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Britai Taiko Kirst 
Europos Armijom
Darbiečių valdžios delegacija Tautų Są

jungos seime siūlę eiti prie visuotinio 
sausumos ir aviacijos jėgų apkarpymo

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
17. — Būdama tikra, kad pri
ruošiamu susitarimu su Jung
tinėmis Valstybėmis bus pa
galiau pasiekta laivynų apribo
jimo, Anglijos darbiečių val
džia jau pradėjo darbą dėl vi
suotinio nusiginklavimo sau
sumoj ir aviacijoj.

Britų delegacija Tautų ,Są- 
71 ingo s seime pateikė rezoliu
cijų, klausdama, kiek buvo jau, 
ar turėtų būti, priimti šitie prin
cipai:

Pirma, taikymas to paties 
principo tiek sausumos, tiek 
juros, tiek oro jėgų persona

Britų, belgų karine- Italijos fašistai ir 
menės pradėjo eva-“šventasis tėvas” vėl 
knot Reino kraštą ėmė niautis

MEKSIKOS MIESTAS. — Maria Theresa de Landa Vidai, 
kuri 1928 m. buvo išrinkta kaipo gražiausia Meksikos mergina. 
Dabar ji yra teisiama už savo vynf nužudymų.

Vokiečiai bijo, kad pasi t lau
kusių vieton ne jsik raustytų 
franeuzų okupantai

BERLYNAS, rūgs. 17. — 
Nors buvo nustatyta, kad Bri
tų batalionas pasitrauks iš 
Bad Schvvalbacho rugsėjo 24 
dieną, evakuavimas prasidėjo 
jau šiandie. Pirmiausia pasi
traukė karininkai, kurie šian
die anksti išvyko į Angliją pri
rengti stovyklų kareiviams, 
kai jie grįš namo. Dar likę ofi- 
cierai, kareiviai ir jų šeimos 
tuojau seks paskui.

Belgai kraustosi laukan
BERLYNAS, nigs. 17. — Du 

Belgų 8-to pėstininkų pulko 
batalionai jau pasišalino iš Ju- 
lierso — ramiai, be jokių pa
radų. Vieninteliai, belgai, kurie 
dar liko Julierse, yra inžinie
rių štabas ir kariuomenės poli
cija. Jie pasišalins spalių 28 
dieną.
Bijo, kad franeuzai neužimtu 

pasitraukusių britų vietos
KOBLEiNCAS, Vokietija, rug

sėjo 17. — Reino krašto vokie
čiai bijo, kad Britų okupacinei 
kariuomenei evakuavus Wies- 
badeną ir apygardą, jos vietų 
neužimtų okupacinė franeuzų 
kariuomenė.

Banko tarnautoja kalti
nama dėl pavogimo 

$33,000
CLEVELAND, Ohio, rūgs. 

17. — Čia tapo areštuota Mrs. 
Viola Warner, 43, per 24 metus 
tarnavusi taleriu Uniort Trust 
Co. skyriuje. Ji kaltinama dėl 
pavogimo $33,000 banko pini
gų. Moteriškė prisipažinus kal
ta.

Chicagai ir apielinkei federa- 
hs oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet vėsu; vi
dutiniai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 62° F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 6:57. Mėnuo teka 7:23 
vakaro-
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lams ir materijolams sumažin
ti ir apriboti.

Antra, jėgų didumo suma
žinimas apribojimu jų skai
čiaus, arba jų lavinimo laiko, 
arba ir vieno ir antro kartu,

Tračia, materijolo apriboji
mas tiesiai, nustatant kiekius, 
arba netiesiai, biudžetų apribo
jimais, arba abiem metodais.

Ketvirta, pripažinimas kom
petentingo tarptautinio autori
teto, kuris sutarties vvkdymo 
žiūrėtų ir raportus duotų.

Britų rezoliucija didžiulėms 
Europos vląstybėms, kurios 
laiko dideles armijas, labai ne
patinka.

Papa Pijus XI puola fašistui*? 
dėl šnipinėjimo ir persekioji
mo katalikų kunigų ir auk
lėtojų

ROMA, rūgs. 17. — Tarp 
Vatikano ir Italijos fašistų 
valdžios kilo vėl rietenų, ir 
santykiai tarp abiejų pasida
rė gerokai Įtempti.

Kivirčai prasidėjo po to, kai 
'diktatorius Mussolini, kalbūda- 
■mąs fašistų mitinge praeitų 
i šeštadieni, pasakė, jogei 9 
I tūkstančiai jo šnipų visame 
I krašte sekioju katalikų kuni
gus, ar jie slaptai neveikią ką 
prieš fašistų valdžią.

• Papa Pijus XI labai tuo už
sigavo, ir sekmadienį, kalbė
damas Katalikų Jaunikio drau
gijos nariams, nelipšniai atsi
liepė apie Mussolini ir fašis
tus, kurie persekioju katalikus 
ir jauniems katalikams pasa
lomis trukdą gauti geresnius 
darbus, arba kilti savo užsiė
mimuose ar profesijose.

Ant ry toj aus papa Pijus pri
ėmė 300 Katalikų Veikimo 
draugijos mokytojų ir, kalbė
damas jiems, atkartojo savo 
kaltinimus fašistams, kad jie 
šnipinėja ir persekioja katali
kų kunigus, katalikų jaunimų, 
katalikų mokytojus.

Papos kalbos labai suerzino 
fašistus. Fašistų spauda ėmė 
aštriai, pulti šventąjį tėvą. Vie
nas fašistų laikraštis, Impero, 
piktai sako, kad papa esąs be
galo jautrus, ir tas jo jautru
mas pareinąs, tur būt, iš jo 
bailumo. “Ir kaip”, sako Im
pero, “Visagalinčio atstovui ga
li kas įvaryti tokią baimę!”

Giornale d’Italia, pareiškęs, 
kad Katalikų Veikimo draugi
ja esanti politinė organizacija 
ir, kaip tokią, fašistų valdžia 
turinti pilną teisę sekioti ir 
šnipinėti, įspėja dar papą, kad 
laikraštis galįs paskelbti daug 
įdomių dalykėlių apie nemo- 
rališką kunigų ir vienuolių el
gesį Romoj.

Vienas fašistų laikraštis bu
vo dagi pačios Mussolini vy
riausybės konfiskuotas dėl to, 
kad per daug jau piktai puolė 
Vatikaną.

Kaufto karo komendantas nu
baudė pil. Vyt. Rimavičių 500 
litų “už vienos dalies gyvento
jų kurstymą prieš kitą”.
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Sovietų Rusai siūlo 
Kinams naujas tai

kymosi sąlygas
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

17. Pusiau oficialiniai pra
nešimai iš Maskvos sako, kad 
sovietų Rusija per Vokiečių 
vyriausybę telegrafavo Čiangui 
Tsopingui, Kinų ministeriui 
Berlyne, naujus pasiūlymus 

iKinų-Rusų ginčui išlyginti.
Pasiūlymai esą toki:
L Sovietų valdžia sutiks su 

paskyrimu naujo administra
toriaus Rytų Kinų geležinke
liui, jei Kinų valdžia sutiks su 

i paskyrimu naujo pirmininko.
2. Sovietų Rusija paleis vi

sus Rusijoj suimtus kinus, jei 
Kinų valdžia sutiks paleisti vi
sus sovietinius Rytų Kimi ge
ležinkelio darnautojus. Abidvi 
valdžios kad prižadėtų nevesti 
prieš viena antrą propagan
dos.

3. Sbvietų valdžia garantuos, 
kad jokių rusų įsiveržimų per 
sieną į kinų , teritoriją nebe
bus, jei Kinų valdžia neleis ru
sų baltagvardiačiams daryti 
įsiveržimų į Rusiją.

4. Maskva primena Kinų val
džiai, kad sovietai turį teisės 
skirti administratorių Rytų Ki
nų geležinkeliui einant 1924 
metų sutartim.

Fordo Įmonėj Įvesta 
5 dienų darbo savaitė

DETROIT, Mich., nigs. 17. 
— Fordo Motor kompanijos 
River Ronge įmonėj galutinai 
tapo įvesta penkių dienų dar
bo savaitė, išskiriant tik kros
nis ir cemento įmonę.

Mussolini rengias pur- 
tyt fašistų tarybų

ROMA, rūgs. 17. — Dikta
torius Mussolini šaukia rugsė
jo 30 d. didžiosios fašistų ta
rybos mitingą visai tai tarybai 
reformuoti.

Mussolini sako, kad dabar
tinė fašistų taryba, kuri susi
deda iš 52 narių, esanti per 
daug didelė, kad galėtų veiki
mo paslaptis išlaikyti. '

Radio pirma “Lietu
vių Valanda” gerai 

pavyko
Firma “Lietuvių Valanda” 

iš Radio WLS stoties vakar 
vakarą turėjo gero pasiseki
mo.

Visas dainų programas jo 
dalyvių — p. Anelės Salavei- 
čiki.utės ir “Birutės” vyrų kvar
teto (JHkavičiaus, Balandos, 
Ažuko, SersevičiaiTs) su pia
nistu J. Byansku —buvo grar- 
žiai išpildytas.

Gailas kad p. Kastas Sabonis, 
kuris programa turėjo dalyvau
ti, dėl ligos negalėjo ši kartą 
su savo dainomis pasirodyti.

Sekama “Naujienų” rengia
mų radio “Lietuvių Valandų” 
su nauju programų įvyks kitą 
antradienį, taip pat iš WLS 
stoties, nuo 8:30 iki 9 vai.

Britai Rusai atnau
jins derybas santy

kiams atsteigti
LONDONAS, rūgs. 17. — 

Praneša, kad derybos dėl at
sieisimo normalių, diplomati
nių santykių tarp Anglijos ir 
sovietų Rusijos bus atnaujin
tos Londoną rugsėjo 24 dieną.

SULAIKYTA ČIGONĖ SU 
SVETIMU VAIKU

KAUNAS. — Rugp. 21 d. 
Šančiuose policininkas Grinke
vičius pastebėjo čigonę su kū
dikiu ne čigonų tautybės. Tu
rėdamas žinių, kad Kulautuvoj 
čigonai yra pavogę kūdikį, ją 
sulaikė. Sulaikytoji pasirodė 
esanti Bogdanavičienė Regina, 
gyv. Elsinkų g-vėj 1 nr. Kūdi
kis moteriškos lyties, 3 mėne
sių amžiaus.

čigonė prisipažino, kad tas 
kudilkis iš Kulautuvos, vienok 
sako, kad ji nėra to kūdikio 
pavogusi, tik gavusi iš Jan
čiauskaitės Agotos, kuri norėjo 
savo naujagimį kur nors pa
mesti.

Musų žiniomis, čigonė iš 
tikrųjų gavo kūdikį iš motinos 
Jančiauskaitės.

44 žydai kaltinami 
dėl žmogžudybių 
‘šventojoj žemėj’

- - -Iy - -X - -

JERUZOLIMAS, rūgs. 17.— 
Ryšy su pastaromis arabų-žy- 
dų riaušėmis Palestinoj, per 
kurias buvo užmušta arti 200 
žmonių, keturiasdešimt keturi 
žydai buvo vyriausybės suim
ti ir laikomi kalėjime, kalti
nami (|cl sąmoningų galvažu- 
dybių. Visi keturiasdešimt ke
turi žydai buvo areštuoti Hai- 
foj įvykusių ten neramumų 
metu. Jie be kaucijos laikomi 
Akro citadelėj, ir žydų šalpos 
organizacija siuntinėja jiems 
maistą.

šiuo tarpu visoj Palestinoj 
yra ramu.

Veikiai kiekvienas 
galėsim turėt savą 

“makabiliu” 1 , **
Mokės tik $200, ir tai su visu 

garažu

WASHINGTONAS, rūgs. 17. 
— Konferencijoj, kurioj daly
vavo mažiukų automobilių iš
radėjas J. V. Martin' ir New 
Yorko finansininkų Dillon, 
Read & Co. bei Chicagos Sears, 
Roebuck & Co. atstovai, buvo 
sutarta pradėti gaminti ir par
davinėti. naujus $200 automo
biliukus — “baby” automobile.

Mažiukai automobiliai pirkė
jams bus pristatomi dėžėse, 
kurios bus jiems tinkami ga
ražai. į

Daug angliakasių 
žuvo franeuzų ang

lies kasyklose
STBASBUBGAS, Francija, 

rūgs. 17. — Petite Rosselle ang
lies kasyklose, netoli nuo Stras- 
burgo, įvyko eilė sprogimų, 
kurių dvylika angliakasių bu
vo užmušti, ir kelios dešimtys 
sužaloti.

Dvylika kilų angliakasių te
bėra palaidoti griuvėsiuose. 
Del kilusio kasyklose gaisro 
gelbėjimo darbas labai sunkus.

Kinai protestuoja prieš 
maltretavimą Sibire 

suimtų kinų
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs, 

17. — Kinų užsienio reikalų 
ministerija pasiuntė antrą te
legramą savo ministeriui Ber
lyne, instruktuodama jį dar 
kartą protestuoti Maskvai prieš 
maltretavimą daugiau ne 1,000 
Kinų valdinių, kurie buvo su
imti Sibire.

Rusai užmušė 117 civilių 
Pograničnoj

Iš Mukdeno oficialiai prane
ša, kad: per pastaruosius sovie
tų kareivių bombardavimus 
Suifenbo (rusų Pograničnaja), 
117 civilių asmenų buvo už
mušti ir daug didesnis skaičius 
sužeisti.

t

4,000 sovietų kareivių mobili
zuojami į Urgą

Kinų žvalgybos departamen
tas praneša iš Mandžuli, kad 
4,000 sovietų kareivių mobili
zuojami iš Čitos į Urgą, iš kur 
esąs ruošiamas puolimas Kal- 
gano.

Paskendo “Vyties” kny
gyno tarnautoja

KAUNAS. — Rugpiučio 20 d. 
paskendo besimaudydama Ne
mune Janina Rakauskaitė 18 
metų, tarnavusi “Vyties” kny
gyne.

Laivas paskendo; 5 Įgu
los žmonės išgelbėti
SAN JUAN, Porto Rika, rug

sėjo 17. — Juroj per smarkių 
audrą paskendo škuneris Gal- 
tagracia. Penki jo Įgulos žmo
nės buvo garlaivio Catherine 
išgelbėti.

------- :------------- t

Smurtininku užmuš
tos streikininkus 

laidotuvės
BESSEMER CITY, N. C., 

rūgs. 17. Vielos kapuose 
šiandie buvo palaidota Mrs. Ella 
May Wiggins, tekstilės streiki
ninke, kuri buvo praeitą šešta
dienį smurtininkų govedos nu
šauta, kai ji kartu su pora de
šimčių kitų streikininkų 'va
žiavo į Gastonią dalyvauti strei
kininkų mitinge.

Protestui prieš tą galvažu- 
dybę, o taipjau užmuštos strei- 
kininkės atminimui pagerbti, 
komunistines National Textile 
Workers unijos vadai buvo pa
skelbę šiai dienai vienos d je
nos streiką, tačiau streikas ne
turėjo didelio pasisekimo.

Streikininkės laidotuvėse da
lyvavo keli šimtai asmenų, ta
čiau jokių demonstracijų ne
bandyta. daryti. Ir oras buvo 
blogas — lijo.

Pardavė biznį, davė sa
vo 236 darbininkams 

milioną dolerių
NEW, YORKAS, rūgs. 17.— 

Ix)uis Barirberger, kuris par
davė savo didelę depąrtamenti
nę krautuvę Newarke, vakar 
davė buvusiems savo 236 tar
nautojams, dirbusiems jam per 
15 ar daugiau metų, bendrai 
daugiau kaip 1 milioną dole
rių. čekiai tarnautojams bu
vo išdalinti be jokių ceremo
nijų ir tuščių kalbų apei “išti
kimą tarnavimą”, “nuopelnus” 
€ tC.

Mahon vėl išrinktas 
tramvajų darbininkų 

unijos vadu
SEATTLE, Wash., rūgs. 17. 

— Laikytos čia konvencijos 
paskutinėj sesijoj Amalga- 
mated Association of Strc l 
Car and Electric Railway 
Employes of America pirmi
ninku tapo vėl išrinktas William 
D. Mahon iš Detroito.

Kita tos organizacijos kon
vencija nutarta laikyti St. 
Louise, Mo., 1931 m.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

15-kos Metų
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 

\ laiką.
Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 

saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

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

NAUJIENOS

LIETUVOS ŽINIOS
Nori panaudoti šau
lius žmonėms į bažny

čią vargti
YLAKIAI, Mažeikių apsk. — 

Rugpiučio mėn. 15 d. Ylakių ka- 
mendorius, sakydamas pamok
slą, ba?ė visus tuos, kurie šven
tadieniais atėję i miesteli, ne
užeina i bažnyčią. Grasino, kad 
jis paprašys šaulių, kad jie va
ru padėtų jam suvaryti i bažny
čią jon neinančius.

Kaip Ginteliškės kle
bonas “tvarko” paštą
GINTELIŠKĖ, Kretingos ap. 

— J Ai spaudoj buvo minėta, 
kad Ginteliškės klebonas Chra- 
pauskas prieš gyventojų norą 
pašto punktą perkėlė špitolėn, 
susisiekimo atžvilgiu nepato- 
gion vieton. Gyventojai užpro
testavo ir pasiuntė Paštų Val
dybai pareiškimą, kad punktas 
butų grąžintas senojon vieton.

į tai klebonas iš sakyklos pa
reiškė: “Ačiū Dievui paštas iiĮ 
bedievių rankų išplėštas. Ku
rie pasirašėt skundą, pavardės 
iš sakyklos bus viešai paskelb
tos ir tie kunigo nematys sa
vo kieme. Jokių bedieviškų laik
raščių niekas per špitolę nebe
gaus, o ko šitos priemonės ne
įveiks ir bedieviškus laikraš
čius skaitys, toliau dar smar
kesnes bausmes pavartosiu”.

žmonės klausėsi ir pečiais 
traukė. Paštų Valdybai reiktų 
į tai atkreipti domės, nes paš
to punktas ne klebonui, bet vi
sai apylinkės visuomenei turi 
tarnauti.

Rengiama žemės ūkio 
paroda ,'Mariampolėje
MARIAMPOLĖ. — Rugsėjo 

mėn. 28 ir 29 d. Mariampolėje 
žemės ūkio rūmai, vietos savi
valdybėms ir žemės ūkio orga
nizacijoms padedant, rengia že
mės ūkio parodą.

Perkūnija
KUPIŠKIS. — Rugp. 8 d. Ku

piškio valšč. Žegunių kaimo ūki
ninko Aleknos žaibas uždegė 
gurbus, bet žmonės subėgę gai
srą užgesino ir nebedavė toliau 
išsiplėsti.

Tuo pat laiku irgi Kupiškio 
v. Vėžionių kaimo pil. Norke- 
vičiaus žaibas nutrenkė kume
lę su kumeliuku. Nors arkliai 
stovėję prie namo, bet namo 
neuždegė.

I
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Krutamieji paveikslai 
pirm Kristaus gi

mimo
Krutamieji paveikslai, kaip 

žinome, buvo išrasti dar paly
ginti nesenai. Bet Chinijoj pa
veikslai, panašus dabartiniems 
musų teatrų krutamiesiems pa
veikslams, jau buvo rodomi 100 
metų pirm Kristui gimsiant. 
Kinkinys tokių paveikslų dabar 
yra Fieldo muzejuje gamtos is
torijos. Patartina juos pama
tyti.

Rugsėjo 23 dieną Fieldo mu
zejuje bus paskaita temoje “Se
noviniai namų baldai”. Paskai
tos pradžia 3 vai. po pietų.

Demokratų bosas — 
Cermak

Chicagos demokratų partijos 
bosui, George E. Brennanui 
mirus, dabar sakoma demokra
tu bosu skaitomas yra Anton 
J. Cermak, Cook pavieto tary
bos pirmininkas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
W>,. ...o. -mg ... --------
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Harmon National 
Realty

Co.Harmon National Realty 
įvedė naują architektūrą sta
tyboje naujame Roselando dis- 
trikte. Jų statomi triflačiai yra 
moderniškiausi konstrukcija; 
juose įtaisyti visi naujoviniai 
įrengimai, elektriniai šaldytu
vai, naujo styliaus maudynės, 
etc. Šis apskritis yra sparčiai 
apstatomas namais ir artimoje 
ateityje pasidarys pavyzdžiu 
dailės ir progreso visai Chica- 
gai. Pastatyti ant kranto Calu- 
met upės, arti parkų ir žaisma- 
viečių, šie triflačiai tai gražiau
si pavyzdžiai žmogaus darbo vi
soj keleto mylių apielinkėje.

Nėra iš ko algų mokėti
4,000 pavieto tarnautojų ne

gavo algų už 2 savaites. Reika
linga $500,000, o pinigų nėra. 
Valdininkai turėjo pasitarimą 
su kai kuriais Chicagos bankie- 
riais. Jie prašė bankierių 
dos. šie pastarieji, sakoma, 
reiškę, kad jie negalintys

ro- 
pa- 
pa-

Mėgino nusinuodyti
Miss Kathrine Farling, 2727 

East 75th st., atsilankiusi į 
Kelly Employment ofisą, 312 
So. Clark, kuri ji valdo, pra
rijo nuodų. Moteriške nugaben
ta ligoninėn.

Išsiėmę pirmąsias 
popieras

Superior teismo klerko M. S. 
Szymczako pranešimu, šiemet 
nuo 1 dienos sausio iki 31 die
nos birželio išsiėmė pirmąsias 
popieras Cook paviete:

Lenkai — vyrai 1401, 
rys 569.

Anglai — 'vytai 192, 
rys 148.

Vokiečiai vyrai 291, mo
terys 183.

Švedai vyrai 277, mote
rys 140.

Italai — vyrai 262, moterys 
38.

mote-

mote-

201.
moterys 119.

Norvegai - vyrai 52, mote

Rusai — vyrai 220, moterys 
77.

Graikai — vyrai 74, moterys

Lietuviai — vyrai 269, mo
terys 69.

Jugoslavai — vyrai 79, mo
terys 17.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

[Pacific and Atlantic Photo]

HOLLYVVOOD, CAL. — Ju- 
domųjų paveikslų komedijan- 
tas Al St. Johns, kuris tapo 
pasiųstas į kalėjimą už nemo
kėjimą savo žmonai alimonijos.

Austrai — .vyrai 62, mote
rys 26. , ;

Danai — vyrai 52, moterys
12.

Rolandai — vyrai 28, mote
rys 5.

Rumunai — vyrai 45, mote
rys 19.

Meksikiečiai — vyrai 19, mo

Kitų tautų — vyrai 69, 
terys 31.

Viso labo pirmą šių metų 
mėtį Cook paviete išsiėmė
masias popieras 5,193 asmenys.

mo-

pus-
pir-

Teatruose
Castle teatre — prie 

ir Madison gatvių 
rodoma paveikslas 
for the Fatherland”.

vargus, 
gyven- 
valdžia

State 
šiuo laiku 
“Fighting

Tai tyra
didžiojo karo paveikslas, nufo
tografuotas po priežiūra Vokie
tijos gene ralio štabo.

Paveikslas parodo 
kuriuos teko Vokietijos 
tojams perkentėti, kai
paėmė maistą kontroliuoti.

Paveikslas buvo nutrauktas 
karo fronte. Sakoma, kad visas 
trečdalis fotografų, traukusių 
kalbamą paveikslą, žuvę kol at
liko darbą.

Sakoma, paveikslas “Fighting 
for the Fatherland” esąs labai 
Įdomus ir tuo, kad jame nema
tyti šovinizmo, nors jis ir bu
vo imtas karo laiku ir po prie
žiūra vokiečių
Paveikslas tik vaizduojąs didįjį 
karą iš vokiečių taškaregio.

Balaban ir Kiatz teatruose
Chicago teatre — pradedant 

rugsėjo 23 d. bus pastatyta sce
nos produkcija “Radio Revue oi 
1929”; tai yra puošnus, skait
lingas asmenimis, vaizdingas 
pastatymas; kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo

generalio štabo.

laiku rodoma kalbantysis pa
veikslas “Alibi”; Chicagos po
licijos cenzūra nenorėjo leisti jį 
rodyti, ir teatrui teko kreiptis 
į teismą, kad šis uždraustų po
licijai daryti kliūtis paveikslo 
rodymui; kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantysis paveiks
las “The Cock Eyed World”; 
kartu ir dainos; kitokie nume
riai.

Roosevelt teatre — greitu 
leiku pasirodys paveikslas “Say 
It Wlth Flowers”. Svarbiausią
ją rolę jame vaidina Al Jolson, 
juodveidis aktorius, kuris turė
jo nepaprasto pasisekimo pa
veiksle “The Singing Fool”. 
Kalbama, kad šis jo paveikslas 
esąs įdomesnis ir už “The Sing
ing Fool”. Kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
rugsėjo 20 dieną bus duota sce
nos produkcija “Rah! Rah! 
Rah! of 1929”. Al Kvale ir jo 
orkestras duos sceną iš moky
klas lankančios jaunuomenės 
gyvenimo; paveikslas “Lucky 
Štai kitokie numeriai.

Uždaryti keliai
Chicago Motor Club praneša, 

kad keliai uždaryti Cook pavie
te šiose vietose:

Glenvievv road — prastas ke
lias tarp Hibbard ir Gross Point 
road.

Milwaukee avenue, kelias 21, 
uždarytas tarpe Sanders ir Pa- 
lastine .roads.

Riverįroad — i irytas tarp 
Dundee ir Rand r< ds.

Harms road — uždarytas prie 
Golf road.

Higgins road — uždarytas 
River road ir Cumberland avė.

Lawrence avenue uždaryta 
tarp River road ir Manheim 
road.

Dempster street uždaryta i 
rytus nuo MacCormick bulvaro.

North avenue uždaryta tarp 
Manheim road ir River road.

Harlem avenue prasta tarp 
Diversey boulevard ir North av.

Lake Street uždaryta tarpe 
North avenue ir Manheim road.

Dixie Highway uždarytas tar
pe 159 gatvės ir 14-tos, Chica- 
gc Heights.

Trumpas pasukimas prie We- 
stern avenue ir 75-tos gatvės.

Chicagos sveikata
Nesenai Chicagoje užtikta 

pirmas šiais metais susirgimas 
trichina. Taip buvo pranešta 
Chicagos sveikatos komisionie- 
riui, Dr. Regeliui.

Susirgusio šia liga John Za
rattini, 11322 Langley avė. Su- 
sirgusis buvo nugabentas Į pa
vieto ligoninę, kur mikroskopi
nis ekzamenavimas parode tri
chinos kirmėlaitę jo raumeny
se.

Nors ši liga palyginti retai 
pasitaiko šioje šalyje, vienok 
susirgimų ja, pasak Dr. Goge
lio, per paskutiniuosius pusšeš
tų metų buvo 29; iš to skai
čiaus aštuoni užsibaigė mirtimi. 
Priemonių tą ligą išgydyti ne
surasta kolei kas, ir liga gali 
kamuoti susirgusį iki mirties. 
Paskutinis pranešimas apie ypa
tų, mirusią dėl kalbamos ligos,

s

SpcciallRtaa gydyrhe chronlAkų tr nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! nas mane. Mano pilnas iicgzainlnavi- 
nias atidongaUuaų tikra liga ir jei aė apsi- 
imsiu jU" gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikra apccialista. kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 

galutino iiegzannuavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli Stato St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 no

Temykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies. Langu. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gere 
bargeni visose Chicagos dslyse.

V. MISZEIKA.
£» u

1739 So. St.
Tel. Rooaevelt

po

20

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
iijehj. nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede-I

U^j uuu 10 rvLo ki 1 vo pietų.

Namų Apšildymo
IIT

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAI L Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netob' State

■■■■H k '

gauta sveikatos departamente 
1926 metais.

t)r. Kegel įspėja chicagie- 
čius:

“Yra tik viena priemonė ap
sisaugoti nuo skaudžios ir daž
nai mirtinos trichinos ligos — 
tai niekuomet nevalgyti žalios 
kiaulienos; pirm valgant kiau
lieną reikia persitikrinti, kad 
mėsa yra gerai išvirta ir kad 
visą tokią mėsą perimtų ne ma
žesnis karštis, kaip 137 laips
nių. Asmenys, kurie mėgia ža
lią hamburger steką, privalo įsi
tikinti, kad j jautieną nėra pri
maišyta kiaulienos, ir tik tada 
valgyti tokį steką.

Sakoma, kad Zarattini buvo 
pratęs valgyti kapotą bet ne
virtą kiaulieną kiekvieną savai
tę. Jokis kitas metodas, kaip 
tik mikroskopinis ekzamėnavi- 
mas neapsaugos mėgėjo žalios 
kiaulienos mėsos. Bet šioje ša
lyje tokio ekzamenavimo neda
roma skerdyklose. Todėl tenka 
patiems valgytojams apsisaugo
ti gerai išvirinant kiaulieną 
mėsą.

kas neva labdaringiems tiks
lams.

šios rųšies sukčiai prigauna 
geraširdžius Čikagos gyvento
jus ant tūkstančių dolerių. Tie 
sukčiai kolektuoja pinigus neva 
ligoninėms, sužalotiems karei
viams, pramogoms naudai pa
liegėlių kūdikių, Amerikos le
giono naudai, etc.

Sukčiai paprastai patelefo
nuoja turtingesniems piliečiams, 
kuriuos nužiūri kaip savo au
kas, kad jie atsilankysią. Suk
čiai pasisako esantys įžymus pi
liečiai, aukšti valdininkai ir pa
našiai.

jas, kurių vardu kalba, pirm 
negu davus prašomas aukas.

Nieku budu neduokite savo 
čekio nepažįstamam asmeniui. 
Jokis labdaringas tikslas nėra 
vertas to vardo, jeigu jis bijo 
tyrinėjimo. Labdaringos Įstai
gos užsitarnaujančios to vardo, 
nebijo tyrinėjimo.

tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

1 Auskalniu'te Macijonei 
Delunui Tonui 
Gromailenei Mrs Onai 
Jurno Jonos 
Vasiliauskas Jonas

• 8
13
19
54

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

F. Russell šios savaitės biule- 
tene Įspėja chicagiečius:

Dabokitės suktų kolektorių!
Paskutinėmis sakaitėmis po

licijos departamentas aplaikė 
daugelį nusiskundimų deliai su
ktų kolektorių, kurie renka au

Laiškai Pašte
Itching Skin
Ouickly Relieved

Eu-

Kuomet tokie “kolektoriai” 
atsilanko, jie prašo tuojau pa
rašyti čeki. Taigi patartina pir
miau ištirti, ar kolektoriai tik
rai atstovauja tas organizaci-

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

Don’t suiler with DandruH, Pimplee, 
Blemiahes and other annoying akin irri- 
utions. Žemo andaepdc liquid is the sale

Ky* Ali druggiats 35c, 60c, $1.00.

žemo
Garsinkitės Naujienose

Radiju kainos sumažintos
Budriko didelis pirkimas ir pardavimas padaro galimą 
parduoti už žemesnę kainą aukštos rųšies Radios.

Sustok!

lilHI'UI ilijlllt

$165

_________

Victor Electrola ir Radiola krūvoje 11 tūbų, kaina 
sumažinta ant pusės. >

Victor Radio ir Electrola R. E. 45 $275

662 W. Roosevelt Road

176 West Lake Street 
2355 Milwaukce Avė. 
312 We«t 63rd Street 
3209 E. 92nd Street

R. C. A. Radiola 64-11 tūbų
Radiola 66—8 tūbų 
už ...................... ...............
Kadiola 33 — 7 tūbų 
už .....................................
Radiola 44, Screen Grid
už ......................................

Orthophonic-Victrola Model 835. Tikra kaina $335.
Su elektros motoru, šiame išparda- 
vime už .................................................

Victor Radio 7—26 su Victrola $149.00

Victor Radio 7 — 11 su viskuo $95.00

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegijų 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmų, širdies ligas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimų, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saidę, goiterį, tonsilius. Eina ir į 
nipius gydyti. Pasitarimai velti 

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokj nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ. 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ
krautuvės Chicag-oj

H(IRTHWESTERII
STOVEREPAIR 60

Brunswick Radios ir kombinacijos 
la R. C. A. Radiola 64—11 tūbų, 
mažinta ant puses.
Brunswick, Model 14

Su viskuo ............ ..................
Brunsvvick Panatrope Radiola 160 (TI 

su viskuo už ................... I vv

su Victro- 
Kaina su-

$225.00 
$54.00 

$110.00

Victor Radio R. 32, 10 tūbų $155.00

Lengvais išmokėjimais, garantija 2 jnetams. Tik 10 dole
rių tereikia įmokėti

Jos« E Budrikę inc 

3417-21 So.
Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagosį

Lietuviu

vakaran atvirutėmis. Narys at
silankys ar ne vakaran, bet 
turės nusipirkti tikietą.

Atmokėta ligoniams pašalpa. 
Tuomi susirinkimas ir užsi

baigė.— Korespondentas.

Kensington
Susirinkimas

Rugsėjo 13 d. įvyko Rose- 
lando Lietuvių Kliubų ir Drau
gijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo susirinkimas. Nariu 
atsilankė vidutiniai. Buvo viso
kių raportų ir pranešimų.

Šie nariai užsimaldavo: Eval- 
tas, Džiansonas, Kinčius, Ka- 
reška ir Leščauskas. Kiekvienas 
ligonis aprūpintas lankytojais, 
jau 4 ligoniai atsimaldavo, vie
nas tebeserga.

Nors šiuo laiku buvo keletas 
ligonių, bet Susivienijimas pa
dėjo du šimtu dolerių į banką. 
Gal susivienijimui sekėsi šį 
pusmetį todėl, kad pavyko jam 
išvažiavimas, kuris buvo liepos 
mėnesį Wildwood miške.

Kaip patirta iš raporto, pu
sėtinai pasidarbavo komisija ir 
nariai tam išvažiavimui. Jeigu 
nariai darbuosis ir ateityje pa
rengimais, tai turės iš jų geras 
pasekmes.

Dabar rengiama vakaras su 
šokiais spalio 13 d. K. Strumi- 
lo svetainėj. Komisija išrinkta 
iš veiklių narių. Ji jau pusėti
nai pasidarbavo dėl to vakaro 
surengimo. Komisija dar in
struktuota, kad paimtų gerą 
muziką ir gerai išgarsintų va
karą. Galima tikėtis, kad va
kare bus daug publikos netik 
iš apielinkės, bet manoma tu
rėti ir iš Chicagos.

Nutarta narius-res kviesti

Marąuette Park
Pirmadienį, rugsėjo 16 d., 

5 valandą vakare, prieš pat 
eisiant namo, lietuvis Adomas 
Tauras dirbtuvėje day ką ten 
malęvojo. žmogus pasviro ir 
nukrito. Persiskėlė galvą ir 
mirė pusvalandžiu vėliau.

Niekas nematė, kaip nelai
mė įvyko. Adomas Tauras gy
veno Marąuette Parko apielin- 
kėje, adresu 6930 S. Talinan 
avė.

Paliko žmoną ir ketvertą vai
kų. Vaikai jau paaugę.

Adomas Tauras iš Gintei- 
kiškių kaimo, Trakių apskri
čio, Vilniaus rėdybos. Mirė 
sulaukęs 46 m. amžiaus.

Marąuette Parko apielinkėj 
A. Tauras turėjo daug draugų. 
Ypatingai puikiai sugyveno su 
kaimynais. Buvo pavyzdinga 
šeimynos galva.

Buvo iždininkas Draugystės 
Sūnų Lietuvos Vakariuose. ,

Laidotuvės buis šeštadienį, 
21 rugsėjo, iš namų į Gimimo 
Panelės šv. bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas. .

(Pacific and Atlantic Photo!

East Chicago, Ind., mayoras 
Dr. Raleigh P. Hale, kuris bu
vo suimtas laike prohibicininkų 
puolimo ant to miestelio.

More often than not, it i s 
possible to transform a seem- 
ingly sluggish youngster into 
an alert pupil by correcting a 
physical defect promptly. Ocu- 
lar Science has brightened the 
lack-lustre eyes of many child
ren and given the merry 
twinkle of happiness and nor
mai intelligence. .

— Dr. G. Serner.

Marąuette 
Murmurs

Hot Dog! Frolic.

r
Remkyte gerą ir tei

singą lietuvį 
policistą

Joseph

Mitchell
Star 3484

Balsavimo kontestas 
eina nuo

Aug. 5 iki Sept 28
Blankos. telpa kasdie 

Chicago Evening 
American

Balsavimo blankas siųskite 
Chicago Evening American 
arba Detective Bureau, lUh 

and State St.

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

tautiečiui laimėti dovaną.

Archer Motor Sales
610 W. 35 St.

Phone Yards 0699

TheEnglishColumnj
Child’s happiest day 
when he learns to 

read
One of the happiest days in 

i a child’s life, is the day he 
j learns to read. That day he en- 
ters a magic world vvhere 
heroes and fairy folks please 
and amuse at his bidding. No 
more is there dependence upon 
the amiability of bored grown- 
ups. Robin Hood and his merry 
men, King Anthur with his 
knights and ladies, Robinson 
Crusoe, Tom Sawyer and Huck 
Finn, liecome near and dear 

i friends.
It is no wonder that the 

youngster who enjoys reading 
is very likely to read too much, 

> and at any time, any place, in 
any sort of light by which he 
can see even dimly. The child 
should be vvatched that the eyes 

i do not suffer abuse.
As a child sees, during ithe 

formative years, so his future 
health, success and happiness 
assured — or blighted. Parents, 
generally, realize the value of 
their children’s eyes, būt often 
they underestimate the need of 
their- care. Many times there 
is the smug feeling «that all 

i is wel] and the little difficult- 
ies of the child come from a 
desire for attention, or there 
may be the attitude expresses 
by: “Oh, he vvill outgrow it.” 
This idea of “outgrowing” is 
one of the most dangerous ideas 
in the mind of the public con- 
cerning its children. A child 
seldom, if ever “outgrows” any- 
thing.

Many a child is a contradic-

tion of brightness and stupid- 
ity due to physical handicap in 
the form of defective eyesight- 
Reliable figures, gathered from 
authoritative sources, statė that 
three out of evėry four “slow” 
children have an eye defect. 
Imperfect Vision looms large in 
the study bf backward children.

When we vision the many 
forlorn little tots, sitt.ing un- 
happily and lošt at their desks, 
losing ground daily, because no 
one realizes that the books 
over which they laboriously 
bend do not convey a clear 
message to their young minds, 
we ‘ wonder just \vho is. to 
blame. Perhaps all of us are, 
būt a great deal actually is be- 
ing done in avvakening parents 
and educators to 'the need of 
eternal vigilance in the guard- 
ing of children’s eyesight. The 
universal examination of all 
eyes, in the schools, is the goal 
th^t Parent-Teacher.- associa- 
tions and optięal practitioners 
are striving for, būt until that 
comes, all we may do is to urge 
a yearly eye tęst and hope that 
the parents will act upon the 
suggestion.

The lašt party at Maple Lake 
was such a success that the 
Marąuette Club of the SLA. Gr. 
260 decided to hold another at 
the šame place. Thursday eve 
Sept. the 12th, thirty-two young 
fo|k i n all met at. the Bennett 
home.

Loaded with, all sort of edi- 
bles we d rovė out to the lake 
where a gorgeous downpour 
greeted u s upon our arti vai. 
Eight turned back būt the ręst 
eleeted to stay. Our prayers 
were soon answered for the

rain was of a short duration 
The rainproof wood furnished 
by Chuck and Bill Rusgis was 
then dragged out and kindled 
into an immense bon-fire which 
subseąuent downpours failed to 
extinguish. And how it rained 
at times.

The more hardy ones doffed 
their duds and plunged into the 
cool waters of the lake. B-r-r-r. 
Anyone discovered in possession 
of a suit was promptly disrobed 
and made to walk the plank. 
Alice Bennett, Flo Belsky and 
Ilelen Wedesey were the only 
three girls to brave the icy 
vvaters. Once more B-r-r-r.

When the swimming palled 
a little Billy suggested we play 
a few old fashioned games. The 
gentie sort. In the course of the 
f esti vi ties Chuck Rusgis had to 
go jump in the lake and yell 
“Yea Marąuette” upon emerg- 
ing. Ann had to roll a rubber 
wiener about the premises with 
her nose. The Shadbar sisters 
received a merry spanking likę 
mother used to make and John- 
ny Macas got a belly-ache when 
he sneaked off and ate too 
much watermelon.

In spite of the miserable 
weather we had a grand time 
and owe Bfily Bennett, Mrs. 
Valentine and Schnukas a word 
of thanks for the able manner 
in which they eondueted the 
arrangements. Chuck Rusgis 
helped materially by bringing 
out the waterproof wood and 
vietrola and weren’t. those in- 
vitations printed by Billy Ben
nett and Mrs. Valentine eute.

Lašt Sunday, Sept. 15th the 
Marąuette Maroons trounced 
the Wolverines 15 to 7 at, Run-1 
dle Field. Schnukas pitehed his 
customary game and tvas ac- 
corded fine support.

3
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Next Sunday the Maroons are 
sčheduled to play the JRundle 
Boosters at Mills Stadium.

Meeting Thursday, Sept. 19'th 
at Gagc Park Fleldhouse, East 
Hali, 8 P. M. Ali out!

— A. R.

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių. 
W m. J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Another Amazing
SPARTON DEVELOPMENT

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Snrkfl M NEW YOR- 
/II 1 KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

KelionS greita ir pildą kaina.' 
Del permito ir Ikitų informa-į 
ciju kreipkitės prie rieti- j 

nių agentu arba prie

Himburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

Kai Mes Senstame
^NEVSmaTON 

IQUASONNEMes Turime Akylai Daboti Savo Inkstus.
INKSTŲ pakrikimai yra perdaug rimti, kad galima butų juos 
* ignoruoti. Apsimoka paklausyti pradinių ženklų. Menkas, degi
nantis ar perdaug tankus inkstu šlapimasis; mieguistas, nebojan- 
tis ūpas; raišumas, sustirimas ir nuolatinis strėnų skaudėjimas yra 
laiko įspėjimas.

Kad paakstinti normali inkstų, veikimą if, pagelbėti jūsų inks
tams išvalyti iš jūsų kraujo nuodingas atmatas, vartokite Roan’s 
Pilis. Vartojamos ir rekomenduojamos visame pasaulyje. Pardavi
nėjamos gerų pardavėjų visur.

50,000 Vartotojų Pataria Doan’s:
' 'I ’ » ' . . . . ■ .

Urs. Alice GuniilH, 3440 Harrlflon Avė., Detroit, Mieli., Rako: “AA kenčiau 
nuo kurtaus skausmo mano nugaroje, kas mane labai vargino kai aS triusda- 
vaus mimuose. Pasilenkus mano nugara taip skaudėdavo, kad vargiai galėdavau 
atsitiesti. Mano inkstai veikė, labai nereguliariai, bet paėmus Doan’s Pilis aA vėl 
pasijaučiau gerai ir strėnų skaudėjimas išnyko. Aš mielai rekomenduoju Doan’s.”

Doan’s Pilis
A Stimulam Diuretic to the Kidneys

f SUCCESSFUL BEAUTY SHOP
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00 
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.4)0 regulia- 

rės vertės, už $3.00.
Specialis pasiūlymas: 
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas.
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo
(appointmento)

Šis Kuponas vertas 50c.
Vardas ...........................................
Adresai ........!....................... .............

TUBBY He’s a Sticker for Form.

Jus, kurie gerėjotės “Turtingiau
siu Radio Balsu” praeity... busite 
dar labiau nustebinti tuo, kas jus 
laukia radio srity. Vėliausi Spar- 
ton EQUASONNE užveria netik 
tą balso turtingumą, bet ir ką tai 
tokio naujo ir pastebėtino, ką 
klausytojai' vadina “REALIZMAS 
PRIEŠ AKIS”. Jus tarsi SUSI
TINKATE savo linksmintojus; 
jaučiate jų artimą buvimą; be
veik MATOTE juos! Nepraleiski
te progos pasiklausyti šių nepa
prastų instrumentų.

SPARTON RADIO
"Radio*s Ricbest Voice^*

Mtes savo sankrovoje turime pilną rinkių naujųjų Sparton 
radio ir nuoširdžiai kviečiame jus ateiti jų pasiklausyti.

Jos. F. Sudrik,
3417-21 So. Halsted St.

Phone Boulevard 4705

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.

HAS 
MADE GOOD with 

miUions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces tor 25/ 
Pure - Econotn ical 

Efficient
MILLIONS OF POUND8 

USED BY OUR GOVERNMENT

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS
Subscription Ratea:

88.00 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chicago
88.00 per year in Chicago

3c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Rooievelt 3500.

RUSIJOS BIUDŽETAS.

BOLŠEVIKŲ ĮSTAIGOS.

Naujo piliečio gimimas bolševikų Rusijoj yra suriš
ta su didelėmis sunkenybėmis. Daugiausiai keblumų su
daro registracija. Laikraštyj “Rabočaja Gazeta” paduo
dama štai koks atsitikimas.

Darbininkė Sončenko turėjo kelias dienas stovėti ei
lėj, kol gavo reikiamus dokumentus. Su tais dokumen
tais ji priėjo prie langelio kur registruojama naujai gi
mę vaikai. ‘ • i ' ytj i

Smarki mergina storu ir šiurkščiu balsu pareika- 
laV0: ' „ x ... L Ji i.A A a'SliilA' Ml

— Jūsų dokumentai?
Motina nuolankiai juos padavė.
Kuriam laikui praėjus iš langelio tapo išmestas gi

mimo paliudymas.
Sončenko pradėjo skaityti. Net akyse pažaliavo: jos 

naujai gimęs sūnūs Vasilij išvirto mergaite!
Vėl atsistojusi į eilę motina pareikalavo pataisyti 

klaidą. ,
Mergina užsigavo ir pareiškė, kad ji niekuomet ne- 

daro klaidos.
— Aš nežinau, — šaukė ji — ką jus pagimdėte: be

gemotą ar žmogų. Jūsų visi bylų išrašai nei velniams ne
tinka: jie yra be antspaudų.

Galų gale buvo pašauktas milicionierius, kuris išmetė 
darbininkę iš sovietų įstaigos.

Naujai gimęs sovietų pilietis Vasilij Sončenko, ne
žiūrint į jo aiškią anatomiją, gimimo paliudyme tapo pa
žymėtas kaipo mergaitė.

AUSTRIJOS DARBININKAI IR FAŠISTAI.

Neseniai Amerikon buvo atvykęs Dr. Ludwig Maier, 
Tarptautinės Pašto, Telegrafo ir Telefono Darbininkų 
Unijos sekretorius. Jis yra austras.

Nabašninkas Leninas mėgdavo girtis, kad iki 1930 
m. Rusijoj visi žmonės apsišvies. Girdi, nebeliks nei vie
no žmogaus, kuris nemokėtų skaityti ir rašyti. Iki 1930 
m. beliko vos pusketvirto mėnesio, o dar toli gražu iki 
visuotino raštingumo. Rusija dar ir šiandien tebėra vie
na tamsiausių šalių.

Savo laiku Križanovskis paleido, taip sakant, elek
tros antį. Padalino Rusiją į rajonus ir bažijosi, kad kai
miečių šalis už trijų metų bus apšviesta elektros šviesa. 
Jau praėjo ilgi aštuoni metai, o Rusijos kaimuose vis dar 
tebedega žvakės ir balanos.

1920 m. komisarai su pasididžiavimu kalbėjo, kad už 
dviejų metų tikėjimas bus išrautas iš šaknų. Šiandien 
komunistų tėvynėj randasi 55,000 cerkvių. Prie jų dar 
reikia pridėti 85,000 komunistiškų karčiamų.

Prieš kiek laiko vėl labai rimtai buvo paskelbta, kad 
bėgiu penkerių metų Rusija turės atsistoti ant kojų eko
nomiškai. Ir tai be jokios pašalinės pagalbos. Bolševi
kai, taip sakant, patys save už ausų pasiryžo aukštyn 
pakelti.

Per sekamus penkerius metus Rusijos biudžetas pa
kils nuo 8,000,000,000 rublių iki 15,000,000,000. Net Jung
tinių Valstijų biudžetas nesiekia to skaičiaus.

Tuo tarpu Amerikos turto vertė siekia 400 bilionų 
dolerių, o Rusijos, — tik 70. Sekamais metais Rusijos 
biudžetas pasieks 10 bilionų rublių. Iš tos sumos 1,700,- 
000,000 rublių planuojama sunaudoti pramonei ir žem
dirbystei. Už dviejų metų pramonei ir žemdirbystei nu
matoma pusketvirto biliono rublių.

Kyla klausimas, — iš kur bolševikai ims tuos bilio- 
nus rublių? Praeitais metais geležinkeliai davė kur kas 
mažiau įplaukų, negu buvo tikėtasi. Miškai, kasyklos ir 
mineralinio aliejaus laukai taip pat apvylė Stalino vald
žią. Tenka tad visas viltis dėti į karčiamas, mokesnius 
ir paskolas.

Karčiamos yra tikras aukso šaltinis. Per praeitus 
metus Rusijos žmonės pragėrė 750,000,000 rublių.

Kadangi pasiskolinti pinigų iš svetimų valstybių bol
ševikai negali, tai nuo kaimiečių jie lupa devynis kai
lius. Mokesniai Rusijoj nuolat didėja.

Prie tokių apystovų kalbėti apie ekonomišką Rusijos 
atgimimą yra tik blofas. Iš to penkerių metų plano, ku
ris siekiasi sutvarkyti pramonę ir žemdirbystę, atsitiks 
tas pat, kas atsitiko su kitais bolševikų pasigyrimais.

Užsisakymo kaina:
Chicago j e — paštu:

Metams __________________ $8.00
Pusei metų ......     4.00
Trims mėnesiams___ ,______ 2.00
Dviem mėnesiam___________1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija  3c
Savaitei___ __________ _ 18c
llfinesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštg:

Metams_____________ _ t - 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams__________ 1.75
Dviems mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams--------------- - , $8.00
Pusei metų____—._______ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apie paskutiniųjų kelių savaičių įvykius Austrijoj 
Dr. Maier pareiškė tokią nuomonę: Revoliucijos, kurios 
yra pranašaujamos ir apie kurias labai daug kalbama, 
retai teįvyksta. Fašistai yra taip jau neatsakomingi, kaip 
ir bolševikai. Fašistus remia dvarponiai ir monarchis- 
tai, kurie vis dar tikisi grąžinti karalių.

Jeigu fašistai bandytų nuversti respublikonišką val
džios formą, tai jie, sako Dr. Maier, iš darbininkų pu
sės susilauktų griežčiausį pasipriešinimą. Socialistų Ap- 
siginimo Sąjunga turi 100,000 gerai disciplinuotų ir ap
siginklavusių narių, kurie, reikalui esant, stos prie bari
kadų ir gins respubliką.

Lietuvos Naujienos
Netenka abejoti, kad dabar

tiniu momentu Lietuvos visuo
menė gyvena begalo nesveiku 
gyvenimu. Liaudies dvasinė 
energija neturi progos pasirei
kšti teigiamai visuomeninis bei 
kultūrinis gyvenamas suvaržy
tas karo stovio, drakoniškųjų 
komendantų ir žiaurių įstaty
mų. Užtat ir konstatuojama vis 
daugiau įvairių neigiamų šios 
energijos išsiveržimų. Ką tik 
suvestos žinios apie kriminali
nius nusikaltimus š. m. pirma
me pusmetyje, ir jų skaičius— 
7752—ištikro verčia pagalvoti. 
Chuliganizmas didėja su kiek
viena diena. Jau susidėjo visa 
eilė ekscesų prieš svetimtaučius 
ir kitaip politiškai nusistačiu
sius. Žymesnieji—žydų pogro
mas š. m. 1 rugpiučio Kauno 
priemiestyj Slabadoj, mažesiųo 
maštabo pogramų bandymai Jo
nišky ir Vilkavišky, užteptos 
iškabos, petardos sprogimas ir 
supiaustyti elektros laidai vie
nam Kauno , kinematografe ir 
t.t. ir t.t. be galo. Fašistinė 
spauda iki šiol tylėjo. Ir kaip gi 
ne—juk kaip tik “Lietuvos Ai
das” ir prisiekusiųjų fašistų 
aktivistų organas “Tautos Ke
lias” ir buvo visų šių ekscesų 
inspiratorius. Tai dabar ir tu
rime “tvirtą”, “galingą”, “tei
singą tautišką valdžią”, kur 
saujelei visuomenės sąšlavų ir 
įvairaus plauko persimetėlių 
leidžiama piktvaliauti ant ramių 
ii- lojalių gyventojų sprando— 
apie demokratiją net nekalbant. 
Ir dar fašistai giriasi anuliavę 
partijas ir tuo sušvelninę (?) 
visuomenės santykius! Tik kai 
jau užsienio spauda pradėjo 
plačiai rašyti apie vykstančias 
Lietuvoje fašistinių teroristų 
saturnalijas, tai prabilo ir ofi
ciozas. Tačiau blogo žodžio net 
ir chuliganų sulaikymą varžan
tiems policininkams jis nesura
do. Aiškiai matyti, kokiais ke
liais eina fašistų “tautiškoji 
vyriausybė”. Ji nori privesti 
prie tokio pat vidaus karo, prie 
darbininkų skerdimo, koks daž
nai pasitaiko Austrijoje. Kiek 
atsparos susilauks toki neišmin
tinga politika, tai priklauso nuo 
pačios Lietuvoj visuomenės.

Galutinai susikompramitavę 
brolių-amerikiečių akyse (teat
leidžia skaitytojai už tokį išsi
reiškimą — turėjau omenyje, 
kad amerikiečiai, —tai broliai 
lietuviams, bet ne fašistams!), 
Lietuvos fašistai sumanė savo 
rep u t aci j ą pat a i sy t i—G ed i m i n o 
ordenais. Paskirta tam tikra ko
misija, kuri išrinks “vertesnius” 
50 žmonių. Kitų negavusių or- 
denų, nuopelnai busią. įrašyti 
tam "tikroje knygoje karo Mu
ziejuje. Tai pirmąjį ordeną 
tikriausiai gaus M. Paltanavi
čių, kuris daugiausiai “kentė
jos” ir “pasidarbavęs” lietuviš
kojo fašizmo labui. Be abejo, 
atsiras dar ir vienas-kitas “vei
kėjas”, kuris apsilaižydamas 
priims kruvinojo nykštuko — 
diktatoriaus Voldemaro malonę. 
Bet kiekvieno doro žmogaus 
pareiga yra atsisakyti nuo tų 
blekių, kurios dabar kabinamos 
kiekvienam šuniui — šnipukui 
ant kaklo. Amerikiečiai turi 
daugiau visuomeniško patyrimo 
bei takto, negu Voldemaras ma
no. Lyg tai tą 50 blekių butų 
galima atlyginti visas tas fa
šistų amerikiečiams padarytą
sias medžiagines ir moralines 
skriaudas! Be reikalo tik ter
šiamas D.L.K. Gedimino vardas.

Manoma įkurti dar ir D.LK. 
Vytauto vardu ordenas. Dar 
per maža blizgučių, pagamintų 
iš liaudies pinigų.

Nemaža nustebino Lietuvos 
gyventojus pasirodžiusieji vie
šame pardavime SSSR laikraš
čiai— “Ekonomičeskaja Žizn”, 
“Izvestija”, “Pravda” ir kiti. 
Jų įsileidmą Voldemaras moti- 
vuoja tuo, kad Lietuvoje komu
nistų pavojaus nesą. Taipgi šio
mis dienomis paduotas atatin
kamoms įstaigoms pareiškimas, 
kad įsileisti lietuviškus laik- 
raščius į SSSR. Toks “draugiš
kumas” nustebina ne viena. 
Dar faktas: neperseniai Klaipė
doje viešėjo SSSR karo laivai, 
kurių įgula buvo oficialinių į- 
staigų labai širdingai sutikta. 
Tuo tarpu minėtus laivus, 
jiems nuplaukus vakarų Euro
pos pakrantėse, įsileido vien ke
li vokiečių uostai. Kitur juos 
įleisti atsisakė, ir jie, nieko 
nepešę, turėjo grįžti namo. 
Nors ir Lietuvos visuomenė iki 
šiol SSSR laikraščių trukumo 
nejuto, nors ir rusiškai skai
tantieji vis mažėja*— vistik Vol
demaras rado progą padaryti 
draugingumo pareiškimo aktą 
Maskvos galiūnams. Mus tai ne
stebina, ypač imant domėn Ita
lijos fašistų dragiškąjį priėmi
mą SSSR. Diktatoriai savo tar
pe susipranta. Teisingas rusų 
priežodis: du batu—pora. Taip 
ir mūsiškis Voldemaras laižo 
batus savo “didiesiems” bro
liam—Mussolini"ir Stalinui.

Opozicinėj spaudoj įvykęs iš 
pažiūros nedidelis pasikeitimas. 
“Ryto” vyriausiuoju redakto
riumi vieton L. Bistro paskir
tas J. Keliuotis. Mažas, bet 
charakteringas faktas — kartu 
su paskirimu • “Rytas” įdėjo J. 
Keliuočio savotišką atestaciją. 
Girdi, aukšto išsilavinimo, pla
čios erudicijos žmogus, prity
ręs ir gabus žurnalistas ir kas 
svarbiausia iki šiol nepriklau
sęs nei vienai politinei partijai, 
(mano pabraukta. Skar-). Tuo 
“Rytas” žengia dideli žingsnį 
fašistų, visų partijų neigėjų 
link. Ir ištikrųjų— bent ve
damų jų straipsnių aštrumas 
sumažėjo, ir “Rytas” jau nebe 
taip puola savo vakarykščius 
bičiuolius. Kažin ar nepavyks 
susitaikyti? Tuomet verta pa
aukoti kad ir dešimtį tokių 
Bistrų.

Taikinimosi stadijon įeina ir 
santykiai tarp fašistų ir kitos 
opozicinės partijos— liaudinin
kų. Šiomis dienomis paleidžia
ma iš kalėjimo 1927 metais 
garsiosios Pajaujio bylos daly
viai, nuteistieji už bandymą 
nuversti diktatūrą: Dr.Pajau- 
jis, stud. J. Kauneckis, vyr. Įeit. 
Tornau, puskarin. žemaitis ir 
Komaras. Iš jų trys—Pajau
jis, Tornau ir žemaitis buvo iš
syk nuteisti mirti, tačiaus Sme
tona, įteikus jiems pasigailėji
mo prašymą, atmainė mirtie^ 
bausmę į sunkiųjų darbų kalė
jimą iki gyvos galvos, žinoma, 
kalbant apie taikinimosi politi
ką negalima turėti omenyje 
visų liaudininkų. ’ Daliai jų kai
po atskiri asmenys, k. h. Toliu
šis, Dailydė, Papeckys, Strimai
tis, Rimka, Vileišis ir k. jau se
nai nuėjo fašistams bernauti. 
Dalis, užsilikę griežtose demo
kratijos pozicijose, turėjo ap
leisti gimtąjį kraštą arba už
tvirtinti savo nusistatymą il
gesne arba trumpesne kalėjimo 
bausme. Tuo tarpu didžioji,

[Atlantic and Pacific Photo]

Kun. E. S. Shumaker, paskilbęs Indiana valstijos “sausųjų” 
vadas. Savo sveikatos pataisymui jis vartoja toniką, turintį 23% 
alkoholio, ir sako, kad tai jo “asmeniškas reikalas”, kuris nie
kam neprivalo rūpėti. i

pasingoji partijos dalis, taip sa
kant, liaudininkų “masės” netu
ri progos savo nuomonės viešai 
pareikšti. Tačiau jaučiama, kad 
jie laikosi opozicijos linijos. 
“Liberalas” Voldemaras dabar 
įvairiomis priemonėmis sten
giasi pritraukti liaudininkus į 
koaliciją. Tuo, žinoma, butų la
bai apsunkinta demokratijos ša
lininkų padėtis. Socialdemo
kratai liktų visai vieni. Kaip 
tik tą tuo tarpu nori pasiekti 
Voldemaras. Užtat tokie jo 
filantropiški gestai. Bet ar šios 
priemones turės pasisekimą — 
tai parodys ateitis.

—Skaramušas.

Kova už revoliucijos 
laimėjimus Lat- 

vijoje
Šiomis dienomis baigiama 

skaičiuoti parašai po siūlomuoju 
įstatymo projektu, kuris atima 
teisę gauti žemę t. v. lands- 
vėristams. Tai buvusi Latvi
jos baronų ir Pabaltos vokiečių 
kariuomenė, organizuota 1919 
metais neva kovai su bolševi
kais, tačiau tikrumoje turėjusi 
uždavinį likviduoti Pabaltės de
mokratines valstybes. Kadangi 
dabartinio Latvijos ministerių 
kabineto koalicijoje įeina ir vo
kiečių frakcija, tai ji kaip kom- 
pensąciją už valdžios rėmimą 
buvo išreiškusi žemės reformos 
įstatymo pakeitimą, kuriuo lan- 
dsvėristai žemės gavimo rei
kalu buvo prilygintį 1905 m. re
voliucijos darbuotojams, nepri
klausomybės kovų dalyviams ir 
Lačplėšio ordeno kavalieriams. 
Reikėjo surinkti 112,000 parašų, 
kad šis įstatymas butų per- 
svarstomas išnaujo. Parašų rin
kimą vadovavo socialdemokra
tai ir' buvusių karių sąjungos. 
Rinkimas davė netikėtų rezul
tatų: surinkta suviršum 200,- 
000 parašų. Jei Seimas vėl pri
ims statymą liaudžiai nepritai
komoje formoje, tai bus prave
damas plebicistas.

Paminklas, kurį vietiniai vo
kiečiai šį pavasarį pastatė žu
vusioms landsvėristams, neužil
go buvo vieną naktį nežinomų 
asmenų susprogdintas.

Apie landsvero vaidmenį 
Lietuvos ir Latvijos nepriklau
somybės kovose ir jo reiškimą 
1919 metais) parašysiu vėliau.

— Skammušas.
šių laikų žmona:—Dabar aš 

pagaliau žinau, kur mano vyras 
visuomet praleidžia vakarus,

Jos' drauge:—Kur, kur? Tai 
labai įdomu ’

—Iš tikrųjų, kaip tamsta ma
nai?—jis vakarais sėdi namie! 
Aš vakar niekur nėjau ir jį pa
gavau.

ĮVAIRENYBĖS
Kino artistės vyro 

kerštas
Amerikos spauda rašo apie 

nepaprastą kerštą, kurį sugal
vojo savo konkurentui garsios 
kino žvaigždės Normos Talmedž 
vyras. Vieną dieną, kai neiš
tikima žmona važiavo automobi
liu su savo “simpatija”, irgi ki
no artistu, automobilį užpuolė 
keli vyrai kaukėse, pagrobė ne
laimingą kino artistą ir nusive
žė kažkur į Kalifornijos kalnus. 
Artiste gi nevaržoma grįžo. Ke
lioms dienoms praslinkus pa
grobtas kino artistas buvo tų 
pačių nepažįstamų atvežtas at
gal į savo vilą, netoli Holivudo. 
Tačiau, pasak Amerikos laik
raščių, jis dabar jau esąs “ne
pavojingas konkurentas meilė
je”. Tai buvęs' gražuolės artis
tės vyro “meksikoniškas kerš
tas”.

Kaip kartais žaidžia 
vaikai

Netoli Varšuvos gyveno naš
lė Sipnievs'ka su savo 7 metų 
sunum. Sipnievskos vyras buvo 
miręs prieš metus. Tėvo laido
tuvės padarė didelį įspūdį į vai
ką ir jis žaisdamas su savo 
draugais bandė kartoti tai, kas 
buvo laidojant tėvo karstą, žais
damas su 5 metų mergaite jis' 
pasiūlė jaisuvaidint numirusią. 
Iškasęs sodne gilią duobę, ber
niukas, gavo dėžę, paguldė į ją 
mergaitę, uždengė ją lentomis 
ir užkasė. Mergaites laimei ji 
buvo suaugusių atkasta ir iš
traukta iš “grabo” pusiau už
troškus!.

—Anglijoj, Kornvailjos apy
linkėj, vieno sodininko prižiūri
ma obelis per vasarą duoda 14,- 
000 obuolių, kurie sveria 3245 
svarus.

Trūksta vyrų 18 milijo
nų moterų

Vokiečių spauda paskelbė la
bai įdomius davinius apie Eu
ropos moteris, kurioms lemta 
likti be vyrų. Pasirodo, kad 
Europoje tokių moterų yra 18,- 
000,000. Vyrų trukumas prasi
dėjo nuo karo laikų. Per Eu
ropos karą žuvo 10,000,000 vy
rų.

1900 metais Vokietijoje buvo 
15,924,000 vyrų, 15—60 m. am
žiaus ir 16,531,000 moteris. 1920 
m. vyrų buvo 17,782,000,' bet 
moterų skaičius pasiekė 20,- 
204,000. Saldo moterų naudai 
buvo 21/-; milijonų. Prancūzijoje 
moterų skaičius didesnis už vy

rų skaičių 2 milijonus. Anglijo
je ir Italijoje, moterų daugiau 
kaip vyrų maz daug 1 milijonu. 
Rusijoje 1914 m. moterų buvo 
700,000 daugiau kaip vyrų, o 
dabar moterų daugiau kaip vyrų 
4,000,000. Ir kitose valstybėse 
moterų skaičius peršoka vyrų 
skaičių. Be to Europoje yra la
bai daug vyrų ir moterų, kurie 
nesiveda. Vokietijoje pav. apie 
6,000,000 moterų neteka. Bend
rai ėmus, Europos moterims 
trūksta 18,000,000 vyrų suda
ryti poras.

Išradimas kraujo už
krėtimui gydyti

Kraujo užkrėtimas labai pa
vojinga liga kuri dažnai trum
pu laiku į kapus nuvaro. Krau
jui užkrėsti kartais užtenka 
mažiausios priežasties; sakysim 
pakrapštei, nors iš švariu išro
dančiu peiliuku karpą ar šiaip 
spuogelį, žiūrėk - pradeda toji 
vieta tinti. Tinimas labai greit 
plečiasi. Kartais ir greita gydy
tojo pagalba pavojaus gyvybei 
nepašalina. Ligi šiol vartoti to
kiais atsitikimais gydymo bū
das pasirodė neužtektinai geri. 
Anglijoj tautinio medicinos in
stituto daktaras A. Edmon, ty
rinėdamas kraujo užkrėtimo li
gą susekė, kad , sėkmingiausias 
gydymo būdas tokiais atvejais 
yra ultrafioletiniais spinduliais 
ligonio švietimas. Mat kraujo 
užsinuodijimą sukelia per grei
tus tam tikros rųšies mikrobo 
veisimasis kraujuje. Stebėtina 
tai, kad dr. A. Edmon lygiai to-x 
kį pat mikrobą rado senų žmo
nių kraujuje, kur tas mikrobas 
lėtesniu tempu dauginasi. Jei 
tikrai ultrafioletiniai spinduliai 
užmuša tą mikrobą, tai ilgai 
kamavęs žmonių protą pa jau
ninimo klausimas iš netyčių 
bus išspręstas. Nereiks tada 
nei beždžionių liaukų, nei skau
smingų operacijų, o užteks se
nį paguldyti kokiam pusvalan
džiui po ultrafioletinių spindu
lių, kad jis atsikėlęs pajustų 
numetęs nuo savo pečių dva- 
dūsėtkio metų amžiaus naštą. 
Ir moterys šituo atžvilgiu bus 
su vyrais lygios, nes ligšiolinis 
Voronovo vartojamas pajauni- 
nimo būdas joms negalima bu
vo panaudoti ir dėl tos priežas
ties jos buvo smarkiai nuskliau
stos.

Selenofonas
Vienoje, Austrijoje, išrastas 

panašus į gramafoną aparatas, 
kurį pavadino selenofonu. Nuo 
gramofono tas aparatas tuo ski
riasi, kad vietoje plokštelių var
tojamas 6 milimetrų kaspinas, 
kuriame fotocheminių spindulių 
pagalba keliomis eilutėmis už
rašomos kalbos, melodijos ir kt. 
Adatos garsams iššaukti nerei
kia; ją pavaduoja kiti spindu
liai, veikią kaspino-filmos užra
šus. Kaspinas nuo vartojimo ne
genda. Muziką, dainas, kalbas 
ir kitus garsus selenofonas per
duoda daug aiškiau negu lig
šiolinis gramofonas arba radio 
priimtuvas. Selenofono kaspinai 
— filmos yra lengvai persiun
čiamos: apdraustame laiške ga
lima siųsti ištisą operą.

Selenofonas lengvai pritaiko
mas ir kino filmoms, tuo budu 
juo dalinai išsprendžiama gar
sinių kino-filmų problema. Se- 
lenofonų pasisekimas yra dide
lis, todėl jų gamybai plėsti yra 
įsteigtas fabrikas. Tikimąsi, 
kad greitu laiku selenofonai iš-. 
plis visam pasauly.
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< Tarp Chicagos 
Lietuviu

Voldemaras Lietuvoje, o Sta
linas Rusijoje, siimynę* žmo
nių teises, šaudo nekaltus pi
liečius arba j kalėjimus siun
čia

—dėl to, kad lenktynių 
dynė. —Pasaulio Vergas.-

ga-

NAUJIENOS, Chicago, III. T ' 5

Roseląnd

Co. ati- 
krautuvę 
ir Michi- 
didesnės 

savo

Atostogose
Sears Roebuck and 

darys departamentinę 
Roselande prie 114 St. 
gan Avė. Tai vis
kompanijos atidarinėja 
krautuves Roselande, ir mažes
nes įstaigas stumia lauk iš biz
nio. Mažesnės, negali atsilaiky
ti prieš didesnį kapitalą,

—INlietis.

Lenktynių gadynė
i

Bėroji su sarte lenktiniuoja 
— pirmyn ar atgal — nešda
mos piliečių betus

—dėl to, kad lenktynių ga
dynė-

ga-

prie

ga-

Jė- 
su

uodegas, lenktiniuoja
—dėl to, kad lenktynių 

dynė.
Minios bedarbių stovi 

dirbtuvių vartų savo rankų 
gą parduoti

—dėl to, kad lenktynių 
dynė.

Bedarbis, pankavęs savo 
gą, dirbtuvėje lenktiniuoja 
kitais

—dėl to, kad lenktynių ga
dynė.

Jauna panaite miltuoja vei
dą ir dažo lupas, idant patik
ti vaikinams

—dėl to, kad lenktynių ga
dyne.

Gendrula, Brigyta ir Bar
butė didžiuojas savo mokslu 
ir dora, nors yra tokios pat, 
kaip Onutė ir Jėvutė

—dėl to, kad lenktynių ga
dynė-

'Los panelės, ištekėjusios už 
turtuolių vyrų, greitai ieško 
divorso, idant paskui vėl galėtų 
tekėti už kitų

—dėl to, kad lenktynių ga-, 
dynė.

Vaikinai jaunuoliai ir po du 
kartu “šešiolikiniai” ' mergi
noms giriasi turtu, dideliu au- 
tomobilium

—dėl to, kad lenktynių ga
dyne.

Vaikinams merginas 
vus, nes turto neturėjo, 
po vestuvių 

—dėl to, 
dynė.

Tarnas su
plaukus rauna už pačiutę 
žitolę

—dėl to, kad lenktynių 
dynė.

Brigyta ir Rozalija piknike 
meiliai, i vaikinus kalbėjo ir 
klegėjo, kad pas jas geriausia 
naminė ir bavarskas alutis

—dėl to, kad lenktynių ga
dyne.

Lietuvoje krikščionys demo
kratai su kunigėliais ir vado
vėliais Lietuvą tėvynę musų 
valdė karo stovio pagelba

—dėl to, kad lenktynių 
dynė.

Kunigas Purickis siuntė
t u vos valstybės turtų į Rusiją

—dėl lo, kad lenktynių ga
dynė.

Kaune kunigas
metė šventą stonų ir 
nęs barzdą 
milionierius 

—dėl to, 
dyne.

Meksikos 
bažnyčias 
darni 
lovą, 
žudė 
karų
ja Kristus!”

—dėl to, kad lenktynių ga
dynė.

Devynios galybės tikybų šian
die skelbiama, Kristaus vardu, 
žodžius, kuriems pats Krislus 
hutų priešingas

-dėl to, kad lenktynių ga
dynė.

Bolševikai ardo Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje ir ki
tas organizacijas

—dėl to, kad lenktynių ga
dynė.

apga- 
tuoj

kyla peštynes 
kad lenktynių

Jonu vienas

ga-

kito 
gra-

ga-

ga-

Lie-

Vailokaitis 
užsiaugi- 

taĮN) bankiarins ir

kad lenktynių ga-

kunigėliai, apleidę 
kairėje rankoje neš- 

kryželį, o dešinėje sau- 
vedė banditų gaujas ir 
piliečius keldami naminį 
ir šaukdami “Lai gyvuo-

Vyrai aprašo savo įspūdžius 
iš atostogų. Kodėl gi aš, mote
ris, nugaliu padaryti tų patį — 
juk šiandie moterys turi ly
gias su vyrais teises. Taigi ir 
parašysiu.

Nusikamavusi
1/ais ir rūpesčiais, 
Thorp, Wisconsin,

mieste dar- 
išvažiavau i 
pas p. Mi-

o ypatingaiSmagu ukėje, 
miesto gyventojui, smagu už
miršti vargus ir rupesnius lau
kuose, kur saulė beria gausiar 
spindulius, gamta, sakytum, 
žarsto savo gražybę. Negalima 
atsigerėti. O saulėleidis mane 
tiesiog sužavėjo. Bet jo nū ne
aprašysi, nū nenupieši. Šis ne
paprastas saulėleidis priminė 
man Lietuvą, jaunystės die
nas, lyg sapne šienpiuvių dai
nų “Valio dalgelė”.

Atostogaudama, apsukau vi
są Thorp ūkininkų kolonijų 
šienapiutės laiku. Pp. Mikolai- 
nių šeimyna mane supažino su 
apielinkės lietuviais ūkininkais.

Aplankiau Jonų Kurtinaitį ir 
jo šeimyną. Jonas Kurtinaitis 
yra tėvas jauno inžinieriaus, 
kuris neseiiai paskendo Ilud- 
son upėje. Kurtinaičių ūkis 
pavyzdingas. Namas ant kal
nelio, o pakalnėje upelis srio- 
vena. Iš kitos pusės eglynas. 
Puiki vieta piknikams. Tad 
šios kolonijos ulkininkai ir ren
gia piknikus Kurtinaičio ukeje.

Kurtinaičių namuose moder
niški įrengimai: šiltas ir šal
tas vanduo, kaip pas miestietį-

Tik vienas dalykas mane nu
stebino iš karto. Matote, p. Kur
tinaitis yra pats laisvų pažiūrų 
žmogus, o kitus varžo. Pavyz
džiui, du gražius katinus jisai 
laiko visą dieną 
tai nėra laisvės 
vėliau patyriau 
sarį, kai salotai
juos apipuola paukščiai ir nu- 
lesa. (>t, kad žvirbliai negadin
tų daržovių, tai Kurtinaitis ir 
laiko katinus pririštus darže. 
Turėjau pripažinti Kurtinaičiui 
kreditų ir už tai, kad jis net 
katinus moka pakinkyti darbui-

Buvau pas Jurgį Jakavičių. 
Pas jį užtikau būrį chicagiečių 
moterų atostogaujant. Pavar
džių visų neatsimenu. Jų tarpe

patį darbų tokiu pat greitumu. 
Ūkininko manymu, išradėjai 
tų mašinų turėtų būti pagerb
ti vienų dienų į metus, pana
šiai kaip kad švenčiama tauti
nes ar tikybines šventes.

Pp. Juciai ir pp. Pumpučiai 
labai svetingi ir malonus žmo
nės. P-as Prilgauskas, senas 
Thorp ūkininkas, pasistatė 
naujų moderniškų namų su 
naujoviniais įrengimais. P-as 
Badavičius pirko ūkį kuris lai
kas atgal ir pasidarė nema
žai skolos, bet dabar jau išmo
kėjo ir gyvena be rupesnio. 
P-as Urbonas turi gražų ūkį 
ir gražius namus. Gyvena jis 
žalium(ynuos paskendęs. Ne
sėja ir uepiauna; užsiima pie- 
ninkyste ir gyvena kaip klebo
nas (pakartoju jo paties išsi
tarimų).

Kazys
nuo

pas juos pokilyje. P-ia Budrie
ne /šienapiutės pabaigai suren
gė balių. Turiu pripažinti, kad 
ulkininkai yra labai meilus 
žmones ir megia baliavoti. Kur 
tik pasitaiko pokilis, tai visos 
apielinkės ūkininkai jin susi
renka.

Reikia tečiaus pasakyti, kad

svaigalų čia vengiama. Bet jau 
vištoms ir antims dėl tokių po- 
kilių tenka skaudžiai nukentėti.

A. Bložienė-
(Pabaiga bus)

Akių Gydytojai

ka
Budria irgi neatsilic- 

kitų ūkininkų. Buvau

PRANEŠIMAI
Artinantics Lietuvių Spulkų Seimo 

vakarienei, reikalinga žinoti kiek 
žmonių dalyvaus. Todėl kurie no
rite dalyvauti minėtoje vakarienėje, 
rugsėjo 21 d., Mildos svetainėje, 
malonėkite pranešti spulkos sekreto
riui. įžanga ant Jaunuolių Kontes- 
to ir vakarienės $1.00. T. R.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienį, rugsėjo 19 dieną, 1929 
mt., 
1621 
7:30 
laiko

at 
N. 
v.

Humboldt Maccabee svet., 
California Avė., Chicago, 111. 
v. Meldžiu narius būti ant

Sekr. A. Walskis.

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 GAR Y 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Pactaba: Mano ofisas dabar randasi 
naųįoį vietoj

pririštus. Argi 
varžymas? Bet 
štai kų: pava
dai* jauni, tai

UniversaI Restaurant
Musu vir t i ę n i a 
dešros ir kopūstai}^ 
primena mamytesLjįf^k^a 

valgius. ju / *** 6
A.A. NORKUS.

750 West r*"...
3ist st. OrvftVV/

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

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika- 

s. Modernišką 
oplyčia veltui. 
J S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

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

3265 So. Halsted St.

S. D. LACHAVICZ

T. Kavaliauskas turėjo gražių 
įrengtų na- 
jo ūkį mi
ne lietuvis, 
išvažiavo į

siunčia 
d i r-

III., 
uki- 
ge-

ūkę ir moderniškai 
mų. Tik gaila, kad 
pirko lenkas, o 
Pats Kavaliauskas 
pietines valstijas.

čikagietis F. Petrulis laiko 
krautuvę ir šokiams svetainę; 
taipgi turi gražų ūki. Dar pen
ki metai, kai iš Čikagos, o jau 
ūkininkauja lyg senas farme- 
ris.

Ig. Vaitkevičius turi gražų 
dviejų aukštų modernišką na
mų, paskendusį gėlėse. Jisai su
pirkinėja gyvulius ir
juos j Čikagą, o jo sūnus 
ba Parmoję.

Pp. Milašiui, iš Cicero, 
dar lik pirmi metai, kaip 
ninkauja, bet jiems sekasi
tai; dabar jie atidarė ir krau
tuvę.

Viena moderniškiausių ūkių 
priklauso p. Pabedinskiui. Kur 
nepažvelgsi, visur mašinos. 
Karves melžiama mašina, net 
ir girdoma jos mašinos' pagel- 
ba. Abelnai, visas jo ūkis dir
bama mašinomis.

A. Vaitonis dar naujaknris- 
Persikėle čia iš Čikagos.

Kazlaučiunas irgi laikosi vi
siems šių dienų patogumams 
— jo namai apšviesti elektra, 
daržiuėsna ir i tvartus praves
ta elektros šviesa. Mašinos 
gelbsti ūkio darbui. Pavyzdžiui, 
prikrauti šieno vežimų ima 
septynios minulės trims vy
rams. Na, o mašina atlieka tų

Garsinkite Naujienose

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jumsį jis specializavosi CHRQNI- 

ir KRAUJO ligose per/pe- 
40 metų; ypač sifilio, 'jau

nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

NĖSE 
reitus

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 St Chicago, UI
------ O-------

-J ' ' ' 11 ’ l

------ o-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kaadien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 

valandai oo pietį -------- o-------- -
_______ _ - - ■ ----------- - -1 . - -

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

- • 1 - - ■ ■ r i -

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS • 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko*

' CHICAGO, ILL

A. K. Rutkauskas, M.D. 1 4442 South WeHtern Avenue
Tpl. Lafayette 4146

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

i 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 
1 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. Brunsvvick 0624
’ DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

- 1 ,L ... . L 1

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS 
DENTISTAS 

Phone Lafayette 2025 
4301 Archer Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St.. netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 311* 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 
7/iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

Įvairus Gydytojai
►R. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

eU. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tol. Fairfax 6858

------o-----
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 10
Nedalioj 'nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistą* moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

AdvokataiŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jos 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pcdleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus, 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 2C 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

127 N

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčią Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

ADOMAS TAURAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 dieną, 5:25 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus, 
rėd., Trakų apskr., Darsūniš
kiu parapijoj, Ginteikiškių kai
me. Amerikoj išgyveno 27 
metus Buvo narys draugijos 
Sūnų Lietuvos Vakaruose. Pa
liko dideliame nuliūdime mote
ris Kastancija, 2 dukterys — 
Pranciška Jr Stanislavą, 2 sū
nus — Edvardas ir Albertas, 
švogeris Zigmontas Markūnas, 
anūkas Zigmontas Tauras ir 
giminės. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6930 S. Talman Avė

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 21 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A A Adomo Tauro gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Simai, 
švogeris, Anūkas ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borim Skudai. Tel. Roosevelt 
7532.

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 .........

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akii 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

1646 W. 46th St,

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Telefonas 
Boulevard 5203

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

el, kad priklausai) 
prie grabų išdir- 
Dystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwefi St.
Virginia 1290

B
Simpatiškas — 
M and a gus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už Kitų

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDfiJAI 5 -

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

. SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

Auburu Avė. Tel Blvd.3201

ADVOKATAS
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, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

11

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikyme 
akinių

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

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

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas

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 

----------------------- .......... ....... —

A. M0NTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room 20!

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvick 0597 

Ultravioletini iviesa ir diathermia

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Soredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

St. 
vak

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienic

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ry
Rezidencija 6640 S. Maplewood Av 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 8488
DR. MARGĘRIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

3201 Rez. 8201 South Wallace Stieet

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 

‘Vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. diena
Phone Midway 2880

4729

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St*. • 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

4.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
‘ Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 ilki 5 vai, vak.
Local Office: 1990 S. Uriou Avė.

Tel. Roosevt lt 8710
Vai. uuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Šernas

Iš gyveninio išplėštas vaizdelis

Keturi stori pilvai ir keturios 
mažos galvos išvakariuose prieš 
dėdės šerno paminklo atidengi
mų karštas diskusijas veda.

—Kas tas Šernas? Aš Ame- 
rike jau 35 m. išgyvenau, o dar 
Šerno tiesu matęs... Pažįstu vi
sus saliunčikus ir jų pačias, bet 
jo nežinau: įtur būt nė pinigų 
neturėjo. O, sako, jis dirbo 
prie gazietos- durnius, sakau, 
kad nežinojo kur pinigų yra. 
Saliuną butų užsidėjęs, tai pats 
butų galėjęs sau dešimtį pa
minklų pasistatyti. Dar, sako, 
pamokintas buvo... Ką čia, sa
kau. tas mokslas, kad žmogus

ryt- Kam čia tas mokslas: mo
ki pasirašyt ant čekio, moki j 
kešredžisterį dešimkę įmušt ir 
čenčių atiduoti -ot ir užtenka. 
Matote kur mokslas veda: j ka
pus* be pinigų. Sakau, kad visi 
durniai tie mokyti žmonės, kad 
juos paraliai. Aš, vyrai, jau 
dabar galiu dešimts inteligentų 
nupirkt...

Dar viena kita galvelė savo 
dvylekį prikišo. Dar vienas ki
tas šnekėjo. Ant pat galo pri
eita prie sekamos išvados: Mo
kslas neapsimoka, apšvieta ne
reikalingas daiktas. Doleris 
musų visų idealas ir dievas.

•— Adomaičio kaimynas.

Lietuvių kriaučių 
gyenimas

Prie Chicagos Kriaučių Amal
gameitų Unijos priklauso ir Lie
tuvių Kriaučių 269 lokalas.

Lietuvių Kriaučių lokalas tu
rėjo susirinkimą pėtnyčioj, rug
sėjo 13 d.. Amalsfameitj cent-

broliai, apie jį 
Atva-

manęs ir 
lotus par- 
siunčiau i 

variau.

man
mo-
ro-

mat, 
jisai

ga-
ir

Mandrapypkis buvo ir gana. 

Tur būt ne uždykų ir ruskis 
gaudė...

—Aš jums,
visą, teisybę pasakysiu, 
žiavo tšernas iš krajaus nudris
kęs ir nepaklausė manęs. Sa
kiau aš jam, tam driskiui ple
vėsai : Prisidek prie 
padarysi pinigų. Aš 
davinėjau, pinigus 
kraujų ir šiaip biznį
Pažinojau tą driskių dar iš kra
jaus. Abu dar pradžios 
kykloj sėdėjova ir jis 
kundas padarydavo.

Bet kur tau. Jisai, 
zietas myli... Ir dirbo
knygas rašė, ir mirė kaip mi- 
zeriokas. O dabar aukas renka 
paminklui. Aš, bracia, važinėju 
pakardu, o jis jau supuvo su 
savo knygomis. Važiuosiu ry
toj pažiūrėt to paminklo, ale, 
matai, tas Šernas tai buvo kvai
las, kad manęs nepaklausė.

—Tai, sakau, durnų yrą ir 
mokytojų žmonių. Užsiima su 
gazietomis ir knygomis, o ne
moka bizni daryt. Aš, brolau, 
nemokytas^ ale biznį moku da-

MADOS

meilų "kremliuje".
Susirinkimas buvo 

skaitlingas. Mat, kriaučiai pa
juto, kad Unijos viršininkai 
užkrovė ant jų vėl asesmentus.

Pirmininkas J. Bočiunas, ati
daręs susirinkimą, paprašė sek
retorių perskaityti protokolus 
iš padarytų nutarimų, taipgi ir 
pildomosios tarybos. Pildomoji 

i taryba buvo nutarusi paaukauti 
Philadelphijcs streikieriams 
50 dolerių iš lokalo iždo, nes 
Philadelphijoj dabar yra veda
mas kriaučių streikas ir, kaip 
iš raportų matyti, yra sėkmin
gas, Mat, Philadelphijoj susi
darė skebų centras, i kur ir 
Chicagos kompanijų nemažai 
pabėgo nuo Amalgameitų Uni
jos. Darbininkai neturėdami 
Philadelphijoj unijos turėjo il
gas valandas dirbti už mažą 
mokesni.

Taigi, priėmus protokolus, se
kė Joint board delegatų rapor
tai- Delegatai pranešė, kad jie 
buvo susirinkę dviem susirin
kimam, kuriuose buvo daugiau
sia kalbama apde dabartinį Phi- 
ladelphijos streiką. Delegatai 
pranešė, kad - Chicagos Joint 
boardas paaukavo Philadelphi- 
jos streikieriams $50,000 su 
linkėjimu streikieriams kuogrei- 
čiau^ia išgriauti didžiausi ske
bų lizdą. Taipgi nutarė remti 
streiką visomis jėgomis. Dele
gatai parėmę unijos valdininkų 
uždėtus ant narių (po 25 dole
rius) asesmentu naudai Phi- 
ladelphijos streikierių.

Išdavus delegatams raportus, 
buvo gana ilgų diskusijų apie 
uždėtus asesmentus. Mokėti 
asesmentus ir remti streikie- 
rius niekas nebuvo priešingas. 
Tik buvo išreikšta didelis ne
pasitenkinimas valdininkais už 
netikslų uždėjimą asesmentu. 
Dar nėra išmokėti pirmesni 
asesmentai, kaip štai užkrovė 
kitus.

žinoma, darbininkai, kurie 
uždirba daugiau arba' nors vi
dutiniškai, tie galės lengviau

gana
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išsimokėti. Bet tiem darbinin
kam, kurie uždirba mažiau po 
15 arba 10 dolerių- arba kurie 
ilgą laiką jau neturi darbo ir 
nemato galimybės gauti j j, tai 
tiem darbininkam, galima sa
kyti, padarytas “hold up”. Kaip 
aukščiau minėjau, niekas nebū
tų priešingas, jeigu asesmentai 
butų uždedami tiksliai, t. y., 
proporcionališkai uždarbiui. Kas 
daugiau uždirba, tas daugiau 
moka; kas mažiau uždirba, 
tas mažiau moka. 1 Tokios tvar
kos jau ne syki buvo reikalau
jama. Bet viršininkai, matyti, 
ima pavyzdį iš komisarų. Dar
bininkas turi kentėti ir tylėti. 
Taigi ilgai padiskusavus pa
duota 37 balsai, priešingų —30 
balsų. Kiti nariai, matydami, 
kad jų balsavimas nieko negel
bės ir jie vistiek bus priversti 
mokėti, sėdėjo sau ramiai.

Po to sekė biznio agento ra
portas. Jo raportas buvo labai 
.trumpas. Kriaučių darbai .šiuo 
laiku eina prastai ir bedarbių 
daug, šapa, kuri buvo išėjusi 
streikui, da tebestrei kuoja, ir 
streikieriam išmokėta $60,000 

dolerių. Milwaukee kompani
ja, kurioj pereitais metais buvo 
iškilęs streikas, savo darbą 
duodavo Philadelphijon. Bet 
kad ir tenai dabar kilo strei
kas, tai ji paskelbė bankrotą.

Gauta laiškas iš vieno buvu
sio lokalo nario, kuris dabai1 
randasi Forest Park prieglau
doj. Tas narys prašo finansi
nės paramos. Bet pildomoji ta
ryba buvo paaukavusi jam 3 do
lerius.

Nutarta pertraukti 50 egzem
pliorių knygučių apie Thomas 
Mooney. Pelnas, žinoma, eis 
kovai paliuosuoti iš kalėjimo 
Tomą Mooney.

Buvo paduotas skundas buk 
čermonai prievarta vertė pirkti 
tikietus 39 lokalo baliui. Tokie 
skundai beveik esti kas metai- 
Taigi patarta tiem nariam, ku
rie bus verčiami pirkti 39 lo
kalo tikietus, o už nepirkimą 
bus čermonų persekięjąmi, — 
kad kreiptųsi prie pildomosios 
tarybos.

Ant galo nutarta surengti 
lokalo balių ir tam išrinkta ko
misija.—X. S. t

Pus - Balsio 
System a

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi į 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras’ kasdie nuo' 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

NAUJIENOS, Chicago, III. Tręči.adieni^ Rūgs. 18, 1929
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ 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.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tuks- 
tančidi lietuvių {gijo 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.

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Help Wanted—Malė
Darbhrii^kų Reikia

REIKIA selesmanų ir salesladies 
pardavinėti apartmentinius lotus ar
ti Marųuette Parko, pigiai, už $50 
įmokėjimą ir mažais mėnesiniais 
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S, Westem Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ir

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

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

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hennitage Ava.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

iš-

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gąsdino 
išeina i mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, 
Springs 60.

III. Tel. Willow

o

Business Service 
Biznio I'atamu .ImuH

PILNAS iildyino plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, nigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi piumbing reikmenos. 
Abbott Plumbipg & Heatjng Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321. Mr. Bartunek. 

-------O------- .

ZelvV? Building Co.
* GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

REIKALINGA energiškų vy
rų, kurie yra susipažinę su Chi
cagos lietuviais, dirbti pilną ar 
dalį laiko. Uždarbis geras, krei
pkitės tarp 9 iki 12 ryto.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, pigiai, 3432 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 1963 

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

MR. v. LĖKIS
31 So. Clark St.

Room 870
----- ok—

PARDAVIMUI barbernė, kartu ir 
pagyvenimui kambariai, pigi renda, 
ant bizniavos gatvės, 3252 So. Mor
gan St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie taisymo vyriškų ir moteriškų 
drapanų. Stasys Bavarskis, 3404 S. 
Halsted St.

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių 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.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau- 
rai visokio clydicio. Dinette Retiii *1 šuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia- 
nus $72. šimtai barmenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai. 

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

O

REJK1A vyrų, gerų darbininkų, 
su liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
M r. Sten.ee!, A. G. Briprtrs & Co.. 1203 w. -?<> st. 

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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 pečiai $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 
utarn., ketverto ir subatos vakarais

REIKALINGAS vyras S išdirbti 
laundrės rautą; vyras, kuris pirmiau 
buvo pienininkas; turi būti vedes ir 
išgalįs sudėti $150 užstato Turi 
gyventi Cicero.

Atsišaukite tarp 5-6 vai. vak.
4253 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS senyvas vyras 
dirbti prie namų darbo. Atsišaukite, 
2448 W. 47th St.

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosoect 9856
-------O------- .

Miscellancous for Sale
{vairas Pardavimai 

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

REIKALINGAS kriaučius arba 
partneris, darbo užtektinai dėl 3-jų 
kriaučių, 2058 W. 22nd St., kampas 
Hoyne Avė.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras. 2 po 7 kamb. Tlatai. Našlė 
tu paaukoti. Ix)tas 60x125.

D. J. O’CONNOK,
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 
rųšies. 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

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Remodeliavimas. — Porčiai. 

Saulės seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dj’kai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500 

-O-------

ar

HUGO L KOIIR CO.
Apmušti rakandai E f rieze, velou- 
rų, mohair ir tMpestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

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

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui matus ir didelius 
Taipgi taisau «enu«. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. s. RAMANCION19 
Buvęs vedėjas Brūigeport Painting 

' & Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

S. RAMANCIONIS, savininką* 
8147 So. Halsted ?t. 

Tel. Victory 72C1
j.

2905
2905—Šauni svečiuosna eiti 

nelė. Galima siūdinti iš byle mate
rijos. švelno šilko arba sunkesnio 
aksomo. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti nrierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

RAMOVA
MILDA

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir ndmai.

suk- THEATRE
35th and Halsted Streets

THEATRE
3140 S. Halsted St.

B. PELECHOWICZ 
2800 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

Financial
Ftnansai-Paskolos

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ...... —...... «... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
IT> IHTim 'i ii........

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo

> 17,18 ir 19
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

Utarninke ir Seredoj, 
Rugsėjo 17 ir 18

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“This is Heaven”
“Wonder of 

Women” 
dalyvaujant

Lewis Stone, Peggy Wood, 
Leila Hyams

dalyvaujant
Vilma Banky ir kitiems žy- 
' miąusiems artistams

, Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija.
Kalbančios žinios.

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Garsinkite Naujienose

Paskolos suteikiamai 
j 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 
Sius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

- 1618 West 18th Street
I. F. Dankovrgki, prez.
C. T. Dankovraki, ižd. \

Gražiausių artistinių 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 jvairių 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.
1 3509 W. 63rd St.

Tel. Grovehill 1222

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

GOVALIS. Canal 2311

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 MIDGET Baby Grand pianas, 
kaip naujas, turi parsiduoti už pri
klausantį $300 balansą Bargenas. 
Mid West Piano Stores, 6136 South 
Halsted St. -o

GROJIKLIAI PIANAI, nauji ir 
sankrovoj padėvėti, geriausiame sto
vyje, $125 ir augš. Lengvi išmo
kėjimai* Priimam mainui fonogra
fus ir radio, $5 ir augš;

Atdara vakarais.
ADAM SCHAAF 

319 S. Wabash Avė. 
Tel. Harrison 8731

GROJIKLIS PIANAS storadžiuje, 
$900 styliaus, suolelis ir rolės. Tu
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6136 S Halsted St.

Automobiles
Buick 5 pas. sedan ...............

Buick Sedan-Stėndard, 2 door 
Essex Sedan ......................

Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................

Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...............

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

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9380

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia__

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmtn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na į kendžių ir ice cream parlorj tu
rinti forničius dėl trijų kambarių. 
Pusė biznio uždyka.

Labai gera proga.
1707 W, 45 St.

kampas Paulina St.

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

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalow. Saulės seklyčia, karšto van
dens šiluma, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 į mėnesį. 
Bernard ir Irving Park, tel.Irving 4059

REIKALINGA veiterka . į restau- 
rantą, , sekmadieniais nereikia dirbti 
Darbas ant visados, 1527 S. State 
Street.

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marųuette 
kyklų ir bažnvčių. 
kusius mėnesiniais

EDWARD J.
7330 S. Western Avė.

Parko, arti mo- 
$50 įmokėti, li- 

išmokėjimais.
GLACKIN,

Reikalinga vyrėja į mažą restau
raciją, gali būti ir su šeimina, nes 
yra trys ruimai gyvenimui ir gali 
su mažu įmokėjimu įstoti ir į biznį. 
903 W. 35th St.

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
vaikų dresių. Edith Dress Co., 1326 
Mihvaukee Ąve.

REIKIA mergaičių dėl lengvo dirb
tuves darbo. Turi būti 17 m. 1908 W. 
Lake St., 2 fl. i

3 FLATAI Už PASTATYMO 
KAINĄ

4 gražus 3 flatų namai. Visi mo
derniški patogumai. Visiškai nauji. 
Tik $2,000 įmokėti. Kaina $24,000. 
Ai^ti I. C. ir gatvekarių South Sidėj. 
Pastebėtinas bargenas, 3 karų mū
riniai garažai. Pamatykit š’uc* na
mus tuojaus. Didžiausias bargenas, 
kokis kada buvo pasiūlytas. Rašyki
te ar telefonuokite ir mes prisiusi
me automobilių jus nuvežti.

D. G. BR0WN
1739 South Halsted Street 

Roosevelt 8500

$56

50 dirbtuvės mergaičių, nereikia 
patyrimo, $16 j savaitę.

Indų plovėjų, $17 į savaitę.
Kambarinių, $65 į mėnesį.
Janitorkų, trumpos valandos, 
mėnesį.
Virtuvės mergaičių, $16 į savaitę.
Mergaičių prie namų darbo, $15 
savaitę, kambarys ir valgis 
Elektrikinių mašinų operatorkų, 

$15 iki $18 į savaitę.
Pardavėjų, $15 iki $18 į savaite.

south Bark employment
AGENCY 

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42-ro$ gt., 2 fl.

i

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i resto
raną su $500 cash, $250 ar mažiau. 
Nauja vieta, 4752 W. Chicago Avė.

Personai
Asmenų Ieško

MAGDALENA KUBILIUTĖ, Rau- 
lo duktė, paieškau Baltro Kubiliaus 
vaikų — Antano ir Onos, ir Jono Ku
biliaus — Onos. Jie paeina iš Malupo 
kaimo, Sasnavos parap., Marijampo
lės apskr. Meldžiu širdingai atsiliep
ti šiuo adresu: Magdalena Kubilius, 
620 Crosbe St, Grand Rapids, Mich.

Furnished Rooms

$17,500 UŽ KAMPINI mūrinį ke
turių pagyvenimų namą ir dviejų 
karų garadžių, beveik apinaujis, ran
dasi Southuose 83Čios, netoli Hals
ted St. Nepraleiskite progą čia bar- 
genas. Atsišaukite ypatiškai, Micfiiu- 
lis, 6921 So. Western Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę su namu Kampi
nis mūrinis namas, garu apšildomas; 
1 karo mūrinis garažas. Parduosiu 
pigiai, nes noriu išvažiuot gyvent 
ant farmos.

Arba farma 160 akrų, su budin- 
kais, prie gero kelio. 2 mylios nuo 
miesto, % mylios nuo mokyklos.

Vieną iš tų dviejų norėčiau par
duoti, arba išmainyt, nes abiejų ne
galiu prižiūrėti. Kam reikalinga, 
meldžiu atsišaukti. Agentai nepa
geidaujami.

6001 S. Carpenter St.
Tel. Englewood 2116

DIDŽIAUSI BARGENAI
GAZOLINO STOTIS ir 8 kamba

rių namas, barnė gyvuliams ir višti- 
ninkas. Viskas gerame stovyje ir 
puikiai įtaisyta. Elektros gamykla 
dėl visų namų. 3 ir % akerio že
mės. Randasi ant Archer Avė. 
Verta $30,000, parsiduoda už $18,000. 
įnešti $6,000. Pardavimo priežastis 
— savininkas užima valdišką vieta.

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

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

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

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 
ženotos poros arba pavienio. Kamba
rys apšildomas garu, visi patogumai, 
7017 So. Paulina St. Republic 7090.

Business Chances

PARSIDUODA 
sernė prie 4552 
vaisių ir lengvų 
W. Division St. 
4552 S. Kedzie Avė

du Storai — gro- 
S. Kedzie Avė. ir 
groserių prie 5612 
Pigiai. Kreipkitės

PRIE KAPINIŲ. Du akeriai sod
no su namu 70 pėdų pločio, 95 ilgio, 
kuriame randasi valgykla, saliunas ir 
6 kambariai, taipgi ir biznis duodan
tis geras įplaukas. Atskiras “Red 
Hot Stand”, 2-jų karų muro garažas 
ir daržinė gyvuliams. Savininkas yra 
policijos viršininku. Verta $35,000. 
pirmi morgičiai ant 4 metų $15,000. 
Parsiduoda už $25,000. įnešti $5,000. 
Savininkas duos antrus mortgičius.

iš

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA 2 bizniai, groser- 
nė, alaus ir papso išvežiojimo biznis, 
galima' pirkti atskiras. biznius. Par
duosiu su namu ar be namo, 2900 
W. 40 St.

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
ir čeverykų taisymo šapa, pigiai. Ge
ra vieta, geras biznis, 655 W. 18 St.

2-jų FLATŲ MURO NAMAS po 5 
kambarius. Ąžuolo trimingai, karš
to vandens šiluma pirmame augŠte. 
Viskas patogiai įrengta, 
da už $8,950. Kainavo 
Randasi Brighton Parke.

Dar turime ir daugiau 
genų.

E. W. BACKS COMPANY 
Klauskit Bakševičiaus 

4394 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

Parsiduo- 
$12,000.

gerų bar-

Sten.ee



