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Europos Unijos Planas 
Randa Pritarimo

■ 'A ---------------------------

Dvidešimt astuonių Europos valstybių at
stovai Tautų Sąjungoje principe Fran- 
cijos premjero Briando sumanymą pri
ėmė

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
10. — Dvidešimt astuonių Eu
ropos valstybių delegatai Tau
tų Sąjungoje vakar, pakviesti 
užkandžio, išklausė 'Francijos 
premjero Briando sumanymų 
kur|i Europos valstybių kon
ferenciją, principe priėmė jį 
ir paskyrė Briandą savo planą 
išdėstyti tam tikrame memo
randume, kad Europos kraštų 
vyriausybės galėtų projektą 
kaip reikiant išstudijuoti. Ga
vęs jų atsakymus, Francijos 
premjeras turės sutaisyti nau
ją raportą, inkorporuodamas Į 
jį gautuosius atsakymus, ir po 
to bus sušaukta visų Europos 
valstybių konferencija konfe
deracijos projektui svarstyti.

Paduodamas savo sumanymą, 
premjeras Briand nė nebandė 
smulkmetningai savo projektą 
išdėstyti. Jis atvirai pasakė, kad
visa ta idėja esanti tik užuo
mazgoj. Jis tačiau tikis, kad 
jos gvildenimu ir išsiaiškini
mu, ir gerais kilų valstybių 
norais, busią galų gale pasiek
ta konkrečių vaisiu?

Briand pabrėžė, kad jis visai 
neturįs minty kurti Europos 
valstybių konferenciją kovai su 
Amerikos Jungtinėmis Valsty-1 
bėmis, ar su kuriuo kitu kon- i 
tinentu ar nacija. Jis nurodė! 
tik, kad Amerika daug geriau 
tarpsta, labiau turtėja, nekaip 
Europa, kurios atskiros valsty
bės yra apsitverusios neperli
pamomis muitui sienomis, tuo į 
tarpu kaip Jungtinėse Valsty
bėse, kurios savo teritorija yra | 
djidesnės už Europą, visos jų

Jurymenas pamišo; Mussolini nenori 
tekstilininkų b y 1 a darbininkų komitetų 
bus naujai tardoma fabrikuose

CHABLOTTE, N. G., rūgs.
10. — šešiolikos komunistų ir 
tekstilės streikininkų byla dėl 
nušovimo policijos viršininko 
Aderholto vakar iširo ir bus 
išnaujo nagrinėjama rugsėjo 
30 dieną.

Byla dabar pasibaigė be 
sprendimo, kadangi vienas pri- 
saikintųjų posėdininkų (jury- 
menų), Joseph G. Campbell, 
yietos laikraščjių pardavinėto
jas, staiga gavo proto pamiši
mą ir tapo atiduotas gydytojų 
priežiūrai.

BUFFALO, N. Y., rūgs. 10. 
—Netoli nuo Angolos vakar 
susidūrė tarpmiesčių tramva
jus su sunkiuoju motoriniu ve
žimu. Penki asmens buvo vie
toj užmušti, du kiti pavojin
gai sužaloti.

Chicagai ir apielinkei f ed e ra
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir vėsu; vidu
tiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 57° ir 70<> F.

Šiandie saulė teka 6:25, lei
džiasi 7:09. Mėnuo leidžiasi 
11:39 vakaro.

48 dalys [štatai] prekiauja su 
kitkita be jokių kliūčių ar mui
tų. '

Stresemannas remia 
Europos konfederacijos 

projektą
Dr. Stresemannas, Vokietijos 

užsienio reikalų ministeris, kal
bėdamas Francijos premjero 
Briando Europos valstybių kon
federacijos sumanymu, pasakė:

“Daugeliui žmonių gali at
rodyti, kad tas sumanymas yra 
neįvykdomas. Ir aš nepritar
čiau, jei butų bandoma sukur- 
(i ekonominė Europos viršeny
bė, — politinė idėja, kurią kai 
kas galėtų suprasti kaip at
kreiptą prieš kitus kontinen
tus. Tačiau šiandie Europoje 
yra dar daug keistų dalykų. 
Daug dalykų tebėra išsilaikiu
sių kontinente dar iš vidurinių
amžių. Versalis sutartimi su
kurtos naujosios valstybės dar 
nesiintegravo į Europos siste
mą. Sienos ir ekonominiai bar
jerai padaugėjo, geležinkelių 
kliūtys dar labiau pasunkėjo. 
Europa yra milžiniška maž- 
mens biznio propozicija. Mes 
turime įsteigti vienodus pini
gus, vienodas pašto žymes.’’

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris pasisakė taipjau už 
britų premjero Bamsay Mac- 
Donaldo pasiūlymą, kad Tautų 
Sąjungos konvencija butų taip 
peržiūrėta, kad jos vadinamų 
“teisėtų” karų provizijos su
tiktų su Kelloggo-Briando “am
žinos taikos paktu”, kuriuo vi
si karai laikomi neteisėtais.

ROMA, rūgs. 10. — Tarp- 
sindikalinė centro komisija, ku
rios pirmininku yra pats Ita
lijos diktatorius Mussolini, 
griežtai atmetė Italijos darbi- 

* ninku pasiūlymą, kad fahri- 
, kuose ir kitose įstaigose butų 
l įsteigti nuolatiniai darbininkų 
skundų komitetai, kurie turėtų 

i kilusius ginčus spręsti.

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ IR 
PATS BANDĖ NUSIŽUDYTI

DONIPHAN, Mo., rūgs. 10. 
—Atvykęs iš Chicagos Wil- 
liam Kent, 25 metų amžiaus, 
nušovė savo 58 metų amžiaus 
tėvą, Budd Kentą, vietos far- 
merį, ir bandė pats nusišauti, 
bet tik susižeidė. Jis tapo su
imtas.

Pasirodė, kad sūnūs turėjo 
piktumą ant savo tėvo, ir pa
sivogęs Chicagoj automobilį 
atvyko čia jį nužudyti.

Filipinų audroj žuvo 
daugiau kaip 200 žm.

MANILA, Filipinai, rūgs. 10. 
— Paskiausi pranešimai sako, 
kad j>er baisią audrą, kuri pra
eitą savaitę siautė Luzono sa
los pietuose, žuvusių žmonių 
skaičius siekia daugiau kaip 
200. Tuksiančiai žmonių liko 
be pastogės.

Sovietų valdžia iš I 
naujo įspėja Kinus

Grun:> ja Nankino valdžiai “rim
tomis pasėkomis”, jei nepa- 
sJiausią puolimai.

CHABABOVSKAS, Sibiras, 
rūgs. 10. — Sovietų vyriausy-j 
bė skelbia, kad ties Amūro ir j 
Slungari upių susijungimu ta-1
pę surasta daug plaukiojančių 
minų, kas aiškiai parodąs, kad 
Kinai esą rūpestingai priren
gę savo kariuomenės ir laivy
no planus prieš sovietų sąjun
gą. Minų esą surasta taip daug, 
kad sovietų garlaivių plaukio
jimas pasidaręs, ypačiai naktį, 
visai nebegalimas.

Sovietai įspėja Kinus 
paliauti puolimus sienoj

MASKVA, rūgs. 10. — So- 
vietų vyriausybė pasiuntė per 
Vokietijos ambasadorių naują 
notą Nankino ir Mukdeno vy
riausybėms, įspėdama, kad jei
gu provokuojami kinų puoli
mai Mandžurijos sienoj nepa
siliausią, tai Kinai gali susi
laukti labai rimtų vaisių.

Rusų notoj sakoma, kad 
buvę 19 naujų puolimų sovie
tų teritorijos, ir dėl jų esą at
sakingos Nankino ir Mukdeno 
vyriausybes.

Kinai atsiėmė Pogra- 
ničnają miestelį iš rusų

MUKDENAS, Mandžur., rūgs.
10. — Oficialis Mandžurijos 
vyriausybės pranešimas skelbia, 
kad Pograničnaja miestelis 
Mandžurijos žiemių rytų sie
noj, kurį sovietų kariuomenės 
dalis buvo pagrobus, po trijų 
dienų kautynių tapęs vėl iš ru
sų atimtas.

Rusų puolimai Tungningo 
miestelio tapę taipjau atmušti.

Sovietų kareiviai bombarda
vę kinų pozicijas ties Mandžu-
11, vakariniame Rytų Kinų ge- 
žežinkelio gale, bet irgi tapę 
atmušti.

13 asmenų užmušti is
panų busui susikūlus

■ . \

CORDOVA, Ispanija, rūgs. 
10. — Pasažieriniam autobusui 
apvirtus kely, netoli nuo Al- 
colea, trylika asmenų buvo už
mušti, o keturi pavojingai su
žaloti.

Kinai pasmerkė mirti 
13 sovietų šnipų

MANDŽULI, Mandžurija, rug
sėjo 10. — Kinų vyriausybė 
suėmė tryliką tariamų sovietų 
šnipų, kurie tapo pasmerkti 
mirties bausmie.

Pavogė iš vienuolyno 
300 svarų statulą

H()LLYWOOD, Cal., rūgs. 
10. - Nežinomi plėšikai pavo
gė iš vietos Nesuteptos Širdies 
vienuolyno koplyčios vieną sta
tulą, sveriančią 300 svarų. Kuo 
budu jie nepastebėti galėjo per
kelti per aukštą vienuolyno 
kiemo sieną taip sunkų daiktą, 
pasilieka paslaptis.

Lenkijos diktatorius 
jau nori taikintis su 

krašto seimu
Pilsudskis tarsis su partijų ly

deriais tikslu įsteigti glau
desnius santykius su parla
mentu

BERLYNAS, rūgs. 10. — 
Lenkijoj laukiama svarbių po
litinių permainų, kurios gali 
turėti didelės įtakos tiek už
sienio politikai, tiek ekonomi
niam vidaus gyvenimui.

Lenkų ministerils pirminin
kas Svitalskis andai apsilankė 
pas seimo pirmininką, socia
listų vadą Dašinskj, ir pain
formavo ji, kad kai tik Pil
sudskis grįšiąs į Varšuvą, jis 
turėsiąs konferenciją su visų 
seimo frakcijų vadais tikslu 
sukurti glaudesnį ryšį tarp vy
riausybes ir seimo.

Toks žingsnis reiškia visiš
ką Lenkų vyriausybės pakei
timą savo politikos krašto sei
mui. Kaip žinoma, ligšiol Pil
sudskis iš aukšto ir su panie
ka žiurėjo į seimą ir į sėdin
čius jame žmonių rinktus at
stovus.

■ A

Tokio — antras didumu 
miestas pasauly

TOKIO, nigs. 10. — Pasėkoj 
padaryto cenzo, antruoju di
džiausiu miestu pasaulyje pa
tapo Tokio, Japonijos sostinė, 
nes pasirodė, kad jis turi 
4,800,000 gyventojų. Didžiau
sias pasaulyje miestas skaito
mas New Yonkas, turys 6,(>T7,- 
000 gyventojų. Londonas turi 
4,602,000 gyventojų, nors su 
visais priemiesčiais jis priskai
to 7,742,212 gyventojų.

Du prekių garlaiviai 
susidūrė vandenyne
NEW YORKAS, tugs. 10. — 

Belgijos prekių laivas Emil 
Franqui bevieliu praneša susi
dūręs vandenyne, apie 200 
mylių j pietų rytus nuo Bosto
no, su Norvegijos prekių gar
laiviu Gunny. Abudu laivai 
bupę lengvai sužaloti, bet galį 
plaukti savais keliais toliau.

15 žmonių žuvo britų 
laivo liepsnose

ROTTE.RDAMAS, Olandija, 
rūgs. 10. — Britų aliejaus ga- 
benamame laive Vimeira, ku
ris vakar ėjo į dokus, įvyko 
sprogimas ir bematant visas 
laivas buvo liepsnose. Sprogi
mo metu laive buvo viso pen
kiasdešimt darbininkų ir įgu
los žmonių. Tūli jų buvo apa
tinėse laivo dalyse, ir jie žuvo 
liepsnose, nebesuskubę iš jo 
pabėgti. Kiti ėmė šokti į van
denį, ir kai kurie jų prigėrė. 
Viso toje katastrofoj žuvo 15 
žmonių. 

i

švedų garlaivis paskendo
LONDONAS, rūgs. 10. — 

Praneša, kad Baltijos juroj 
sudužo i uolas ir paskendo 
švedų garlaivis Heimdall. Visi 
jo 40 pasažierių ir 30 įgulos 
žmonių išsigelbėjo valtimis.

Rado nužudytą imigra
cijos patrolės in

spektorių
M ARFA, Tex., rūgs. 10. — 

Penkioliką mylių į rytus nuo 
Presidio rado negyvą imigra
cijos patrolės inspektorių Mi- 
lesą Scannelli. Jis buvo du 
kartu peršautas ir dar peiliu 
subadytas.

Spėja, kad jį nužudė imig
rantai, bandę slapta įsigauti iš 
Meksikos į Jungtines Valsty
bes.

Paryžius nebeturi ir 
alaus

PARYŽIUS, rūgs. 10. — Pa- 
ryžius jau kelintą dieną ken
čia nuo didelių karščių. Delei 
karščių kelios dienos atgal 
miestas pristigo lemonų. Iš
troškę paryžiečiai ėmė. gerti 
alų, bet dabar ir alaus pritru
ko. Daugelis kavinių turi di
deles iškabas languose “Nebė
ra alaus”. Vienas laikrašits ap
skaito, kad užvakar paryžiečiai 
išgėrė 7,342,000 stiklų alaus.

Du lakūnai žuvo aero
plano katastrofoje

OSHIKOSH, Wis., rūgs. 10.— 
Septynios mylios į žiemius nuo 
Čia vakar nukrito aeroplanas, 
Omaro Graefo pilotuojamas. 
Pilotas išliko sveikas, bet du 
jo pasažieriai žuvo sudužusio 
lėktuvo liepsnose.

Briand grįžta į Paryžių
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

10. — Francijos' premjeras 
Briandas šiandie vakarą grįžta 
iš Gene vos j Paryžių.

Traukinio tarnautojas 
kaltinamas dėl pavo
gimo 21,000 dolerių

DlUQU'OrN, III., rūgs. 10. — 
Čia tapo suimtas Ernest L. 
Bowman, Illinois Central trau
kinio tarnautojas, kaltinamas 
dėl pavogimo pašto vagone 
$21,000.

Bugpiučio 21 dieną Continen
tal Illinois Bank & Trust kom
panija pasiuntė Taylor Coal 
kompanijai į Royaltoną $21,000 
apdraustu pašto pakietu. Ke
lionėje pinigai dingo. Buvo 
įtartas Bowman, kuris tame 
traukiny buvo bagažo vagono 
tarnautojas. Detektyvai ėmė jį 
sekioti ir, pagaliau, suėmė.

Strausų šeima paauko
jo $100,000 Palesti

nos žydams
NEW YORKAS, rūgs. 10. — 

Nuo laiko, kai Palestinoj pra
sidėjo pastarosios skerdynės 
tarp žydų ir arabų, Nathan 
Straus, žinomas žydų milio- 
ninkas ir filantropas, ir du jo 
sūnus, Nathan Straus Jr. ir 
Iluglr Grant Straus, paaukojo 
n uken tėjusiems Palestinos žy
dams visą 100 tūkstančių dole
rių.

Hidroplanas užgavo 
valtį, užmušė vienų 

asmenį
NiEW YORKAS, rūgs. 10. — 

Lėkdamas skersai Jamaikos 
įlanką, vienas hidroplanas už
gavo plaukusią motorine valtį 
ir vieną joj buvusių žmonių 
užmušė, antrą skaudžiai su
žalojo. Vėliau buvo suimtas 
aviatorius Henry Ramsdell, įta
riamas kaip pilotas hidroplano, 
užgavusiu valtį.

LIETUVOS ŽINIOS
Agituoja žmones par

duoti kiaušiųius 
pieninėse

KAUNAS. — Pieno centras 
jau antras metas organizuoja 
kiaušinių supirkinėjimą per pie
nines. Musų ūkininkės jpratu- 
sios kiaušinius parduoti priva- 
čiams pirkliams, mažai prista
tydavo j pienines. Bet šiemet 
pieninės visur yra įgijusios rim
tą vardą, žmonės' jomis labiau
sia pasitiki iš visų organizaci
jų. Pieninėse ir kiaušinių supir
kinėjimas prasideda pilnu tem
pu. Šiomis dienomis žemes ūkio 
rūmai, kad paskatintų ūkinin
kus, kad kiaušinius parduotų 
per pienines, išleido didelį spal
votą paveikslą — plakatą, ku
riame atvaizduota mergaite ra
ginanti ūkininkus ir ūkininkes 
nešti kiaušinius j pienines. Pa
veikslas siunčiamas visoms pie
ninėms, žemės ūkio draugijoms, 
valsčių valdyboms, dalinamas 
per seniūnus ūkininkams.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI
GELEŽINKELY

KAUNAS. — Rugp. 20 d., 
Kauno stoty ant 5-to kelio lai
ke manievrų einant pareigas 
vagonų sukabintojas Gavrilči- 
kas Stasys pakliuvo tarp vago
nų, buvo suspaustas ir mirė.

Bugpiučio 19 lempininkas 
Bielopetrovičius prie pirmo po
sto semaforo buvo sutiktas ma- 
nievruojančio traukinio ir su
žeistas. Padėtas į ligoninę.

Persišovė 70 metų senis

Raudondvario valse. Buda- 
markio k. medžiokliniu šautu
vu persišovė Stasys Sirtautas, 
70 m. amžiaus'.



NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, Rūgs. 11, 1929

KORESPONDENCIJOS
J

Apie susisiekimą ore

Dirižablis

Indiana Harbor, Ind
Dvejos iškilmingos krikštynos

musų kampe-

mus gyvena 
kiek laiko jis 
katalikas. Bet

Pas mus pasitaiko gana svar
bių įvykių, o vienok niekas jų 
neaprašo laikraštyj. įdomu ži
noti, kas pasidarė sti korespon
dentais? Matomai, jie laukia, 
kad kas kitas parašys už juos. 
Well, tokiame atvėjyj Laisva
manis skaito savo pareiga pra
nešti, kas dedasi 
lyj.

Pradedu. Pas 
Juozas B. Prieš 
buvo labai geras
štai atsirado biblistų ir Juozas 
jau atsidūrė pas juos. Jis pasi
darė karštas jų pasekėjas. Bib
liją tyrinėjo kartu su savo žmo
na; skaitė jų literatūrą, nešiojo 
jų apskelbimus, lankė jų pra
kalbas ir pamaldas. Vėliau 
biblistai išnyko, kaip kamparas 
be pipirų. Musų Juozui irgi 
nieko nebeliko daryti. Jis nu
lindęs durnojo ir sudūmojo su
rengti šaunią atsivertimo partę. 
Rugpiučio 18 d. jis sukvietė 
daug savo buvusiųjų draugų ir 
parapijonų ir pakrikštijo savo 
du vaikus—vieną 3, o kitą 4 
metų amžiaus. Prie progos 
pats Juozas ir jo žmona atsi
vertė į katalikų tikėjimą ir vie
šai prisipažino, kad darė didelę 
klaidą prisidėdami prie biblis-

i ir troškus. Tik vandenyj tega
lima atvėsti. Kai kurie net 
naktį eina maudytis. Taigi ir 
vasara pasiliks istoriška, ir mes 
ją ilgai atsiminsime.

Nuo rugsėjo 11 iki 13 d. pas 
mus įvyksta farmerių ir mies
čionių pasilinksminimas. Far- 
meriai suvežą gyvulius ir ski
ria dovanas, miestiečiai pasiro
do su gėlėmis, moksleiviai su 
savo įvairiomis štukomis. Per
eitais metais vienas čekas lai
mėjo dovaną už ilgų barzdą. 
Gavo du doleriu. Jis buvo be
pradedąs protestuoti, kad maži} 
dovaną paskyrė, bet jam atsa
kė, jog už du doleriu galima 
nusikirpti ir nusiskusti.

—Jonas Sharka.

Waterbury, Conn
Lietuvių Laisvės Kapinės

ir

steigti laisvas

Bet tokiems žmonėms atleis
tina: be religijos jie negali ap
sieiti. Jie nesijaučia gerai, jei
gu jiems kas vilnų nekerpa.

Bet štai turime kitą dar di
desnį aviną. Tai Pranas K. Pra
nas atvažiavo į Ameriką prieš 
18 metų. Per visą tą laiką bu
vo laisvamanis. Kartą, smar
kiai darbavosi socialistų kuo
pai, o vėliau, kai užėjo bolševi
kų epidemija, Pranas labai pa
raudo ir pasidarė revoliucingas. 
Laukė jis bolševikiškos revo
liucijos, o jos kaip nėra, taip 
•nėra. Nusibodo. Tad pasiskel
bė nepriklausomu, nors kartais 
imdavo krypti į tautiečius ir 
geru žodžiu užtarti Smetoną. 
Ant galo, jį dvasia šventa ir vi
siškai apšvietė. Rugp. 25 d. jis 
pakrikštijo savo du vaikučiu ir, 
kaip išpuola geram katalikui, 
iškėlė šaunias krikštynas. Da
lyvavo labai daug svečių,—biz
nierių ir 
liečiu,
naujiems ir atsivertusiems ka
talikams' daug 
sakė graudingus pamokslus ir 
•niekino laisvamanius bedievius, 
įdomu dar pastebėti, kad tie 
atsivertėliai vežė savo vaikus 
krikštyti į South Chicago. Juk 
ir pas mus yra toks fabrikas, 
kur dirba katalikus. Ale, mato
mai, Harboro kirpikas perdaug 
trumpai kerpa ilgas vilnas, tai 
skaudu pasidaro.

Neatleistina ir tiems, kurie 
save vadina laisvais, o tuo tar
pu pagelbsti atsivertėliams jų 
vaikus krikštyti ir nuvažiavę j 
South Chicago bučiuoja kuni
gėliui rankas.

Oi reikia, reikia sutverti dar 
vieną parapiją ir už kunigą pa
kviesti M. X. Mockų. Lai jis 
šventina visus senus ir naujus 
katalikus.—Laisvamanis.

šiaip pasiturinčių pi-
Svečiai pripasakojo

komplimentų,

Eagle River, Wis
Aš neesu joks astronomas 

nei oro tyrinėtojas, o tik pri
simenu senų žmonių pasakoji
mus. Jie sakydavo, 
prastai 
Atrodo, 
sų taip 
ma pas

Apie sausio 15
d., kad

sunki, kadangi 
labai smarkiai 

Aplink kapines pasiro- 
Prisiėjo kapines ap-

Lietuvių Laisvės Kapinės jau 
gyvuoja 27 metus. Per tą laiką 
jos yra priglaudusios daug pro- 
gresyviškų veikėjų, kurie gyvi 
būdami dirbo kultūringą darbą 
tarp musų ir skleidė apšvietą. 
Mes su pagarba minime juos, 
kad jie turėjo drąsos ir pasiry
žimo tuo laiku 
kapines.

Pradžia buvo 
miestas pradėjo 
augti,
dė namai, 
nešti cementine siena. Kapinės 
iš lotų jokio pelno nepadaro, 
nes lotą iš 8 duobių parduoda 
už šimtą dolerių, o kartais dar 
pigiau. Tik parengimai duoda 
tiek pelno, kad kapinės gali pa
silaikyti.

Prie kapinių yra prisidėjusios 
7 draugijos, kaip tai: D. L. K. 
Gedimino, Lietuvos Simų, Lie
tuvių Piliečių Politiškas Kliu- 
bas, švento Jurgio, Šviesos, D. 
L. K. Algirdo ir Lįetuvos Bro
lių. Šios draugijos yra prisi
dėjusios su savo turtu ir rei
kalui esant visos išvien paden
gia išlaidas. Kitos draugijos 
irgi gali prisidėti, jeigu tik j- 
neša. tam tikrą mokesnį ir su
tinka pildyti kapinių patvarky
mus.

Kapinių reikalus veda draugi
jų atstovai, kurie Kliubo kam
bariuose laiko savo mitingus. 
Kiekviena draugija renka po 
penkis atstovus, kurie faktinai 
ir tvarko kapinių reikalus.

Kapinių tikslas yra priglaus
ti kiekvieną lietuvį, nežiūrint į 
tai, kokiai partijai arba religi
jai jis gyvendamas priklausė. 
Kapinių atstovai taip pat yra 
renkami 
tiškus ir 

Tiems 
niau yra
manau, daug kas butų įdomu 
žinoti. Musų kapinėse pirmas 
lietuvis buvo palaidotas prieš 
27 metus. Dabar jų skaičius 
pašoko iki 185. Kas metą atsi
randa naujų kapų ir naujų pa
minklų...

Kapinės turi 12 akrų že
mės. Kol kas dar tik maža da- 
lis tėra ištaisyta. Laikui bė
gant. jeigu lietuviai ir toliau 

i rems savo kapines, tai jas bus 
galima tikrai puikiai ištaisyti. 
Jau ir dabar nabašninkai yra 
laidojami su naujausiomis ma
šinomis ir duobės yra iškloja
mos tam tikru žaliu karpetu.

Jei kas norėtų gauti platesnių 
informacijų apie musų kapines, 
'tai tegul kreipiasi į sekretorių 
K. Laskevičių, 103 Green St., 
Waterbury, Conn.

— Korespondentas.

1900 m. Vokietijoje buvo pa- 
dirbtas pirmas didelisi orlaivis, 
dirižabliu vadinamas. Šį orlai
vį žmogus vairavo kaip tinka
mas. Jis šiaip atrodė. Ilgas, di
delis, metalinis tinklelis, ap
trauktas oro neleidžia medžia
ga; vidus pripildytas lengvų 
dujų; apačioje prikabindavo ke
letą laivelių, kur prie tam tikro 
motoro sėsdavo lakūnai.

Paleidus motorą, ima suktis 
sraigtai. Sraigtai daromi maž
daug taip, kaip vaikų malūne-' 
lių sparnai.

Sraigtams smarkiai besisu
kant, sparniukai kabina orą, 
atsispiria, sraigtas trukteli j 
priekį, ir pradeda traukti visą 
orlaivį.

Toks orlaivis turi vairą: pa
suki jį—visas orlaivis slenka į 
tą pusę, kur žmogus nori.

Aeroplanas
Dirižablis ir skrajomoji pūslė 

yra lengvesni už orą, o paukš
tis, nors ir sunkesnis už orą, 
tačiau skraido. Argi negalėtu
me mes taip paskraidyti?

Tiktai 1903 metais amerikie
tis Wright 'pastatė naują lėktu- 
vą-aeroplaną. Pats lėktuvas pa
našus į paukštį, su sparnais, su 
uodega, tiktai neplasnoja.

Kodėl jisai skraido?
Iš pradžių pasižiūrėkime, ko

dėl lėktuvas skrenda į priekį, 
ir kodėl kyla į viršų. Lėktuvo 
priešaky jtasytas propeleris’. Jis 
panašus į aukščiau minėto di
rižablio sraigtą, bet turi tik du- 
galus (vaikų malūnėlių taip pat 
du" sparneliai, padaryti iš vie
nos lentelės). Motoro varomas 
propeleris ima smarkiai suktis 
ir, kaip dirižablio sraigtas, ka
binasi jis į orą, ir lėktuvas savo 
rateliais ima važiuoti.

Kodėl lėktuvas kyla 
tyn? j , C

Prisiminkime čia vaikų 
ra. Ar teko jums leisti 
ras į padebeses

Kodėl aitvaras kyla aukštyn?
Norėdami, kad aitvaras kiltų 

aukštyn, turime jj pririšti įžul
niai. Tada vejas, pūsdamas

aitvarą, kelsi jį j viršų.
Kas gj daryti, jei vėjo nėra^ 
Reikia greit bėgti j priekį, 

kad aitvaras kabintųs! už oro 
ir kiltų aukštyn. Sustosi bėgęs 
—aitvaras nukris.

Dabar pasižiūrėkime į lėktu
vo piešinį. Lėktuvui smarkiai 
bėgant į priekį (ji traukia pro
peleris), sparnai, įtaisyti įžul
niai, kimba už oro, ir lėktuvas 
pradeda kilti aukštyn.

Reikia žiūrėti, kad propeleris 
smarkiai suktųsi ir lėktuvas 
slinktų*į priekį, nes kitaip gali 
atsitikti, kaip su tuo aitvaru 
ramiame ore.

Šių dienų lėktuvai skrenda 
labai greitai. Pats greičiausias 
lėktuvas (Amerikoje) per va
landą nuskrenda apie 400 kilo
metrų.
Keleivių ir pašto susisiekimas 

oru
kajutė saulės' spindu-Didelė

lių apšviesta. Prie langų stovi 
didelės patogios kėdės, kuriose 
sėdi keleiviai. Jokio supimosi, 
jokio trankymo. Tik šiek tiek 
girdėti vienodas motoro plerpi- 
mas ir propelerio užimąs. Pro 
langą matyti gražus vaizdai: 
laukai, upės, miškai, miestai ir 
kita.

Vakarų Europoj ir Amerikoj 
susisiekimas oru nėra retenybė. 
Ten net daugelis mažų miestų 
naudojasi šiuo patogumu.

Ten šimtais aeroplanų, prisi
laikant tvarkraščio, skrajojama 
oru įvairiomis kryptimis, tūks
tančiai žmonių keliauja jais 
taip pat paprastai, kaip geležin
keliais arba garlaiviais. Dabar
tiniais laikais susisiekimas oru 
yra greičiausias.

Iš Berlyno į Paryžių galima 
nuskristi per 6 valandas, o 
traukiniu nuvažiuoti tik per 24 
valandas.

Palyginę įvairų susisiekimo 
greitumą su aeroplanu, gausi
me maždaug tokį skirtumą:

Per vieną sekundę laiko
j sieksn.

žmogus gali nubėgti 
arkliu galima nuvažiuoti 
kregždė gali nulėti ! 
automobliu gal. nuvažiuot 
aeroplanu galima nuskristi 

Jau n.

neatsižvelgiant į poli- 
religinius įsitikinimus, 
lietuviams, kurie se- 
gyvenę Waterbury,

kad pa- 
vasara paseka žiemą, 
kad šiais metais iš tie- 
atsitiko. Praeita žie- 
mus buvo neįmanomai 
sausa.
saule pradeda grįžti 

temperatūra 
nulio ir taip, su mažomis per
mainomis, išsilaikė iki kovo <15 
d. Tai buvo šalčiausia žiema,' 
kokios ir seni žmonės neatme
na.

Na, o kaip su vasara? šian
dien jau rugsėjo mėnesis, o1 
oras vis dar tebėra šiltas ir)

nupuolė žemiau

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINA.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO

L LAZAR & BROS.
16 E. 63rd Street

1130 uetol* State
si
M

ATGAIVINK SAVO SVEIKATA
Be pavojingų vaistų ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy, Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken.
Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.
PHONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

mnewyor- 
7|| 1 KO IKI kau- 
LUU no ir atgal

Trečia Kleaa
Plūs $5 U. S. Rerenue 

taksai

Kelioni greita ir pigia kainai 
Del permito ir kitų informa-j 

ciju kreipkitės prie vieti- } 
nių agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTIS
Dainų, 

nuo se
MĖNRAŠTIS “Margutis” pilnas, juoko, 

Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų 
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. Į 
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 10 centų 
stampomis.

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
rį, dėkite į voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

Lietuvą

“MARGUTIS”
3210 South Halsted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A.*Vanagai- 
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 
praeitų metų “Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Garsinkitės Naujienose

aukš-

aitva-
aitva-

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

CHICAGO. ILL.

6
27
27

Jas. F. Budrilo
ra

nepaprasto 
radio srity

EQ U ASO*M E 
MMS01

SPARTON RADIO
"Radio’s Ricbest Voicd*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Su Ženkleliu 437 reiškia gerumą

Be Thebe!

Get That 
Front Row Thrill

Kas tai 
ir naujo 

laukia jus... “TIKRE
NYBĖ PRIEŠ AKIS.” 

Čia jus rasite tikrą “prie
kinės eilės smagumą.” Gar

susis Spartono Balsas tapo iš
vystytas iki tokio tobulumo, ku
ris yra pastebėtinas net ir dėl 
Spartono. Jo pasiklausyti reiš
kia pamatyti visą paveikslą; 
Pamatyti ir Pajausti. Jus klau- 
sydamies pajaučiate ir pergyve
nate visą tai, ką jus matytu
mėt, jei būtumėt pirmoj eilėj.

Naujasis Sparton EQUASONNE yra tikrai 
GYVAS. Ateikite pasiklausyti jo.

3A17-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705 Š

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbiniu 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.i

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę 
Čia jums padarys geriausią

1739 S. Malsted Si
CHICAGO, ILL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

manoma, 
aprašymas tos 

yra nusi-

aprašęs
La Šalie.

Dorovės sargai
pa

ne-

Vagie, kepurė dega. Tik 
sakyk mūsiškiams didvyriams 
(visokio plauko gerbiamiems), 
o jie tųojaus griebs už kepurių, 
žinoma, dabar mada be kepu
rės vaikščioti. Kas purvines
nis, tas kitus mėgsta purvinti; 
kas prigavikas, tas kitus įtari
nėja; kas' sifilio suėstas, tas 
pamokslus apie musų laikų lais
vąją meilę drožia. Ir taip to
linus.

Sakoma, kiekvienas žmogus 
savo darbais ir žodžiais sielą 
kai ant delno padėjęs parodo 
visiems: “štai, pažiūrėkit, ko
kia jinai purvina”.

O jau musų gyvenime tas la
bai aišku, štai Ramu vos teat
re p. Vanagaitis ant greitųjų 
parašė eilutes ir paskaitė. Eilu
tės, tiesa, ne kokia pažiba mu
sų nusususioj literatūroj, bet 
‘‘ant orderio” kitaip jisai ir
galėjo padaryti. Vanagaitis už
simena apie nuogas kojas—do
vanokite visi dorovės sargai, 
teatre Vanagaitis sako “nuogos 
kojoš” ir blauzdos...

Ir sujudo marijonų broliukai, 
kurie nuogų kojų ir blauzdų 
niekados nėra matę. Ii] sujudo 
musų tavorščiai bolševikai, ku
rie nuogų kojų ir-gi nėra matę. 
Vanagaitis toks. Vanagaitis ki
toks. Eks-saliunčikas ir eks- 
bučeris, penkiolika pačių vedęs 
ir pametęs suriko: paleistuvis, 
nedorėlis. Kunigėlis suriko, ko
munistėlis suriko, abu kantu su
riko: gevalt, Vanagaitis viešai 
pasakė “nuogos kojos”, reikia jį 
nulinčiuoti...

Vadinasi, dorovės sargai pa
sakė savo žodį. Kad čia butų 
inkvizicija, tai Vanagaitį* 

, jaus į šipulius sudraskytų, 
čia butų rusiška čeką, tai 
jaus jį prie sienos...

O jus vyrai, jųš dorovės
gai, pasižiūrėkite į save, į savo 
praeitį, į savo dabartį, į savo 
lizdą... Jūsų lizdas purvinas, 
jūsų galvoje purvai, dumblai ir 
mėšlas’. Už tat jums viskas 
ir nedora ir nešvaru.—Antanas.

tuo-
Kad 
tuo

šar

Kai Iras iš Chicagos praeities 
ir dabarties

(Tęsinys)
Francuzo Joliet (tuo 

dabar vadinas: miestas, kurio 
pakraščiuose randasi paskillęs 
1.-F linas) keliauninkų tarpe 
buvo kunigas Marąuette. Jisai 
susirgo ir turėjo žiemavoti bu
simoj Čikagoj.

Marąuette pergyveno 1674- 
1675 metų žiemąj pašiūrėje (ca- 
I i). Manoma, kad jo pašiūrė 
buvusi pastatyta toje vietoje, 
kur šiandie yra Robey arba 
(Damen Avė.) ir 26 gatvės.

Marąuebtę aprašė kalbamą 
apielinkę ir patyrimus iš Jolie- 
to kelionės. Tarpe kita ko jisai 
pažymi, kad jo draugai nušovę 
tris buivolus (buffalo), ketu- 
riaSx stirnas ir nemažai kalaku-

tų. Jo aprašymas, 
buvęs pirmas 
vietos, kur šiandien 
driekusi Čikaga.

Antras francuzas, 
kalbamų vietą, buvo
Kaip žinoma, Chicagoje šiandie 
yra gatvė tuo vardu — galima 
sakyti, bankų gatvė. La Šalie 
šiose vietose lankėsi 1683 me
tais.

1696 metais čia pasirodė ku
nigas Francois Pinet— taipjau 
francuzas. Jisai įsteigė Aniolo 
Sargo misiją. Nužiūrima, kad 
jo misija buvusi toje vietoje, 
kur Foster Avė. prieina prie 
upės. Pineto misija išsilaikė 
iki 1699 metų.
Čikaga perėja iš rankų į rankas

Joliet, Marąuette, La Šalie, 
Pinet ir kiti pirmųjų kelionių 
dalyviai atlankiusieji dabarti
nės Čikagos apielinkę, buvo 
francuzai.

Kunigai, sakoma, turėję sie
kius skelbti Dievo žodį 'nekrikš
tams indėnams. , Svietiškiai ty
rinėtojai troško patenkinti savo 
įdomavimą, o kartu ieškojo ir 
laimės. Kaip svietiškiai, taip 
dvasiškiai, be to, troško pasi
tarnauti Franci jos garbei.

1763 metų sutartimi, padary
ta Europoje, ši apielinkė per
ėjo į anglų rankas, 
tais pasirodė 

žemė buvo 
kaip Anglijos 
tis.

Pirmas real

1765 me- 
anglų kareiviai, 
oficialiai įrašyta 
karaliaus savas-

rado pašiurę, priklausiusią 
francuzui Moreau — pirmam 
butlegeriui Čikagoje. Teisybę 
pasakius, Moreau nebuvo toks 
butlegeris, kokie yra šiandie. 
Jisai supirkinėjo iš indėnų kai
lius. O kad lengviau butų va
ryti biznį, tai pedliavojo arba 
vaišindavo indėnus degtine, ži
note, ir šiandien ne retai “pa
mylima” degtine žmogų, kad 
jis butų lengviau sukalbamas 
bizniui.

Bet Moreau negyveno pasto
viai minėto j pašiūrėje. Pirmas 
nuolatinis gyventojas Čikagoj 
buvo Jean Baptiste Point du 
Sable, negras. Vieni sako, kad 
jis atvyko čia iš San. Domingo, 
kiti mano, kad jis buvęs arba 
paliuosuotas arba pabėgėlis neg
ras iš Kentucky.

Kaip ten nebūtų buvę, jisai 
pirmas apsigyveno busimoj Či
kagoje 1778 metais. 1796 me
tais jis pardavė savo pašiurę 
Juozui le Mai.

Kada Čikagos’ apielinkė pate
ko amerikiečiams, tai 1803 me
tais jie atsiuntė čia savo gar
nizoną, kuris rado keturias pa
šiuręs. Viena jų priklausė le 
Mai, kita Uuilmette’ui, trečia 
—Pette’ui, ketvirta — Jonui 
Kinzie, amerikiečiui.

1804 metais pastatyta karei
vių buveinė —Fort Dearborn. 
Buveinė pavadinta tų laikų 
Amerikos karo ministerio 
Dearborn vardu.—čikagietis.

varžytis dėl kostumerių. Bu
vo atsitikimų, kad munšainie- 
rius munšainierių apskusdavo 
policijai. Kol jie vienas kitą 
susekdavo, tai pusėtinai nu
kentėdavo.

Tarp munšainierių sutikimo 
ir dilbar nėra; jie vienas kitą 
niekina. Iš to galima suprasti, 
kad jie nori prie savęs dau
giau kostumerių pritraukti.

Per keletą metų daug kostu- 
mierių mirė, bet daug mirė, ir 
munšainierių.

Vieną munšainierių iš ma
tymo pažįstu. Jis iš sprando 
atrodo kaip kunigas. Kitus jis 
mėgdavo niekinti, o save gir
ti. Sakydavo padaręs gėrimą, 
kad galįs gerti ir nieko neken
kia. Teko betgi patirti, kad jis 
šiomis dienomis pradėjo sun
kiai sirgti: spiauja krauju. Sa- 

nežinia kas bus. —žvalgas.

Šerno paminklo ati 
dengimas

ko,

Roseland
Kitus kaltina

kaltina

uždary- 
jeigu ne

pa mat ė, 
kurie

Rašytojo Juozo Adomaičio- 
Šerno paminklo atidengimas į- 
vyksta sekmadienį, rugsėjo 15 
d., 1929 m., vienuoliktą valan
dą ryte, Lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

Programe dalyvauja:
Benas' “Lietuva” po vadovys

te p. J. L. Grušo, “Birutės” 
choras po vadovyste p. K. Ste
ponavičiaus. Pritaikytas eiles 
deklamuos adv. K. Jurgelionis. 
Kalbėtojai: Lietuvos konsulas 
p. A. Kalvaitis, adv. J. B. Bor- 
den-Bagdžiunas, nuo “Naujie
nų” p. P. Grigaitis, nuo “San
daros” Dr. A. Zimontas, nuo 
SLA. adv. K. Gugis, nuo dak
tarų draugijos Dr. A. L. Da- 
vidonis.

Gėlių vainikai bus ant kapoj 
sudėti. Visus lietuvius nuošir
džiai kviečiame dalyvauti pa
minklo atidengimo dienoje.

Šerno Fondo Komitetas.
P. S. Norintieji ant kapo vai

nikus sudėti malonėkite kreiptis 
dėl susitarimo ir gražesnės 
tvarkos prie K. Katkevičienės 
telefonu: Lafayette 7382.

š. F. K.

Plačiai apkalbėta “Jaunosios 
Birutės” reikalai.

Pagalios p. J. Gulbinienė at
kreipė susirinkusių dėmesį j p. 
F. Bortkevičienės atsišaukimą 
prašantį sušelpti Lietuvos poli
tinius kalinius ir jų šeimas. K. 
Katkevičienė paaiškino, kad au
kos yra tam tikslui renkamos ir 
iždininkė yra p. J. Gulbinienė. 
Susirinkimas apsvarstęs tą 
svarbų klausimą, vienbalsiai nu
tarė minėtam iždui paaukoti 
$10.00. Be to, dar paaukavo 
po $1.00 A. Viščiulienė, ir M. 
Kenutienė; M. Višchulienė 50c. 
Taigi jau minėtam ižde susidar 
rb viso $20.00.

Gražus tarimas padarytas, 
idant dienoje šerno paminklo 
atidengimo nuo minėtos kuopos 
uždėti gražų gėlių vainiką ant 
kapo velionio Juozo Adomaičio- 
Šerno.

Tai vis- pavyzdingi tarimai.
Geistina, kad ir kiti tai pasektų.

—Dalyvavusi.

r

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Remkite gerą ir tei
singą lietuvį 

policistą

Pataisymo Dalys
dėl

estate bargenas

Ir nežiūrint to, kad apielinkė 
tapei paimta karaliaus nuosavy
bėn, jau tuomet atsirado “real 
estatininkas'”, kuris nusitarė 
spekuliuoti žeme busimoj Čika
goj.

Anglas William Murray lie
pos mėnesį 1773 metų nupirko 
iš indėnų plolą žemės. Jisai nu
pirko visą tą plotą, kurį šian
dien užima vidurmiestis — 
loop. Ir sumokėjo indėnams 
penkis šilingus. Šiandie šilingo 
mainomoji vertė yra apie 24 
centai. Reiškia, Murray sumo
kėjo apie $1.20 centų. Tai, buvo 
tikras “bargenas”—ar ne?

Teisybę pasakius’, Murray 
tranzakcija išrodė visai legališ- 
ka, kadangi, kaip jau minėta, 
žemė oficialiai priklausė Angli
jos karaliui. Ale Murray “ri
zikavo”, kaip kad vėliau, net 
kai kuriems Čikagos lietuviams 
atmenant, buvo “rizikuojama” 
pardavinėjant ne visai legaliai 
lotus, ežere.
Amerikiečiai paėmė Chicagos 

žemę

1778 metais Virginijos revo
liucionierių vadas prieš anglus, 
Roger Clark, paėmė Kaskaskia 
sodybą ir nuo to laiko ameri
kiečiai pradėjo dabartinės’ Či
kagos žemę skaityti Amerikos 
savastimi.

Bet indėnai neduodavo Ame
rikos gyventojams, laimės ieš
kotojams ramybės. 1794 metais 
tečiaus būrys Amerikos karei
vių, vadovaujant Anthony Way- 
ne, sumušė indėnus, o 1795 
metais padarė sutartį su jais, 
pagal kurią gavo iš indėnų 
šių ketvirtainių mylių plotą 
mes pagal ežerą.

Pirmosios trobos

Kensington
žinios

karo, svetainėje 341 Kensing
ton avė., įvyks Boselando Lie
tuvių Kliubų ir/ Draugijų Sa
vitarpinės Pašalpos Susivieniji
mo susirinkimais, šiame susi
rinkime bus visokių raportų 
ir pranešimų ir bus svarstoma 
nauji reikalai susivienijimo la
bui. Kviečiami atsilankyti visi 
mariai-rės ir visi, kurie norite 
prisirašyti.
moterys ir merginos be 
mo pa žvalgų. 

* * *
Pirm poros desėtkų

rodos, Kensingtonas buvo dau
giau pakilęs, negu dabar. Tada 
būdavo šioks toks judėjimas 
tarp lietuvių ir kitataučių. Da
bar to nėra. Klausimas: kodėl? 
Atsakymas: todėl, kad ateivių 
nębea t važiuoja. O kurie gy-

Priimama vyrai, 
skirtu-

motų,

daugiaus 
yra gerų 
apdrisku-

Komunistai visada 
kitus dėl uždarymo “Aušros” 
knygyno. Bet mano supratimu 
kalčiausi yra patys komunis
tai. Kas pasidarbavo 
mui Aušros knygyno, 
komunistai?

Kuomet komunistai 
kad atsirado žmonių,
renka aukas palaikymui Auš
ros knygyno, tai jie pradėjo 
tuos žmones ir biznierius nie
kinti, ėmė varyti agitaciją, kad 
neduotų aukų tam tisini. Be 
to jie visokių draugijų pritvė
rė daugiau, negu narių turė
jo; o tuo tarpu laikydavo Auš- 
ros kambariuose susirinkimus 
veltui.

Galų gale jie sumanė laikyti 
neva prelekcijas ir diskusijas 
Aušros kambariuose. Niekas 
nebūtų jiems priešingas bu
vęs, jeigu jie butų laikę pre- 
lekcijas. Bet vardan prelekcijų 
jie niekindavo kitus visokiais 
bucĮais. Paskui gi viešai ga- 
zietoje skelbdavo, buk Aušros 
kambariuose yra laikomai plio- 
vonės ir pravardžiuojama ki
tus.

Klausimas: ar ne jus, komu
nistai, parsi kviesdavo te iš Chi
cagos tuos pliovotojus? Žino
ma, kad jus. Dabar, užsidarius 
Aušros knygynui, rengiate ki
tur panašias pliovones. Jau ke
letą turėjote. Giriatės, kad dar 
rengsite. Bet klausytojai, nau
dos iš jų tiele 
Pusžemaičio.

Komunistai 
prasiblaivėti, 
kas yra jiems
kada išmoks, tada kitiems aiš
kinti. Pas juos 
buvo. Moka ar 
kitiems ir dar 
tč.s, proletarai!

Kuomet aš patyriau, kad jie 
niekus tauškia, nustojau klau
sytis. Man laikas brangesnis, 
negu jų pliovones, kaip jos ne
būtų pavadintos — diskusijo
mis ar prelekcijomis.

Dar jie savo gazietoje dejuo
ja, kad negavę savo fondui pi
nigų. Kaip tie visi dalykai už
sibaigs, kurie ne visiems yra 
žinomi, gal kitą kartą parašy
siu. —Buvęs delegatas.

Iš SLA. 134 kuopos 
darbuotės

Joseph
Mitchell

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

krautuvės Chicagoj

turės, kaip prie

turėtų pirmiaus 
paskui išmokti 
nežinoma, o jau

Star 3484
Pavyzdingas SLA. 134-tos mo

terų kuopos susirinkimas
Rugsėjo 6 d. McKinley parko 

svetainėje įvyko aukščiau minė
tos kuopos' susirinkimas, kuris 
buvo labai tvarkus ir skaitlin- 
gas. Plačiai apsvarsčius visus 
SLA. reikalus ir priėjus prie 
naujų reikalų, nutarta kuopos 
naudai surengti “Bunco Party” 
spalio 12 d.

Balsavimo kontestas 
eina nuo

Aug. 5 iki Sept 28
Blankos telpa kasdie 

Chicago Evening 
American

662 W. Roosevelt Road
176 West Lake 
2355 Milwaukee 
312 West 63rd
3209 E. 92nd Street

S’t-reet
Avė.
Street

NORTHVYESTERN
STOVE REPAIRCO

KALBANČIUS 
PAVEIKSLUS

Pradėsime Rodyti

ŠIĄ SAVAITĘ

Balsavimo blankas siųskite 
Chicago Evening American 
arba Detective Lureau, ll«th 

and State St.

MildosTeatre
3140 S. Halsted St.
Kalbantieji paveikslai bus 

naujausios mados. Teatras 
yra naujai dekoruotas. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Mes nuoširdžiai prašome, kad 
visi lietuviai balsuotu už J. 
Mitchell ir pagelbėtų musų 

tautiečiui laimėti dovaną.

Archer Motor Sales
610 W. 35 St.

Phone Yards 0699

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

vardu

antį

tokie

Running, Then?Tl WY

kurie 
Italai

iki šiol to ne- 
ne, bet aiškina 
sako: klausyki-

FALL AMD HUfcT

Jau minėjau, kad Marąuette 
1674 metais apsistojęs žiemai,

se- 
že-

munšai- 
buvo jų 
darė ge-

GOOD G(2ACIOU%
TUBB'h'! OOJO'T (2U

Rūkytos Dešros
palingvicai ir lašiniai atgabenti iš 

Lietuvos; tikrai gardus.
Galima gauti pas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu geru 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted 81 
TeL Roooevelt 8500

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas idegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo——kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto k i 1 po pietų.

sikėlė kitur gyventi.
Jų vietas užėmė 

juodveidžiai. Mažai 
namų, daugiaus yra 
šių. Švaresni žmonės nenori
juose gyventi, o juodukai nieko 
neatboja. Jie rcnduoja ir ge
rai užmoka todėl, kad jiems 
kitur negalima • gyventi. Bet 
baltveidžiams kas kita yra. 
Jie kur nori, ten gali gyventi 
ir pasirenduoti namą.

♦ * *

Yra keletas biznierių, 
daro biznio vidutiniai,
turi bažnyčią. Pirmiaus jų ku
nigai darydavo gerą biznį su 
tikėjimu, dabar ir italai prade
da prablaivėti, nebėra 
duosnųs, kaip buvo. 

* * *
Čia buvo įsigalėję 

nieriai. Kensingtonas 
sostinė. Pradžioje jie
rą biznį, bet kai daug jų pri
viso, tai pradėjo tarp savęs

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St

Tel. Victory 6122

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

i f i DoaYt (2OAd
FAST l’LLGET

MOM'S
AFTER. ME !
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gijos komunistu partijai $2,000 ir negalėjo savo pasko
los atgauti, patraukė tą partiją į bankroto teismą. Jei 
Maskva urnai neatmokės skundikui skolos, tai komunis
tų partija Norvegijoje, su visais jos skyriais’ ir laikraš
čiais, turės užsidaryti, ir bus, kaip italijonai sako, “tinita 
la comedia” (komedija pabaigta)!

Beje, kita ištisa darbininkų partija, kurią buvo pa’ 
vykę tuoj po karo užkariauti Europoje bolševikams, yra 
Italijoje. Prie ko tenai bolševizmas privedė darbininkus, 
visi žinome.

“LIETUVIŲ VALANDA” ANT RADIO.

“Naujienos” rengiasi įvykinti tai, ko iki šiol dar ne
bandė vykinti nė vienas lietuvių laikraštis arba kuri ki
ta lietuvių įstaiga. Pradedant ateinančiu antradieniu, per 
tryliką savaičių tam tikroms valandoms bus duodami lie
tuvių muzikos ir dainų programai per radio. Pirmu du 
vakaru, rugsėjo 17-tą ir 24-tą, lietuvių programas bus 
“ore” po pusvalandį — nuo 8:30 iki 9:00. Paskui per vie- 

nuoliką vakarų, kiekvieną antradienį, bus vartojama pro
gramų! ištisa valanda — nuo 8 vai; iki 9 vai. Tai yra pa
togiausias laikas klausytis radio, — ir kas iš lietuvių dar 
neturi radio “priimtuvų”, tie geriaus tegul be atidėlioji
mo juos įsitaiso, nes tai bus pirmutinė tokia proga regu- 
leriai klausytis per radio musų liaudies dainų ir mu- 
zikos- ,:.a t A

Stotis, kuria “Naujienos” naudosis šitiems progra- 
mams, yra viena galingiausiųjų radio stočių Chicagoje, 
būtent, WLS (buvusi Sears, Roebuck & Co. stotis). Di
desnės už ją Chicagoje yra tikrai trijų didžiulių anglų 
dienraščių radio stotys. Taigi iš tos stoties lietuvių dai
nos bus girdimos ne tik šiame mieste, bet ir už šimtų 
mylių nuo Chicagos, faktinai — visoje Amerikoje. To
dėl lietuvių dainų — chorų, kvartetų ir solistų — galės 
pasiklausyti ir žmonės, gyvenantieji tolimiausiuose Ame
rikos miestuose ir miesteliuose.

Besirengdamos prie šito darbo, “Naujienos” patyrė, 
kad su juo yra surišta labai didelių sunkumų — finan
sinių ir kitokių. Tečiaus jos vis tik pasiryžo už jo imtis, 
kadangi jos yra įsitikinusios, jogei tai bus be galo svar
bus dalykas visai Amerikos lietuvių visuomenei, o yęač, 
žinoma, čikagiečiams. Kitos tautinės grupes tokius pro- 
gramus jau seniai pradėjo ruošti — pavyzdžiui, vokie
čiai, švedai, lenkai ir k. Atėjo laikas, kad ir lietuviai tu
ri pasirodyti prieš plačiąją Amerikos publiką. Musų liau
dies dainos yra gražesnės, negu-daugelio kitų tautų, ir 
gabių dainininkų bei dainininkių mes turime apsčiai, — 
tai kodėl mes turėtume nuo kitų tautybių atsilikti?

Sprendžiant pagal tą, kas suspėta iki šiol patirti, 
musų dainos mylėtojai pasitiko žinią apie šį “Naujienų” 
sumanymą labai entuziastiškai, ir mes tikimės susilauk
ti jų draugiškos paramos. Tik su musų geriausiųjų me
no jėgų pagelba, žinoma, ir tebus galima padaryti tuos 
lietuvių radio prograhius sėkmingais. Juo sekmingesni 
jie bus, juo smagiau bus mums visiems, ir po šitų trijų 
bandymo mėnesių, jei gerai “išlaikysime ekzameną”, tai 
musų visuomenė ir musų dainininkų organizacijos gal 
taip įsidrąsins, kad pasirūpins turėti Lietuvių Valandą 
(Lithuanian Hour) ant radio nuolatos!

Ateinančio antradienio vakare, bus kaip sakėme, pro- 
gramo atidarymas. Kviečiame visus musų skaitytojus 
pranešti apie tai savo draugams ir taip pat, kai išgir
site programą, prašome išreikšti savo nuomonę ir padė
ti mums savo gerais patarimais.

Palestinos įvykiai
Palestinos atėmimas iš turkų. 

-*-Arabų pagalba anglams.— 
Franeuzų sutartis su anglais. 
—Globėjai. —Sionistų judėji
mas.— Balfouro deklaracija. 
—Komisionierius Šir Herbert 
Samuel. — Arabų nepasiten
kinimas. —-“Lementacijų gie- ii a.”

NORVEGIJOS KOMUNISTAI SUBANKROTAVO.

Prie visų Norvegijos komunistų “smutkų” prisidėjo 
dar ir finansinis bankrotas. Politiškai ta partija jau se
niai nebeturi reikšmės, — nors pradžioje ji buvo stam
bus veiksnys Norvegijos valstybės gyvenime. Reikia at
siminti, kad bolševikiškas komunizmas Norvegijoje bu
vo užkariavęs visą Darbo Partiją, kuri proporcionaliai 
yra beveik taip pat stipri, kaip Darbo Partija Anglijoje. 
Norvegijos Darbo Partija buvo viena iš tų nedaugelio 
Europos darbininkų partijų, kurios ištisos įstojo į ko
munistišką arba “trečiąjį” internacionalą, kaip tik jisai 
buvo įkurtas. .

Nuo subolševikėjusios norvegų Darbo Partijos so
cialdemokratai buvo priversti atsimesti ir susiprgani- 
zuoti skyrium. Bet norvegų sėbravimas su Maskva tęsėsi 
neilgai. Arogantiškas Zinovjevo (tų laikų kominterno 
prezidento) užsimojimas diktuoti darbininkų partijoms 
svetimose šalyse norvegus įžeidė ir jų Darbo Partija at
simetė nuo kominterno. Toliaus ji nutarė užmegsti arti
mesnius ryšius su socialdemokratais, o pernai metais ji 
ir visiškai susijungė su socialdemokratų partija. Ištiki
mieji Maskvai elementai turėjo trauktis iš Darbo Parti
jos ir pasiliko visiškai izoliuoti.

Paskutiniuose rinkimuose į Norvegijos parlamentą 
komunistai pravedė bene tik vieną atstovą, kuomet so
cialistų su darbiečių buvo išrinkta apie šešiasdešimts.

Dabar vienas asmuo, kuris buvo paskolinęs Norve-

Prieš 12 metų Palestina tapo 
atimta iš Turkijos, kuriai ji 
priklausė apie keturis šimtus 
metų. Anglų ir franeuzų val
džios 1918 m. lapkričio mėne
syj iškilmingai apvaikščiojo sa
vo pergalę Artimuose Rytuose. 
Ryšyj su tuo buvo paskelbta 
daug-maž tokia deklaracija: 
Francijos ir Anglijos vyriausias 
tikslas yra paliuosuoti per ilgus 
metus turkų persekiojamas tau
tas ir suteikti joms pilną teisę 
sukurti savo nacionales val
džias’.

Ta deklaracija buvo taikoma 
Syrijai, Lebanui, Mesopotami
jai, Transjordanijai ir Palesti
nai. Visas tas šalis dabar yra 
apėmusi Tautų Sąjungos man
datų sistema.

Nuo to laiko, kaip Palestina 
tapo atimta iš Turkijos, ten at
sitiko gana įdomių įvykių. Ka
ro pradžioj Palestina buvo pil
noj turkų kontrolėj. Ten. tur
kai sukoncentravo savo jėgas 
ir pradėjo pulti Egiptą. Tačiau 
jiems' Egipte neilgai teko sve
čiuotis. Gen. Allenby supliekė 
juos ir išvijo atgal į Palestiną, 
o vėliau į*Syriją. Tuo pačiu lai
ku turkams pradėjo kaili va
noti ir arabai.

Arabai1 nutarė sukilti prieš 
turkus tik po to, kai jų vadas 
Sheriff Hussein gavo iš anglų 
tam tikrą pasižadėjimą. Tas 
pasižadėjimas buvo toks: anglai 
sutiko remti arabų pasiryžimą 
sukurti savo valstybę.

Tačiau pasirodė, jog tarp an
glų ir franeuzų dar prieš tai bu
vo padaryta slapta sutartis, ku
rią sunku buvo suderinti su 
duotu pasižadėjimu arabams. 
Einant tąja sutartimi, kai ku
rios nuo turkų atplėštos teri
torijos turėjo tekti franeuzų 
kontrolei, o kitos—anglų. Pa
lestinoj turėjo būti įsteigta 
tarptautinė administracija.

Franeuzų ir anglų slapta su
tartis Paryžiaus taikos konfe
rencijoj susilaukė griežtą pasi
priešinimą. Prezidentas Wilso- 
nas ir generolas Smuts iš Pie
tų Amerikos pasiryžo dėti vi
sas pastangas, kad nedaleisti 
naujų kolonijų steigimą. Viešoji 
opinija jųdviejų nusistatymą 
parėmė. Tąsyk taikos konfe
rencija nusprendė, kad Artimų 
Rytų teritorijos jau tiek yra 
pakilusios, jog gali savarankiai 
tvarkytis, žinoma, po priežiūra 
kurios nors valstybės. Terito
rijų gyventojams paliekama 
laisvė pasiiinkti labiau sau sim
patingą valstybę, kuri galėtų 
jiems suteikti naudingų pata
rimų, kaip geriau savo kraštą 
valdyti.

Tačiau anglų-francuzų sutar- 
tyj nič nieko nebuvo pasakyta 
apie tai, kad Artimų Rytų gy
ventojai gali patys pasirinkti 
sau globėjus. Galų gale be jo
kio gyventojų atsiklausimo ang
lai ir franeuzai pasidalino tarp 
savęs teritorijas. 1920 m. ba
landžio mėnesyj San Rėmo mie
ste susirinko Antantės Aukš
čiausioji Taryba ir padarė tari
mą kai dėl okupuotų teritorijų 
paskirstymo.

Syrijos ir Lebanono manda
tas tapo pavestas Francijai; 
Anglijai teko ne tik Mesopota
mijos, ale ir Palestinos man
datai. Kiek vėliau Francija ir 
Anglija pagamino savo rųšies 
programą pavestų joms teritori
jų valdymui. Liepos' 24 d. 1922 
m. Tautų Sąjungos Taryba pa
tiektą programą užgyrė.

Tarp Syrijos ir Palestinos 

mandatų yra daug bendrumo. 
Pavyzdžiui, globėjai privalo ga
rantuoti, kad nebus susiaurin
ti teritorijų rubežiai; kad vie
tinių ir iš svetur atvykusių gy
ventojų teisėse bus saugojamos 
atatinkamais įstatymais; kad 
nebus tautinės diskriminacijos'; 
kad archeologiški turtai bus tin
kamai saugojami; kad gyvento
jai turės pilną sąžinės laisvę 
ir galės steigti savo mokyklas.

Bet Palestinos mandatas turi 
ir specialių paragrafų, kurių 
nesiranda Syrijos mandate. Tie 
paragrafai liečia planą įsteigti 
žydams' tėvynę.

Devyniolikto šimtmečio pabai
goj tarp Europos žydų prasidė
jo judėjimas, kurio tikslas buvo 
atgauti Palestiną. 1897 m. 
Šveicarijoj įvyko pirmas sionis
tų kongresas. Nuo to laiko sio
nistų idėjos rado daug pritarė
jų tarp įvairiose šalyse gyve
nančių žydų. Pradėjo steigtis 
kompanijos, kurios stengėsi Pa
lestinoj užpirkti didelius žemės 
plotus. Bet tuo žydai nepasi
tenkino; jie taip pat steigė i- 
vairias įmones. Prieš karą Pa
lestinoj jau buvo pusėtina žydų 
kolonija, žydai buvo suvažia
vę iš visų pasaulio kampų.

Karas; iškėlė daug naujų pro
blemų. Sionistai pradėjo gal
voti, kas atsitiks su Palesitna, 
jeigu karą laimės Santarvė. At
simindami, kad 1902 m. anglai 
siūlė Ugandoj kurti žydų kolo
niją, sionistai dabar pradėjo 
tartis dėl Palestinos. 1917 m. 
Anglijos valdžia paskelbė pa
garsėjusią Balfouro deklaraciją, 
kuri maždaug skambėjo taip: 
valdžia palankiai žiuri į įsteigi
mą Palestinoje žydams tėvynę, 
ir ji dės visas pastangas, kad 
to atsiekus. Suprantamas daik
tas, bus vengiama viso to, kas 
galėtų susiaurinti ne žydų Pa
lestinos gyventojų civiles ir 
religines teises.

Francija ir Italija tuoj už
gyrė Anglijos nusistatymą; 
Wils'onas taip pat. Tarp sionis
tų kilo didžiausias entuziaz
mas. Maždaug apie tą laiką 
buvo nutarta, kad Palestina 
globos’ ne tarptautinė adminis
tracija, bet) vien Anglija. Tokiu 
budu sionistų vadams vyriau
siai teko derybas dėl Palestinos 
vesti su anglų valdžios atsto
vais. '

Derybos pasibaigė tuo, kad 
anglai pasižadėjo visokiais bu
dais remti žydų judėjimą, ku
rio tikslas buvo atgauti Pales
tiną. Visuomeniškos žemės tu
rėjo būti pavestos žydams. Ad
ministracijos reikaluose žydams 
taip pat buvo prižadėta pataria
masis balsas. Kolonizavimas 
turėjo būti laisvas' ir pačių žy
dų tvarkomas; tiksliau pasa
kius, tam tikros žydų agentū
ros. Tačiau tuo pačiu laiku žy
dams buvo duota suprasti, jog 
jie privalo palaikyti gerus san
tykius su Palestinoj nuo senų 
laikų gyvenančiomis, tautomis, 
ir jų jokiu budu neprovokuoti.

Kai anglų valdžia paskyrė 
Palestinos komisionierium Sir 
Herbert Samuel, žydą, tai ara
bai tuoj pradėjo nerimti, nes

[ Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Hugo Eckener, pagarsė
jusio dirižablio “Graf Zeppe- 
lin” komendantas.

jie L>ijojo, kad kartais anglų 

valdžia nebandytų jiems ant 
sprando užsodinti žydus. Ypač 
jie bijojosi, kad iš jų nebūtų 
paveržtos šventovės. 1920 ir 
1921 m. įvyko riaušės, laike ku
rių buvo nukauta 104 žmonės 
ir apie du kartu tiek sužalota. 
Anglų kareiviai, kurie dar ne
buvo demobilizuoti, greit at- 
steigė tvarką.

Kad nuraminus arabus, Sir 
Herbert Samuel gavo iš val
džios Balfouro deklaracijos pa
aiškinimą. Paaiškinime buvo 
pabrėžta, kad anglai visai ne
mano Palestiną pavesti išimti
nai žydams; Palestinoj ji tik 
norinti įsteigti žydams savo rų
šies prieglaudą, kad jie turėtų 
progos' vystyti savo kultūrą. 
Arabų teisūs esą nebus varžo
mos: jie liuosai galės vartoti 
savo kalbą ir išpažinti savo ti
kėjimą.

Arabai tuo paaiškinimu ne
pasitenkino. Jie pareiškė, jog 
anglai su jais apsieina, kaip su 
mažumos tauta. Girdi, jie duo
da daugiau teisių žydams, kurie 
dagi nėra atvažiavę Palestinon, 
o tik rengiasi atvažiuoti. KoLiš 
Balfouro deklaracijos nebus iš
brauktas paragrafas apie žydų 
tėvynės steigimą Palestinoj, tol, 
sakė arabai, jie tos deklaraci
jos' nepripažins.

Arabai buvo tiek įtūžę, kad 
padavė Tautų Sąjungai skundą, 
o 1922 m. griežtai atsisakė ką 
nors bendra turėti su Palesti
nos Nacionales Legislaturos Ta
ryba, kurią proponavo steigti 
anglų % valdžia. Buvo numato
ma, kad Taryba susidės iš 22 
narių. Dešimtį atstovų skyrė 
valdžia, o kiti turėjo būti išren
kami: astuoni musulmanai, du 
krikščionys ir du žydai.

Arabai boikotavo rinkimus. 
Jie reikalavo, kad Taryboj 
jiems’ butų leista turėti daugu
mą atstovų. Kitais žodžiais 
sakant, jio norėjo, kad .valdžios 
atstovai ir žydai butų mažumoj, 
žinoma, valdžia atsisakė tą rei
kalavimą išpildyti. Tąsyk ir 
pats sumanymas niekais nuėjo. 
Palestinos valdymas tapo pa
vestas komisionieriui, kuris' į- 
vairiais reikalais paprastai ta
riasi su speciale taryba ir savo 
padėjėjais.

Praeitais metais arabai pada
vė peticiją komisionieriui, rei
kalaudami, kad Palestinoj butų 
įsteigta demokratiška parlamen
tarinė valdžios sistema. Britų 
valdžia tą reikalavimą atsisakė 
išpildyti. Dėliai to arabai dar 
labiau įtūžo. Priegtam jie pa
tyrė, kad geriausias būdas at
kreipti anglų dėmesį yra su
kelti riaušes ir pralieti nekaltų 
žmonių kraują. O priežastį 
riaušėms labai lengva buvo 
rasti.

“Lementacijų sienos” įvykis 
kaip tik ir buvo tąja priežas
timi. Ta siena yra savo rųšies 
relikvija. Ortodoksiniai žydai 
susirenka prie jos' apverkti sa
vos tautos garbingą praeitį ir 
meldžiasi, kad Dievas jiems vėl 
grąžintų senus laikus. “Lemen- 
tacijos siena” randasi ant že
mės, kuri priklauso arabų meš

kai (bažnyčiai) EI Aksa. Arabų 
labdarybės įstaiga keliais' atve
jais prašė, kad jai butų leista 
atstatyti trobesius. Komisio
nierius Luke tokį leidimą suti
ko duoti su ta išlyga, kad ara
bai nevaržys žydų teises melstis 
prie “Lementacijos sienos”.

Arabai pradėjo statyti tro
besį. Pasirodė, kad statomas 
trobesys žydams visiškai užker
ta priėjimą prie jų garbina
mos sienos. Tąsyk žydai ėmė 
protestuoti. Arabams to tik ir 
tereikėjo. Būriai suagituotų fa
natikų arabų pradėjo skerdy
nes. žuvo desėtkai visai niekuo /
nenusikaltusių žydų. Bet arabai 
atsiekė savo: jie atkreipė britų 
valdžios dėmesį/ Ir ta valdžia 
turės rimtai spręsti Palestinos 
klausimą, kad ateityj išvengus 
panašių skerdynių.—K. A.

JUOKAI
PASIKEITĖ ROLĖMIS

—• Ar ta gražioji stenogra- 
fistė, kuriai viršininkas visuo
met diktuodavo savo parėdy
mus įstaigai dar tebetarnauja?

—i'Taip, tebetarnauja. Tiktai 
dabar ji .diktuoja jam savo pa
rėdymus, ne jis jai.

—• Kodėl? ‘
— Mat ji jį ant savęs ap

vesdino.

PIRMA PRISIGĖRĖ, TADA
BUS TRIUKŠMAS

Į galiūną ateina sportas ir 
kreipiasi į saliunininką:

— Susimildamas, duok grei
čiau stiklinę alaus, pirm negu 
kils tas triukšmas.

Saliunininkas, mandagus žmo
gus, greit išpildo svečio prašy
mą. Išgėręs alų, svečias vėl pra
šo pripilti kuo greičiau kitą 
stiklinę, nes kitaip iki kilsiąs 
triukšmas, jis nespėsiąs jos iš
gerti.

Pagaliau, kada svečias jau še
štą kartą kreipėsi tuo pačiu pra
šymu į saliunininką, vis jį sku
bindamas — tas nebeiškentė.

— Pasakyk, tamsta, koks 
triukšmas turi įvykti ir kodėl...

Tada svečias sušuko.
— Triukšmas turi kilti tuč 

tuojau, nes už alų užsimokėti 
neturiu nė cento pinigų.

—Kodėl tamsta visą laiką 
taip sudrebi išgirdęs automobi
lio signalus.

—Pereitų savaitę kažkas su 

automobiliu pagrobė mano žmo
ną ir dabar kada tiktai išgirs
tu automobilio signalą, man ro
dos, kad jis ją veža man atgal 
grąžinti.

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

NaujienųSkaitytojams
7

Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai
tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus’ gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos' galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo šeimynai 
savo simpatiją ne tik mažam artimų asmenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudą. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žiniofe aprašoma tiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tam tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumą šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus skelbimų skyrius savo skil
tyse:

1. Vedybų pranešimai ir 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai 
mynoms ir giminėms;

3. Sveikinimai

Pasveikinimai

mirusiųjų šei-

visuomenes

sveikinimai

darbuotojams;

vedusioms po-

skaitančioji publika mielai pa-

4. Jubilėjiniai 
roms.

Mes tikimės, kad 
sinaudos šitomis progomis, o “Naujienos” laikys sa
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mą dienraščio špaltose, “Naujienos” mielai padeš tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietą laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, ką “Naujienos” yra ligi šiol atlikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimąsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių. “Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvieną, 
kas gauna progos arčiau su ja susipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne taš jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitam savo užuojautą, džiaugsmą arba pagar
bą, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.

Tad visais tokiais reikalais kreipkitės į “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti! “NAUJIENOS”.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių programai 
per Radio

Pradedant rugsėjo 17 diena, 
kiekvienu antradienio vakarų, 
per 13 savaičių “Naujienos” 
duos lietuviškus radio progra
mos iš WLS’ stoties. —Rep.

Kensington
Pereitą ketvirtadienį, rugsė

jo 5 dieną, šioje apielinkėje 
buvo nemažai sujudimo. O su
judimas kilo policijai gaudant 
negrą Williain Kennedy, 30 
metų, gyvenantį adresu 1213 
West 108 place.

Gaudymas prasidėjo ve ko
dėl. Kitas negras, būtent Wil- 
liam Bristo, gyv. 1313 W. 109th 
place, pranešė policijai, kad 
Kennedy atsilankęs į jo, Bris
tolio, namus ir lindęs prie jo 
seserų.

Kada Bristo užprotestavęs, 
tai Kennedy pavogęs Bristo 
revolverį ir išbėgęs iš namų 
grūmodamas jį, Bristo, nušau
ti.

Policija užtiko Kennedy jo 
namuose. Iššovęs į policiją ke
letą šūvių, Kennedy leidosi 
bėgli. Policija paskui. Paga
lios policija surado negrą tuš
čiame lote netoli namų, kuriuo
se jisai gyveno, atsigulusį tar
pe keturių juodų šunų, taip 
kad ir pastebėti buvo jis sun
ku.

Policija išvežė Kennedy į 
miestą. .Ii rodys negrą tiems 
gyventojams, kurie buvo api
plėšti gatvėse. Gal kas pažins 
negrą, kaip plėšiką. —Vietinis.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Draugystė Palai

mintos Ldetuvos susirinkimas bus 
rugsėjo 11 (L, 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj ir užsimokėti už mirusio 
draugo moterį K. Dvaronio.

— Valdyba.

Vyskupo Valančiausko dr-jos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 12 d., 7:30 v. 
vak. Visi nariai bukite šiame su
sirinkime ir atsineškite savo knygu
tes, nes niekurie senosios konstituci
jos paragrafai bus pakeisti.

— Valdyba.

Muzikantai. — Lietuva Beno, ge- 
neralė praktika įvyks ketverge, rug
sėjo 12 d., 8 v. v., p. VVoodmano 
svet. Visi muzikantai, kurie manot 
dalyvauti nedėlioj Tautiškose kapi
nėse šerno paminklo atidengimo iš
kilmėse, malonėkite būti.

L. B. vedėjas J. L. Grušas.

1 š V Až IA VIM AS LI ET t J VIU 
TAUTIŠKOS PARAPIJOS 

įvyks -
NEDĖLIOJ, RUGSĖJO 15 d.
PRIE TAUTIŠKU KAPINIU

9 vai. ryto pamaldos, po pamaldų 10 
vai. išeis trokas.

Todėl susirinkite visi laiku prie 
bažnyčios. Išvažiavime bus gražus 
programas, su prakalboms ir Bart
kaus muzika, kur visi galėsite links
mai pasišokti lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Kviečiame visus se
nus ir jaunus atsilankyti ant šio 
paskutinio pikniko.

Pelnas skiriamas ant pataisymo 
bažnyčios.

Kviečia
Komitetas ir Parapijos Klebonas.

ALEKSANDRAS M1KNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 diena. 6:40 valanda 
iš ryto, 1929 m. sulaukės 65 
metu amžiaus, gimęs Patrikal- 

vnio kaime, Kaltinėnų parapijos, 
Tauragės apskr.. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. Paliko dide
liame nuliudime sūnų Benedik
ta, dvi dukteris — Antanina 
Leščiauskienę ir Juozapatu 
O’Connor, du žentu — Juoza
pa Leščiauskį ir Joną O’Con
nor. dvi seseris — Valese Su- 
deikienę, Antanina Sadauskie
ne ir broliene Mikniene. Kūnas 
pašarvotas randasi 2837 W. 38 
Place.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 12 
diena, 9 vai. iš rvto iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siela, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Mik- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutini patarnavima 
ir atsisveikinimų.

Nulihde liekame,
Sūnūs, Dukterys, Žentai 
ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Roseland
Iškilmės darbo dienoj

Jau praėjo visa savaitė nuo 
to laiko, kada čia apvaikščio
ta darbo diena — Labor Day. 
Kadangi niekas apie iškilmes 
nepranešė “Naujienoms” pir
miau, tai parašysiu nors da
bar.

Manoma, kad iškilmės su
traukusios apie 30,000 žmonių 
į West Pūliniai! parką. Nužin- 
rima, kad nemažiau žmonių 
žiūrėję paradą pirm atvykstant 
jam į parką.

VValter G. Davis įteikė šilki
nę vėliavą Bendrai Calumet 
Darbo Tarybai. Jisai pasakė 
kiilbą įteikdamas vėliavą.

Į Daviso kalbą atsakė Tho- 
mas Gerson, darbo tarybos pir
mininkas. Jisai pabrėžė, kad 
šiandie organizuoti Amerikos 
darbininkai iškovoję pripažini
mą, jogei ir jie yra pageidau
jama Amerikos piliečių dalis.

Po to buvo besbolo lošis, ku
riame dalyvavo Davis Boosters 
ir McCormick Works jauktai.

Paskui sekė Požėlos sureng
tos rislynes. Jų žiurėjo ne ma
žesnė, kaip kokių 20,000 mi
nia'.

Vėliau leista fejerkai, spal
votos ugnys.

Programai pasibaigus, buvo 
šokiai.

Nors ir susirinko taip dide- 
lė minia, vienok nelaimių, gali
ma sakyti, nepasitaikė. Teisy
bė, biskį apdegė Alfred Paske- 
\vicz, 10 metų, gyv. 12406 Ste- 
\vart avė., ir Jane Dekker, 4 
metų, gyv. 263 West 115 St., 
nao neiššovusių fejerverkų.

Šiaip viskas pasibaigė gra
žiai. —Roseland ietis.

Cicero

Neseniai p. Justinas Staliga 
įsigijo ūkę (farmą) arti Le
ment, 111. Todėl visi Cicero 
biznieriai nuvyko “pakrikšty-

I’ADĖKAVONk

A. A.
BARBORA PETRUKIENĖ,

kuri mirė rugsėjo 6 dienų, 
1929 m. ir palaidota tapo rug
sėjo 9 d., o dabar ilsis Liet. 
Tautiškose kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimų ir paly
dėjo jų i tų neišvengiamų am
žinybės vietų

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams; dėkavojame 
graboriui S. D. Lachavičiui, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jų į amžinastį, o mums pa
lengvino perkasti nuliūdimų ir 
rūpesčius, dėkavojame visiems 
draugams, pažįstamiems ir gi
minėms už išreikštų mums už
uojauta ir suraminimų, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima žmo
na ir motinėle, sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Ijluliudę,
Vyras, Duktė ir Sunai.

A Hk A I
ANASTAZIJA ČEKIENĖ, 

po tėvais Janauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 8 dienų, 4:30 valandų 
po pietų, 1929 m., sulaukus 35 
metu amžiaus, gimus Kauno 
rėd., Mažeikiu apskr., Tirkšlių 
parapijos, Balvočiu kaim. Ame
rikoj išgyveno 17 metu. Paliko 
dideliame nuliudime vyrų Kazi
mierų, 4 sūnūs — Kazimierų, 
Jonų, Jurgi ir Povilų, 2 švoger- 
kas — Lucijų Daujotienę ir 
Amelija Meižienę, 2 švogerius 
— Antanų Daujotu ir Steponų 
Meiži ir gimines, Lietuvoj 2 
dukteris —Anastazija ir Oną, 
broli Antanų Janauskų, 3 se
seris — Onų Ubavičienę, Mari
jonų Krizienę ir Onų Dimienę 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Skudo koplyčioj, 718 
W. 18th St.

Laidotuvės j vyks ketverge
rugsėjo 12 dienų, 8;30 vai. ry
te iš koplyčios i Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 

g velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Čekie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnaviiąa ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame, 

Vyras, Sunai ir Giminės.

I Laidotuvėse patarnauja gra- I 
borius Skudas, Tel. Roosevelt g 

ti” tą farmą. Suvažiavę valgė 
vaisių, žaidė ir pagalios pa
krikštijo farmą vardu “’Cice- 
riečių Farma”. Kas norėtų ma
tyti farmą, tai galima atsiklau
sti telefonu Cicero 159.

Aušrelės išvažiavimas
Pereitą nedėldienį įvyko iš

važiavimas į Forest Preserves 
(Stickney, III) vaikų draugi
jėles “Aušreles”. S o važiavo 
apie 10 mašinų ir apstus būre
lis žmonių. Žaista, dainuota iki 
vėlumos. —Nn.

Atvyko Chicagon
Pitsburgietis Juozas Baltru

šaitis su žmona daktare Johanna 
Baltrušaitiene ir šeimyna, ato
stogaudami vakar atvyko Chi
cagon.

Tuo tarpu pp. Baltrušaičiai 
apsistojo pas adv. K. Gugį. 
Chicagoj svečiai mano pabūti 
keletą dienų. Rp.

SPORTAS

Roseland

Golden stariečiai nugalėjo 
Oakdale jauktą

Rugsėjo 8 d., t. y. pereitą ne
dėldienį, Golden stariečiai lošė 
beisbolą su Oakdale jauktu prie 
89th St., vienas blokas į rytus 
nuo Vincennes' avė. šį sykį ir
gi Golden stariečiai nugalėjo 
Oakdale jauktą, padarydami 11 
prieš 2. Bet reikia pasakyti, 
kad Oakdale jauktas buvo pa
sirengęs laimėti, norėdamas at
silyginti už pereitą pralaimėji
mą, kada Stariečiai buvo jiems 
davę zero-0. Dabar jie mato pa
tys, kad su jų spėkomis sunku 
atsilankyti prieš Stariečius.

MARCIJONA GIRČA1TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dienų, 6 valandų ry
te, 1929 m., sulaukus 52 metų 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Kražių parapijoj, Pakalniškiu 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime 3 anūkes — Helena Ged
viliene, Veronika Simonienė ir 
Petronėlė Turškiene, dvi pusse- 
rės — Petronėlė Mansorienė ir 
Juzefą Rusteikienė, du pusbro
liai — Vincas ir Juozapas Gir- 
Čiai, keturi pusbroliai Trapše- 
liai ir vienas pusbrolis Kalvai
tis ir giminės, o Lietuvoj —. 
brolis Antanas ir sesuo Domi
cėlė. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4639 S. Hermitage Avė

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 13 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielų, o iŠ ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A A Marcijonos Girčai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų

Nubudę liekame,
Anu’kės, Pusseseres, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

KAZIMIERAS GRUMBINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dienų, 9:30 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 80 me
tu amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Jūžintu valsč., Girelės 
kaime. Paliko dideliame nuliu
dime dukteri Teofilija ii- gimi
nes, o Lietuvoj 2 brolius—Juoza
pų ir Jurgi. Kūnas pašarvotas, 
randasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 12 dienų, 9 vai. ryte iš 
koplyčios į šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčia, W. Pershing 
Rd. ir Washtenaw Avė., kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero Grum- 
bino giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Duktė ir Giminės.,

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

Rugsėjo 1 d. ir pirmadienis, 
Labor Day, buvo nepasekmin- 
gi Golden stariečiams'. Ąbi die
nas pralaimėjo beisbolą. Rug
sėjo 1 d. lošė su Swift Arrow 
A. C. Pralaimėjo padarydami 
11 prieš 12. Rugsėjo 2 d., La
bor Day, lošė su Chicago 
Heights Sportman A. C. Pra
laimėjo padarydami 7 prieš 18. 
Todėl pereitos nedėlios laimėji
mas lyg pateisina anuos pra
laimėjimus. Bet kaip bus su 
ateinančiu nedčldieniu, rugsėjo 
15 d., kada Golden stariečiai 
los su Blue Island jauktu, Blue 
Island Baseball Parke: ten, kur 
pereitą sykį lošė ir Golden sta
riečiai pralaimėjo. Dabar Sta
riečiai norės jiems atsilyginti. 
Todėl numatoma, kad bus di
delis susirėmimas Stariečių su 
Blue Island. Roselandiečiai tuo 
labai žingeidauja ir dauguma 
sprendžia, kad Stariečiai turi 
viršų paimti. — Starietis.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. X

J. Lulevich
Lietuvis Oratorius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicafo, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Oratorius ir 

Balsamuotojas
2814 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. *

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

/
Telefonas

Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar- 

t nauju geriau ir pi- 
• giau, negu kiti to

dėl, kad priklausai! 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
068 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted Stl 
TeL Victory 4088 i

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th Chicago, IU 
—<Oi—

■'-t—— ...... -.............— ........... ..............——

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard W13

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette----- o------

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
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 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------Ok—

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752.... --o '

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 

Pastebėki t mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedaliomis nėra skirtu 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare ------- o------—

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia
»

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

Tel. Kenwood 51D7 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St. ------  _. - .
Valandom: nuo 10 iki 2 po pietų,, vai po nietų ir nuo 7 ik) 8:80 vai 

nuo 6 iki 8 vakaie. I vakaro. NedM. nuo 10 iki 12 v. dieną
Sekmadieniais nuo 10 iki 12. Phone Midway 2880

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. >201 South Wallace Street

Res. tel. Van Buren 5858
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Suite 296, 1579 Milnaukee Avė.

Tel. Brunsvrick 0624
Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
------ O-------

Rez. 6600 South Artesian Avenie 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

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. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avense 
Ant Zaleskio Aptiekoą 

CHICAGO. ILL.

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

' Tel. Lafayette 4148 
VALANDOS:

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

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

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 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

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 8110 
Rezidencijos telefonai

South Storu 2288 ar RandolpH 6800

v Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4G31 South Ashland Avenuu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 8 po piut, 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200
| II     ■■VMM* I | -- --

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 IuIiun

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

i Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

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

Telefonas Canal 1464 - o-------

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chkaco 
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 SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergei 
ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

---------------- 1—------------------------------------- -

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

Ta. a. slakiT^
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 8395

-JOHN B. BORDEN 
(Jonas BagdŽiunas Borden) 

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

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvt«. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas 
10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F.. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iiki 5 vai. vak 
LocaJ Office: 1900 S. Union Avf 

Tel. Roosevelt <'710
Vai. nuo 6 iki 9 vai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Automobiliai

• virši- 
šiandie

Chicagos Motor Club 
ninku apskaičiavimu, ; 
esama tiek automobilių kitose 
šalyse (ne Su v. Valstijose), 
kiek jų buvo Suvienytose Val
stijose 1919 metais. O juk ži
noma, kad nuo to laiko skaičius 
automobilių Amerikoje labai pa
didėjo.

Pasak kliubo, visas skaičius 
automobilių pasaulyje šiandie 
siekiąs 31,778,203.

4,341,000 žmonių yra samdo
ma automobilių pramonėje Su
vienytose Valstijose.

$100 pinigais ir žiedo vertės 
$150.

Nelaimė atsitiko ve kaip- 
Mergina paprašiusi jį, Leben- 
sohną, prie 12-tos gatvės ir 
VVestern avė. parvežti ją namo. 
O gyvenanti ji, girdi, prie 74-tos 
ir RockAvell gatvių.

Lebensohn parvežęs. Kada 
autas sustojo ties merginos nu
rodyta vieta, tai pasirodė vy
ras, merginos draugas. Mergi
na atkreipusi į Lebensohną re
volverį, o vyras ištuštinęs jo 
kišenius ir numovęs žiedą.

Po to mergina ir jos drau
gas, atėmę iš Lebensohno jo 
automobilio raktus, nuvažiavo 
savais keliais.

Na, ir duok tu raidą gra
žioms merginoms!

dojami jų padarymui; kaip 
įrengiama namuose “mūvės”.

Tarpe kita ko bus demon
struojama senoviniai pečiai ir 
naujoviniai elektrikiniai; elek
trikiniai įnagiai prosymui, in
dams plauti, kambariams daly
ti, aparatai artificialiams sau
lės spinduliams dirbti, automa
tinės mašinos biznio ofisams 
skaičiuoti ir tt. ir tt.

žinoma, kompanija ruošia pa
rodą biznio tikslais. Vienok ga
lima tikėtis, kad toje parodoje 
bus galima pamatyti daug to
kių dalykų, kurie yra kaip ir 
paskutinis moderniškosios ga
dynės 
įdomu 
sti.

išradimų žodis, ir todėl 
tatai pamatyti ir supra-

M* S
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Uždarytas laikinai 
bankas

Fieldo muzejus gamtos 
istorijos

Apšvietos kursai suau 
gusiems

Suaugusiems apšvietos teikti 
taryba Chicagoje šiemet dar
buosis, kaip ir praeityje. Jos 
užduotis bus skatinti suaugu
sius ir toliau domėtis mokslu.

Kalbamoji taryba susidarė iš 
Chicago Forum Council ir Chi
cago Adult Education Confe- 
rence.

Pirmas šios tarybos žinksnis 
ateinančio sezono darbuotei bus 
konferencija tikslu pasitarti dė
lei metodų, kurių geistina bu
tų tarybai laikytis savo dar
buotėje. Konferencijoj dalyvau
ti užkviesta daugelis pasižymė
jusių visoj šalyje švietėjų. 
Taipjau bus ir chicagiečiai vei
kėjai.

Tarybos ofisas randasi adre
su 35 W. Jackson blvd.

Uždarytas laikinai The Tri- 
angle State Bank, 7092 S. Chi
cago avė. Valstijos auditorius 
nutarė išekzaminuoti banko 
knygas.

Traukia atsakomybėn
20 biržos vertelgų

Grand džiurė įtarė 20 
cagiečių biržos vertelgų, 
vertelgos buvo kaltinami, 
dėl jų operavimo klijentai 
radę apie $500,000.

chi-
Tie 
kad 
pna-

Suprask tu moteris 
kad geras

West Chicago parkuose
Bus duodamos pamokos mu

zikos — vokalės’ ir instrumen- 
talės — Dvorak parke, prie 
Cullerton ir Fisk gatvių. Pa
mokos dykai. Kviečiami užsire
gistruoti taip vyrai, kaip mo
terys. Programas šiam sezonui 
nužiūrėtas 'toks: 1, pirmų me
tų pamokos smuikuoti; 2, an
trų metų pamokos smuikuoti; 
3, senesniųjų orkestras; 
mokos pianą skambinti; 
kų ir mergaičių choras; 
mokos pianą skambinti.

Norintieji užsiregistruoti 
šioms pamokoms yra kviečiami 
atsilankyti pas Dvorak parko 
direktorių arba telefonuoti 
Buren 8100.

6

pa- 
vai-
pa-

Van

Užsimokėjo
Beecher, III., miestelio justice 

of t be peace ir bažnyčios de
kanas buvo šiomis dienomis 
areštuotas ir kaltinamas nusi
žengimu prohibicijos įstatymui. 
Jisai turėjo užsidėti $1,500, 
kad paleistų jį iki teismo.

Važiuodamas teksikebu, Bee
cher užmiršo ir paliko pinigus 
teksikabe.

Teksikebą nusamdė moteris, 
Gladys Schramm. Ji rado teksi- 
kebe pakelį. Atidavė pakelį šo
feriui. Tasai pažiurėjo 
kone įvažiavo į stulpą.

Vėliau betgi jis nuvežė pi
nigus į ofisą ir ten paliko. 
Well, Beecher gerai atlygino ir 
šoferiui ir moteriškei.

Per dvidešimt vieną dieną, 
kas vakarą, p .Mary Dugan bu
tą, 1041 W. 51 St., atlankyda
vo policininkai. Atvažiuos jie, 
įeis vidun ir sako: “Mums bu
vo pranešta, kad tamsta par- 
davinėji svaiginančius gėrimus”. 
Moteris paaiškindavo, kad ji 
nepardavinėja, parodydavo* kad 
jos kambariuose nėra svečių.

Pagalios 22-rą vakarą mo
teris paklausė, kokiu tikslu jus, 
policininkai, dabar čia lanko
tės?

Policininkas paaiškino, kad 
kas nors tur būt turi piktumą 
prieš ją.

Policininkai nuvežė p-ią Du
gan į stotį. Dežuruotojas ser
žantas surado, kad visi prane
šimai policijai apie alų p-ios 
Dugan namuose buvo duodami 
p-ios Emily Anderson namų, 
6252 Spauding Avė.

Grand Crossing municipaliani 
teisme paaiškėjo, kad ]>ios 
Anderson vyras, persiskyręs 
su ja, gyveno kadaise pas p-ią 
Dugan.

Užklausta, ar ji telefonavusi 
policijai, p-ia Anderson griežtai 
užginčijo, kad ji to nedariusi. 
Vienok teisėjas pareikalavo iš 
jos $500 ramybės (peace) bo- 
no ir įspėjo ją nekliudyti p. 
Dugan. •

Commonwealth Edison 
Co. paroda

ir

Pokeriaudama uždirba 
gerai

Commonwealth Edison kom
panijos’ elektros šapose, adresu 
72 W. Adams Street, bus lai
koma tos kompanijos paroda, 
pradedant 16 dieną rugsėjo ir 
baigiant 28 dieną to mėnesio.

Parodoje bus išstatyti visi 
naujausi elektrikiniai įrankiai, 
naujausi aparatai. Jie bus ro
domi ir aiškinami visiems, ku
rie parodą atlankys —, vyrams, 
moterims, jaunuomenei.

Pavyzdžiui, čia bus demon
struojama, kaip padaryti radio 
paveikslai, kokie aparatai nau-

Fieldo muzejus gamtos isto
rijos aplaikę kaulus neanderta
liečių žmonių, gyvenusių, 
mokslininkai apskaičiuoja, 
50,000 metų atgalios.

kaip 
apie

Dailės Institutas
Pabaigoje rugsėjo mėnesio 

Dailės Institute atsidarys mo
kykla. Kiek vėliau atsidarys 
ir vakarinė mokykla.

Kas nori įstoti dailės mo
kyklon, dabar yra laikas pa
duoti aplikaciją, vėliau gali 
pritrukti vietų. i

Į reguliarinę mokyklą įsto
jant yra reikalaujama, kad ap
likantai butų baigę aukštesnę 
mokyklą (higb school).

Dailės institutas yra žinorpas 
kaip geriausia dailės mokykla 
Amerikoj. —Reporteris.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo

10, 11 ir 12
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“The Trial of Mary 
Dtigan” 
dalyvaujant

Norma Shearer, Lewis Stone, 
H. B. Warner ,

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Įclassifieū APS
Educational

REIKIA VYRU 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.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport« Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratori

S. RAMANCIONIS, savininkai 
8147 So. Halsted St, 

Tel. Victory 7261 
-------- o -■

j.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kita vieta ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiui ant namų.

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Remodeliavimas. — Porčiai. 

Saulės seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas.
Apskaitliaviinas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

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.

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswiok 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. l^afavette 6738-6716
MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi 

čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.
1618 Weet 18th Street
I. F. Dankovrski, prez. 
'C. T. Dankowski. ižd.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis inokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

ir

NORIU PARDUOTI $800 grojikh 
pianą už $125. Kartu suolelis ir 65 
roles. Duosiu ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Kruger, 6136 S. Halstec 
Street.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS 
BUČERIS.

1800 So. Peoriu St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Automobiles
Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan ............ :........
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ........... .’..............
Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...........

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

REIKALINGAS siuvėjas, kuris 
gali pasiūti drapanas. Patyręs prie 
valymo ir prosinimo vyriškų ir mo
terišku drapanų ir būti kaipo savi
ninkas. Ateikite bile kokią dieną 
iki 16 rugsėjo, matykit M: C. Mar
kus, 5436 Montrose Avė.,' ant ant
rų lubų, valandoms nuo 12 iki 5, ir 
ant 7:30 vakare.

MICHIGAN FARMOS
20 akru, nauja 5 kambariu cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui’28

’28
’29
’27
’29
’29
>28
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St., Triangle 
, .____ i___________

PARDAVIMUI 1929 metų Essex 
automobilius, parduosiu pigiai, 717 
W. 19th PI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA tuojaus 20 moterų 
prie valymo naujame name. 5 va
landos i naktj, $15 i savaite. Taip
gi moterų ir mergaičių dirbti dieno
mis

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausiu artistiniu ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.

Artistiniai Radiatorių Kabinetai
Musų radiatorių kabinetai yra pa

daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

GARSIOS Pietinės Illinois 
run $6.50 už toną, pristatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

Mine
La-

, nut

OI!! LEIDĖS IR VYRAI!..

NEPAPRASTA PROGA

Parsiduoda pigiausia kaina 
greipsų sunka (Grape Juice) 
šviežias medus.

Kreipkitės:
KLEM WIDZES 

3255 So. Halsted St.
Victory 6122
Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

ir

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kaliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

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 geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

dirbtuvėje. Užtikrinta vieta.
GRAHAM EMPLOYMENT 

AGENCY
833 Milvvaukee Avė.

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui, patyrusi. Geras na
mas, gera mokestis. H. Greenberg, 
4857 N. Drake Avė. Keystone 10103.

REIKALINGA mergaitė, 16 metų, 
pagelbėti plrie.namų darbo. Nereikia 
skalbti. Geras namas ir mokestis. 
3206 W. 63 St., store.

REIKIA mergaičių dėl lengvo dar
bo dirbtuvėje. Atsišaukite

636 W. 22nd St.

REIKALINGA mergina dirbti i 
Lunch Rumį, $10 j savaite, kambarys 
ir valgis ant vietos. Patyrimas ne
reikalingas. J. Budrik, 944 W. 37 St.

REIKIA mergaičių dėl lengvo 
dirbtuvės darbo, 14-16 metu. Natio
nal Personai Co., 1160 Chatham Ct. 
arba 637 W. Division St., 2 floor.

REIK ALINGA mergaitė dėl leng
vo namu darbo. Maža šeimina. Tel. 
Nevada 7577.

REIKIA Chocolate Cream pakuo
toji!. Galmore Candy Corp., 634 So.
Dearborn St., 2 fl.

REIKALINGA mergina arba mo
teris patyrusi siūti ant elektra varo
mos mašinos. Star Quilt Co., 1855 
W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA darbininkė i rui- 
ming house. Valgis ir kambarys 
vietoje, geras mokestis, 4449 South 
Halsted St.

For Kent
RENDON gražus, naujai ištaisytas 

garu šildomas, šviesus ofisas viršui 
aptiekos, tinkamas daktarui bei den- 
tistui 3337 So. Morgan St., kampas 
33čios Place, Tel. Boulevard 2418.

PASIRENDUOJA 5 kambarių na
mas, visi patogumai, x/i bloko nuo 
Archer Avė., pigiai, 5131 S. Tripn 
Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, 111. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir visokiu smulkmenų, 4 kambariai 
gyvenimui, tarpe švedų. Parduosiu 
Mgiai, nes vienai per sunku užlai- 
aikyti, 5956 S. Racine Avė.

PARSIDUODA pigiai delicatessen 
::ixturiai, ice boxis ir scales pirmos 
tiesos,201 — 26th Avė. Belwood, III.

PARDAVIMUI barbemė pigiai, 
visa arba pusė; gali pirkti mokinys 
— išmokysiu. Kreipkitės Knygynas 
“Lietuva”, 3210 So. Halsted St, 
3ox 42.

Mrs. Thomas Blondiell pasi
rodė teisme prašydama teismo 
įsakyti jos vyrui, kad jis mo
kėtų jai alimonijos $100 sa
vaitei. Vyras užprotestavo. 
Girdi, ponia Blondell esanti 
laimingiausia pokerio lošėja. 
Ji išpokeriuojanti po $300 ir 
daugiau savaitei. Tai kam dar 
jai $100 iš jo, vyro, alimoni
jos? Byla atidėta.

■.ISTERINE 
. THROAT 
b TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

A*M«Koja 
k Prašali
na Gerk
ite P arui-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hennitage Avė

REIKIA patyrusio ūkės darbinin
ko, mokančio karves melžti ir dirbti 
visa ūkio darbą 3500 Union Avė.. 
Tel. Boulevard 3787.

Reikalaujame Lietuvių 
Vyrų

Turi būti Chicagoj išgyvenę ne
mažiau kaip metus, su gerais palių; 
dyjimais, yra gera proga uždirbti 
nuo $50.00 iki $100.00 savaitėje ir 
išsimokyti gerą profesiją 
laiką.

Atsilankykit nuo 9 ryto 
Signorile & 

208 S. U Šalie 
Room 1860 

Tel. Randolph 2988

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
;essen rooming house distrikte. Už 

31,200 greitam pardavimui, 18^» N. 
)amen Avė. Tel. Seeley 3720.

ir
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

j trumpą

iki 7
Co.
St.

vak.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, pusė arba visa, parduosiu pigiai, 
6852 Indiana Avė.
-------------------- 1 1 .... ...................................... ........

PARDAVIMUI 3 trokai krausty
mui furnišių ir pianų. Parduosiu su 
visu bizniu, biznis išdirbtas per 6 
metus, 4068 Archer Avė., Telefonas 
^afayette 8080. 

►------------ i-------------- *--------------------
PARSIDUODA saldainių ir moky

klos reikmenų krautuvė,, tarp dviejų 
mokyklų, 4 kambariai gyvenimui, pi- 
ri renda, 6631 S. May St.

Ir merginos neatsilieka Ir
KoMjimų.

Business Service
Biznio Patarnavimas

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mociuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrosu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

REIKALINGA 2 radio salesinanu. 
Patyrusių. Didelis komisas. Ridge 
Radio & Supply, 2643 W. 71 St.

REIKALINGAS bučeris, patyręs 
savo amate, turi kalbėti lietuviškai 
ir angliškai; darbas ant visados. At
sišaukite 6801 S. Artesian Avė.

REIKALINGA 25 agentai parda
vinėti seklyčių setus tiesiai iš dirb
tuvės, atliekamu laiku arba visados, 
2316 W ' Roosevelt Rd., Tel. West 
5743.

Jauna daili mergina ir jos 
draugas vyras apiplėšė J. E. 
Lebensobną, gyv. Graemere 
viešbuty. JLebensohnas neteko

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospeet 9856

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniai pęčiai $5, pianai $25, 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarm, ketverge ir subatos vakarais!

REIKALINGAS apisenis arba jau
nas vaikinas dirbti ant farmos, pa
gelbėti apie gyvulius Atsišaukit 
4357 So. Washtenaw Avė., Chica
go, III.

REIKALINGAS gerai patyręs dar
bininkas, prie grizinimo automobilių, 
kuris gali draivinti kara. Charles 
Greasing Palace. 21 E. 58th St.

Farms For Sale
_________Ūkiai Pantovimui________

VYNUOGIŲ FARMA
40 akrų arti Paw Paw, Michi

gan. 2 namai 9 ir 5 kambarių 
kiekvienas; pakavimo namas,— 
komų aruodas, didelė daržinė, 
kitos triobos; arklys, auto tro- 
kas ir kitas įrengimas. Kaina 
$15,000. Nėra morgičių. Mainy
tų ant Chicagos namo su vienu 
morgičių ar išmokėtų lotų. Pir
kėjas gaus šių metų vynuogių 
derlių, geras pelnas. Atsišauki
te ar rašykite
PAUL A. HAZARD and CO. 

5324 Lake Park Avė.
Tel. Dorchesier 7800

bargeNai
1) String St. ir 18th senas bet 

tvirtas muro namas ir medinė gri- 
čiutė užpakalyje, 7 flatai, rendų 
$85.00 į mėnesi, parduosiu labai pi
giai, tik $6,500.

2) Emerald Avė.
fl. medinis, 3, 4 ir 
vanoms, garadžius 
rendų $56, kaina $3,800

3) Lowe Avė. prie 38th St. 2 fl. 
medinis namas po 4 kamb., 
$38, kaina tik $2,700.

4) Turiu bargenų kitose 
miesto.

5) . Apdraudžiu (Inšiuruoju) 
mobilius, Langus, Namus, Rakandus, 
Gyvastį ir visokios kitos rųšies ap- 
drauda.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

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

prie 38th St. 3 
6 kamb. fl. su 
vienai mašinai,

rendų

dalyse

Auto-

PIETVVAKARINIS kampas 53 Rt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465 

, -------O-----

Paul M. Smith & Co.
• REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
--------O--------

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOVV 
$1,000 CASH 

15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.
Degtų plytų konstrukcijos; 6 di

deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra modemiškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. i vidurmiesti; L C. R. 
R., fėras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatves, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

BIZNIO PRAPERTĖ SOUTHVVEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI
Biznio namas prie Kedzie Avė., 

Storas ir 6 kambariu flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalovv, ar lo
tu Marųuette Manor.

Kreipkitės
2031 W. 35th St., 
Tel. Lafayette 0909 

-------------- ,-----------------------------------
PARDAVIMUI medinis dvieju gy

venimų po 5 kambarius namas, prie 
103 gatvės, arti State St., arba mai
nysiu ant loto, farmos, automobilio 
ar biznio, 7921 Maryland Avė. Phone 
Radcliffe 3632.

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVlFLATIS 

MARQUETTE PARKE 
Kaina $27.600 

2 augfitų mūrinis ir akmens. 
Pilnas beismentas,
2 karų garažas, 
Whcatherstrips, 
Langai su dangtukais, 
Varinės rynos.
Varinis dangtis ir porėtai.
Variniai skrynai,
Storm doors,
Užleidžiamos
Automatinis . ________
Bryant gaso vandens fiildytojas, (
Frigidaires,
Humphrey fiildytojai, 
Marmuro menteliai, 
Visos sienos drobe iAmufttos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Plasterio kornizai, 
Beismento užbaigipias kaip virAuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos. 
Tile grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse, 
Pilna maudynė beismente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų,. 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hardware. 
lAmuAtos extra storos durys. 
Reikia $10.000 cash ar gal priimsiu 

mažą mainą. 
Savininkas

C. H. SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė. 

Republic 2545

durye garažtuj. 
aliejus burncris (Hardlnge),

AUKSINĖ PROGA. 5 kambariu 
naujas mūrinis bungalow prie par
ko ir mokyklų. Išsimaino ant bile 
kokio biznio arba lotų. Perkant rei
kia įmokėti $500.00.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6751

NAŠLĖ turi parduoti 3210 So. 
Halsted St. murini narna — Storas 
ir flatas. Gyvenimui kambariai prie 
Storo. S kambarių flatas viržuj. Sto
ro renda $70 j mčn. 'Savininkė gyve
na flate. Kaina $12,500.

Cash $2500.
šaukite

Hyde Park 3664

PARSIDUODA bizniavas namas, 
štoras, 5 ruimai ir garadžius, kaina 
$3900, namas 4533 So. Marshfield 
Avė. Savininkas 4554 So. Rockwell
Street,




