
The First and Greatest Lithuanian Daily in America
■ - - - - A - -   - . - .   - - - - —- - ------------------------------

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws

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

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073

...............IR ■ U ii. ,ll> ! ■■! ■■■■» *»................... ... .......................

The First and Greatest ‘Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The Lithuanian Daily News
/

Entered as second-class niatter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Art of March 3, 1879

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVI Kaina 3c Chicago, 1111 Trečiadienis, Liepos-.Iuly 31 d., 1929 No. 179

Rytoj Sukanka 15 Motu Nuo 
Pasaulio Karo Pradžios

Bolševikai rengiasi tą dieną 
suirutėms

išnaudoti

Besiartinant rugpiučio 1 d., 
kada sukanka lygiai 15 metų 
nuo pasaulinio karo paskelbi
mo, daugely Europos valstybių 
valdžios imasi griežtų priemo
nių apsisaugoti nuo netikėtinų 
suiručių, sąryšy su tuo, kad 
bolševikų internacionalas išlei
dęs į visų šalių komunistus Įsa
kymą, ta diena ruošti demons
tracijas. — Kai kuriose šalyse 
net rugpiučio pirmos nebelau
kiant prasidėjo policijos rung
tynes su komunistais.

12 ir sužeista 
Kovos su ko- 

I41 Gomez, *Li- 
Icente ir Chocuri

Riaušininkai už-

Suimtas komunistų atstovas
Los

kovose užmušta 
22 maištininkai, 
munistais įvyko 

■ bano, San 
miesteliuose,
mušė La Gomez stoties viršinin
ką ir dar kelis valdininkus. 
Maištas privertė net kabinetą 
susirinkti specialiam posėdžiui.

Suėmimai Paryžiuje
PARYŽIUS, Franci ja, liepos 

30 d. Vyriausybė griebėsi prie
monių neprileisti komunistų 
demonstracijų rugp. 1 d. Su
areštuota keli šimtai trečiojo

VIENA, Austrija, liepos 30 d. internacionalo pasekėjų, ir mo- 
čekų atstovas Antanas Smer- bilizuota 22,000 policijos ir vi- 
da suareštuotas Vienoj, kurs, si rezervai ketvirtadieniui tvar- 
buvo atvykęs sukurstyti Austri- kai palaikyti.
jos darbininkus prie demonstra
cijų prieš valdžią. Miesto vai-Į 
džia uždraudė rugpiučio 1 d-Į 
bet kokias demonstracijas.
Kolumbijos komunistų riaušės

BOGOTA, Columibia, liepos | Uždraustos 
30 d. Valdiškas pranešimas i viešos eisenos, 
skelbia, kad įvykęs maištas pa- pe padaryta 
gal Puerto VVilches gelžkelio suimta 33 vadai ir daug litera- 
nuslopintas. Kariuomenės da- i toros.
lys atmušę riaušininkus ir su-(tas atkertamas nuo provincijos, 
ėmė kaikuriuos maišto vadus. į— Jugoslavijoj 

Ankstybesnėmis žiniomis policijos nušauti
maišias buvo kilęs bendru pla- šame krašte daromi komunistų 
nu dviejose Vietose. Galvių1 areštai.

Bulgarija ir Jugoslavija
SOFIJA, Bulgarija, liepos 30 

Komunistų liogeriuose pa- 
j stebėtas gyvumas. Rugp. 1 d. 
• rengta masinės demonstracijos, 

lą dieną visokios 
Komunistų tar- 

areštų ir kratų:

Nuo trečiadienio mies-

3 komunistai 
namuose. Vi-

Anglijos audyklų Bulgarijos karalius 
streikas eina ant 

rą dieną
žada pasiskelbti 

diktatorių

Darbininkai pasiryžę 
nenusileisti liepos 30 d. Laikraštis Poli t i va- 

ka skelbia, kad Bulgarijos ka
ralius rengiasi greitoj ateity 

pos 30 d. šiandien jau antra l,asiskelbti dik'aloriu. (Jauta 
.... na, kaip pusė milijono audė-■ Pranešimų, kad iš tahjos sku
jų ir verpėjų streikuoja. Tik b(,mis jauktas Bulgarijos nu
keli tuksiančiai darbininkų nli-, nlsler]s, kunam įvykus j So
čio prie darbo. lipas pas dar- J’!,s,«s ll,ojai,s PaIelslaa 
l.ininkus rainus ir pasitikintis. Bulgaruos parlamentas. 
Fabrikantai pasirodė; kuoma- ____________
žiausia buvę susiorganizavę, ir* 
kaikurios audyklos pradėjo Traukinis UŽHlUŠė 
dirbti stėnomis algomis, sakyda-j 
mes, kad 
sakymus, 
neatlikę.

Bendra 
dabartinė, darbo vyriausybė su
gebės rasti kelią ginčiui likvi
duoti, ko nebūtų galima laukti 
iš senosios vyriausybės.

turi labai svarbius už
kurių negali atidėti

nuomonė tokia, kad

Jugoslavijos kariuome
nė kelia maištą

BUDA PEŠT, Vengrija, liepos 
30 d. Laikraštis Magyąrsag 
skelbia, kad iš Jugoslavijos per
ėjo į Vengriją visa kuopa ka
riuomenės ir pasidavė.

^ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bandrai, truputį debesuota, 
pavakarį kiek šilčiau; švelnus

Vakar temperatūra 11 
prieš piet pasiekė. 85 ir 1 
popiet 87 laipsnius.

Saulė šandien teka 5:41
leidžiasi 8:11. Mėnuo teka 12:46 
ryto trečiadienį.

vai.
vai.

vai

ir vienas mirė 
baimės

III., liepos

tris 
iš

[Atlantic and Pacific Photo]

Angeles. — East VVhi'titier High School, kurią gerokai sukrėtė žemės drebėjimas. Mokyklai 
padarė šiek tiek ir nuostolių

Briando “šimto die-'chi«S
nu vyriausybė”

Šiandien parlamentas susiren
ka išklausyti vyriausybės de
klaracijos

iMrs. A n na Winehel, 50 m. iš 
1224 W. Vau Buren St.j/Miss 
Mary Noyes, 60, iš 2932 Prairie 
Avė., ir Gustaf Kuhlen, 60, iš 
3605 N. Sacramento Avė. mirė 
dcl karščio, liepos 30 d.

PARYŽIUS, liepos 30 d. Par
lamentas susirenka trečiadienį 
išklaUsyti Briando kabineto pro 
gramo. 1 
kad pasitikėjimas tikras, nors 
radikalai socialistai pasilieka 
vyriausybei opozicijoj, ir ben
drai visa opozicija pasilieka se
noji.

Dešinioji spauda pranašauja, 
kad Briando kabinetas busiąs ■ 
100 dienų, kaip Napoleono bu
vimas ant Elbos salos.

Bolivija mobilizuoja
Brianao Kanmeio pro-1 t ' 1 i* n
Daugumoj tvirtinama, gį 1)^^01111 I 3^'

Mandžurija sena 
santaikos teritorija 
tarp Rusų ir Kinų

ne-

guayu?

Sovietai laukia iš
reparacijų

Derybos ir prasidėjo ir 
sidejo

Kinų

nepra-

30 d.

LIETUVOS ŽINIOS
Vaiky vergija Lietuvoj?

Kriukelis rašo, kad B< išky-

LONDONAS, < liepos 
šiandien viltys, kad greitai iš- 
siriš Sovietų Kinų ginčas suma
žėjo. Kinai nori, susitarti, lik 
kad bolševikai “pripažintu sa
vo klaidą ii' nevarytų propa
gandos.” Bolševikai gi -jau
čiasi padėtyje, kad kinai jiems 
net reparacijas turi mokėti už gija Afrikoj, bet tą pat girdime 
ge 1 ž k e 1 i o s u t r u k d y m ą.

Iš Charbin ir Shanghai vėl 
praneša, kad kinai atsiuntė į 
Macbuli atstovus deryboms, ku
riuos jau pasitikęs Sovietų gėn. 
konsulas Melnikov.

gūsių, išblyškusių, purvinų vai
kų, išeinant jiems iš vieno iy- 
do geležies dirbtuvės. Vaikai, 
pasirodė, dirba po 10 ir 12 va
landų į dieną ir gauna... po 
pusantro lito užmokesnio. Ne
senai dar baise jom ės vaikų ver-

jau Smetonos valdomoje Lie
tuvoje.

Leidimai grybauti

Amerika gaus iš Angli
jos salas

Kinijoj badauja
4,000,000 žmonių

Badaujančicse provincijose se
nai išsiplatinęs kanibalizmas

PEIPING, Kinija, liepos 30 
d. Tarptautinė badaujantiems 
gelbėti komisija šiandien pra
neša, kad apie 4 milijonai žmo
nių Kinijoj randasi arti bado 
mirties, ir kad Kaušų provin
cijoj labai išsiplatino kaniba
lizmas (žmogėnus valgymas). 
Be to baisiai plečiasi tyfus. 
Trylika* Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos misionierių mirė ty- 
fu pereitą savaitę.

Bado apimti Kinijos šiaurės 
ir vakarų kraštai. Bado pavo
jus atrodo bus didesnis kaip 
buvo visą praėjusį šimtmetį. 
Prasidėjo labiausia dėlto, kadi 
besikariaujant nebuvo galima 

(privežti maisto.

WAuSU)ING,r()N, liepos 30 d. 
Greit bus pasirašyta su Angli
ja sutartis dėl Turtle salų gru
pės Paeifiko vandenyne, arti 
Anglų salos įBorneo. Bet tas 
“salynas” toks didelis, kad ja
me gyvena viso 220 žmonių.

Lietuvoj įvesta parėdymais, 
kad boba norėdama nueiti į 
valdišką mišką pagrybauti, tu
ri iš pono urėdo ar pirmos ru
sės eigulio nusipirkti už 1 litą 
bilietą. ‘Nusikaltę” baudžiami 
pagal įstatymus.

Lakunai jau išbuvo
416 valandų

ST. LOITS, Mo., liepos 1 
šiandien 4:17 vai. vak. lakūnai 
Jackson ir O’-Brien jau pasie
kė 416 valandų nuolatinio I

Prof. Leonas atleistas iš 
tarnybos.

Finansų ministerijos juris
konsultas pris. advok. prof. P. 
Leonas nuo pareigų atleistas- 
Priežastis, kad “nelaulininkas.”

ore
Vyriausias kare cenz orius 

majoras Kuizinas išvyko atos- 
lil d loRM, ji pavaduoja a-viac. kapit.

i Svilas. Svilas dar bjauriau svi
lina opozicijos spaudą. Vis mat

j nauja šluota...
stymo rekordą. Ar pasieks 500, J .777 .
klausimas, nes šiandien numetė 1 r,,stllules paėmė 1000 dolerių? 
raštelį, kuriama pasako,
“kada nors nusirisime”, nes I rutės besilinksmindamos su vie- 
esą pradėję tekėti cilinderiai ir nu amerikonu, paėmė iš jo 1000 
abelnai motorai pradėję rodyti dolerių, Lel žmogus turįs žymu 
apsilpimą. j vardą Amerikos lietuvių tarpe

—--------— lir gerai žinomas Lietuvoj, veng-
, t • j (lamas gėdos, tvlįs. Prostitutės 

Dvi moteris paskirtos ;matvdlimos jo naivumą, pačios 
konsulais restoranuose apie

.----------- rlasi.

Kalbama, kad Kaune, prosti-

ASUNC1ON, Paraguay, liepos 
130 d. Neramios sensacijos spau- 

’ dinamos vietos laikraščiuose, 
! kad Bolivija mobilizuojanti Pa- 
raguajaus pasieny, Grand Cha- 
co apylinkėj kariuomenę ir ga
benanti daug amunicijos su tik
slu pagrobti lą provinciją, kaip 
tik VVashingtono konferencija 
pasibaigs. Įtariama, kad Ar-! 
genti.na simpatizuojanti Bolivi-1 
jai, ir kaikurie kapitalistai kur-1 
stą Paraguajų visiškai užimti. Berlyne šimtai žmonių 

---  apsiverkė

konsulais giliuką” gi

WASIIINGT()N, 1). C. liepos 
30 d. Dvi jaunos moterys, Miss 
N eile B. Stogsdall 
Bend, Ind. ir Miss 
Warner iš Lincoln, 
skirtos konsuliarinėn 
pirmoji vice-konsulu 
antroji į Šveicariją.

Kaune vienam amerikontui 
gatves mergaitės išvyliojo $1000

Marguret 
Mass. pu
ta rnybo n, 
į Syriją, hursijomis.

Kaunan labai pradeda lanky
tis vokiečiai, skaitlingomis eks-NEW YORK, liepos. 30 d. 

Nuo laikų, kai 1644 m. Maneliu 
imperatoriai įsikėlė iš Mukde
no į Peiping, Manchurija* pata
po karų vieta tarp Rytų ir Va
karų, kiną ir rusų.

Apie 100 metų iki vidurio 18 
šimtmečio kiniečiams buvo už
drausta įžengti į Manelių žemę. 
Bet kada tas draudimas tapo 
pašalintas, kiniečiai taip užtvi
no Manchuriją, kad sudarė 90 
inuoš- gyventojų. Senieji, tik
rieji Maneliu rijos gyventojai 
yra Manchu ir Tunguzų ainiai. 
Manchurijos šiaurę apgyveno 
tremtiniai iš Rusijos, ir todėl 
tokie miestai, kaip Gharbinas 
įgavo rusišką formą. Trylikto 
amžiaus pradžioj baisusis (i*en- 
ghis Khan buvo Manchuriją pa
daręs savo žeme. Nuo 17 am
žiaus Manchurija patapo vieta 
nuolatinių karų tarp rusų ir ki
niečių palei Amūro upės. Ru
sija* užvaldė pamarius, kur įs
teigė Vladivostoko miestą, ir 
tokiu budu užvaldė Paeifiko pa
kraštį.

Rusų taika su Japonais Shi- 
Po- ,monoseki davė Rusijai svarbią 

gelžkelio koncesiją Manchurijos 
šiaurės pakraščiu, ant 25 metų. 
Rusai pastatė didžiąją Rytų Ki- 
<nų gelžkelio liniją, d*el kurios 
1924 metais susitarė su Kinais 
valdyti ją bendrai.

Kinai dabar paskelbė, kad 
bolševikai 1919 ir 1920 metais 
buvo dekleratyviai pareiškę Ki
nijos šiaurės ir Pietų valdžioms, 
kad jie tą gelžkelį perleidžia 
Kinų kontrolei, ir už tai bolše
vikai buvę įsigiję tiek daug ki
nų simpatijos, bet vėliau pasi
rodę, kad bolševikai yra dides
ni imperialistai už pačius ca- 
ristus.

Bolševikai su Romano
vo giminėmis varžosi 

caro milijonais

d.30
Trys žmonės užmušti vietoj, kai 
jų karas susidūrė su traukiniu, 
o vienas traukinio keleivis ku
nigas F. K. Parr, kurs rengė
si skustis, pamatęs pro langą 
nelaimę, numirė iš susijaudini
mo.

Lakūnai uždirba j 
landą po $100

Tik, žinoma, nevisi.

va

416 
re- 
S't.

ore

ST. LOUIS, liepos 30 d. 
piet 4:17 vai. jau pasiekta 
valandų nuolatinio lėkimo 
kordo. Tai reiškia, kad 
Louis lakūnai Jackson ir 
Brine jau išbuvo 18 dienų
vienu pakilimu. Tokio rekor
do niekas dar nepasiekė. Jau 
senai nugalėtas Cali foru įjos An- 
geleno rekordas.

Orlaivio kompanija siūlo jau 
lakūnams 32,000 cash, nežiū
rint ar jie pasieks 500 valandų 
ar ne. iBet lakūnai ir kviečia
mi nemano leistis, kol 500 va
landų pasieks. Lakūnus aplan
kė su savo orlaiviu Lindbergas 
ir žmona.

NEW YORK, liepos 30 d. So
vietų valdžia įgaliavo Oiarles 
Recht iškelti jėškinį milijonams 
rusų caro įdėlių, kuriuos ca
ras buvęs pasidėjęs užsienių 
bankuose dar prieš savo galą. 
Bkdšcvi.kati ališkina, kad caro 
Mikalojaus II turtas yra vals
tybės nuosavybė. Turto yra 
$6,000,000.

Yra ir dar dvi grupės pre
tendentų į tuos milijonus, tai 
kokia tai “didžioji kunigaikš
tyte Anastazija”, kuri skelbiasi 
esanti tikra Mikalojaus duktė, 
ir vėl kita grupė tikrų Roma
novų, kurie ginčija, kad “Ana
stazija” nėra caraitė, o yra ko
kia tai čaiikovskaile.

Alžirijoj surado “Rojų”
YORK, liepos 30 d. 
Pound sugrįžo iš Af- 

parvežė Logano muzie- 
Wis., 15 žmonių

NEW 
Mr. W. 
rikos ir 
jui, Beloit, 
kaulus, mirusių neanksčiau kaip
20,000 ar 25,000 metų tam at
gal.

Tai yra pirmas atradimas, 
kad tokioj senovėj gyvenę 
žmonės butų panašus stačia j am 
žmogui. Netoli tos vietos, prie 
Niger upės iškasti Neanderthal 
žmogaus griaučiai. ■

(Mr. Pound sako* kad ne ki
tur, kaip Afrikoj turėjo būti 
“(Rojaus daržas”, nes tik Afri
koj randasi daugybės rūšių 
beždžionių ir pirmojo išsivysty
mo laukinių žmonių.

BERLYNAS, Vokietija, liepos 
30 d. Bekasdami vienų namų 
pamalus darbininkai perkirto 

! bonką su ašarų dujomis. Pa
plitę dujos pravirkdė n*e tik 
visus darbininkus, bet ir visus 
apylinkėj gyventojus. Spėjama, 
kad tai buvo karo metų sande
lis, nes tokių butelių dar rasta 
100 tūkstančių.

Šuva per telefoną 
prašė valgyti

pa-

CHICAGO, III., liepos 33 d. 
Vokiškas policijos šuva, Rex, 
nesulaukdamas savo pono, Ro- 
bert Wbite, 161 N. Harlem Avė. 
grįžtant ir išalkęs, nusikabino 
telefono I Gubelę ir pradėjo gai
lingai loti. Telefonistės išgir
dę šunišką kalbą labai nusi
gando ir paskambino policijai. 
Atvykusi policija šuniui nupir
ko mėsos, už ką savininkas po
licijai labai dėkingas.

Meksika skundžia mai
štininkus

GUiAYAMAS, Sonora, liepos 
30 d. Vyriausybė apskundė bu
vusį gubernatorių Fausto Tope- 
te už dalyvavimą Escobaro mai
šte ir pridarymą valstybei nuo
stolių $50,000,000. Konfiskuo
ti visi Topete turtai.

9 žmonės nuskendo

ARNOLD <PARK, la., liepos 30 
d. šių naktį besivažinėjant lai
veliais du susimušė ir 9 žmo
nės prigėrė.

Jos jau 
pirm kelių mėnesių išlaikę už
sienių tarnybos ekzamenus.

Indiana kalėjime iš
vengta maišto

INDIANAPOLIS, liepos 30 d. 
Indiana statė prison ruoštas 
panašus maištas, kaip Auburn, 
bet pranešė apie tai vienas 
liuosuotas kalinys. Maištai 
liami dėl per didelio kalinių 
kimšimo.

pa- 
ke-
su-

Komunistų slaptosios spau
stuvės “Spartako” byla bus 
svarstoma Kauno kariuomenės 
teisme rugp. 9 d.

“Klaipėdos Keleivis” skelbia 
telegrama iš Kauno:

“Naumiesty žaibas įtrenkė į 
katalikų bažnyčios bokštą taip, 
kad ir švento Petro stovyla nuo 
altoriaus nukrito. Paskui stovy
la apsisuko ir išėjo pro skylę 
lauk.”

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 trumpinusį 
laikų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

..............................
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Prie “beauty” kon testo prisideda ir 
“Romuvos” teatras, kurio atidarymas 
įvyks rugpiučio 18 d. Laimėjusi “Nau
jienų” piknike gražuolių kontestą mer
gina bus pavadinta “panelė Romuva.” 
Teatras “Romuva” skiria laimėtojai, 
kuri gaus pirmą dovaną “Naujienų” 
piknike, dar šimtą dolerių nuo savęs, ir 
taip pat tai gražuolei bus suteikta gar
bė dalyvauti iškilmingam “Romuvos” 
atidaryme!

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

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

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

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

Kiekviena, kuri nori konteste daly- I 
vauti, yra prašofha išpildyti šio skelbi- I 
mo kampe telpančią aplikaciją ir kartu 

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

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu 

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

coliu ūgio; sveriu .................  svarų. Gimiau ................................

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

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

Adresas ......................................................................................
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Tarp ChicagosĮ 
Lietuvių 1 
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Lietuviška filmą 
Naujienų piknike

Tik vakar pavyko susitarti 
su “Ramova” teatro vadais dėl 
nuėmimo filmos Naujienų pik
nike 4 rugpiučio (sekmadieny). 
Kas tik gyvas ir galite paeiti, 
ar nuvažiuoti, visi skubėkite į 
Naujienų piknikų.

Musų gražuolių kontestas bus 
pilnai nufilmuotas ir parodytas 
“Ramova” teatro atidaryme 18 
rugpiučio. Visos gražuolės Chi- 
cagoje yra kviečiamos dalyvau
ti konteste, juoba, kad gausite 
save matyti filmoje kaip atro
dote. Jūsų tėveliai, broliai, se
sutės ir gentys turi puikią pro
gą pasirodyti “muvis”.

Naujienų šis piknikas bus is
toriškas, kokio Chicagoje nėra 
buvę. Ta filmą bus muziejinė ir 
po metų-kitų visiems bus sma
gu save pamatyti.

Nepamiršk rytoj pažvelgti i 
Naujienas. Bus plačiau aprašy
ta.

Gražuolės, rengkitės!
Pamatysime save “muvis”.

sirupino, norėdamas Chicagos 
lietuvius pavaišinti lietuviška

I muzika.

Chicagos chronika

Musų liaudies dainos 
simfonijoj

Komp. A. Vanagaitis įteikė 
Chicago Little Simphony or
kestro dirigentui M r. Datch 
visą eilę lietuvių liaudies dainų. 
Jos bus suorkestruotos. “Ramo
va” teatro atidaryme Ch. Lit. 
Simphony Orkestras pirmą, kar
tą sugros mums musų liaudies 
dainas.

Turėsime progą išgirski savas 
dainas su simphonijos orkestrą.

“Ramova” teatro statytojas, 
adv. A. A. Olis, tuo reikalu pa-

Rašo Julius Nemunas
—

“Well”, kaip kad dr. Karalius 
sako, aš jau pradedu rašyti. 
Bet dievai žino ką rašyti — 
apie šiltą vasaros orą, apie 
naujas moterų madas — dėvėti 
be pančiakų, apie kumelių bei 

i arklių lenktynes, fašistų ir bol- 
I ševikų santykius, naują- Romu- 
1 vos teatrą, Vanagaičio “Margu
tį”, “naują partiją” arba ir 
apie pamatinį perversmą “San
daroje”. Na, tiek to, “Naujie
nų” vietinių žinių redaktorius- 
man paliepė rašyti — aš ir ra
šysiu. Ar kam patiks ar ne — 
tai jų pačių privatiškas reika
las, o aš rašysiu tiktai apie tą, 
ką mačiau, nugirdau, pastebė
jau arba dasilitėjau.

Arlington Parkas

Vakar buvau arklių lenktynė- 
i se. Mačiau didelių ir mažų žmo- 
I nių. Mačiau žmonių su nervuo- 
tais veidais — mimika jų mai
nės su kiekviena arklių\lenkty- 
ne ir Įvairus gestikuliavimai 

! laike arkliu lenktynių — bėgi- 
; me. Mačiau šimtus klykstau- 
Ijančių moterų laike arklių bė
gimo ir jų liūdnus veidus pasi
baigus lenktynėms. Mačiau is
teriškai juokaujančius vyrus, 

j nes laimė bėrė jiems dolerius j 
' kišenių, bet mačiau didesnį 
i skaičių surauktais veidais, kaip 
devynios pėtnyčios, kada grižo 
namon užsibaigus lenktynėms. 
Tarp visų kitų Įvairenybių, ką 

j aš Arlingtono Parke mačiau, 
tai adv. Kl. Jurgelionį, filozo- 
fuojant savo draugams, kodėl 
bėris šiandie turi išbėgti, o 
keršis pralaimėti; sykiu mačiau 
ir p. Ambrazevičių, kuris ra
miai klausės Jurgelionio filozo- 
fijos ir sykiu laike gniuštą pi
nigų rankoje, kad pasveikinus 
bėri.

Revoliucija be kraujo

“Sandaroje”, kiek teko patir
ti iš oficialių šaltinių, yra Įvy
kęs didelis perversmas, panašus 
Į gruodžio 17 dienos perversmą 
Lietuvoje. Organizacijos prezi
dentas, sekretorius ir biznio ve^ 
dejas — “out”. Gal tas daroma 
dėl sveikatos organizacijai. Pa
gyvenę pamatysime.

Vanagaičio “Margutis” '

Regis nerasime nei vieno laik
raščio musų lietuviškoje Ame
rikoje, kuris galėtų Įtikti — so
cialistui, katalikui, sandariečiui, 
fašistui ir net bolševikui, bet 
tokią stebėtiną rolę suvaidina 
“Margutis?. Pas mus yra įsigy
venęs senas Įprotis sakyti, kad 
redaktorius ant dviejų kėdžių 
negali sėdėti, geriau pasakius 

■> dviem dievam tarnauti, bet 
p. Vanagaitis, “Margučio” re
daktorius, tą pasenusią teoriją 
į dulkes sumalė — jis netiktai 
moka ant dviejų kėdžių sėdėti, 
bet sėdi net ant penkių ir sy
kiu ant penkių kėdžių sėdėda
mas penkiems dievams tarnau
ja. Naujas dalykas Amerikos 
lietuvių gyvenime, bet kaip ten 
nebūtų — jis yra “allright”. Ir 
užtai kreditas priklauso Chica- 
gai — juk Chicaga visų naujie- 
nybių centras!

“Nauja partija”

Vienas, senas 
iš Worcesterio, 
ką klausdamas 
apie tveriamą 
nes jis sako,

mano draugas, 
rašo man laiš- 
mano nuomonę 

“naują partiją”, 
kad visi geri ir

blogi sumanymai dygsta Chi
cagoje, pertai prie kurios kate
gorijos aš asmeniškai skiriu 
tveriamą naują partiją. “Well” 
— aš jam parašiau sekamai: 
Tveriamą, naują organizaciją 
arba, kaip Tamsta rašai “parti
ją” aš neskiriu nei prie ge
rosios, nei prie blogosios kate
gorijos, nes mano supratimu, 
jeigu panaši partija ir susitver
tų — ji butų šiaudinė partija 
su puokų principais. Tokiu bu- 
du panašios partijos negali bū
ti nei geros; nei blogos.

S. L. A.
Artinantis SLA. viršininkų 

rinkimams ir seimui, Chicagoje 
pasireiškia tam tikros rūšies 
bruzdėjimas — tas regis yra 
pas visas esamas srioves. Tame 
bruzdėjime sykiu matosi keistų 
pasireiškimų, būtent, reikale 
naujų SLA. viršininkų išrinki
mo. Pas kai kuriuos Chicagos 
darbuotojus įsigyvenusi nuomo
nė, kad viskas SLA. bus gerai, 
jeigu bus pakeisti SLA. senieji 
viršininkai naujais. Dar keis
čiau, kad tie Chicagos darbuo
tojai turi ryškių norų padik-

tuoti visai organizacijai apie savo seną siutą pas kriaučių 
busiančius SLA. viršininkus. suprosyti. Reikia pasipuošti,

“Naujienų” gražuolių 
kontestas

Man regis, kad šitas “Nau
jienų” piknikas bus skaitlin
giausias, koks kada yra buvęs 
“Naujienų” istorijoje, nes gra
žuolių kontestas įneša Į jį di
delį Įdomumą, ypačiai dar ir 
todėl, kad Chicagos gražuolės 
turės lenktiniuoti savo gražumu 
su Chicagos apielinkės miestų 
ir miestelių gražuolėmis. Ypa
čiai seni ir jauni “singeliai” 
yra drūčiai susidomėję šiuo 
gražuolių komtestu, — žino, kad 
nuo jų sprendimo daugiausia 
priklausys kontestančių laimė
jimas. “Well”, iki pasimatymo 
— aš irgi rengiuos j gražuolių 
kontestą, šiandie 'būtinai nešiu

gal bent kuri gražuolė nors 
kaire akim ir į mane pažvelgs.

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.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Tnnn i«newyor- 
0 /II J KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Romuva
Daug Chicagos lietuvių giliai 

susidomėję Romuvos teatro ati
darymu, nes bus smagu pasi
gerėti lieiiuvjška įstaiga, o ypa
čiai pirmos dienos programų 
yra sakoma, kad dalyvaus gar
sus pasaulinis artistas — dai
nininkas Kipras Petrauskas. 
Chicagos lietuviai senai laukia 
Kipro, jeigu jis atvyktų laike 
Romuvos teatro atidarymo, tai 
Chicagos lietuviams butų ta 
diena didelė šventė, kurią ap- 
vaikščiuotu Romuvos teatre.v

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

< ' K • t ■ 
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Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 503ft

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų .informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Atkreipiame Atida!
Pereitos Subatos apgarsinime musų telefonas buvo klaidingas, 

turi būt:
Calumet 0642-0643-0644-0645

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

kaip

9^

AUGA

© P. Lorillard Co., E»t. 17(įQ

“Well, 
nęs ir kitų trijų žymiausių 
kaukėmis, uždengiančiomis 
negalėtum mus pažint? Ir 
pasakyti, kuri jų mėgia jis

Jonelio pupų lazdynas!
“Bukim teisingi reikale nuosprendžio, kuris ci
garetų yra geriausias”, tarė OLD GOLD p-nui 
Amerikos Rūkytojui pereitą Sausio mėnesį.
“Rimtas patarimas,” atsakė p. Rūkytojas. “Ką 
Tamsta siūlai man daryti?”

kodėl tamsta nerūkai ma- 
ženklų su popieros 
musų vardus, kad 
leisk savo skoniui 
labiausia.”

Ir P-nas Amerikonas Rūkytojas tai padarė... 
susilaukdamas tokių pasėkų.

Vasary šalis davė OLD GOLD didžiausį par
davimą palyginus su Sausiu. Kovo, Balandžio, 
Gegužės ir Birželio mėnesius smarkus parda
vimų kilimas nesiliovė, ir Birželis pralenkė 
Sausj kuone dvigubai parduodamas.

OLD GOLD laimi šiuose mėginimuose, nes jis 
yra geresnis cigaretas.

Padaryto patyrusių dirbėjų iš Gamtos geriau
sių queen-leaf tabakų, jo puikiosios ypatybės 
tiesiog natūraliai pasireiškia kiekvienam pati
kėtinam cigaretų palyginime.

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet ' Calumet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai j*s YRA švelnesnis ir geresnis cigaretas 
turįs požymį . . . “not a cough in a carload”

Musų South Chicago Skyrius randasi prie 

9300 Commercial Avė. ' Te'efon‘”s»ginaw ^rt“mentus PER JŪSŲ RADIO ,
kiekvieno antradienio * ’ i "HITEMAN, Džiazo Karalius, ir jo nepaprasta OLD GOLD orkestrą, 
Sistemų. Vj*karą, 9 valandą Eastern Daylight Saving Time, per Columbia Broadcasting

" “' .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................
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BARASI, BET NESIPEŠA

Kinai vis skelbia, kad tarp jų ir rusų prasidėjusios 
derybos. O rusai tuos kinų pareiškimus vis nugina. Tai 
nelabai harmoningas duetas. Bet atrodo visgi, kad muš
tis nenori nei vieni, nei antri.

Kad kinams nėra reikalo muštis, tai aišku, nes jie 
jau pasiėmė kas jiems reikėjo. O apie sovietų poziciją 
šituo klausimu vienas Amerikos rašytojas, prieš keletą 
metų lankęsis Rusijoje, pastebi štai ką: Jeigu rusų ar
mijai tektų eiti į frontą kariauti su svetimais užpuoli
kais, tai, grįždami namo, jie parsivežtų naują valdžią 
kraštui.

Stalinas žino tai ne blogiau už amerikietį. Štai del- 
ko karas Azijoje tuo tarpu nekyla, ir veikiausia-nekils.

FRANCUOS RADIKALAI DAR SVYRUOJA

I naująjį Briand’o kabinetą Franci jos vadinamieji 
“socialistai radikalai” (tikrumoje jie yra tik liberalai) 
tuo tarpu atsisakė eiti. Tuo budu valdžioje dabar pa
keitimų bus nedaug, — išimapt tą, kad iš jos pasitrau
kė stambiausias jos šulas, atžagareivis Poincarė, kurio 
vietą užėmė Briand.

Kolkas, vadinasi, nuo Briand’o daugiausia ir pri
klausys duoti naują krypsnį valdžios politikai. Iki šiol 
jisai buvo, kaip sako laikraščių korespondentai, “Poin
carė belaisvis”. Dabar jisai atgavo “laisvę” ir turi pro
gos parodyt, ką jisai gali.

Gi radikalų partija, matyt, yra nusistačiusi neiti į 
koaliciją su dešiniaisiais, bet laukti, iki susidarys sąly
gos paimti visą valdžią į savo rankas. Tuo gi tarpu jie 
veikiausia stengsis susitarti su socialistais, kad šie ar
ba remtų radikalus, kai jie bus pasirengę eiti valdžion, 
arba sutiktų patys dalyvauti valdžioje kartu su radi
kalais.

Valdžios klausimą Franci joje tur-but nulems rezul
tatai tos valstybių konferencijos, kuri netrukus susi
rinks apsvarstyti, kaip turi būt vykinamas gyvenime 
“Youngo planas” Vokietijos reparacijoms galutinai su
tvarkyti.

1 MILŽINIŠKA KOVA ANGLIJOJE
> i —■■■ ■

Beveik pusė miliono audimo ir verpimo pramonės 
darbininkų Anglijoje metė darbą, atsisakydami priimti 
12 su puse nuošimčių algų nukapojimą, kurį nutarė 
pravesti darbdavių sąjunga. Esant Anglijoje dabartiniu 
laiku daugiaus kaip milionui “nuolatinių” bedarbių, šis 
darbo sustojimas audimo ir verpimo pramonėje reiš
kia naują didelį smūgį ekonominei krašto būklei.

Darbininkų valdžia bandė užbėgti už akių 
konfliktui, bet visos jos pastangos nuėjo niekais, 
dangi dirbtuvių savininkai užsispyrė, kad ir čia 
taip, nukapoti darbininkų algas, teisindamiesi tuo,
jų pramonė nebeišlaikanti kompeticijos su kitomis ša
limis, kur darbininkų algos esančios žemesnės, kaip Ang
lijoje. Antra vertus, tam fabrikantų nutarimui griežtai 
pasipriešino darbininkai, nes ir tų uždarbių, kuriuos jie 
gaudavo iki šiol, jiems vos pakakdavo gyvenimui.

Darbininkas verpėjas Anglijoje uždirba $15 savai
tėje, iš kurios sumos jisai turi dar atitraukti tam tikrą 
dalį mokesniams į nedarbo apdraudos fondą. Dabar 
fabrikantai nutarė mokėti verpėjams vietoje 15 dolerių 
tik 13. Verpėjo padėjėjas gaudavo $8 savaitėje; dabar 
fabrikantai reikalauja, kad jisai dirbtų už $7. Jie sako, 
kad, nenukapojus algų, nebusią galima pastatyti pra
monę ant sveiko bizniško pamato (t. y. kad ji neštų 
“prideramą pelną” fabrikantams). Tuo gi tarpu dar
bininkai nurodo, kad patys audimo ir verpimo pramo
nės bosai Anglijoje yra kalti, jeigu jie buvo apsileidę 
ir netvarkė savo dirbtuvių tais laikais, kai jos nešdavo 
gerus pelnus.

Į darbdavių paskelbtą lokautą (dirbtuvių uždary
mą) darbininkai atsakė streiku, ir dabar sunku yra 
numatyti, kaip ši didelė pramonės kova Anglijoje pasi
baigs. Darbdaviai, žinoma, tikisi laimėti — taip, kaip 
prieš trejetą metų laimėjo kasyklų savininkai, prispir- 
dami eiti į streiką visus angliakasius. Bet tuomet Ang
lijos valdžia buvo kapitalistų rankose ir ji rėmė pramo
nininkus. Kai kitų pramonių darbininkai mėgino pa
dėti streikuojantiems angliakasiams, paskelbdami vi
suotiną streiką, tai valdžia jį sulaužė.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..........................   $8.00
Pusei metų............................. 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00
Dviem mėnesiam ________   1.50
Vienam mėnesiui ..............._ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........    3c
Savaitei ___ _____________ .... 18c
Mėnesiui ____ ____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams ________ $7.00
' Pusei metų ..........   3.50

Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams ______ . 1.25
Vienam mėnesiui ___________ ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

tam 
ka- 
dar 
kad

Šiandie padėtis Anglijoje yra kitokia, nes kraštą 
valdo Darbo Partija. Jei ji negalėjo sulaikyt fabrikan
tus nuo lokauto, tai ji dės pastangų bent, kad konflik
tas butų greičiaus likviduotas be skriaudos darbinin
kams. Tame atsitikime, kad geruoju nebus galima prie 
kovos užbaigimo prieiti, valdžia imsis priemonių,’ kad 
ta atsilikusi pramonės šaka butų perorganizuota, at
sižvelgiant į visuomenės labą.

Apžvalga
KOMUNISTIŠKI “DAR

BININKAI”.

“Naujienos” nutraukėKai 
maską komunistams, paskelbda- 
mos jų slaptą aplinkraštį, ku
riame išdėsitoma ŠLA. “užka
riavimo” planai, tai komunistų 
spauda ėmė teisintis, kad jie 
neturį jokių blogų tikslų Susi
vienijime, o tik norį tą organi
zaciją padaryti “darbininkiška”. 
{ šitą jų pasiteisinimą “Tėvy
nė” atsako:

“Ji6 ten (komunistai savo 
spaudoje) rėkia, organizuoja
si ir vieni kitus agituoja, kad 
mes darbininkai turime Susi
vienijimą valdyt. Jų nuomo
ne, jų veidmainingu šukavi
mu, SLA. dabar valdoma bur
žujų.

“Tai be galo naivus tų žmo
nių šauksmas. Save paskelbt 
darbininkais, o kitus SLA. 
narius vadint visokiais kito
kiais, tai iš tiesų didelė ‘nau
jiena’, kuri mus nė kiek ne
stebina. Mes suprantame ki
taip. Mums yra žinoma, kad 
Susivienijimas buvo, yra ir 
bus darbininkų organizacija. 
Susivienijimą suorganizavo, 
valdė, valdo ir valdys darbi
ninkai. Susivienijimas tarna
vo, tarnauja ir tarnaus dar
bininkams.

“Juk mes gerai žinome, 
kad pradėjus musų preziden
tu ir baigiant paprastuoju 
nariu, rasime ne ką kitą, kaip 
žmones, kurie vienokiu ar ki
tokiu budu sau duoną užsi
dirba ir kitiems jos uždirba. 
Mes rasime, kad organizaci
joje yra tokių rankpelnių, ku
rie daug sunkesnius darbus 
dirba už tuos pagarsėjusius 
‘darbininkus’ komunistus.

“Bet čia reikalas yra štai 
kame. Komunistų vadai, ku
rių didžiumai gal nė lentga
lio dėl savo pragyvenimo už
sidirbimo neprisiėjo nupiaut, 
‘sumobilizavo’* žodį ‘darbinin
kas’ ir šia skraiste dangsty- 
damies net ir musų organi
zacijoje suranda vien ‘buržu
jus’ ir prieš juos kariauja.”
Ši komunistų demagogija yra 

paremta spekuliavimu žmonių 
ignorancija. Komunistai tikisi, 
kad žmonės, į kuriuos jie kal
ba, nežino, jogei žodis darbi
ninkas reiškia ekonominę žmo
gaus padėtį visuomenėje. “Dar
bininkais” jie vadina ne tuos, 
kurie dirba ir savo darbu pel
no sau pragyvenimą, bet tuos, 
kurie priklauso komunistų par
tijai arba jai pritaria ir auko
ja pinigus. Kas nėra komunis
tas arba komunistų pastumdė
lis, tą jie vadina “nedarbinin
ku”, “buržuju”, — nors tas 
žmogus visą savo gyvenimą 
dirbtų fabrike.

Komunistų žargone “darbi
ninkai” ir “buržujai” tai ne 
skirtingos visuomeninės klasės, 
bet — piartijos. Pavertę visus 
priešingų komunistams partijų 
žmones “buržujais”, jie skelbia 
jiems “klasių kovą”, kas yra 
gryna apgavystė, kadangi ko
munistai ■ visai nėra klasė.

Amerikos lietuvių Susivieni
jime komunistai yra palyginti 
mažiukė klika, kuriai rupi ne 
koki ten /‘darbininkų” reikalai, 
bet tik — kaip tą organizaci
ją pagrobti į savo nagus ir pa
naudoti ją savo egoistiškiems 
tikslams, šlykštu, kad tokias 
savo užmačias jie bando vykin
ti, prisidengdami “darbininkiš- 
kumo” skraiste!

VIS BIČIULIUOJASI SU 
ITALIJA.

Voldemarui ir Smetonai labai 
kvepia Italijos fašizmas. “Elta” 
praneša, kad

“Nuo rugpiučio 1 dienos 
susisiekime tarp Italijos ir 
Lietuvos panaikinamos vizos.”

DEL “EUROPOS JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ.”

Franci jos užsienių reikalų 
ministeris (ir dabar premjeras), 
Aristide Briand, neseniai iškė
lė Europos Jungtinių Valstybių 
sumanymą. Bet artimas Brian
d’o draugas, franeuzų rašyto
jas Sauerwein, pareiškė spau
doje, kad tas sumanymas ne
siekiąs taip toli, kaip buvo įsi
vaizdavę kai kurie jo pritarė
jai ir kritikai. Briand’as įtuo 
tarpu galvojąs tiktai apie tam 
tikrą “ekonominę federaciją ir 
sąjungą” Europos valstybių. 
Svajoti apie Europos valstybių 
susijungimą kolkas dar esą per 
anksti.

Ką Voldemaras 
papasakojo

Pasikvietęs Kauno laikrašti
ninkus Voldemaras papasakojo 
•apie šiuos klausimus:

Fašistų tarybos nebesteigs
Į klausimą apie Tautininkų 

s-gos suvažiavime iškeltą italų 
pavyzdžiu tarybos steigimą p. 
Voldemaras atsake:

— Buvo kilęs klausimas, bet 
jis negavo išrišimo, nes tokio 
organo funkcijos nėra aiškios, 
nežinia, kas jai reiktų pavesti 
veikti. Jei ji būt buvusi įsteig
tai butų gimęs negyvas kūdi
kis.

Grąžinami viceministeriai

Ministerijose įvedami minis
terijų general. sekretoriai. Jie 
ves departamentus, bus kitų di
rektorių viršininkai ir ministe- 
rių pavaduotojai.

Galinio bylai nebusiąs taiko
mas naujai išleistas įstatymas 
apie plečkaitininkus.-
Valstiečiams pakels mokesnius

Teks didinti pajamas. Lietu
voj nepaprastai žemas yra že
mės mokesnis, todėl, — sako p. 
Voldemaras —

žemės mokesniai bus 
padidinta.

Be to, miestuose bus apdėta 
mokesniais nejudomas turtas.

Ponams atlygins dvarus
žemės ref. įstat. pakeit. bus 

išleistas už poros savaičių. Atly
ginimo klaus, esąs pačiu įstat. 
reguliuojamas: už nusavintas 
žemės atlyginama lakštais. Kad 
jie turėtų realės reikšmės — 
reikia tam dirva paruošti.

Seimo klausimas
vėl iškilo. Šių metų biudžete yra 
numatyta pusė mil. litų seimui. 
Kadangi jo nėra, tai klausiama 
— kuriems tikslams tas daro
ma?

— Apsitvarkę su savivaldy
bėmis, prieisime prie seimo, — 
sako p. Voldemaras.

Kaip rinks savivaldybes

Bus išleista įstatymai sky
rium valsčiams, apskričiams, 
miestams ir specialus Kaunui.

Be to, bus panaikinta teismo 
funkcija sprendžiant nesusipra
timų ir ginčų bylas, o vietoj to 
bus uždėta administracijos prie
žiūra? i <

Metų cenzas pakeliamas iki 
24 metų. Rinkikas turi būti iš
gyvenęs vietoje bent vienus me
tus.

Civilių vedybų reikalas

Civilinės metrikacijos įstaty

mas esąs ruošiamas, bet esąs 
labai sudėtingas; reiksią ir as
menų paruošti, kurie sugebėtų 
jį vesti.

Apie Latvijos prezidento 
atsilankymą

— Galiu papasakoti tik isto
rinę dalykų eigą — atsako p. 
Voldemaras. — Pavasarį iš at
stovo p. Dailidės gavome žinią, 
kad Latvijos prezidentas nori 
vizitus pradėti nuo Lietuvos. 
Patikrinome. Pasirodė, kad tam 
pritaria ir Latvijos vyriausybė. 
Bet tarp vizito ir derybų liko 
10 d. Teko pasisakyti, kad per 
tokį trumpą laiką nepajėgsime 
pasiruošti įtinkamai priimti. Iš
reikšta pageidavimas, kad prezi
dentas atvyktų rugpiučio 15 d.

Nota Tautų sąjungai

bus pasiųsta netrukus. Jau yra

Elektros gaminimo 
įmonės

Seniau ir dabar. — Edisonas 
apie elektros išsivystymą. — 
Norvegija ir Amerika. — 
Elektros krosnis. — Elektroms 
šviesos ir jėgos naudotojai. 
— Trustų propaganda. — Vi
suomeniška kontrolė.

Gyvenimo sąlygos liuolat ki
tėja. šiandien jos visai kitoniš
kos, negu buvo prieš dvidešim
tį ar net dešimtį metų. Civili
zacijos progresas tarp kita ko 
reiškia štai ką: juo tolyn, tuo 
žmogui mažiau bereikia dirbti 
dėl savęs. Visokį rėikalingą jam 
patarnavimą suteikia už tam 
tikrą atlyginimą korporacijos, 
visuomeniško naudojimo įmonės 
ir kiti monopoliai. Tokiu budu 
jis vis labiau ir labiau priklau
so nuo kitų patarnavimo.

Buvo laikai, kada beveik kiek
vienas amerikonas gyveno na
muose, kuriuos jis pats sau pa
sistatydavo; miegojo lovoj, ku
rią jis pats padarydavo; valgė 
maistą, kurį jis užaugindavo sa
vo farmoj; dėvėjo namų darbo 
drabužius, degino namie dary
tas žvakes ir t. t.

Tais laikais Amerikos šeima 
buvo nepriklausoma. Kas kita 
dabar. Sunku butų sau ir įsi
vaizduoti, kaip mes galėtume 
dabar vesti senovišką gyveni
mą. Namus mums pastato kon- 
traktorius, drabužius ir maisto 
reikmenas nusiperkame atatin
kamose krautuvėse, o kad ap
šviesti namus pakanka paspau
sti mygtuką ir elektra jau ži
ba. Be elektriškos transporta- 
cijos (gatvekarių) miestuose iš 
tiesų butų sunku gyventi.

Nuolat kartojama, kad elek
tra yra vienas naudingiausių 
žmonijos tarnų. Edisonas prieš 
kiek laiko pareiškė: “Elektros 
išsivystymas Amerikoj tik pra
sidėjo. Dar daugelį darbų, ku
riuos dabar dirba žmonės, gali 
atlikti elektra taip jau gerai, 
o gal ir geriau. Ir kol elektra 
nepavaduos žmones nuo visų tų 
darbų, tol jos išsivystymas ne
bus pilnas.”

Jau dabar Amerikoj yra 23,- 
000,000 elektros šviesos ir jėgos 
naudotojų. Apie 80 milionų 
žmonių gyvena elektros apšvie
stuose namuose. O mes, pasak 
Edisono, dar tinkamai nei ne
pradėjome naudotis elektros jė
gų.

Norvegija, pavyzdžiui, elek
tros naudojime toli pralenkia 
Ameriką. Bendrai imant, nor
vegas sunaudoja keturis kartus 
daugiau elektros, negu ameri
kietis. Kai kurios kitos Euro
pos šalys tuo atžvilgiu taip pat 
pralenkia Ameriką.

1926 m. buvo padarytas įdo
mus tyrinėjimas, kuris apėmė 
penkis milionus miestuose gy
venančių šeimų. Pasirodė, kad 
77% neturėjo drabužiams skalb
ti elektros mašinų, o 96% ne
turėjo elektriškų prosų. Elek
tros šaldytuvų ir krosnių su
rasta labai mažutis nuošimtis. 

ekspertų nustatyta, kad rastos 
bombos pasikėsinimo vietoj yra 
Lenkų kariškos bombos (tai no
ta prieš Lenkiją, kad suruoš
tas atentatas prieš Min. Pirm.).

Baudžia už “tautininkų” kalbas

Dar klausiama apie “Jauna- 
kas Žinąs” korespondento p. J. 
Paleckio nubaudimą. Min. Pirm, 
atsako, kad tai pasielga pagal 
baud. stat. Paleckis perdavė kal
bas pasakytas partijų suvažia
vimuose. Jos yra neleistinos, to
dėl jų platintojai taip pat turi 
būti nubausti.

— Bet niekas daugiau nenu
baustas, — teisinasi p. Palec
kis.

— Užvesta bylos ir kalbėtojai 
atsakys teisme. Jiems bus blo
giau, — paaiškino p. Voldema
ras.

Elektros krosnis gali būti pa
vyzdžiu to, kokį palengvinimą 
elektra suteikia šeimininkėms. 
Prileiskime, kad moteriai nedė- 
lioj reikia išvirti pietus. Per 
porą valandų ji negali nei nuo 
pečiaus pasitraukti. Visai ki
toks butų reikalas, jeigu ji tu
rėtų elektros krosnį. Ji galėtų 
sudėti į krosnį gaminamą val
gį, o pati eiti kur jai patinka. 
Elektros krosnis veiktų auto
matiškai : reguliuotų tempera
tūrą, o nustatytu laiku visai 
sustotų, t. y. nebevirtų arba 
nebekeplų maistą. Kai šeiminin
kė sugrįžtų, tai jau viskas bu
tų gatava, — reikėtų tik imti 
iš krosnies pagamintą maistą 
ir dėti ant stalo.

Tai juk butų labai puiku. Ir 
galėtų būti! Milionai Amerikos 
žmonių naudojasi elektros švie
sa. Tad pažiūrėkime, ar jie už 
savo pinigus gauna tinkamą pa
tarnavimą? O gal jie moka ne 
tik už tai, ką gauna, bet ir už 
tai, ko niekuomet negauna?

Tatai skamba lyg kokia ne
sąmonė. Bet pažiūrėkime, kaip 
iš tiesų yra.

Per paskutinius penkerius 
metus elektros jėgos naudoto
jams kainos vis buvo mažina
mos. Tuo tarpu paprasti pilie
čiai, kurie naudoja elektrą tik 
namų apšvietimui, priversti yra 
mokėti penkis ir kai kuriuose 
atsitikimuose net dešimtį kartų 
daugiau, negu pramonininkai. 
Rezultate paprasti piliečiai už
moka ir už tą elektrą, kurią 
sunaudoja stambioji pramonė. 
Kad taip yra, — dėliai to ne
gali būti jokios abejonės. Saky
sime, pramonininkai sunaudoja 
keturis kartus daugiau elektros, 
negu paprasti piliečiai, bet su
moka tris kartus mažiau pini
gų!

Taip dalykams esant, nieko 
nčra nuostabaus, kad Amerikos 
žmones negali pasinaudoti tais 
parankumais, kokius galėtų su
teikti elektra. Elektros jėga pa
prastiems piliečiams perdaug 
brangiai kainuoja. Viena kilo- 
vatinė elektros valanda neturė
tų daugiau kainuoti, kaip pen
kis centus. Tikrumoj gi ji kai
nuoja aštuonis ir daugiau cen
tų. Nežiūrint to, privatiškos 
elektros gaminimo įmonės varo 
didžiausią propagandą, tvirtin- 
damos, kad jos teikia kuoge- 
riausį patarnavimą ir tuo pa
čiu laiku visokiais budais ban
do diskredituoti visuomenės 
kontroliuojamas elektros įmo
nes.

Pažiūrėkime tad, ko verta yra 
ta propaganda. Ontarid provin
cijoj, Kanawiį elektros gami
nimo įmonės yra visuomenės 
rankose. Ar tai prisideda prie 
žmonių naštos apsunkinimo? 
Kitais žodžiais sakant, ar žmo
nėms už elektrą reikia bran
giau mokėti, negu Amerikoj, 
kur vyrauja “labdaringieji” 
trustai ?

Nieko panašaus. Toronto mie
ste už elektros kilovatinę valan
dą nereikia mokėti nei dviejų’ 
centų, o Ottawa miestas ima i 
tik vieną centą. Amerikoj mie-' 

stų kontroliuojamos elektros 
įmonės taip pat teikia patar
navimą daug pigiau, negu pri
vatiškos korporacijos. Bendrai 
imant, privatiškos korporacijos 
ima du kartu daugiau, negu vi
suomenės kontroliuojamos.

Turint galvoj tuos faktus, 
kiekvienas gali lengvai padary
ti atatinkamą išvadą: jeigu pri
vatiškos korporacijos yra eko
nomiškesnis, negu visuomeniš
kosios, tai kodėl jos brangiau 
lupa už patarnavimą?

Į tą klausimą nėra sunku 
atsakyti. Pakanka pažiūrėti j 
tuos milžiniškus pelnus, kuriuos 
padaro elektros korporacijos. 
Kai kurios korporacijos turi 
pelno net 50% per metus ant 
investuoto kapitalo. Apie tai, 
kaip tas pelnas susidaro, pakal
bėsime kitą kartą.

Dabar bus nesunku suprasti 
kodėl elektros korporacijos iš
leidžia milionus dolerių propa
gandai. Jos samdo profesorius 
ir šiaip gabius žmones, kurių 
tikslas yra gaminti prielankių 
elektros trustams literatūra. Ta 
literatūra yra platinama net 
mokyklose. Trustų finansuoja
mi laikraščiai taip pat išrodi- 
nėja privatiškų korporacijų ge
rumą.

Elektros trustas labai bijosi 
visuomeniškos kontrolės, ir to
dėl visais galimais budais ko
voja prieš ją. Bet ankščiau ar 
vėliau žmonės pamatys, jog pri
vatinių korporacijų skelbiami 
nuopelnai yra niekas daugiau, 
kaip tik humbugas.

— K. A.

Temylite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu: Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir gariauiia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių g*m 
bargena visose Chicagos dalys*.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Atvyksta iš Lietuvos
Naujienų Laivakorčių skyrius 

gavo pranešimą iš laivų kom
panijos, kad laivu Estonia at
važiuoja p. Monika Ybenskienė 
su duktere Stanislava Ybensky- 
te. Pribus New Yorkan jos apie 
rugpiučio 4<tą.

Burnside
Čia yra vadinama Apšvietos 

Draugystė, kurią kontroliuoja 
komunistai ir kuri tarnauja ko
munistams, kaip ir visos kitos 
draugystės paimtos j komisarų 
rankas. Sekmadieni ši draugy
ste turėjo išvažiavimą, žinoma, 
neapsiėjo be aukų rinkimo. Na, 
laikyta ir spyčiai. Delei tų spy- 
čių pasitaikė ytin komiškas in
cidentas. Vienas komisarų pra
dėjo rėžti “pamokslą” angliš
kai. Kalbėdamas, jisai prisimi
nė apie kokį ten gubernatorių. 
Vienas lietuvis, gulėjęs kiek to
liau po medžiu, išgirdo žodį 
“governor”. Jisai pašoko nuo 
žemės ir sušuko: “Nelieskite 
valdžios (leave the government 
alone)!“ Ėmė kiek laiko iki be
sikurianti revoliucija tapo “lik
viduota”. O likvidavimui komu
nistai dėjo visas pastangas. 
Mat, ir komunistai ne visur ir 
ne visuomet pritaria “revoliu
cijoms“. Reikia pasakyti, kad 
komunistai aiškina, jogei kal
bamas pilietis mėginęs kelti ne 
revoliuciją, bet kontr-revoliuci- 
ją, ir todėl jie stabdę pilietį. 
Esą, revoliucijoms komunistai 
kaip buvę, taip ir pasilieka iš
tikimi. Rep.

Town of Lake
Jau pasveiko po operacijos.

(labus čiagimis lietuvis, smui
kininkas, p. Petroševičius, ku
ris laiko muzikos studiją adre
su 4502 So. llonore Street, ir 
duoda pamokas smuikuoti, pia
ną skambinti ir groti kitokius 
instrumentus, buvo sunkiai su
sirgęs. Jam padaryta operaci
ja. Dabar jisai pasveiko ir 
pradėjo vėl duoti muzikos pa
mokas- Gal Imt, kad p. Petro- 
ševičius nusitars kuriam laikui 
apleisti Chicagą. Dalykas toks, 
kad jisai turi pakvietimą įstoti 
į “Husk” O’iLare orkestrą, ku
ri amerikiečių tarpe yra plačiai 
pagarsėjusi. P-nas Petroševi
čius betgi nėra galutinai nusi
taręs, ar jisai pakvietimą pri
ims. Report.

Lietuvių Paskolos ir 
Statybos Bendro
vių Išvažiavimas

Sekmadienį buvo surengtas 
išvažiavimas Į p. Grigo (3114 
So. Halsted St.), žinomo real- 
estatininko, farmą arti Lemont-

P-no Grigo farma didoka. 
Karmos vidury v ra ežerėlis. 
Farma gražiai prižiūrima. Tai
gi vieta išvažiavimams puiki.

Atstovų suvažiavo iš 19 spul- 
kų. Atvyko ir spulkų nariai. 
Buvo Spulkų lygos valdyba.

Iš karto, kaip ir visur kitur, 
suvažiavusieji jautėsi suvaržy
ti. Vėliau atsirado muzika, 
kuri pakeitė visų ūpą. Pradėta 
šokti, šokta išsyk klėty, o vė
liau ant žolės kiemelyje.

Norintiems valgyli buvo pa
taisyti pietus. Kurie gi jautė
si ištroškę, tai sustoję apie šul
nį ramino troškulį ir vėdinosi 
išimtais iš* šulinio minkštais 
gėrimais.

Vienas įdomiausių “numerių“ 
buvo tai p- J. J. Zolp •“koritesj 
tas“ su p. Paleku. Jiedu, mat, 
kontestavo deliai to, kas ilg'iau 
galės plaukti. P-nas Zolp laimė
jo, bet prizo negavo, kadangi 
pasirodė “sut’ujinęs” ir savo 
oponentą, ir žiūrėtojus: jis 
plaukiojo raitas ant laivelio ar 

rąsto, ar aut kačergos.
Suvažiavusieji linksminosi iki 

vėlyvam vakarui niekieno ne
varžomi. Kai kuriems vieta 
patiko taip, kad jie nutarė, jo
gei ir kitiems metams rengsią 
tokį išvažiavimą šioj pačioj vie
toj.

Išvažiavimai! buvo atvykęs ir 
p. Varkala iš Michigan City, 
kur jisai atostogavo. P-nas Var
kala yra Lietuvių Paskolų ir 
Statybos Bendrovių Lygos pre
zidentas ir jautėsi privaląs da
lyvauti šiame išvažiavime. Ypa
tingas kreditas tenka p. Zolpui 
už tai, kad jo pastangomis bu
vo “išpuoštas” visas kelias į 
Grigo farmą. Kad vykstantys 
galėtų lengviau surasti farmą, 
tai p. Zolp visur prie užsuki
mu, prie kryžkelių padėjo ženk
lus, rodančius kur važiuoti.

Report.

Sugrįžo iš atostogų 
ir išvažiavo ato

stogoms
Kelioms dienoms buvo išva

žiavęs atostogų Dr. Šimkus ir 
aptiekorius F. Rakas. Dabar 
jie sugrįžo į Chicagą. Dr. Šim
kus vėl priiminėja ir lanko pa
cientus, o aptiekorius Bakas 
ketina įsikinkyti bizniu.

P-nia Zalatorienė, dr-o Zala
toriaus žmona, išvyko atosto
goms pas gimines. P-nia Zala
torienė sugrįš gal į kokią porą 
savaičių ar vėliau.

Kokiai porai savaičių užsida
rė Universal Club, šiame kliu- 
be p-nia Kemėšienė vaišindavo 
bridgeporticčius puikiais pietu
mis. Už poros savaičių, šeimi
ninkei sugrįžus, k Ii ubas vėl at
sidarys. Report.

Town of Lake
Senai jau buvau šioj apielin- 

kėje- Tikėjaus, kad nebepa- 
žinsiu. žinote, gyvename mes 
gadynėje, kurioje “pasaulinės 
revoliucijos bangos” vis dar 
nenuslugusios ir kuri bile die
ną žada perversmų. Taip bent 
skelbia pasaulinės revoliucijos 
meistrai. Tad galite įsivaiz
duoti kokiu “neramumu“ išli
pau iš gatvekario prie 17-tos ir 
Paulina gatvių.

Vienok tuoj pamačiau, kad 
viskas vieloj: ant kampo tebe
stovi, kitip stovėjusi, policijos 
stotis, Maskviečių črezvyčaikos 
raudonoji vėliava dar neplevc- 
suoja.

O ir musų gyvenimo “ištek
liaus” ženklai visur matytis jė- 
lose x kaip pirmiau. Kopūstų 
lapai, raudonos prisiurbusios 
lomeitės, kaliošai ir čeverikų 
padai, paskleisti tirštai kuone 
kiekvienoj jėloj, rodo, kad pilie
čiai nežino kur tokį išteklių dė
ti, kaip jį tinkamai suvartoti.

Užsukau pas gerą draugą, 
lietuvi barberį. Klausiu kas 
nauja girdėtis. Atsako, kad nie
ko nauja, kad viskas pasilieka 
kaip buvę.

Klausiu ar ir vaikai tebeiš- 
dykauja, kaip seniau. Taip, 
girdi. Jie nesnaudžia. Jei nu
žiūri, kad kuriam name dirba 
ir vyras ir žmona, tai jau šei
mininkams nesant namie vai
kėzai tikrai atlankys namus ir 
pažebravos. Dar nesenai bu
vęs toks įvykis: moteris išėju
si ant Ashland avenue ką tai 
pirkti, o vyras nuėjęs barber- 
nėn plaukų kirpti. Ir kol šei
mininkai sugrįžo, tai vaikai spė
ję “apvalyti“ jų butą.

O jeigu jau girtą vaikai pa
siliks kur tamsesnėje vietoje, 
tai nepraleis progos. Išgalėda
mi tokį prismaugs ir apvalys, 
o jei bus permaži prismaugti, 
tai sukinėdami aplink, kabinė- 
damiesi apkraustys kišenius.

Paklausiau, ar dideli vaikė
zai yra tokie meistrai. Girdi, 
visokių esama. Jau praktikuo
ja tą matą ir matyt jaučiasi 
pilni amatninkai net vaikiščiai 
10—12 metų*

O ka tėvai sako — ar ne
draudžia Nežinau. Vienas 
namų savininkas kalbėjęs tuo 
reikalu su policininku, kuriam

pavestu daboti jaunuosius išdy
kėlius. Well, policininkas at
sakęs, kad jisai negalįs daug ką 
padaryti. Jisai galįs vaiką 
'areštuoti ir nutarąbanyti pas 
teisėją, 'bet teisėjas veikiausia 
paleisiąs. Jei kas galįs dau
giausia padaryti, tai vaikų tė
vai alydžiai prižiūrėdami savo 
vaikus ii’ rūpestingai auklėda
mi juos. Report.

Bridgeport
Lietuvių Chamber ot’ Com- 

meroe sąrašas lietuvių biznie
rių varomas pirmyn. Lietuvių 
Vaizbos Butas Chicagoje mano, 
kad tas darbas turi didelės reik
šmės. Juk įdomu patiems A- 
merikos lietuviams žinoti, kiek 
šioj šalyje esama lietuvių abel- 
nai ir lietuvių biznięrių; kokių 
biznių jie turi daugiau, kokį 
daugmaž turtą jie kontroliuoja, 
etc.

Įdomios tos žinios gali būti ir 
musų broliams, gyvenantiems 
Lietuvoje.

Svarbu labai turėti tokį są
rašą dar ir dėl to, kad Ameri
kos lietuviai galėtų juo geriau 
prisiruošti tinkamai pasirodyti 
1933 metų parodoj Chicagoje. 
Kad kaip galima geriau pasiro
dyti kalbamoj parodoje, reika
lingos bus visų Amerikos lietu
vių jėgos, ir lodei šitoks Ame
rikos lietuvių sąrašas yra la
bai pageidaujamas.

ĮSTOKIT DABAR
1. Veltui legalia patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkains.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

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

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums. s

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n 

4650-52So. Ashlan^ 
KUPONAS

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

City of Chicago Landlords 
Association 

4650-52 So. Ashland Av.

DR. HENRY 
 DENTISTAS  

Dantjcs 
Ištraukimas t 
BE___________ ISKAUSMO 1
6319 So. Halsted S t.

Vienon durys l Siauro nuo elevatorio. 
Atdara nuo H:30 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Pilna Fizine 
ir Analitinė 

. Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. SinRley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO liROse per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių liRU, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu iŠRydyti viršmi- 
nėtas liRas. 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 1950

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

V l1 i ■! "■ •■■■ IV ■ I' .... *

Užmuša muses 
uodus

Kitus Namų 
Vabzdžius

Garsinkites Naujienose >

PRANEŠIMAI
Trečiadienyje, liepos 31 d., 8 vai. 

vakarę, Gimimo P-lės šv. par., sve
tainėje įvyks Marųuette Park Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Labai prašome visų na
rių, taipgi ir naujų narių skaitlingai 
susirinkti. — Valdyba.

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPKAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, UI.
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 piRiau, negu 
kiti tįodel, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kainų.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktj.
8757 Houston Avė.

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

i

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

> GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar* 
nąuju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS* 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: į

B238 S. Halsted SLI 
Tel. Victory 4088

Graboriai

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica- 
ros dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487. ..........
4619 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenvvood 1752
-------0-------

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokiu akiu

John Smetana, 0. D,
OPTOMETRISTAS

tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Kampas Nofcth 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—r8; Ned. L0—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Rezidencija 6640 S. Maplewood Ąve. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. |

Telefonas. Republic 7868 vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienai
CHICAGO. ILL. Phone Midway 2880

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 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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 CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai 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. 

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-KAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 20G 
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

lygyyiB (SydytojĮai

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 dienų, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai * 

OFISAS
4729 South Ashlancf Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Frauklin 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 Pčtnyčioj 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 '1’el. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V?W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. l^a Šalie Street f
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas /i

134 Nori h LaSalle Street 
CHICAGO, ILL. f

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

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



Naujienos, chieago, m.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visų Chicagos Lietu 
vių Pasaulinės Pa
rodos Associacija

kad savininkui reikės dėti liau
ja ad veri ja. Vagiliai padarė 
ne tiek žalos išnešdami keletą 
porų

Cicero

“Naujienų” gražuo 
lių kontestas

šiandien paskutinė registraci
jos diena

Pasiskubinkite užsiregistruo
ti, nes šiandien paskutinė die
na. Vėliau aplikacijos nebebus 
priimamos.

Turime pranešti, kad šios sa
vaitės pabaigoj tilps visų kon- 
testančių paveikslai. Jie užims 
visą puslapį. Iš tų paveikslų 
bandykite įspėti, kam teks “pa
nelės Romuvos” titulas ir $200 
vertės dovana.

O dabar eikime prie naujų 
kontestančių.

1933 metais Cbicagoje ren
giama pasaulinė paroda. Komi
tetas tai parodai rengti, kaip 
galima spręsti iš jo pranešimų, 
dirba energingai. Yra žinių, kad 
taipjau stropiai rengiasi paro
dai ir kai kurios tautinės gru
pės. Vokiečiai, skandinavai ir 
kiti nesnaudžia.

Yra sudarytas ii’ lietuvių ko
mitetas. Bet lietuviai, išrodo, 
kolei kas darbą apleidę. Gali
ma betgi tikėlis, kad ir lietu
viai greitu laiku sukrus.

Tiksliau pasakius, ir 
užmiršta parodos. Ir 
senai susiorganizavo 
jkorporuota Illinois
teisėmis Visų Lietuvių Chica
gos Pasaulinės Parodos Asocia
cija. Šios asociacijos tikslius 
yra dirbti, kad pasaulinėje pa
rodoje 1933 metais lietuviai ga- 
lėtų kuo gražiausia pasirodyti.

jie ne
štai ne- 
ir tapo

pančiakų ir laikrodėlį, 
lauždami duris.

Report.

Bridgeportas
J. Kiras, žinomas reales-M.

tatininkas, eina dar ir į kitą

P-lė Aldona Narvidaitė

P-lė Aldona Narvidaitė yra 
Marųuette Parko gražuolė. Ji, 
taip sakant, turi įgimto gabu
mo prie meno. Savo laiku jos 
motina buvo birutietė. P-lė Al
dona pasirinko kitę meno šaką, 
būtent, šokimą. Ji lanko šokių 
mokyklą ir toj srityj jau yra 
pusėtinai prasilavinusi.

Asociacija dės pastangas. pa
ruošti juo didesnį rinkinį paro
dai 
uių 
•nių> . t
riuos dirbinius manoma pada
ryti čia pat Chicagoj, o kilus 
partraukti iš Lietuvos' ir kitų 
vietų, kur gyvena lietuvių ir 
kur jie yra padarę ką nors ver
to parodyti parodoje.

ši Asociacija tapo ikorporuo- 
ta liepos menesio 5 dieną Illi
nois valstijoj. Asociacijos su- 
sirinkimas įvyks rugpiučio 8 
dieną Mildažio svetainėj, 2241 
West 23rd Place. Susirinki
mas prasidės 7:30 vak. Kvie
čiami atsilankyti į jį visi, ku
riem rupi šis reikalas. Bus 
kalbėtojai, kurie išaiškins Aso
ciacijos tikslus, ir tarimas dėlei 
tolimesnių konkrečių asociaci
jos žinksnių. Be to, bus ta
riamasi apie asociacijos pikni
ką, kuris rengiama rugsėjo 1 
dieną Svelainio farmoje, 
prie Tautiškų kapinių.

Kadangi asociacija yra 
įkorporuota, tai tie, kurie 
to svarbą tokios organizacijos, 
jau dabar gali pirkti jos Šerus 
ir tuo prisidėti prie darbo. O 
šėrai reikia pardavinėti todėl, 
kad darbui pradėti patys 
mieji žinksniai reikalauja 
pinigų.

Del pilnesnių informacijų 
Įima kreiptis pas Asociacijos 
sekretorių šiuo adresu: M. Žič- 
kus, 1809 West 69th Street, 
Chicago, 111., tel. I lemlock 8067.

Chicagietis.

lietuviu dirbiniu audi- 
verpimų, mezginių, siuvi- 
medžio darbų. Kai ku-

šioje biznio gadynėje, kas pa
sekmingai veda biznį, jam vie
no biznio nebeužtenka. Taip da
bar .daro ir M. J. Kiras: jis 
pardavinės netik namus, bot ir 
automobilius.

Jis jau turi įtaisęs puikų au
tomobilių sales room, 3207-09 
So. Halsted St. čia. jis parda
vinės Chrysler ir Plymouth au
tomobilius.

Iškilmingas atidarymas auto
mobilių sales room įvyks spa
lio 1 dieną. Bet jau ir dabar, 
jei kas norėtų įsigyti naują 
Chrysler arba Plymouth, gali 
kreiptis į M. J. Kiro ofisą, 3335 
So. HaĮsted St., ir gaus man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

Vadinasi, Bridgeporto koloni
ja įsigys dar vieną biznį, 
suprantama, eina į naudą 
kolonijai. —

Sekmadienį , apie 2 valandą 
po pietų įvyko automobilių ne
laimė. Prie 15-tos gatvės ir 48 
court sudaužyta visai naujas 
automobilius, važinėtas dar gal 
kokį mėnesį laiko. Kitas auto
mobilius gi buvo tik laužas. Abu 
automobiliai skaudžiai nukentė
jo. Aršiausia gi tai, kad nuken
tėjo žmonės, važiavusieji auto
mobiliuose. Moteris, kuri važia
vo naujuoju automobiliu, taip 
skaudžiai užgauta, kad neteko 
sąmonės. Apie 7 valandą vaka
re ji dar buvo neatsigavusi, ir 
buvo abejonės ar išliks gyva. 
Dar panedėlį buvo matyti ne
laimės ženklų: neišdžiuvęs alie
jus, nudrėksta žievė medžio, į 
kurį atsimušė vienas automobi
lių virsdamas. Report.

CLASSIFIED ADS. (
Educational

Mokyklos

tuoj

jau
m a-

pil
iau

ga-

North Side
Išvažiavimas pavyko.

Town of Lake

Tas, 
v • ♦ šiai

r.

buvo minėta pirmiau, kad 
of Lake apielinkėj ran- 
s u o r gan i zu o ta d ra u g i j a

Jau 
Town 
dasi 
vardu: Chicago Landlords Asso-
ciation, Ine., jų ofisas randasi, 
4650-52 So. Ashland Avė., ir 
užima visą antrą augštą.. Ta or
ganizacija teikia gerą patarna
vimą namų savininkams. Įstoji
mas į tą organizaciją kainuoja 
$3 metams. Vadinasi, namų sa
vininkui kainuoja mažiau negu 
1 centas .į dieną ir namų savi
ninkas gauna visokių patarna
vimų reikaluose, kurie jam, 
kaip savininkui, pasitaiko.

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

Trečiadienis, liepos 31, 1929
1 -’v t-* ' - -j|- ■ - -- ---------------------B—-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavime*

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namu

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Renublic 7869

Financial
Finansai-Paskoloa

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V'i nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “Upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Personai 
Asmenų ležko

PAIEŠKAU Juzefos Kairaitės, po 
vyru nežinau,, gyveno Aurora, 111. 
Prašau atsiliepti, arba žinančius pra
neškite, Vladislovas Kojalis, 27 N. 
Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
štoras, gera vieta. Parduosiu pigiai 
iš priežasties senatvės, 2023 S. 
Westem Avė., arti 21 St. i

Help VVanted—Malė
_________Darbininkų Reikia_______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Amilija Pestinkaitė
P-lė Amilija Pestinkaitė te

bėra dar jauna chicagietė. Gi
mė ji Springfielde, Illinois val
stijos sostinėj. Iš jos paveikslo 
galite spręsti, kad ji yra graži 
mergina ir turi progos “panelės 
Romuvos” titulą laimėti.

Valerija Rukšteliutė
P-lė Valerija Rukšteliutė yra 

gimusi Amerikoj, bet užaugusi 
Lietuvoj.

Ji yra gana sąmojinga mergi
na. Prie savo aplikacijos ji pri
dėjo tokią pastabą: “Priimkite 
mane dalyvauti kon teste ir iš
laimėt! pirmutinę dovaną. Tuo
met aš pirksiu čebatus.”

Praeitą nedėldienį Morning 
Star kliubas turėjo draugišką 
išvažiavimą į Lake Zurich. Kaip 
9 vai. ryto priie kliubauzės su
sirinko k'iubiečiai ir jų drau
gai virš 150 ypatų ir visi sykiu 
kas t roke, kas savo automobi
liais pasileido į 
Apie 11 vai. jau 
toj. Vieta, kaip 
tai geresnės ir

nuskirtą vietą. 
visi buvo vie- 
išvažiavimams, 
nereikia. Me

džių dėl paunksnės užtektinai. 
Kas norėjo maudytis, tas turė
jo geriausią progą Lake Zu
rich tyrame vandeny praleist 
dieną. Kas link kliubiečių drau
giškumo ir vaišingumo, tai jau 
nuo senai yra žinoma, kad 
Morningstariečiai visados buvo 
džentlemonai, ką ir šį sykį jie 
įrodė. žodžiu sakant, išvažia
vimas nusisekė ir buvusieji vi
si patenkinti tapo. —XYZ.

Specialistai rydyme chroniškų ir aaujų U 
rų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti. atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
<nas atidengs Jūsų tikrų ligų Ir jei aš apsi 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums migryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pati paiakyi po 
ralutiuo iiegzaminavimo—kai jumi yra.

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

Kambary* .1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

20 St.

po

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Marųpette Park
Naktį iš pirmadienio į antra-

pelio darnus, kurie randasi 
Campbell avenue. Išnešė laik
rodėlį, keletą |x>rų pančiakų ir 
šiaip dalykų. Name buvo pi
nigų. Bet vagiliai ar nepaste
bėjo jų, ar 
gai palikti.

Lauždami 
kę), vagiliai 
adveriją, į
geležis velkės užkabinimui, taip

tyčia neėmė: pini-

užraktą (durų vel- 
perskėlė vadinamą 

kurią buvo įsukta

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackievvich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600 

Lyon & Healy Bldg 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

-----o-----—■ —

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAl
3- TI MORGIČIAl

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie VVacker^ 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
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHIGANE: 2 my
lioti iki Niles; % mylios ant St. Joe River; 
goras 9 kambarių namas; daržinė, gara
žas, uobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
Sali.

Išmokėjimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie St.
Tol. Franklin 44 66

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi lankiu mišku 

sala ant Diamond Lake. !iu mylios nuo Chi- 
eagoe, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
ClubhoilBe, šokiam paviljonas, Cottages — 
visi fornišiuotl. 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Khubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

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

PARDAVIMUI arija mainymui 
60 akrų vaisiu ir grudų farma, l 
mylia nuo Derby, Mich., 6 mylios 
St. Joe ir Benton Harbor. Geros 
triobos, aiti mokyklos, 2'/2 valandos 
kelio iš Chicagos. Vynuogės, obuo
liai, grušios, pyčės ir kiti vaisiai. 
Pajamos $6000 i metus. Mainysiu 
ant namo ar 2 apt.

Rašykite
B. E. MURPHY, 
St. Joseph, Mich.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA čia augusi patyru
si veiterka restorane. Gera mokes
tis, pastovus darbas, 1745 S. Hal
sted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko1 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalauki! 
aplikacijos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

z

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jum* $100, $200 

arba $300, imame legali nuoiimtj. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Henmtage Avė.

• Business Service
_______ Biznio Patarnavimą*______

J. S. RAMANČIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANČIONIS, savininkas 
3147 So. Halsled St.

Te). Victory 7261

Miscellaneous
Įvairus

KAS TURI PARDAVIMUI čeve- 
rikams taisyti mašinas finišiavimui 
ir stičerj No. 12, prašau pranešti 
laišku, 2345 So. Leavitt St. Taipgi 
kas nori pirkti Goodyear mašina, 
tai kreipkitės šiuo adresu,

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

LICITACIJA
Pirmos kiesos bučernė, su ledo 

darymui mašina, refrigeratorium, 
kaunteris, registeriu, svarstyklėms 
i daug kitu fixteriu, Nepraleiskite 
šios progos tikro licitacijos išparda
vimo. Licitacija bus seredos vakare, 
nuo 7 iki 9 vai.

3000 W. 22nd St.
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
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 $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

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

A. ANDERSON
7139 So. Rockwell St.

Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENEEALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

CHEVROLET SPECIALI S 
PASIŪLYMAS

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

HAYES AUTO REPAIR
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu mprgi&u* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Automobiles
'20 Dodge Coupe  SI 50
'27 Chandler Coach ................  $295
'28 Pontiac Coupe ........   $400
'29 Ebbcx ..............................   $550
'25 Dodge Sedan ..................................... — $150
'29 Esbcx Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 Oakland Landeau Sedan ________  $395
'29 Ford — Tudor ..........    $450

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 So. Halsted St. 

Triangle 9330

Musical Instruments
Muzikos Instrume^^ 

TURIU PARDUOTI $1200 grojik- 
lj pianą už $120; suolelis, rolės, J. 
Sweda, 6136 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

KAURAI $5, gasiniai pečiai $5, 
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se
tai $10 ir augš., 6 šmotu saulės se
klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5, Radio, pianai, 
day beds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, stroleriai. Gauger 
Furn. Co., 541-48 E. 61st St., prie 
St. Lawrence gt

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

For Rent
ANT RENDOS labai puikus Storas, 

tinkamas bučernei, bekernęi, vaisiu 
sankrovai, grosernei ar kitam biz
niui, taipgi kampinis flatas, tinka
mas dentisto ar daktaro ofisui.

2436 N. Laramie Avė.
Lafayette 1235

ar vakarais Lawndale 1803

Furnished Rooms \
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

rui $2.00 i savaite, su valgiu $8 i 
savaitei 501 W; 32nd SL

-------- o...... .
MOTERŲ darbininkių skyrius: 

klerku $18 i savaite, indu plovėjų 
naktiniam darbui $17 j savaitę, vy- 
rėju $20 iki $25 j savaitę, kambari
nių $65 j mėnesį, mašinų operatorių 
$18 i savaitę, mergaičių į dirbtuvę 
$15 j savaitę, viniotojų $16 į sa
vaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

.4191 S. Halsted St., 
kampas 42 gatvės

REIK ALINGA , tuojaus 16 moterų 
dirbti naktimis prie valymo naujame 
name. 5 vai. darbo, $15 i savaite. 
Ateikite tuojaus. Darbas užtikrin
tas.

GRAHAM EMPLOYMENT 
AGENCY

833 Milvvaukee A v., kamp. Elston Av.
' 2 augštas

REIKALINGA patyrusių moterų 
darbininkių prie sortavimo skudurų. 
Kreipkitės People.s Iron & Metai Ccį, 
5835 s. Lopinis St. • s

REIKALINGOS 3 patyrusios! mo
terys sortuoti skudurus. Pasiuvus 
darbas. Geros aplinkybes. Kreipki
tės, West Side Metai Refinins Co.. 
2917 So. La Šalie St. ’

REIKALINGA moteris arba mer
gina pridabojimui 6 metų vaiko va
karais. Guolis ir primokėjimas, 841 
W. 33rd St., (2-ros lubos).

REIKALINGA senyva moteris pri
dabojimui botelio, gyvenimas prie sa
vininkų Worland, Wyo. Atsišaukite 
tuojaus, kad išvažiuodami galėtume 
parsivežti. Naujienos, 1739 S. Hals
ted St. Box 111 J.

Situation VVanted
Darbo leiko

SENAS žmogus ieško lengvaus 
ūkio darbo, arba prie šeiminos i na
mus. Sutinka dirbti už visai maža 
algą. Kreipkitės ypatiškai arba 
laišku, Kazys šulze, 4328 S. Wash- 
tena\v Avė., Chicago, III.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fomišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi- 
cagą, 2543 W. 71 St.

PARSIDUODA restaurantas už 
$500, lietuvių ir rusų apielinkėj, 1400 
So. Jefferson St.

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

PARDAVIMUI barbernė su dviem 
krėslais • ir visais įtaisymais, geroje 
vietoje Parduosiu pikiai, 1453 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė su namu, 4 kambariai, furnasu 
apšildomas, 2 karų garažas. Gera 
vieta. Arba mainysiu. ■ šaukite 
Hemlock 3130.

PARSIDUODA sykiu du bizniu, 
grosernė ir restoranas, kaip ir už 
dyka, tik ne i mainus. Cach kai
na $350.

C. K. VALAITIS
919 W. 35 St., 
Tel. Yards 1571

AUKSINĖ PROGA. Parduodu 
labai geroje vietoje nuo senai iš
dirbtą “Delicatessen store”. Par
duosiu pigiai. Pasinaudok proga 
šiandien! 6839 So. Loomis St.

PARSIDUODA kendžių, ice cream 
ir minkštų gėrimų štoras, priešais 
Davis Sųuare Parko. Geras biznis. 
Turime greit parduoti dėl svarbios 
priežasties, 1707 W» 45th St.

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

bungalow ant 83x270 pėdų žemės 
ploto. Gražus medžiai ir darželis 
aplinkui. Prie pat 95 Street. $10,- 
500 už abu. $2,000 cash, o liku
sius kaip renda. Del daugiau in
formacijų telefonuokit.

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

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

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

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

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

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

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

DIDELIS BARGENAS, 25 pėdų 
biznio lotas ant Cicero Avė. 175 pė
dos šiaurėj nuo 18 gatvės. Frontas 
i rytus, $2,250 cash. Savininkas 
Andy Carlson, 7839 S. Ashland Avė.

BIZNIAVAS namas parsiduoda, 
štoras ir 4 kambarių flatas, 1627 
Newberry Avė.

South Side Bargenai!
Pirkite Dabar

5 kambarių medinė bungalow ir 
garažius su 8 extra lotais. Randasi 
arti 105 gatvės. Priims mainus.

Moderniškos 5 ir 6 kambariu bun- 
galow. Karštu vandeniu šildomos, 
2 karų garažai. Elė ištaisyta.

Patraukianys 4 ir 6 flatų mūri
niai namai, susidedantys iš 4 ir 5 
kambarių flatų. Garu apšildomi, 3 
karu mūriniai garažai. VISI Iš- 
RE’NDUOTL Ideale vieta. Gera 
transportacija. Priimsime jusu lo
tus kaipo dali jmokėjimo.

Taipjau turime kitus gerus pirki
nius. Jeigu interesuojatės namais 
ir lotais, pasitarkite su manim, nes 
aš galiu sutaupinti jums LAIKA ir 
PINIGUS.

HENRY KOPLEWSKI
4018 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9305

PIKNIKAMS DARŽAS
PARDAVIMUI moderniškas 4 

kambarių namas ir 4 akrai žemės 
irgi Gazolino stotis, 2’/^ mylios i 
vakarus nuo Willo\v Springs, ant 
Archer Avė., Route 4 A, už cash. 
Prieinama kaina su mažu jinokė- 
.ilmu.

WALTER COOK, 
R. No. 1, Lemont, UI.__

TIKRAS BARGENAS

PARSIDUODA labai pigiai 4 
kambarių cottage, karštu vandeniu 
šildomas. Vienam karui garadžius, 
nepaprastai pigiai, $250 įmokėti, li
kusius kaip renda.

5435 So. Normandy Avė.
Va bloko i Nortus nuo Archer Avė,




