pajėga prašan
čios pašalpos moterys buvo iš
sklaidytos,

Vilnių skandina į skolas.
Vilniaus miestas vėl užtrau

kia 1,250,000 zlotų paskolą elek
tros stočiai statyti.

Sudegė Alšėnai.
Birželio mėnesio gale Alšė- 

nų miestelį (21 klm. nuo Aš
menos) kilo gaisras. Sudegė 27 
gyvenami namai. Tarp kitko su
degė ir pašto įstaiga. Nuosto
lių daugiau, kaip milionas litų.

Jura ties Palanga išplo
vė du lavonus

Šiomis dienomis Palangos ko- 
misarijato ribose, šventosios k., 
prie Lupikų prieplaukos rasti iš 
juros išmesti du vyriškos lyties 
lavonai.

Vienas lavonas juros tiek ap
gadintas, kad negalima jį be
pažinti. Tačiau, galimas daik
tas, kad tai bus Kubos lavonas, 
nuskendusio per ištikusią ava
riją birželio mėn. 8 d. Kitas la
vonas yra Kristupo Vidingo, nu
skendusio birželio mėn. 8 d.

Apie lavonų atradimą, praneš
ta jų giminėms ir vidaus poli
cijai.

Paskyrė 500,000 litų 
plentams Lietuvoje

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas paskyrė 500,000 litų 
Raudondvario, Kėdainių plen
tams taisyti ir Švėkšnos žagat- 
purvių plentui baigti.
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Dviejų vandeninių 
“taxicabų” kolizija

Naktj į pirmadieni Michigan.ro visus langus ir užrakink du- 
ežere prie pat Navy Pier susi- ris. Visi užrakčiai turi būti ge-
mušė dvi motorinės greitosios, 
valtys, abidvi važiuodamos po; 
40 mylių i valandų greitumu. I 
Abu laiveliai tuoj nuskendo, o 
virš 20 važiavusių tapo išdrab
styti i vandenį. Vienas prigėrė, 
vieno nesuranda, ir keli yra sun
kiau sužeisti. Kiti išgelbėti svei
kais. Laiveliai buvo naujojo ty- 
po, vadinamo vandens taxi.

Ar Marsas, 35,000,000 
toly, klausos musų 

radio?
Ta rausvoji žvaigžde, kuri žyba 

taip skaisčiai rugpjūčio mėnesi, yra 
Marsas. Jus nesumai.šysit jo su Ju
piteriu ar Venera, nes jų šviesa 
daug baltesnė.

Marsas yra tik apie ketvirtadali j 
žemės didžio, bet radio priimti są
lygos ten geros, nes vidudienio tem
peratūra siekia arti užšalimo laips
nio.

Mokslininkai pasakoja mum, kad 
jeigu rastųsi ten radio bangom pri
imti geri setai, tai Marso gyvento
jam galima butu pagauti Lucky 
Strike Šokiu Orkestro meliodijas še
štadienio vakarą, tarų dešimtos ir 
vienuoliktos valandos (Eastem Stan
dard Time).

Kai Marsas būna arčiausia žemės, 
tai jis randasi tik 35,000,000 
myliu tolv nuo musu. Radio skam-l 
bančios vilnys keliauja tokiu oat 
greitumu. kaip šviesos spinduliai, 
t. y. 186,284 mylias sekundoj. Taigi 
imtu 190 sekundų arba 3 minutes 
ir 10 sekundų radio bandom pasiekti 
Marša! Ir net jeigu Marsas butų 
paskriejęs toliausia nuo žemės, tai 
ir tuomet imtu tik 5 minutes radio 
bangoms pasiekti ji.

Taigi, jei jus sėdit šokių salėj 
ir su smagumu rukot Luckv Strike, 
arba vykstate namo iš šokiu, tad 
gplit įsivaizduoti, kad Marso gyven
tojai klausėsi “I can’t gi ve you 
anvthing būt love” arba “Parade of 
Wooden Soldiers” Ivgiai tain, kaip 
kad jus klausėtės tu meliodiju. ku
rias grojo didžiausios radio šokių 
orkestras pasauly, The Lucky Strike 
Dance Orchestra.

Visuomet uždaryk savo 
karą

Chicago policijos komis. W. j 
F. Russell savo 51 biuletenyje 
duoda patarimus ir perspėji
mus. kaip apsisaugoti nuo au-i 
tomobilių vagių. Pirmiausia,' 
visuomet ir visur uždaryk sa
vo karų. Užrakink ignicija, 
transmisijų ir ratus. Užsuk ka-

ri, pigus užrakčiai menkai te
verti.

Nepalik kare vertų daiktų. 
Palikti rūbai ir ryšuliai yra ti
kras vagį gundymas ir privilio
jimas... Turėk su savim visada 
karo licencijas, taip jau moto
ro ir serijos numerius. Jei ka
rą pavogtų, tuojau telefonuok 
policijai, o po to ateik asmeniš
kai smulkiau pasakyti. Pirkda
mas panešiotų karų, visuomet 
persitikrink, ar pasitikimas as
muo ar firma, iš kurio perki. 
Verčiausia perkant sutartį pa
tikrinti policijoj. Tad patys sa
vo apsaugai pasiklauskite Poli- 
ce Automobile Detail, llth and 
State Street.

Automobilių šarlatanų 
aukos

Pereita sekmadienį She- 
ridan road važiuojant kare 
Mrs. A. M. Bell iš Ilighland 
Park su 12 m. dukrele jas už-, 
puolė koks tai automobilis. pri-| 
sėdęs keletos latrų, kurie visaip 
trukdė iMrs. Bell važiuoti. Ga
lop jie taip užsuko, kad Mrs. 
Bejl turėjo mestis j šalį, bet pa
taikė į stulpų, apvirto, ir mer
gaitė susižeidė mirtinai, ji pati 
sunkiai. Latrai pabėgo net 
pagelbos neteikę.

Morris Bennet ten pat She- 
ridan road buvo užkluptas išsi
sukusio iš eilės kito karo, ap
verstas, sunkiai sužeistas. Ban
ditai taip pat pabėgo.

John Lūkės, 16, iš 3521 Di- 
versey pąrkway, sunkiai sužei
stas beeidamas, ir nugabentas 

į Evanston ligoninę. — Joseph 
Koman. 19, iš 109th st. ir Mrs. 
Edviną Campbell mirė nuo žaiz
dų, pakeltų auto kolizijoje.

Visi trys Šalčiai sėdi 
kalėjime

Visi trys broliai Šaltis kalė
jime. Joe Šaltis, — alaus vary
tojas kalėjime; Stove kitas Šal
tis — alaus varytojas, kalėji
me; John Šaltis trečias alaus

: varytojas kalėjime. Pirmieji 
• du jau sėdi seniau, abu po 30 
dienų, Jonas tik vakar pakliu
vo. Važiavę žmogus su 5 ga
lionų bonka. Policininkas pa
žvelgė. “Aš, sako Jonas, ląi- 
kau bučernę, ir tų munšainą 
vežu mėsai prezervuoti. “Balo- 
ney, sako policininkas, ir nu
vilko į džėlų. Taip tai Šalčių 
dalykai.

Chicagos gyventojų 
statistika

Chicagos metropolitan dis- 
trikte naujausiais apskaitliavi- 
mais gyvena daugiau kaip 1,- 
030,000 šeimynų. Iš tų apie 790,- 
000 šeimynų gyvena miesto ri
bose (within the city limits).

Iš tų šeimynų tik 190,000 
Chicago šeimynų gyvena pavie
nių šeimynų namuose (single 
family home). Kitos 600,000 
šeimynų gyvena 6,000 apart- 
mentų namuose ir kitose patal
pose, įskaitant tuos “dvifla- 
čius“, kurių skaičius siekia 
550,000.

Darbo žmonių Chicagos mie
ste apskaityta daugiau kaip 
1,095,000 vyrų ir 370,000 mote
rų. Tie skaičiai apima 525,000 
industrijos darbininkus, ir. vi
sus kitokius, kaip tai retail store 
proprie torius, klerkus, tarnus, 
miesto tarnautojus ir visus, ku
rie gauna už darbų apmokėji
mą.

Mokyklas lankančių vaikų 
skaičius kiek pralenkia 500,000 
publiškose mokyklose, apie 235,- 

000 parapinėse įstaigose ir apie 
47,000 studentus universitetuo
se ir kolegijose.

Vyrų revoliucija prieš 
vilnonius

Kad ir New Yorke, bet Chi
cagos vyrai, beabejo, prisidės 
newyorkiečių “revoliucijai“. Ten 
pradėta vyrų kova prieš sun
kius rubus vasaros metu, ir už 
laisvus lengvus, be kalnierių, be 
diržų ir be visokių krakmolų.

Dr. Thomas Darlington sako 
savo atsišaukime, kad vyrai 
bankų tarnautojai, salesmonai 
ir visokį miestuose dirbu tar
nautojai vasaros metu turi trok
šti lyg pavalkais kalniečiais ap
maustyti ir prakaituoti vilkda
mi 90% karštyje dešimt svarų 
vilnonių drabužių, kuomet, tuo 
tarpu jų pačios ir žmonos bė
gioja sau chiffone ir nešioja vi
so labo nedaugiau dešimties un
cijų drabužių. Kalniečiai vyrams 
neužilgo bus taip jau juokin
gas daiktas, kaip dabar yra 
gorsetas moterims.

Pats Dr. Darlington nešioja 
naują stylių: plono plaunamo 
marškonio siutų, padaryta iš 
plačių kelinių ir rusiško sty- 
liaus bliuzės (rubacha), -su. at
daru kaklu. Taip pat maudyk
lėse New Yorkiečiai vyrai pra
deda įvesti madon bathing siu
tus be liemenės, tai yra tik ko
jinaites.

Amerika varys 2 milio- 
nu galionų snapso

Prohibicijos komisionierius 
James M. Doran paskelbė, kad 
papildyti Spirito atsarga medi
cinos reikalams kitą metų bus 
leista Amerikoj išvaryti 2,000,- 
000 galionų spirito. “Sausieji“ 
dėl to pakėlė nepaprastų lennų. 
Pamatysim, ar prohibicijos ša
ly pradės rūkti valstybiški bra
vorai.

Chicagos bankai susi
jungė

Bendrame direktorių susirin
kime nutarta sujungti Chicagos 
Foreman bankus su State Bank 
of Chicago, kurių bendras ka
pitalas dabar susidarys iš $225,- 
000,000. Sako, tai bus trečioji 
mieste institucija savo didumu.

Iš Naujienų laiva
korčių skyriaus

Atvažiavo laivu “Lituania“, 
Baltic America Line, p-lė Bar
bora Gadeikaitė ir p. Jonas J. 
Vinckas. šiandie 5 valandų po 
pietų pribus į Chicago ant Dear- 
born stoties.

Jonas Vinckas atvažiuoja pas 
pp. Mesdžiunus, 2855 W. 38th 
St., Chicago, 111. Barbora Ga
deikaitė pas pp. Lukošius, 6944 
Archer Avė. Minėti pasažieriai 
atvažiavo “Naujienų” laivakor
čių skyriaus patarnavimu.

— Rep.
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MALT EaTRACT
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS
Paklausk savo grocerio arba skambink 

THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

SpedaltstM gydyme chroniškų Ir aanJu Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit paa mane. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
maa atidengs juaų tikrą ligą Ir jei aft apal- 
Imsiu jua gydyti, aveika-A jums eugryl. Ei
kit pas tikrą apecialiatą, kuria neklaus ju«ų 
kur ir kas jums akauda, bet pats pasakya po 
galutino iiegzaminavimo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli štate St. 

Kambary! 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 rr4n i to 1 no pietą.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Rugpiucio-August 4,1929
CERNAUSKO DARŽE

pėdų

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

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

i

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie- 
čiamgs dalyvauti konteste . Laimėtojos 
gaus $100 vertės deimantinį žiedų ir $45 
bei $25 pinigais.

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

Michigan.ro
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lankėsi “Naujienų” 
Redakcijoj Dr. Ka

počius

mirškite august 17 ir 18 d., 
1929 m.

Chicaga yra didžiausias lie
tuviu centras Amerikoje, čio- 
nais turime daugiau ir didesnių 
organizacijų negu bet kur ki
tur. Turime dvi puikias ban
kas, Universal State Banką ir 
Metropolitan State Banką. Tu
rime didelių pramonės įstaigų 
kaip tai Peoples Furniture Co. 
ir Bridgport Furniture Co. ir 
kitų. Turime didelių dienraš
čių ir savaitinių laikraščių. Tu
rime didelių spulkų, kaip Kei
stučio, Gedimino. Vyčio ir kitų. 
Turime daug didelių 
pašelpos, dramos, 
sporto, ir tt. Butų 
šioms' organizacijoms
apie save savo grupes iš savo 
narių, darbininkų ir draugų. 
Tada užsakyti bilietus prie vie
nos vietos, kad butų galima sė
dėti krūvoje ir sykiu smagiau 
gėrėtis programa, šioms, gru
pėms ir organizacijoms bus pa
gaminti tinkami pakvietimai, 
katruos jie galės siųsti savo 
draugams su bilietu, ir katras 
pasiliks kaipo atmintis pirmo 
spektaklio Romuvos teatre.

Del platesnių
įdomų programą, ir apie 
kymą bilietų kreipkitės 
laikraščio redakciją. Aug. 
18 bus Lietuvių Dienos.

yra didžiausioji kaltybė, ir 
nemažės, jei nebus gyvybė 

įstatymų apsaugota.
— Darbininkas.

taip

Cicero
Dvejos laidotuvės 
mus paprastai taip

ji 
ki-

jau

d ra u gijų, 
muzikos, 
patartina 
sudaryti

nes susieina ir gražiai linksmi
nasi. Sakoma, buk linksmas ir 
juokis, tada 
vim juoksis.

ir svietas su ta-

laiku pas mus

nagas atlėkė 
Dr. Kapočius 
redakcijoj.
tu. P-nia 
T.ireiliute

Bačiū
nam i š-

farmų

Dr. Kapočius su ponia Ka- 
počiene iš Bostono, Mass. be- 
leisdami atostogas p. Bačiuno 
rezorte. atvažiavo kelioms die
noms Chicagos aplankyti. Su 
Dr. Kapočiais kartu ai važiavo 
p-lė Agota Tareiliutė, ponios 
Bagočienės artima giminaitė. 
Apsistojo pas adv. Olius. Va

karti!. šiandien 
apsilankė “N.”

Vanagas buvo kar- 
Kapočienė su p-e 

žadėję apsilankyti 
Vanagas taip pat.

D-rai Kapočiai jau nebe pirmi 
metai atostogauja pas 
mis, tad, galima sakyti, 
kini.

Taip, tik iš Michigano
žmogus atvažiavęs gali atsive
žti tiek daug saulėto ūpo ir 
sveiko humoro. D-ras Kapočius 
yra talentingas profesionalas ir 
turbut pasaulinis anekdotų 
čempionas. Kelis naujus ir 
šiandien išgirdome. Apie kitus 
svečius parašysiu, kai apsilan
kys. Sąlyga, sine qua non. Po 
kelių dienų svečiai išvažiuoja 
algai j Taboro golfkalnius, 
iš ten apie pirmą anglisto 
gal i Bostoną.

ir 
at-

Naujojo Romuvos 
Teatro Atida

rymas
Sukatoj ir Nedėlioj, ’ugpiučio- 

August 17 ir 18 dienas

ati-

bus 
jau

Naujasis Lietuvių Teatras 
Romuva prie llalsted ir 35-tos 
gatvių, Chicagoje, Bridgeporte. 
atsidarys su grandioziška pro
grama, surengia lietuviams ir 
j u draugams.

Kalbamasis įvykis yra dar 
pirmutinis visame Chicagos lie
tuviu gyvenime ir, galimas dai
ktas, kad panašių Įvykių grei
toj ateity nebepasikartos. Nie
kuomet dar lietuviai nesugebė
jo sutraukti tokį didelį kapita
lą į vieną projektą, kad pasta
čius tokį puošnų teatrą. Nie
kuomet jokia lietuvių grupe 
nei draugija negalėjo padėti 
tiek tūkstančių dolerių vien 
programui prirengti ir pasta
tyti lokiam, kokį bus galima 
matyt tik Romuvos Teatro 
daryme.

Apie programų sąstatą 
paskelbta vėliau. Užtenka
pasakyti, kad Amerikos lietu
viai niekados neturėjo tokio 
turtingo programo tokiame pui 
kiame teatre. Anot amerikiečių 
patarlės: tokiė įvykiai ir tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį 
gyvenime.

Atidarymo iškilmėse daly
vaus suvirš 2000 žmonių, ne 
tik, iš Chicagos, bet ir iš kitų 
miestų po visą Ameriką. Teat
ro Direkcija gavo užsakymą 
dėl keliolikos tikietų net iš Ka
nados. Iš kitų miestų lietuviai 
organizuojasi grupėmis, užsako 
tikietus iš kalno, ir atvažiuos 
i n corpore (visos grupės kar
tu). ,

Svarbu dar žinoti, kad į Te
atrą galės įeiti tik tie, kurie 
tikietus turės iš kalno, nes prie 
kasos tikietai nebus pardavinė
jami. Priežastis yra tame, kad 
teatras bendrai publikai atsi
darys tik keletą dienų vėliau, 
o į Grand premjerą yra kvie
čiami tik patys lietuviai ir jų 
draugai. Todėl patartina kitų 
miestų lietuviams parašyti tuo 
jau laišką šio laikraščio redak
cijai ir užsakyti per ją tikie
tus.
$4.40, ir po $5.50. Pinigus pra
šoma prisiųsti sykiu su užsa
kymu, ir likietai bus tuojau 
jums išsiųsti. Tada busite tik
ri, kad galėsite dalyvauti tose 
didžiose iškilmėse* Tik nepa-

kainos yra po

žinių apie,šį 
užsa- 
į šio 
17

Malonėkite atsi 
liepti 

4

ir

Pas 
esti, kad jei vienas įvykis įvy
ksta, tai vieno neužtenka. Ne
senai automobilis užmušė Vla
dą Lukštą. Nors tai buvo ne 
turtuolis, bet kadangi buvo 
malonus ir visiems draugiškas, 
jį laidojo tūkstančiai.

Antros laidotuvės įvyko irgi 
vietos gyventojo, A. A. Kem
pių. Nors šis velionis buvo la
bai senas vietos gyventojas ir 
tikrai turtuolis vadinamas, bet 
koks skirtumas laidotuvėse. 
Vos apie 40 mašinų, ir tai be
tvarkėj. įGerai, kad turim ge
rą kleboną, tas jiems davė tin
kamą lekciją. Bet abejoju, ar 
tas gelbės. Tik pašaliniai gali 
pasidaryti išvadą, kad verčiau 
yra turėti pulkelį geri] draugų, 
kaip maišą pinigų.

Trečios laidotuvės atsibuvo 
A A. Urblitienės. Velionė, sirgo 
keletą metų, ir pati ir kiti pri
vargo. Urbutis buvo paprastas 
darbo žmogus,
susirinko virš 80 automobilių. 
Gerai, kad lietuviai netingi sa
vo artimuosius į paskutinę ke
lionę palydėti. Tas parodo dar 
tamprius giminystės ryšius.

— Rašejas.

Paskutiniu
kas nors negera. Buvo daug su
sirgimų ir mirčių tarpe suau
gusių ir mažų. Sunku visus ir 
suminėti.
P. Makutienei. Ketvirčių duk- 

terei ir mažajam Lukštai pa
darytos operacijos ant apendi
cito. Visi laimingai sveiksta. 
Didžiausia nelaimė teko nuken
tėti poniai Lukštienei. Čia vy
ras mirė, čia sūnelis ant ope
racijos. — Rašėjas.

Vėl Augustų farmoj, 
Michigane

o laidotuvėms

Lietuvoj. Tada dar buvau pir
mų kartų įsiklopinęs. — O kad 
tai dabar Lietuvoj! štai ką tik 
vienas rašė iš atostogų Lietuvoj, 
kaip paskuj jo šimtas mergai
čių sekiojančios ir klausinėjan
čios: Gal ponas amerikietis dar 
nevedęs ?

“Na tai kaip jis teisinosi?” 
klausiame. “Jis to jam nepara
šęs“. Negavę atsakymo į klau
simų, kas daryti, jei šimtas 
merginų iš karto paklausia: ar 
dar nevedęs, pradėjom patys 
sau tokius atsakymus konstruk- 
tuoti.

Čiomis lygino dalge išartų sod
no

Liepos 18 d. š. m. aplaikiau 
laišką iš Lietuvos; užadrasuo
ta 8 antrašai, iš kurių yra vie
nas mano antrašas.

1- mas yra 5111 So. Trumble 
Avė.

2- ras 5777 So. Trumble Avė.
3- čias 5944 S. Mozart St.
Ant pirmo ir antro pašto pa

ženklinta “No Such Number”. 
South North. Tretysis yra ma
no antrašas. Laiškas rašytas 
dėl M. Palekas iš Debeikių paš
to, bet atidaręs laišką radau, 
kad nėra tai man rašytas. P. 
M. Palekas, malonėkite atsi
šaukti, jei neatsiliepsite, laišką 
grąžinsiu paštui.

—Juozas J. Palekas,
Pros-

Northside
SLA.

5944 So. Mozart St., Tel. 
pect 4265, Chicago, 111.

Pamylėjo ir apčys- 
tijo

Vienas Chicagos lietuvis M. 
“Naujienų” repor- 
laimes ir bėdas, 

pergyventas ant Armour Avė. 
vienoj “spikužej“, kurios nu
merio tuotarpu neskelbiu. — 
“Pirma gerai pamylėjo mane, 
o paskui apčystijo mane ir pa
leido pliką kaip tilviką. Todėl 
perspėju ir kitus draugus, kad 
pasisaugotų nuo tokių vietų, 
kur yra tokių žmonių, kad ir 
kitam nepadarytų taip kaip 
man”, perspėja nukentėjusis.

Moralas galimas iš to tik 
toks, kad “nėra to blogo, kurs 
neišeitų į gerą.” Negalima su
prasti, kokiu budu pil. M. M. 
buvo apčystytas, tačiau matyti, 
kad gerokai, jei ir “pamylėji
mas” išgaravo. Na tai lai vie
no pakliuvimas bus daugeliui 
perspėjimu po visokias 
aižęs” nelandyti. — Rep.

M. praneša 
teriui savo

Cicero

špi-

Kaip jau žinoma, paskutinės 
dvi savaitės švenčiama vakaci- 
jos Western Electric Co.— Tai 
yra didžiausia dirbtuvė visoj 
apylinkėj ir pirmu kartu ant 
sykio paleido 24,000 darbinin
kų. Vienok dirbtuvė dirba pil
nai, vadinasi, dar gera darbi
ninkų dalis liko.

Paleistiesiems išvažiuojant 
ant vakacijų kompanijos vice
prezidentas ir menageris Rice 
davė visiems gerus linkėjimus 
būti atsargiems su automobi
liais ir laimingai sugrįžti į 
dąrbą.

Aš abejoju, kad visi pildai 
besugrįš. Prie tokių aplinky
bių dabar užsimušimas tai tik 
mažmožis, žmonės visai nebe- 
paiso. “Accident, ir “datsol”, 
Aš mafiau, kad toks užmušimų 
ir užsimušimų nevertinimas ir

226 kuopos išvažiavimas 
liepos 28 d.

Musų kuopa, kuri yra pasi
žymėjusi savo darbštumu, da
bar rengia baskęt bąli pikniką 
išvažiavimą į Jefferson girią. 

(Išvažiavimo vieta visiems ge
rai žinoma, ir patogiu bildu 
ji' pasiekiama.

Visi SLA. nariai-rės privalo
me ten vykti ir imti dalyvumo 
savo kuopos parengime.

Dirbant darbščiai komisijai, 
reikia pasakyti, kad šiame iš
važiavime turėsime ko naujo. 
Prie to, kitas puikus dalykas, 
kad mes turime savo narių, ku
rie dirba salesmonais (pardavė
jais) prie pieno ir duonos.

Per p. K. J. Semašką, Pro- 
gress Dairy Co. davė porą kei- 
sų milk čokoladą. Mat nema
žas skaitlius lietuvių naudoja 
minėtos Dairy pieną, p. J. Kau
linas, pristato visą duoną iš 
Schulze Baking Co., kuri yra 
viena • iš didžiųjų firmų—ke
pyklų Amerikoje. Ar nepuiku, 
kad musų darbštieji pardavėjai 
pp. Semaška ir Kaulinas pasi
rūpino sudominti minėtas įs
taigas tuo reikalu, o nėra abe
jonės, kad SLA. nariai ir šiaip 
sau lietuviai turės galvoje tą 
reikalą. Musų kuopai, tai geras1 
plusas pelno žvilgsniu.

— Narys. ,

Cicero
Raudonos Rožės Išvažiavimas

Pereitų sekmadienį iš ryto 
pasirodę debesiai jvarė Raudo
nos Rožės Kliubo narius į nu
siminimų, kad jau nebepavyks 
padaryti išvažiavimą ir tinka
mai paminėti 15 metų gyvavi
mo jubiliejų. Laimei, apie 10 
valanda ryto, pasirodė saulutė, 
debesiai bematant išnyko, sto
jo puikiausias oras. Svečiai na
riai linksmi renkasi pas A. A. 
Lukštus svetainę, 
muzika, susidedanti 
Kunig. Vytauto 
landos jau keli 
šais, ir apie 20 
vyko i pikniko

Kadangi pačiam piknike ne
galėjau būti, lai parašo buvu
sieji, tik vakare sutikau grįžu
sius, linksmus ir liūdnus, kad 
draugas Vladas Lukštą atsisky
rė...

Savaitės gale ištrukti iš 
cagos, turbut, kiekvieno 
cagiečio yra nuoširdi svajonė. 
Išvažiuoti, palikti Chicagą ir už 
kelių dešimčių mylių atsisukus 
pažiūrėti, kaip toli užpakalyje 
pasiliko aprūkęs, purvinuose du
rnuose paskendęs Chicagos dan
gus.

Kitas vėl galvosūkis, kur 
taip išvažiuoti, kad galėtum vi
siškai iš šurmulio,, dundulio ir 
bildesio pasitraukti, kur tik ty
la, ramybė, skaisti saulė ir pil
nas mėnuo, miškelių šlamėsis ir 
paukščių čiulbėsis...? O jei dar 
prie pirmųjų dviejų pageidavi
mų pridėti, kad galima butų 
gauti ir sveiką, sotų ir tikrai 
lietuvišką valgį, ir tikrai svetin
gų ir vaišingą priėmimą,-- tai 
tokią vietą žinau tik vieną, ir 
tai yra pp. Augusių ūkis, Ben- 
ton Ilarbor, Michigan.

Pereitą, savaitės galą turėjo
me vieną tokį svajotą “week- 
end”. Dvi mašinos dar penkta
dienio pavakarį išsirengėm j tr 
vynuogių, žemuogių, aviečių, 
“pičių” šalį. Trys valandos ke
lio, ir jau trečioj valstijoj: 
Illinois, Indiana, Michigan. Vi
sa kelionė Michigan ežero pa
krantėm, kur aukšti kopkalniai 
ir protarpiais žydruoja ežero 
mėlynės. Pravažiavus Benton 
Ilarbor, jau ir namie.

Šeimininkas p. Juozas Augus
tas visuomet maloniai šypsoda
mosi pasitinka verandoj. Musų 
“autočempionas”, Čeponis, “Ja
ponas” ir dar visaip vadinamas, 
savo pilnai priloduotą Sedaną 
šaute pašovė po langais, žiū
rim, nagi čia pat ir antroji,— 
šilimos mašina, kurios tikrai 
tikėjomės be rytmečio nesusi
laukti.

vakarą jau buvo labai lin
ksma, bet kitos dvi dienos — 
šeštadienis ir sekmadienis, tai 
stačiai Velykomis pavirto. Sve
čių privažiavo vis daugiau. Nuo 
dainų kambariai aidėja. šeimi
ninkės ištiesė baltomis drobėmis 
paklotus stalus ir taip gausiai 
kas kart apkrovė puikiais vely- 
kiškais valgymais, kad gaivink 
griešną kūną ir nuo stalo nesi- 
kelk. Dar labiau, kad ir šei
mininkas nepasidavė šeiminin
kei, taip pat ligi nevalioj ant 
gaivindamas dūšią... Ilgai reik
tų pasakoti, kad nebuvę iš vien 
skaitymo jaustųsi kaip patys 
butų buvę. Aš betgi manau, 
kad daug geriau pačiam būti 
kaip klausytis kito pašok j imu. 
Tad pirmą vakarą užbaigiu su 
antra valanda nakties.

Chi- 
chi-

Jis pyksta,

Taip surgįžorrie. 
bemiegant per- 

musų “kola-

vizi tavom

Jau buvo vėlu. Bridome per 
pasidabruotus krūmokšlius, 
miegančius pievų žiedus. “Su
lietuvintas tenoras” Ko rabi i no
vas pradėjo deklamuoti Gogolio 
Ukrainos naktį: Znajete, girdi, 
Ii vy ukrainskuju noč? Ną gi 
iš kur tas katytis? pastebėjo 
vienas, žiūrim, tikrai paskui 
Dudinsko brenda per žolę ka
čiukas, ir visas girtas. —“Tai, 
tu, Dudinske, turėsi su kuo nak
voti”—juokiamės.
bet kačiukas ne per pėda nuo jo 
nesitraukia.
Naktį kačiukas 
ėjo visas lovas 
džėj”.

Kitą dieną
Tabor Farmą

žinojom, kad kaimynystėj 
vakacijas leidžia bostoniškė šei
myna, Dr. Kapočius su žmona, 
adv. Bagočiaus giminaitė, Vana
gas, Juozavitas ir kt. Musų 
grupė vykom “atvizituoti”. 
Ypač po tų “pasaulio keliauto
jų” apsilankymo norėjosi pama
tyti Taboro “dvelerių” ūpas. 
Tenai, pasirodo, visas ūpas bu
vo golfo lauke. Vanagas, sa
ko, golfo lauke gulia ir kelia. 
Tiesa, jį tenai ir radome. Bend
rai apvaikščioję dvejas golfo 
“stacijas” ir privarę bobų pil
nas skyles, grįžome atgal, pa
sikvietę j svečius taboriečius.

Vakare buvo vėl Velykos na
mie. Musų bostoniškės vieš
nios ir svečiai atsimins Augus
tų ūkį. Mes taip pat. —Sve
čius išleidę jau toli nebe visi 
ėjome į ganyklas “pasivaikščio
ti.” Viena partija išžygiavo 
ant šieno, kita su kačiuku į 
“katedžę”, tik vienas Korabli- 
novas lyg pikta dvasia visą1 nak
tį po sodną šmėžavo, tvodamas 
iš visos pajėgos žemaitišką dal
gę j žemę. Vadinas nuo paties 
ryto jis šieną piauna, nori per 
vieną dieną tris zuikius nušau
ti : išmokti šieną piauti, musku
lus išsidirbti ir energijos prisi
rinkti. Kitą rytą, kada plovė
jas lyg- po kares gulėjo' be dva- 
sios, šeimininkas taisė sulanks
tytą dalgę, kitas tvarstė suka
potas obelis, o trečias su akė-

veją.
Septintadienį ir kūrėjas 

pasilsėjo
Trečią dieną, sekmadienį, 

visi chicagiškiai turėjo laisvas 
rankas kas ką nori daryti, kas 
kur nori eiti. Vieni landėme po 
krūmokšlius, kiti maudėš Ado
nio kostiumuose ir saules vo
nias ėmė, kiti ir sodne iš kortų 
praktikavo. Visi jautėmės lais
vi kaip pirmieji Adomo vaikai. 
Kas nugarą kepino, kas šonus, 
o kas net ir strėnas. Diena 
pasitaikė, kaip ir pirmosios, to
kios kad imtum ir viską už tą 
vieną dieną atiduotum. Ma
žiausia laisvės turėjo musų 
čempionas Dudinskas, kurį spin- 
dančiomis akelėmis sekiojo pul
kelis jaunų penkiolikinių mer- 
gičkų ir dėl jo muskulingų ran
kų jį patį praminė “Mussolini”. 
Gerai jautėsi ir Čeponis, de
monstruodamas, kaip, lengvai 
galima įeiti į pažintis su nau
jai atvažiavusiomis viešniomis. 
—Deja, visi buvo labai atsar 
gus, ir plačiai po Michigan pa
sklidę anekdotai apie tragingą 
“pasaulio keliautojo” karjeros 
galą, kiekvieną saulės vonių 
mėgėją terorizavo. “Ar nori ir 
tu į Lietuvą važiuoti?” buvo 
labiausia įspūdingas perspėji
mas dar gi tiems, kas alkūnes 
apnuoginęs kitam rodė. Bet tai 
tik juokais.

Atgal į Chicagą
Apie tą atsitikimą, daug ne

sakysiu. Visi žino, kaip yra, 
kada po poros palaimintų die
nų, praleistų už šimto mylių 
nuo Chicagos, vėl pamatai, kaip 
grįžti į tirštais purvinais du
rnų debesiais paskandintą bil
dant} ir amžinai trenksmingą 
Chicagos skruzdėlyną. —• štai 
vėl vienas ofise, kitas dirbtu
vėj... Ta pora laimingų dienų, 
praleistų lyg rojaus darže, pasi
liko tik kaip per sapną.

—Trikdąs.

Vtršminėta auka buvo pri
duota Pralotui M. L. Krušui, 
kuris perdavė man dėl išsiunti
mo.

Su pagarba,
Juozas J. Elias, 

Iždininkas Vietinio Komiteto.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
Naujų Radio

Philco Radios .................... $50.00
iki .................................. $175.00

Fada Radios ...................... $50.00
iki .................................. $245.00

Majestic Radios ................. $80.00
iki .................................. $175.00

Radiolos 62 už ..................  $325.00
kur buvo $400.00

Zenith Radios kur buvo $510.00
dabar pirksite už ......  325.00

Patarnavimas po kontraktu, ga
rantuojame per 2 metus.

Lengvais išmokėjimais duodame
visiems be jokio nuošimčio.

Pirkite dabar sau puikiausia Ra
dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

LietuvaiŠiaurės
Šelpti Centro 

Komitetas

Cnnn isnewyor- 
*/ir< k° iki kau" 
L.UU NOIRATGAL

Trečia Klesa
Plua $5 U. S. Revenue 

taksai

Pasigirsta 
iš Liet. 

Beno. Už va- 
busai su mar- 
automobilių iš- 
vietą.

Didelis mėnuo sidab- 
Nuo upelio, iš miško 

laukų plinta kvepian- 
bangos. čia pat už

♦ ♦ ♦
Sekmadienio vakare pas p. 

Kazius Kaminskus buvo nema
žos iškilmės, tai Onos vardadie
nis. Nors šv. Ona dar rodos to- 
okai, bet juk juo anksčiau juo 
geriau. Labai gera, kai žmo-

Nakvynei atėjo girtas kačiukas
Kada jau paskutiniai dainų 

aidai nutilo ir gaidžiai pradėjo 
giedoti, musų chicagiečių par
tija pasiskirsčiusi dviem spar
nais išėjo į laukus. Ko? Sunku 
pasakyti... Pamanyk tik. Tyla, 
ramybė, 
ru žėri, 
r uogų 

čios oro
sodo nuplautas šienas kvepia. 
Gili, įspūdinga Lietuvos vasa
ros naktis.

“Aš manau, kad dabar ir Chi- 
cagoj tyla,, sako “musulų čem
pionas Dudinskas. — “Aš ma- 
lau, kad mums išvažiavus visa 
Chicaga apmirė”, manė “pats” 
Čeponis.— “Tai jau septynioli
ka metų, kaip panašų vakarą 
besu matęs, romantingai svajo
jo, rodos, šilima. Tai buvo dar1

Gedimino g-vė Nr. 49, 
Kaunas, Lietuva.

Gerbiamieji:
šiuomi prisiunčiamo bankos 

draftą siimčje $68.50, kurie 
buvo suaukauti sekančiai:

Nuo Amerikos Lietuvių Uke- 
sų Kliubo, iš Brighton Park ko
lonijos, Čikagoje .............. $64.50

Nuo Prano Vaitekūno.... 2.00
Nuo Mikolo Biežos .......  2.00

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del per m i to ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti- 
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan A v. Chicago

$68.50 Garsinkite Naujienose
JUST KIDS—A Dark “Outlook By Ad Cartei-

i
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... . ...........
Savaitei ...............................
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Metams ....................._    $7.00
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Apžvalga
KAI NEBEGALI ĮKĄSTI

POLITINI GYVENIMĄ NUSLOPINUS

Dabar, kada jau treti metai Lietuvoje nėra seimo 
ir visas politinis krašto gyvenimas yra nuslopintas, ga
lėtum manyti, kad žmonės tenai intensyviai užsiima 
knygų skaitymu, mokslu ir kitokiais ramiais kultūros 
darbais. Taip bent turėtų būti sulig tuo, ką skelbia tau
tininkai, kurie nuolatos kaltina “politiką” ir partijas 
dėl visų buvusiųjų Lietuvos respublikos nelaimių. Bet 
tikruma rodo visai ką kita.

Birželio mėnesio pabaigoje Kaune įvyko penktasis 
Lietuvos Kultūros Kongresas. Kada jisai pasibaigė, 
tai pirmininkas, prof. Augustaitis, pažymėjo, kad šių 
metų kongresas, buvo nepalyginti mažesnis už pereitąjį 
kongresą, kuris įvyko 1926 m.: pereitam kongrese, sa
ko jisai, buvo pilnutėlis Valstybės teatras ir kitą dieną 
Universiteto salė dalyvių, o šiemet vos virš 100 asmenų.

“Darbo Balsas”, rašydamas apie šių metų kultūros 
kongresą, pastebi dar, kad valdžia dariusi trukdymų jo 
sušaukymui. Kultūros Taryba ilgai negalėjusi gauti 
leidimo, todėl, pagaliau, ji turėjusi pasitenkinti men
komis “Varpo” salės patalpomis.

Taigi netiesa, kad valdžia, kuri slopina politiką, 
padeda kultūriniam krašto kilimui. Ji slopina viską. 
Apšvieta diktatoriams gal būt yra dar baisesnis daik
tas, negu politinės partijos.

So. Bostono klerikalų “Darbi
ninkas” šitaip rašo apie Angli
jos socialistinę Darbo Partijų, 
kuri po rinkimų į parlamentų 
paėmė į savo rankas valdžių:

“Reikia žinoti, kad Angli
joj ne vien darbo žmonės su
daro Darbiečių partijų. Jon 
ineina visi darbo vadai ir už- 
vaizdos (? “N.” Red.); visi 
(?) profesijonalai— advoka
tai, .gydytojai; jie turi tūks
tančius universiteto studen
tų (?),—žodžiu, petys į petį 
stoja darban visi gyvenimo 
sluoksniai, kad tik nusikra
čius turtuolių-aristokratų val
džios. Nestebėtina tatai, kad 
Darbiečiai laimėjo, nes jų pu
sėn pasviro Anglijos visuo
menė. Ir tie Darbiečiai nėra 
nė bolševikai nė socijalistai 
(! “N.” Red.), jiems rupi tik 

. žmonių gerbūvis, nepaisant 
jokių nusisvajojtįsių teorijų.” 
--a šv. Juozapo sąjungos or

ganas prišnekėjo daug niekų. 
Tiesa, kad Anglijos Darbo Par
tija susideda ne vien tik iš fab
rikų ir kasyklų darbininkų; į 
ja įeina taip pat ir daug pro
tinio darbo atstovų —rašytojų, 
daktarų, advokatų ir t.t. Bet 
kad visi profesionalai-inteligen- 
tai butų prisidėję prie Darbo 
Partijos, tai yra tuščia pasaka. 
Tokių dalykų dar nė su viena 
politine partija pasaulyje nėra

Dar karas neprasidėjo, o ko
munistų laikraštis jau piešia 
sovietų kariuomenės “perga
les”. Kų gi jisai rašytų, jeigu 
tikrai kiltų karas ir bolševikai 
nugalėtų kinus?

O dėl ko rusai pykstasi su ki
nais? Juk tiktai dėl geležinke
lio, kuris buvo carizmo pastaty
tas kinų žemėje. Tai yra aiškus 
imperializmo pavyzdys.

Kai Amerikos kapitalistai, in
vestavę savo pinigus Meksiko
je, ima pyktis su Meksikos val
džia, ir Amerikos valdžia grū
moja karu meksikiečiams, gin
dama savo kapitalistų interesus 
svetimoje šalyje, tai bolševikų 
spauda rėkia, jogei tokia Ame
rikos politika esanti imperialis- 
tiška. Bet kuo principe skiria
si dabartinis konfliktas tarpe 
Rusijos ir Kinijos? Ar čia taip 
pat nėra rusų lindimas į sveti
mų šalį ir bandymas apginti in
vestuotų toje šalyje kapitalų 
reikalus ?

Tas faktas, kad Meksikoje in
vestuojama privitiniai kapitalai, 
o Kinijoje įdėjo į geležinkelį 
pinigus (pasiskolintus iš Fran
ci jos bankininkų) caro valdžia, 
nepadaro dalykų nė kiek geres
niu.

Remdami' šitame Tolimųjų 
Rytų konflikte sovietų valdžios 
pusę, komunistai stoja už im
perializmų.

vių, tebegyvenančių Prūsuose, 
šiandien dar neatgavo savo kal
bos teisių, nei mokyklų,ir yra 
Vokietijos Rytprūsių naciona
listų politikos pasmerkti išny
kimui. Tik šiomis dienomis 
skaitome vieninteliame jų laik
raštyje “Naujas 
vis” raštą įteiktą 
kajai valdžiai:

“Tilžė, Gegužes

Tilžės
Prūsų

Kelei- 
vokiš-

1929.
Mes žemiau pasirašę prašome 

leidimo Tilžėje įsteigti Lietuvių 
Kalbos Kursus.

29 d

kariuomenė prie Lohgohr buvo 
nugalėta ir “vandennesis” Habi- 
bulah sėdi savo užgrobtame 
soste, nors gyventojai jo nebe- 
kenčia. Generolas Nadir Khan, 
kurs buvo įgaliotas atimti sos
tų dėl Amanullah, pats dabar 
pasiskelbė karalium. Tvarkos 
niekas nebesuvaiko. Smulkieji 
valdovu kai atgavo sau autono
mijų, nėra daugiau autoriteto, 
kas sutvarkytų netvarka.

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

SAVO VAISTŲ NEMĖGSTA

Tuo, kad Darbo Partijoje yra 
ne tik darbininkų, bet ir inte
ligentų, ji visiškai nesiskiria 
nuo kitų šalių socialistinių par
tijų. Vokietijoje, sakysime, pas 
socialdemokratus inteligentų la
bai daug. Taip pat ir Lietuvo
je, ir Amerikoje, ir
klerikalams šiandie rupi paro
dyti, kad Anglijos

kitur. Bet

PRŪSŲ LIETUVIAI REIKA
LAUJA SAVO TEISIŲ

Daugelis dar nū nežino, kad 
telios dešimts tūkstančių lietu-

1. Kursai bus laikomi Aukš
tojoj gatvėj, No. 38, I.

2. Kursuose dalyvauja 21 kū
dikis iki 14 metų amžiaus.

3. Pamokų laikas nustatytas 
4 valandos savaitėje.

4. Mokslo • programa tokia: 
a) Lietuviškas kalbėjimas pa
gal Berlitz systemų, b) Skaity
mas ir gražus ištarimas lengvų 
lietuviškų skaitymų, c) Giedo
jimas lietuvišku balęų (dainų) 
ir žaidimas 
žaislų.

5. Kursų 
viškų tėvų
grynai lietuviškai kalbėti, ka
dangi kūdikiai vokiškose mo
kyklose tam neturi progos.

6. Kursus rengia “Vokietijos 
Lietuvių Susivienijimas”, įra
šyta draugija Tilžėje.

Vokietijos Lietuvių Susivie
nijimas turi tiems kursams 
vesti tinkamų asmenį.

Su pagarba
Wilhelm Matschulat

Vokietijos Lietuvių Susivie
nijimo Įraš.Draug.”

tautiškų lietuviškų

tikslas yra: Lietu- 
kudikius mokinti

TURKIJA. — Įvedimas euro- 
piško rašto Turkijoj laikinai 
labai sumažino laikraščių skai
tymą. Daugely vietų net per 
pusę. Smarkios nacionalistiš
kos reformos Turkiją daro ne
bepažįstama, nes ir pavardės 
keičiamos ir vietų pavadinimai, 
ir gatvės turkinama, taip kad 
svetimtautis nebegali Turkijoj 
susivokti. Agitacija prieš sve
timtaučius vis aštresnė. Žadama 
įvesti moterims teisė balsuoti 
į savivaldybes renkant. Kon
stantinopoly susidarė įtakingų 
turkų lyga su tikslu išvaryti iš 
Turkijos krikščionių misijonie- 
rius.

Tėmykite
1) APDRAUDA (lusurancet Nuo 
Ugnie*, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

Trumpa Pasaulio įvykių Apžvalga

Sovietų valdžia atmetė Franci jos užsienių reikalų 
ministerio Briand’o pasisiūlymą tarpininkauti rusų-kinų 
ginče. Ji sako, kad kinai turį prima sugrąžinti Rusijai 
pagrobtąjį Rytų Kinų geležinkelį, tik tada busią galima 

kalbėti apie derybas.
Bet ar bolševikai nėra pagrobę visų įmonių, kurios 

buvo kitąsyk Rusijoje įsteigtos amerikonų, francuzų, 
belgų, ąnglų ir kitų šalių piliečių pinigais? Ar sovietų 
valdžia neatsisakė atmokėti paskolų bonus užsienių kre
ditoriams?

Jeigu Maskvos diktatoriai nerespektuoja kitų nuo
savybių, tai kuo remdamiesi jie reikalauja, kad butų 
gerbiama jų nuosavybė?

Bolševikiški “komunistai”, matyt, laikosi taisyklės: 
Kas tavo, tai mano, o kas mano, tai ne tavo. Šitokį 
“komunizmą” praktikuoja visi vagys ir banditai.

ŠALYS, KUR NĖRA SENATVĖS PENSIJŲ

Kongresmanas Hamilton Fish, Jr., pareiškė, kad 
pasaulyje šiandie pasilikę tik trys kraštai, kurie neturį 
tokios ar kitokios senatvės pensijų sistemos. Tie kraš
tai tai—Kinai, Indija ir Amerikos Jungtinės Valstijos.

New Yorko kongresmanas, žinoma, padarė klaidą, 
nes senavės pensijų įstatymo dar nėra ir Lietuvoje.

Blogiausia betgi tuo atžvilgiu atrodo Amerika. 
Turtingiausia šalis, o visai nesirūpina savo pasenusių 
darbininkų likimu. Jei Amerikos darbininkas, netekęs 
jėgų pelnyti sau duoną dirbtuvėje, neturi giminių, kurie 
galėtų jį sušelpti, tai vienintelė jo prieglauda — pavar
gėlių namai.

Del to yra dalinai kalti patys Amerikos darbininkai, 
kurie yra taip “smart”, kad laiko per žemu sau daiktu 
organizuotis politiškai ir kovot už savo reikalus.

ATAKA PRIEŠ SPAUDOS LAISVĘ

Du laikraščio redaktoriai Clevelande tapo nubausti 
už ‘‘teismo paniekinimą” 30 dienų kalėjimo ir piniginė
mis pabaudomis tik dėl to, kad jų redaguojamas laik
raštis pakritikavo teisėją, kuris davė “indžionkseną” 
prieš šerifą, norėjusį sustabdyti laižybas tlenktynėse. 
Prieš teisėjo sprendimą paduota apeliacija aukštesniam 
teismui.

Redaktorius šiame atsitikime yra buvęs karo sek
retorius prezidento Wilsono kabinete, Newton D. Baker, 

Spaudos laisvės varžymai Amerikoje prasidėjo ypa
tingai nuo didžiojo karo laikų, ir VVilsono administra
cija daugiausia tuo nusikalto, — nors Wilsonas sakėsi 
kovojęs už viso pasaulio “demokratijos” išlaikymą. Jo 
ministeris Baker tuomet neprotestavo prieš despotišką 
valdžios apsiėjimą su spauda. į

socialistai 
esą visai kitoki, negu kitų ša
lių socialistai. Mat, socialistai 
Anglijoje jau yra taip galingi, 
kad j jų rankas pateko vai- 

džia, tai dabar klerikalams, ku- 
rie visuomet socialistus šmei
žia, ne taip lengva skelbti viso
kias nesąmones apie tos šalies 
socialistus. Ir jie bando įti
kinti publiką, kad Anglijos dar
biečiai esą visai nepanašus į ki
tų šalių socialistus. Darbiečiai, 
girdi, esą net ne socialistai, o 
tik taip sau geri žmonės, kurie 
rūpinasi viso krašto gerbūviu!

So. \Bostono “Darbininkas” 
ignoruoja net tą faktą, kad An
glijos darbiečių vadas Hender- 
son (dabartinis Anglijos užsie
nio reikalų ministeris) iki pat 
įėjimo į valdžią buvo socialistų 
Internacionalo pirmininkais, t. y. 
viso

GREKIJA. — Naujoj Greki- 
jos konstitucijos istorijoj jau
čiama stipri tendencija steigti 
vienų rūmų, o ne dviejų rūmų 
parlamentą. Tokią tvarką Gre- 
kija jau turėjo nuo 1844 ligi 
1862 m. Bet dabartinė konsti
tucija numato dviejų rūmų: at
stovų rūmų ir senato. Senato 
atstovams konstitucija suteikė 

10 metų terminą. — Prasidėjo 
aštri kompeticija tarpe Greki- 
jos ir Turkijos dėl laivu užpir
kimo: Turkijos kemalistai už
sipirko kelis karo laivus Itali
joj, Grekija kad nepasilikti, 
tuojau užsisakė Francuzijoj.

baltėj ir Pabaltos — Latvijos 
prezidento Žemgalio vizitas 
Švedijon rodo tų šalių stiprią 
susiartinimo idėją. Kalbama 
apie panaikinimą vizų tarpe 
Švedijos, Suomijos, Norvegijos 
ir Danijos. Geležies industri
ja Švedijoj išsivystė į vieną di
džiausių Europoj. Vienu mėne
siu išvežta milijonas tonų ge- 

ležies.

PALESTINA. — žydų kolo
nijos kad ir labai vargingai, bet 
su pasišventimu gaivina savo 
atgautųjų tėvynę. Dideli ne
vaisingos žemes plotai yra už
imti žydiškų komunistų, kuriė 
veda idealų komunos gyvenimų 
ir bendrai dirba laukus. Į kraš
tų vis ateina gana daug užsię- 
nio pinigų, daugiausia užsie
niuose gyvenančių žydų, šel
piančių Palestinos atstatymų. 
Pramone pradeda palengva at
gimti.

SYRIJA. — Francuzų kelis 
kartus bombarduotas Damasko 
miestas dabar, kad ir vargin
gai, atstatomas. Gyventojų ūpas 
labai kartus prieš franeuzus. 
Krašto valdžia intensyviai ge
rina ir stato naujus kelius. Da
maskas ir Beirutas, perplanuo
ti ir atsistato.

Lietuvos Laisves
Bonų

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą.
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

WAREHOUSE 
IŠPARDAVIMAS

pasaulio socialistų galva.

Už RAUDONĄJĮ 
IMPERIALIZMĄ

VENGRIJA. — Dabartinis 
Vengrijos premjeras ir valdo
vas Bethlen nustebino kai ką 
pareikšdamas, kad Vengrija 
nenurimsianti, kol neatsiimsian- 
ti jai atimtas provincijas. Ka
raliaus Vengrijai atstatymo rei
kalu Bethlen pasakė, kad kol 
admirolas Horthy valdo ir glo
boja karališką karūną, tol ka
raliaus dar nei reikte nereikia. 
Kunigaikštis Andrassy prieš 
mirdamas parlamentui 
kęs, kad .karalius 
skubiai reikalingas ir turi 
gautas nieko nelaukiant.

i pareiš- 
Vengrijai 

būti

šalis

KultūrosNORVEGIJA.
Istorijos Institutas rengia para
šyti Norvegų valstiečių istori
ja. Norvegų valstiečiai ilgus 
šimtmečius turį pasilaikę daug 
ypatybių neberandamų kitose 
šalyse, ir pastarais dešimtme
čiais įvykę pas juos daug kri
zių. Svetimas kapitalas smar
kiai veržiasi į Norvegijos pra
monę.

ki- 
or- 
ži-

‘“Laisve”, kaip ir kiti komu
nistų laikraščiai, dabar gvoltu 
rėkia, kad Kinų “imperialistai” 
užpuolę sovietų Rusiją, ir šau
kia darbininkus protestuoti. 
Bet tuo pačiu laiku tie laikraš
čiai su pasigėrėjimu rašo, kaip 
sovietų kariuomenė “muša” 
nūs. Brooklyno maskvinis 
ganas, pav. skelbia tokias 
nias:

“Sovietų kariuomenė išmu
šė chinus militaristus iš dvie
jų miestelių, Manchuli, 10 
mylių nuo rubežiaus Mandžu- 
rijoj, ir iš Pograničnaja mies
telio, stovinčio -ties pat Mand- 
žurijos siena...

“Kiti pranešimai skelbia, 
kad Sovietų karo laivai arti
nasi prie San-Fen-Ho, 20 my
lių į pietus nuo Pograničnaja, 
Japonų juroje, ir kad chinai 
deda povandenines bombas 
tose vietose, kur mano, kad 
sovietiniai laivai turės plauk
ti.

“Chinijos vyriausybė pra
neša, kad Rraudonoji Armija 
atakavo suvienytas caristų 
rusų baltgvardiečių ir chinų 
spėkas ties Pograničnaja, 
ties rytiniu galu minėto gelž- 
kelio...”

LENKIJA. — Nors ši 
yra Mažosios Entantės narys, 
tačiau ji vis pasilieka Francu- 
zijos pastumdėlė. Dar daugiau: 
Francuzija nesenai įžeidė Len
kijos “garbę”, nepakviesdama 
jos į derybas dėl Reino krašto 
paliuosavimo. Lenkija jaučiasi 
užsigavus! ir jau pastebima jos 
linkimas į Italijos pusę, ir pa
sidavimas Romos įtakai. Len
kija tuomi norinti parodyti, kad 
ir ji tur “Bekboną”, bet fakti- 
nai ji iš vienos įtakos metasi 
į daug blogesnę įtaką.

ŠVEDIJA. — Radikalė spau
da nusako konservatorių admi
rolo Arvid Lindmano vyriausy
bei krizį. . Smarkios atakos 
daromos ant valdžios dėl jos 
bankų politikos ir militarizmo. 
Valdžia pradėjo praktikuoti vai
kų drilinimą karo muštro mo
kyklose ir princas Karolis išsi
reiškė, kad esą reikia Švedijai 
sustiprinti “apsaugą”, į kurią 
net moterys turinčios pareiti. 
Tuo tarpu kairieji reikalauja 
Švediją 'pasekti Danijos pavyz
džiu ir eiti prie nusiginklavimo.

Karaliaus Gustavo vizitas Pa-ldir Khano atgauti sostą, bet jo

omMw

IRAQ. —Santykiai tarpe Ira- 
<|o ir Persijos žymiai pasitaisė. 
Net orlaivių susisiekimo linija 
įvesta tarpe sostinių Teherano 

ir Bagdado. Taip pats įveda
mas telegrafas ir telefonas.

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianu — nau
ju ir mažai vartotu, paimtu atgal 
iš žmonių už skolr

Dynamic, 
už

MAJESTIC 8 tūbų, 
gražus kabinetas,

$95.00

SUOMIJA (FINLANDIJA). 
—Ši šalis 1926 metais įvedė 
metodų ištirti protiškai nesvei
kųjų ir epileptikų sterilizavimo 
reikalų. Tam tikras komitetas 
ištyrė ir jau paruoštas įstaty
mo sumanymas, kurs bus grei
tu laiku įneštas į parlamentų. 
Sumanymas siūlo visiškai ste
rilizuoti visus, kurie mediciniš
ku ištyrimu pasirodys netinka
mi būti tėvais.

DANIJA. — Pereitais balan
džio rinkimais 52% balsų teko 
Socialistams ir Radikalams, ku
rie ėjo už programą visuotino 
nusiginklavimo. Premjeras 
Stauning, socialistas, kuriam 
tenka tas nusigįnklavimo pla
nas dabar pravesti, išdėstė pla
ną, kad visa apsauga bus su
mažinta ant 2000 vyrų, kurie 
bus žinioje nebe generolo, o di
rektoriaus. Karo ir Laivyno 
ministerijos bus panaikintos, ir 
apsaugos departamentas pri
klausys ministeriui pirmininkui. 
Aficieriai bus kiek galima su
artinti savo forma su civiliais 
valdininkais. “Danija tuo paro
dys pavyzdį kitoms valstybėms, 
kaip reikia ir' galima yra nusi
ginkluoti, ir tuo pačiu paliuo- 
suos šalį nuo amžinos naštos 
ir duos progos kultūriškai au
kščiau kilti”, išsireiškė Stau- 
ningas.

PERSIJA. — Gegužės mėne
sy įvyko daug neramumų ir su
kilimų Persijos vakaruose. Kal
tinama bolševikai agitatoriai, 
bet dar daugiau nerimo prida
rė Afganistano dezertyrai ir vi
sokios vietinės musulmonų fa
natikų gaujos, sukilusios prieš 
įvedimų vakarų Europos refor
mų. Ypatingai persai priešina
si įvedimui skrybėlių vietoj 
jermulkų.

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

2.

3.

4.

b.
6.
7.
8.

perspėjimai 

perspėjimai 

perspėjimai

ren-
ren-

ren-

ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams. 
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
Gaukit apdrauda pigesne kaina.
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupe advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

$3

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kunonus The Landlors Association 
ofisejairm rugsėjo 1, 1929, gaus na- 
rysws teises už $2.
Varias ....................................................
Adresas ..................................................

City of Chicago Landlords
• • Association

4650-52 So. Ashland Av.

AFGANISTANAS. — Kara-f 
liūs Amanullah šį pavasarį jau h 
tikėjosi su pagelba generolo Na-}

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAiL Už OLSELIO 

KAINA.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

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

$200.00 už

S49.00
FADA A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už

S49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas, už
S49.00

RADIOLA, nereikia nieko 
104 Dynamic 

Speeker, 12 tūbų už

S79.00
BRUNSWICK A. C. Gražus Ra

dio už
£*79.00

ATVVATER KENT Mod. 30. Gra
žus kabinetas su viskuo už

S39.00
VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina 

$335.00 už
_ $79.00

R.
daugiau pirkt,

(

GROJIKUS PIANAS Gulbransen 
vertas $600.00 už 

S 125.00
KIMBALL PIANAS vertas $700.00 

už

$165.00’
Naujas Grojiklis 

$650.00 už
$195.00

GALIMA PIRKTI IR ANT 
LENGVU IŠMOKĖJIMU

STORAGE AND 
FACTORY SALES

3343 So. Halsted St.

SMITU vertat

Storage atdara tiktai po pietų 
iki 9 vai. vakaro.

Seredomis ir Pėtnyčiomis 
iki 6 vai. vakaro.



Trečiadienis, Liepos 24, ’29

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Inžinieriui p. B. Si- 
mokaičiui gerai se

kasi vakacijose
P-nas Simokaitis vienam ge

ram savo draugui rašo pasek
mes vakacijų įvairiose aplanky
tose kolonijose. Detroite buvę 
smagu, nes Dr. Jonikaitis ir 
adv. Uvikas jį draugiškai ir 
vaišingai priėmę. 16 d. liepos 
rašo iš Montreal, Canada, gir
di, miestas esųs franeuzų kul
tūros; alus geras, o kitkas dar 
geresnis. Scheneclady, N. Y. 
aplankęs General E. Co. fabri
kų, daug įvairybių ten randa
ma. Pakeliui vyksta į Albany, 
N. Y., iš čia į Worcester, Mass. 
ir Bostoną.

Good luck. —Aras

North Side
SLA. 226 kuopa rengiasi 

prie gražaus ir draugiško išva
žiavimo į Jeffersono girią atei
nančiam septintadieny, liepos | 
28 d. Rengimo komisija, k u vi 
susideda iš Dr. Montvido, K. J.| 
Semaškos ir J. Kaulino, jie sa
ko, jog turėsime good times.

SLA. nariai-rės rengkimės 
prie šio kuopos išvažiavimo. Į 
Dalyvaukime visi kas tik ga
lime. — Narys.

Lietuviškų Spulki- 
ninkų Lygos išva

žiavimas
Lietuvių Statymo ir Skoli

nimo Bendrovių Illinois Lyga 
nutarė surengti visiems tos Ly
gos nariams ir pavieniams še- 
rininkams didžiulį išvažiavimą, 
“basket pienie”, liepos 28 d. 
Grigo farmoje. Kviečia visus 
narius ir šėrininkus.

Nuvažiuoti galima šitokiu bil
du. Paimkite Archer Avė. iki 
Summit, o nuo Summit pasisu
kite į dešinę ir važiuokite iki 
Route 1. Paskui paėmę tą 
kelią važiuokite tol, kolei dava- 
žiuosite rubežių tarpe Du Page 
ir Wills County. Privažiavę tą 
rubežių rasite iškabas šitokios 
įtalpos: “End Du Page County, 
begins VVills County”, iki pirmo 
kelio “gravel road” ir pasisu
kite po kairei, tuomet 5 blokai | 
iki Grigo farmos.

Nedėlioję, liepos 28, 1929 m. 
apie 9 valandą ryto, kolonijos 
susirinks sekančiai:

Town of Lake, prie 46th ir 
Paulina St.

West Side, prie Meldažio sve
tainės.

Bridgeport, ant 33rd ir Hal
sted Sts.

Brighton Park, ant 44th St. 
ir Fairfield Avė.

18th St., ant 18th ir Union 
Avė.

Marquette Park ant 69th St.
ir Artesian Avė.

Cicero ant 15th St. ir 49th 
Ct.

North Side, prie Wabansia 
ir Marshfield Avės.

Roseland, prie 107th St. ir 
Michigan Avė.
iš kurių vietų bus tam tikri pa
lydovai, kurie susirinkusiems Į 
parodys kelią.

Burnside
■

Dažnai pasirodo korespon
dencijos apie 63 kp. SLA. su
sirinkimus ir veikimus. Tose, 
korespondencijose mažai būna, 
teisybės. Tame ne kaltos Nau
jienos nei redaktorius, bet ir 
pačiam korespondentui garbės! 
nedaro. Pas mus atsirado vie
nas žmogus. Kad buvus visiem: 
priešingu, jam pasirodo, jog 63į 
kp. nariai visi bolševikai ir ga
na, ir štai šitie baisus “bolševi
kai” susirinkime 7 d. vas.. 1929j 
m. nutaria atsimesti nuo prieš-1 
fašistinės Tarybos, ir aukoja, 
$10 dėl Dėdės Šerno paminklo.

Na, ir manote, kad tam žmo
gui patiko toks nutarimas? Na! 
Žiūrėkite, Naujienų No. 47 ko- 
resp. iš Burnsidės rašoma, kad 
“bolševikams galvos apsisuko, 
kad tokius nutarimus pravedė”.

Labai teisingai Naujienų Re
dakcija patėmija, “kad tai ne 
bolševikų, bet rimtų narių nu
tarimai.”

Toliaus Naujienų No. 125 
rašoma, “kad 63 kp. SLA. susi
rinkime, kuopos valdyba pas
kelbusi kokį ten dekretą, kad 
priverstinai kiekvienas narys 
imtų išvažiavimo tikėtus už 
vieną dolerį. Ištikrųjų buvo 
taip: tas žmogus, kuris viskam 
visiems ir pats sau priešinas, 
davė įnešimą, kad po prievar
ta kiekvienas narys turėtų pa
imti išvažiavimo tikėtus už $1. 
O įnešimas buvo paremtas ir 
po apkalbėjimui nutarta ir pie
šėjas apsiėmė už komitetą su
rengimui minimo išvažiavimo, 
bet vėliaus atsisakė iš komite
to.

Įnešėjas manė, kad tai bus 
didelis pasipriešinimas. Maty
damas, kad nutarta be pasiprie
šinimo, tada jau jis pats tam 
dalykui priešinasi, nors pats ir 
buvo sumanytojas ir įnešėjas. 
Ar ne gražus pasielgimas? Bim 
tesni nariai suprato, kad čia 
norėta suklaidinti nekurtuos 
narius, o ypatingai nelankan
čius susirinkimų, sekančiame 
susirinkime atmetė priverstiną 
narių mokėjimą po vieną dole
rį už išvažiavimo tikietą.

Toliau rašoma, “kad vienas 
narys norėjęs skaityti kores
pondenciją iš Vilnies, bet pir
mininkas neleido.” Ir čia ne-
gerai, bet jeigu butų skaityta 
korespondencija iš Vilnies, bu
tų ir negerai. Toliaus rašoma 
“jau yra į gilias smalos privir
ta, tik nežinia kam teks su
valgyti.” Tas žmogus norėtų 
smalos privirti gal ir deguto ir 
63 k p. SLA. ir jame nuskan
dinti, bet tą žmogelį visi žino 
niekas atydos ne atkreipia į jo 
visokius prasimanymus, o 63 
kp. SLA. gana sparčiai auga 
nariais.

Ant galo, matydamas, kad 
be jo pagalbos 63 kp. atsimetė 
nuo priešfašistinės Tarybos ir 
aukoja geriems tikslams kaip 
Šerno paminklui ir jau kuopos 
susirinkimai tapo ramus, nes 
tas žmogus neturi su kuo truk- 
šmauti, tas žmogelis neturėda
mas ką veikti, sumanė atskelti 
dalį 63 kp. narių, renka para
šus per namus ir dirbtuvėje, 
sako surinkęs porą desėtkų pa
rašų iš narių nesilankančių su
sirinkimuose, kurie nežino ka 
me dalykas. Laimingos kelio
nės!' 63 kp. darbuotojai nepa
vydi sutverti kuopą ir gauti 
džiabą už pisorių, bet aiškiai 
žinoma, ilgai gyvuoti su ta sa
vo kuopa negalėsite, nes dirb- 

j ti naudingą darbą nenorite ir 
nmokate, tik mokate ant dar
biu tojų užsipuldinėti, o pasitai
syti vargiai galėsite, nurodo, 
kad liga neišgydoma.

“Naujienų” No. 168 kores
pondencija iš Burnsidės tokių 
niekniekių prirašyta apie ‘ku
riuos ne apsimoka atsakinėti. 
Susirinkimas 63 kp. 2 d. lie
pos buvo visai ramus, jokių 
trukšmy nebuvo, taip pat jo
kios “proletarų diktatūros” ne
buvo. Nutarta išvažiavimas ne 
kokių ten komisarų naudai.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų I 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų j 
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bet y kuopos naudai. Rašytojas 
korespondencijos nebuvo susi
rinkime ir rašydamas visokius 
niekus nieko jau nenugąsdino. 
Mat įėjo paprotys gąsdinti vi
sus bolševikais, kur jų arba 
visai nėra arba jeigu ir yra— 
mažai ką reiškia.

—Burnsidietis

Bridgeportas

Stasys; Valančius, žinomas vi
suomenės darbuotojas, dabar 
užėmė manadžėriau® vietą Jos. 
F. Budriko krautuvėj, 3417 So.

Halsted Street .

Chicagos lietuviai turi nema
ža gabių ir sumanių biznierių. 
Čia butų sunku juos visus su
minėti.

Stasys Valančius, jau nuo se
nai žinomas visuomenes darbuo* 
tojas, kuris per daug metų dar
bavosi Universal State Banke, 
kaipo kasierius ir manadžeris 
Užsienių Reikalų Departmente, 
o paskutinius tris metus dirbo 
Western ir Southern Life In
surance Co. kaipo Assistant 
Superintendent. Liepos 8 dieną 
atsisakė iš tos vietos ir stojo 
dirbti pas Jos. F. Budrik, Ine., 
3417 So. Halsted St. muzikalių 
instrumentų ir Radio krautu
vėj, kaipo manadžeris.

O kaip žinia, Jos. F. Budrik, 
Ine. muzikalių instrumentų, Ra
dio, Pianų yra viena di
džiausiu lietuviu krautuvių t v C

Amerikoje. Vedėjai tvirti
na, kad šiais metais, pa
didinus skaičių darbininkų, 
tikisi pasiekti pusė miliono do
lerių vertės apyvartos.

Ar galima tai padaryti? Nė
ra abejones, kad galima. Jos. 
F. Budrikas ir iki šiol darė di
delį biznį, o dabar kuomet jo 
krautuvėj pradėjo darbuotis 
toks gabus ir sumanus mana
džeris, suprantama, kad biznis 
dar labiau padidės, o žmonėms 
bus suteiktas mandagus ir tin
kamas patarnavimas. — r.

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

JONAS BAKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 diena, 3:30 valanda, 
1929 m., sulaukęs 75 metų am
žiaus, gimęs Jurbarko parapi
joj, Jurbanko mieste. Paliko di
deliame nubudime 3 dukteris— 
Rozalija Vitkienę, Marijoną 
Ramonienę ir Antaniną Maciu- 
kevičienę ir 3 žentus — Augus
tinas, Antanas ir Antanas ir 7 
anūkai ir giminės, Lietuvoj mo
terį Moniką ir 2 dukteris — 
Oną ir Jozefą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 9226 Ellis Avė., 
Burnside, II.

Laidotuvės įvyks liepos 25 
' dieną, 9 A. M. iš namų į šv. 
’ Jokimo parapijos bažnyčia, ku

rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Bakaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami^ da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti) 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Dukterys, Žentai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

NAUJIENOS, CHčggO, UI.

_______ Grabo riai _____ _
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, DI.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

, \

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

Telefonas
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
*8757 Houston Avė.

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

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
Erie grabų iŠdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St.
Tet Victory 4088

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

visose Chica
gos dalyse ir 
■ priemiesčiuo
se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4424 So Rockvell St.
Virginia 1290

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys t ftiaurę nuo olevatorio. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro. 

Nedaliomis Iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHE 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę 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 tO iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
>Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 0487 ..........
1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenvvood 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 

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

, Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Renublic 7868 
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
• GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 
Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.

Tel. Brunswick 0624
Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal atitarti 
-- o-------- 1

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 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. Nedėk 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:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

______ ___ 5

jyairųsĮ.^ydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tek Fairfax 6353

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

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 vak kiekvieną 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vak 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tek • Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
* Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek Hyde Park 3395 

johnTborden . 
(Jonas Bag-džiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 VVcst 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 

vTw. 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 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vąk.
Local Office; 1900 S. Union A’-e. 

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vak vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nauji bungalow N. W 
Side

Broliai Catino, 6742 Belmont 
avė., ruošia naują projektą Nor- 
man R. Dietz namams statyti. 
Mr. Victor Catino yra labai pla
čiai žinomas West Sidėj. Jis yra 
tiesioginis tokiiį narni) parda
vėjas. Tokie bungalow yra sta
tomi po griešta priežiūra ir ne
turi methyl chlorid savo elek
triškuose refrižeratoriuose. Bū
dami puikaus statymo, tie bun- 
galow papuoš visą North West 
Side nauju arkitekturos desai- 
nu.

25 dienas Soldiers Field įvyks 
aštuntoji metinė Policijos Lau
ko diena.

Bus demonstruojami pamati
niai atletikos mankštinimai, šo
kimai, bėgimai romėniškos lenk
tynės ir raitųjų figūros. Bus 
polo geimas ant motorciklių, 
įvairi fizinė gimnastika ir tt.

Pasižymėjusiems policistams 
bus duodamos įvairios dovanos. 
Visas pelnas skiriamas nuken- 
tejusių ir žuvusių policininkų 
našlėms ir našlaičiams.

Loft, Ine., stakas yra labai 
tvirtas

New York Biržoje.
Daugiau kaip 15,00 Šerų parduota 

vakar ir kainos jų kįla. Užsakykit 
savo brokeriui arba bankieriui nu
pirkti jums šito stako markete. Tai 
bus geriausias investmentas, kuri jus 
esate kuomet nors padare. Loft di
dina skaičių >savo krautuvių visoj 
šaly. Ir netik didina skaičių sal
dainiu krautuvių, bet platina taipgi 
restaurantų biznį. Ši pagarsėjusi 
biznio ištaiga dabar yra vadovauja
ma Alfred R. Miller’io, prezidento, 
kuris užima vieną pirmaeilių vietų 
pasekmingų Amerikos biznierių tar
pe. Jus, kaip šėrininkas galėsit di
džiuotis matydami, ką gali atsiekti 
p. Miller ir jo talkininkai šios biz
nio įstaigos interesuose.
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educatioaal 
Mokyklos

Financial
FinansaLPaskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Kaip Skandinavai ruo 
šias pasaulio parodai Barberis Melrose

Gengsterius fotogra 
fuoja bončiais

Jungtinis Skandinavų komi
tetas prisiruošimui pasaulio pa
rodai 1933 m. žada 
zuoti didžią Skandinavijos 
vaitę Chicagoj 
Bendrai 
švedai, 
miai, ir 
jungtinį 
ninku,
mis sukvies visų 
ganizacijų konferencijas, 
drai virš 300.000 
klauso tam Skandinavų
vienijimui. — Negirdėti, 
baltijos 
daryti, 
viai ?

suorgani- 
sn- 

laike parodos. 
Skandinavai daly vau ja-
Norvegai, 
Islandija, 
chorą iš 
Norvegai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas. 

• I

2281

Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”West

Tel. Armitage 1199 
—O-

nuo

ATOSTOGOS
birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Chicagos policija mėgsta fo
tografijas, ir įvedė madą susi
rinkti visų savo gengsterių, ra- 
keterių, gunmenų, hodlumų, 
banditų, hy-jakerių ir kt. ir kt. 
fotografijų albumą. Tam tik
slui naujausiais 
aparatais 
nuo ištisų 
tik juos 
tai. Tokie
dėsią išstudijuoti kriminalistų 
psychologiją, bet tai jau bus 
praktiški jų natūraliam gyve
nimui ir jų kompanijonams pa
žinti.

Danai, Suo- 
Švedai turės 

5000 daini- 
tomis dieno- 
norvegų or- 

Ben-
žmonių pri- 

susi-

pagerintais 
daromos nuotraukos 
banditų gengių, kur 

užklumpa nepastebė- 
paveikslai ne tik pa-

valstybėlės ką mano 
Latviai, Estai, Lietu-

Chicago žada dar 
plėstis

80 m. senis ima iš 
, čios divorsą

pa-

Gyvenę gana laimingai 40 
metų ženoti senis Benjamin 
Harris, jau 80 metų amžiaus, 
užsigeidė gauti divorsą nuo sa
vo senės Saros, 76 metų am
žiaus. Priežastis esanti koks tai 
pačios negerumas, parodytas 
apie 2 metai atgal.

Dingo 900 galionų 
spirito

Prohibicijos “sausinusieji” 
agentai vežė iš Pekin, III. i Chi
cago viso 150 mylių kelio ma
tyt suareštuotą spiritą, ir pa
kelėje dingo iš vagono 900 ga
lionų spirito, vertės apie $20,- 
000. Stebėtina, kad tame pat 
vagone buvę dar 3,000 galionų 
spirito neliesti.

Chicagos miestas ruošiasi 
prisitaikyti savo centralinei pa
dėčiai krašte, pirmoj eilėj ke
lių ir gatvių susisiekimo pageri
nimu. Dabar jau Chicago da
ro išvežimo ir įvežimo biznio 
$1,600,000,000. Kanada, kuri 
su Chicago labiausia prekiauja, 
steigia čionai savo 
ofisą. Visam Cook 
planuojama tobulinti 
(highvvay) sistemą, 
linija bus ypatingai 
plačiam susisiekimui 
gimui priemiesčių su 
atbulai. Roosevelt road gatve- 
karių linija bus padaryta į sub- 
way per pusantros mylios ilgio, 
kuris išeis į ežero pakraščio 
parką. Taip jau platinama ir 
tobulinama La Šalie gatvė tar
pe Kinzie ir Ohio gat., ir nuo 
Ohio ligi Linkoln parko. Grant 
Park stadiume bus įrengti pi
gus geri vieši koncertai plačiai 
publikai prieinami.

prekybos
County 

vieškelių 
Paežerių 

pritaikyta 
ir suj Lin
ce ntru ir

Mažunaitis valgė mun- 
šaininj sendvičiy

Pirmadienį karštis sie
kė 89

Pereitą panedėlį pavakariop 
kArštis Chicagoj pasiekė 89 laip
snių. Tai buvo bene šilčiausia 
diena šiemet. Antradienį trupu
ti lyg vėsėliau.

Viena knyga vertesnė 
už 6 Kelloggo paktus
Karo istorikas ir žurnalistas 

Krank H. Simonds pastebėjo 
apie naująją vokiečio kareivio 
knygą iš karo fronto “Nieko 
Nauja Vakarų Fronte”, saky
damas, kad toji knyga yra taip 
didis indėlis žmonijos argumen- 
tynan už taiką ir prieš karus, 
kad toji viena knyga yra ver
tesnė už 6 Kelloggo paktus.

Jonas Mažunaitis, 37 metų, 
tapo areštuotas už laikymą 
alaus flato prie 133 So. Green 
st. ir pasodintas Dės Plaines 
gatvės policijos kambary per
nakvoti. Naktį atėjo Mažunai- 
ti aplankyti jo draugai, Wil- 
liams Kutcke, 40 metų ir Fred 
Kline. 39 m. Jie atnešė Mažu- 
naičiui nepaprastai didelius sen- 
dvičius ir patys gavę leidimą 
suėję kartu su Mažunaičiu 
tuos sėndvičius valgė.

Tuo tarpu atėjęs vyresnis po
licininkas pamatė įtartinai di
delius sendvičius ir rado, kad 
tarp dviejų duonos riekių 
įdėtos plokščios munšaino 
kos. Tokiu budu abudu 
rieji samaritonai” irgi 
dinti.

buvo 
bon- 
“ge- 

paso-

KINIJA
Vargas su 60 storų na 

m u Chicagoj
Kada jau Cuneo vargsta, 

negaudamas iš Chicagos mie
sto ponų leidimo statyti 60 
aukštų namus ant Randolph ir 
Michigan gat. Miesto esanti se
nai priimta tvarka, kad galima 
statyt namus, kad ligi pirmųjų 
gzimsų nebūti) daugiau 40 sto
rų ir kad namas turėtų iš tri
jų šonų gatves.

Šimtai žmonių iš Amerikos 
ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

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

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

Policijos diena, Augus 
to 24 ir 25 d.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

Iš polic. headųuarters prane
ša, kad šio rugpiučio mėn. 24 ir

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

Park, III.
diuomi pranešu Melrose Park, 

Maywood ir Bellvvood lietuviams, 
kati aš atidariau lietuvišką Barbei’ 
Shop. Atsilankiusius stengsiuos 
kuogeriausiai užganėdinti. Gerai 
žinomas.

SAM UNDRAS,
1910 Lake St., 

Melrose Park, III.
----- o-----

Parduodam
Linus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURNITURE
COHEN

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

GARAGES

mes

2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce- 
mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS 
bT~pelech6wicz 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSK1 MUSIC SHOP 

914 Milwaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 864
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS 
alberT^T^anthony 

3129 W. 89th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash,' garažiai, siete
liai, etc.

Senos

SEWING MACHINES
wm7r6čhė

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų Čardžinimaa, taisymas.

CLASSIFIED ADSJ
Educational

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

Dr. C. Fėrraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS
Suit 600

Lyon & Healy Bldg
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena 
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Business Service
_______Biznio PatamavimaH______

GENERALINIS • 
KONTRAKTORIUS

Statau namus malus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
------ o-------

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

S. RAMANCIONIS, savininkaa 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

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

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui.
Abbott Plųmbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Aye. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

$280. Įrankius skolinam 
Taipgi plųmbing reikmenos.

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

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

Financial
Finansai-Paskoloa

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 .

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

MES DAROME 1. 2 ir 8 mergi
šius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MOR0IČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel* l^afayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
... — o--------

Be Komiso ir Išlaidų
Mei paskolinamą jums $100, $200 

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 

naujus 6 cil indeliu

Mali

dieną nuo 10 
pietų.

iš

Automobiles
’20
■27
•2K
•20
*25
’29
’27
’29

Doilgo Coupe 
Chandler Coach 
Pontlao Coupo 
Eb8cx ..... .. ..........
Dodgo Sedan .. 
Ebh<jx Sedane 
Oakland Landeau Sedan 
Ford — Tudor ...............

$150 
$205 
$400 
$550 

________  $160 
Dideliu nuleidimas, naujas 

" "__________ $395
$450 

McDERMOTT MOTOR SALES CO.

VIENAM IŠ

7130 So. Halsted St. 
Trlangle 9330

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus j| 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. 6 cyl. sedan $495 
1926 “ - -
1926 
1926 
1925

m. Dodge sedan ..........
m. Studebaker Coach 
m. Hudson Coach .... .
m. Buick Brougham

$245
$450
$195
$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.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BARGENAS. Tikras Khuvia Oriental kali- 
ras, 7-5x12 — $300; 0 Am. vvicker setas 
$25; 2 Am. Jac. Vėl. Parlorio setas $05; 7 
Am. valgomamjam riefiuto setas $36; kauras 
9x12 — $H4)0 ir aukAėiau; cedar skrynios, 
knygom Šėpos, komodos, lovos, 
ninės lovos, galiniai pečiai $5. 
krėslai $1. Grindžių Įtampos 
Gauger Furniture Co„ 541-43 
prie St. Lawrence Av. Atdara 
vergų ir Subatų vakarais.--------- 0-----------

$2: Dio-
Supami 

$2; Pianai. 
E. (JI St. 

Utarn., Ket-

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turimfe 

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

t 4809 W. Lake St.

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

MRS. WINNER, 
8228 Maryland Avė.,

Ist apartment, Phone Stewartl875

Partners Wanted

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernės biznį. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

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

Box 1088, 
1789 So. Hasted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras helperio 
(padėjėjo) darbui virtuvėje, 6810 So. 
Western Avė.

REIKALINGAS vyrėjas dienomis 
restauran.tui. Geras mokesnis, pasto
vus darbas. 4178 Archer Avė.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas prie keiksu. Atsišaukite, 10502 
Soj Michigan Avei

PARDAVIMUI arba mainymui 73 
akerių žemės, visi įtaisymai, ant 
upės kranto. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas mainys ant na
mo arba biznio. Priims lotus už 
pirmą įmokėjimą.

5 kambarių naujas mūrinis bun- 
galow išsimaino ant bile kokio biz
nio arba lotų. Perkapt reikia įmo
kėti $500.

4 pagyvenimų kampinis mūrinis 
namas. Parsiduoda su ar be biznio. 
Savininkas mainys ant farmos. Pri
ims lotus už pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO.
8352 So. Halsted St.

Yards 6751

Real Estate For Sale
Nąmąi-Žeroe Pardavimui

8 KAMBARIU 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- 
A C^C\QS r*viUTATT išvyksta i Šveicariją, ir turiCHlCAGOb Z Y M1A U- parduoti savo 6 ruimų muro namą 

! prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

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

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

ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 
REIKALINGI

LIETUVIAI SELSMONAS 
/ MANAŽER1S ]R
f SELSMONAI

Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po,akrą, V'z akro ir ketvir-i parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 

<adalį akro plotai taip pigiai, kaip viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
$600 lengvais išmokėjimais.

Pilniausias koperavimas, 
mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie į p. *
George Elmore.

H. W. ELMORE & CO

pro-
PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA 

Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
dviejų katalikišku bažnyčių, lietuvių

30x 125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai-

. . lūs namai ir flatų trobesiai. Tik 
Raipni-1 $2,5°0, verta $3,000. Dalis cash,

i.sa..an- likusius lengvais išmokėjimais.
Esbėy Realty Co.

Phone Graceland 1200 
3156 Lincoln Avė.

Room 348, 
29 S. LaSalle St.

Nepaprasta proga

Ofisas atdaras iki 8 vakare.
REIKALINGAS mechanikas i au

tomobilių taisymo įstaiga, turintis 
patyrimą ir gerą pažintį tarpe žmo
nių. Mid-West Auto Sale, 1713 W. 
35th St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedęs, unijistas. Už
laikymas ant vietos. 11146 South 
Wernon Avė., Commodore 2475.

Help Wanted—Femalą
Darbininkių Reikia

50 MOTERŲ reikalinga darbui va
karais valyti naują trobėsj, 5 va
landos dirbti, $15 savaitei. Užtikrin
ta vieta. Graham Employment agen- 
cy, 833 Milvvaukee Avė.

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

For Rent
STORAS RENRA1 ar pardavimui 

grosernė.
2646 W. 71 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI gasolino stotis ant 
Cottage Grove arti Marųuette Road. 
Gera vieta bizniui. Parsiduos bar- 
geno kaina. Del platesniu informaci
jų ‘kreipkitės —

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

Republic 5550

PARDAVIMUI soft drinks parlor 
su lunch ruimiu ir restoranu. 4756 
So. Western Avė.

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

PARSIDUODA 
cream, candies, 
notions, groceries, 
tabako ir kitokių 
nis išdirbtas per daugelį metų. Tirš
tai apgyventa lietuviais. Parduosiu 
vieną biznį arba kartu su namu. 
Namas fornesu šildomas,.. 6 kamba
riai užpakaly Storo dėl pragyveni
mo, 2 karu garažas.

Kas pirmas, tas laimės gerą biznį.

krautuvė, ice 
school supplies. 
cigarų, cigaretų, 

mažmožių. Biz-

Savininkas
2320 So. Leavitt St. 
Telephone Canal 3838 

Chicago, III.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

IEŠKAU MAŽOS FARMOS. Rate 
kokių 50 mylių aplink Chicagą ieš
kau pirkti 20 akrų ar mažesne far- 
ma ar mainyti ant namo Chicagoj.. 
Pageidaujama toki, kurioj butų įren
gimu vištų bizniui ir trucking. Tu
rintys tokia farmą atsiliepkite adre
su, 6829 Calumet avė., Chicago. Tel. 
Tyiangle 3176. Liga verčia apleisti 
miestą.

7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi
duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima 
greitai 
daugiau 
kit

pigiai nupirkti ir 
ir brangiai parduoti. Del 
informacijų tuojau telfonuo-

Beverly 9102,
Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PARDAV1MU1 mūrinis namas 2 
flatai po 4 ruimus. Pardavimo prie
žastis važiuoju i kitą miestą, 7000 
So. Talman Avė. (Imos lubos).

PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS 

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

A. PETERSON & CO. 
4503 Milvvaukee Avė.

Tel. Kildare 1286, 
M r. Crawford.

RENDAI STORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Westero. Parda
vimui —- naujas trobėsis, biznio gat
vėj. Bargenas. Kreipkitės 7131 So. 
Wstern Avė.

PARSIDUODA bizniavus namas 
su 4 kambariais. Gera vieta dėl 
grosernčs arba kitam bizniui nėra 
jokių biznių per 5 blokus, restrietd 
neighborhood. šaukit dėl infor
macijų, Republic 7647.

1 IEŠKOTE
Ultra — Modernių Pirkinių?

Tai Pamatykit šiuos 
Naujus 5 kamb. Muro 

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

KAINA $8,600
Vieta randasi 

3014-3034 N. Rutherford
(6700 West)

CATINO BROS.
6742 Belmont Avė. 
Phone Avenue 4460

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

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

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313 ir 9244
PARDAVIMUI muro namas, Sto

ras ir 6 kambariai pragyvenimui, 3 
karu garadžius, karštu vandeniu ap
šildomas. 6500 So Ashland Avė.

PARSIDUODA lotai prie Vienuo
lyno S. E. 112x125 pėdas kampas 
California ir 70 gatvių frontas prie
šais parka- Parduosiu visus sykiu, 
arba kas kiek norės. Savininkas 
Roosevelt 3671.




