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Voldemaras Bėgtinai 
Pabėgęs iš Genevos

Britų Darbo partija 
turės suvažiavima

Lietuvos Naujienos

Buvęs Lietuvos diktatorčlis pabūgęs soci
alistų rengtos Genevoje grandioziškos 
protesto demonstracijos prieš terorą 
Lietuvoje

Premjerui MacDonaldui išvy
kus į Wa?hingtoną, svarbiau
sią vietą suvažiavime užims 
Sncwden ir Henderson

Perkūnija uždegė 
kluoną

Kalbančių filmų Kau
nas dar greitai nematys

Rygiškis latvių sočia kiemo-1žarninkų”. Bet laukėjai veltui 
kratų laikraštis “Socialdemo- 1 «n-
krats” i 
ny paduoda įdomią žinutę apie 
tai, kaip buvęs Lietuvos dik- 
tatorėlis Augustinas Voldema
ras rugsėjo 9 dieną 
iš Ženevos” į Kauną.

“Oficialiai buvo žinoma, 
ko latvių laikraštis, 
[Voldemaras] grįš 
todėl visose stotyse, pro kurias konfiskavo, 
jis turėjo pravažiuoti, buvo pri-kad Voldemaras pasiskubino iš
kaišiota vėliavų ir privaryta dumti iš Genevos prieš demon- 
laukcjų — policininkų ir “pa- straciją...’.’

vij “Socialdemo- laukė. Laukiamasis važiavo au- 
rugsėjo 11 dienos leidi-1 tomobiliu visai, kitu keliu...

“Lietuvos visuomenė pasilie
ka nežinioj, dėl ko įvyko toks 
staigus ir netikėtas diktatorė- 

parl>ėgo lio sugrįžimas. Karo cenzorius 
mat žinias apie rengiamą gran- 

sa- diozišką socialistų protesto de- 
“kad jis monstraciją Ženevoje prieš fa- 
traukiniu, šistų terorą Lietuvoje stropiai 

Lietuviai nežino,

BRIGHTON, Anglija, rūgs. 
27. — Ateinančią savaitę čia 
įvyks britų Darbo partijos su
važiavimas.

Premjerui Ramsay MacDo- 
naldui išvykus į Jungtines Val
stybes, Philip Snovvden, iždo 
kancleris, ir Arthur Hender
son, užsienio reikalų ministe
ris, nuveikę didelį darbą Haa- 
goj ryšy su reparacijų proble
momis ir ištraukimu britų ka
riuomenės iš Reino krašto, bus

KAUNAS. — Rūgs. 6 d. Sei- 
rijų vai. Busonių k. Sarakino 
P. griaustinis uždegė kluoną. 
Sudagė javai ir inventorius. 
Nuostoliai siekia apie 17,000 
litų. Kluonas buvo apdraustas.

Tautų Banko konferen 
tai susirinks Baden-

Badene

Naujoji Lietuvos valdžia likvidavus f ašis 
tų “Geležinio Vilko” organizaciją [Atlantic and Pacific Photo]

RYGA, rūgs. 27. [ŽTA] — ras buvo susikūręs savo dik- 
Iš Kauno praneša, kad nauja
sis Lietuvos vidaus reikalų mi; 
nisteris Musteikis likvidavęs fa
šistinę lietuvių “Geležinio Vil
ko” organizaciją.

Sako, kad “Geležinis Vilkas,” 
kurį dabar nuverstas buvęs mi
nisteris pirmininkas Voldema-

taturai remti, planavęs ‘‘žy
giuoti į Kauną” tikslu įsteig
ti grynai fašistų režimą.

Pasak pranešimų, naujoji vy
riausybė įsakius areštuoti dau
gelį “Geležinio Vilko” vadų ir 
nariu. c

Evanston, III. —. Dr. Walter D. Scotit, Northwestern uni
versiteto prezidentas, su jauniausiu studentu Harold M. Finley. 
Studentas yra tik 13 metų amžiaus.

Imigracijos vyriau- Komisaras Bubano- 
sybė neįsileidžia Vo-!vas apie švietimo pa-

MacDonald, Angli- Ibn Saudas nukirs 
jos darbo premjeras, dino galvas 200 su- 
kelionėj Į Ameriką imtų maištininkų

kiečių poeto dėtį sovietų Rusijoj
Ernst 

jas, 
no
nešte

Toller, radikalus rašyto- 
įsakymu iš Washingf»o- 
sulaikytas New Yorko

Skundžiasi dėl sunkumo švies
ti valstiečiu?, kurie per pa
starus 9 mėnesius nugalabi
ję 59 mokytojus

LONDONAS, rūgs. 27.—Te- 
išplaukia konferuoti su J. V.I legrama iš Kairo, Egipte, sa- 
prezidentu Hcove.riu juros nu- ko, kad arabų legacija ten pra- 
siginklavimu Įnešus, jogei Ibn 'Šiaudas, Hed-

žazo ir Nedždo karalius, pa- 
- trempęs daugumą sukilimų, va- 

britų m i-j (lovaujamų maištingų vahabitų

į nelaisvę sukilėlių buvę nu- is-?(kymas esąs gautas 
kapotos galvos.

Garlaiviu “Berengaria” šiandie

Suvažiavimui bus pateiktas 
naujos partijos konstitucijos 
projektas ir pasiūlyta, visa eilė 
svarbių rezoliucijų. Viena jų, 
Bow ir Bromley skyrių sutai
syta, ragina vyriausybę drąsiai 
eiti prie darbiečių programo 
vykdymo.

Nepriklausomoji Darbo parti
ja, kuri sudaro kairią j į spar
ną, yra paruošus ilgą rezoliu
ciją, kuria bendrai reikalauja
ma, kad Anglijoje butų įvesta, 
panaši kaip Amerikoj, depar
tamentų komisijų, susidedan
čių iš visų partijų narių, siste
ma. Tos komisijos turėtų su
sidėti iš atitinkamų partijų jų 
stiprumo parlamente proporci
joj. Jos kontroliuotų adminis
traciją ir rekomenduotų svar
stytinus parlamente pasiūly
mus.

Kiltos rezoliucijos ragina vy
riausybę vesti nusiginklavimo 
politiką, nežiūrint, ką kitos val
stybės darys, apdėti didpsniais 
mokesčiais turčius, etc.

PARYŽIUS, rūgs. 27. — Ofi
cialiose sferose kalba, kad ko
misija Youngo reparacijų pla
ne numatytam Tarptautinio 
Atsiskaitymo Bankui kurti su
sirinks Baden-Badene, Vokieti
joj, spalių 3 dieną.

Franci jos laivynui 1930 
m. skiria $100j>000j,000
PARYŽIUS, rūgs. 27. — De

putatų rūmų finansų ■ komisija 
priėmė laivyno biudžeto pro
jektą, kuriuo numatoma Fran- 
cijos laivynui išleisti 1930 me
tais 100 milionų dolerių —- ke
turiais milionais daugiau ne 
1929 metais.

KAUNAS. — Prieš kelias die- 
n-as Kaunan buvo atvykę ‘’Pa- 
riaimount” filmų direktoriai iš 
Berlyno, Varšuvos ir Lygos. 
Čia jie tarėsi su vietos kino 
savininkais dėl demonstravimo 
kalbančių filmų, 'račiau prie 
teigiamų rezultatų neprieita; 
Pas mus kalbančios filmos ne- 
įmamemos demonstruoti. Pirma, 
kad jos parengtos anglų kal
ba, ar kas benorės nesupran
tamos kalbos vieton parašų, o 
mokančių anglų kalbą nedaug 
.Ritsiras. Antra, reikia specia
laus aparato, kuris kainoja apie 
80,000 litų, ko nė vienas mu
sų kino savininlcas nenori lo
kiam rizikingam bizniui išme
sti.

“Paramcunt” direktoriai Kau
ne sukontrsiktavo su keliais ki
no savininkais žymesnes filmas, 
kurios Kaune šį sezoną bus de
monstruojamos.

Stiprios audros sulaikė 
rusų lakūnus

SEATTLE, Wash., rūgs. 27. 
— Praneša, kad rusų aeropla
nas “Sovietų Žemė” dėl stip
rių audrų vis dar priverstas 
pasilikti Dutch Karbone, Un- 
alaskoj.

Susekti litų dirbėjai
KLAIPĖDA, rūgs. 7. (Elta). 

Rugpiučio pabaigoj Tilžėj bu
vo suimti du vyrai, kurie mė
gino platinti netikrus 100 litų 
banknotus. Dabar Ragainės po
licija vėl suėmė darbininką Otto 
Tėvelį, pas kurį rasta 11 ne
tikra] 109 litų banknotų. Tėve
lis buvo atgabentas į Tilžę ir 
padėtas kalėjimai!. Laukiama 
naujų suėmimų.

LONDONAS, rugsėjo 27. 
Rameay MacDonald, 
nisteris pirmininkas, šį vakarą! 
išvyko į Southamptoną, iš kur 
rytoj [šiandie] garlaiviu “Be- 
rengaria” išplauks į Jungtinas 
Valstybes konferuoli su prezi
dentu Hooveriu juros nusigink
lavimo klausimais.

Premjerą lydi jo duktė Ish- 
bel, jo diplomatinis sekretorius 
Sir Robert Van Sittart, jo pri
vatinis sekretorius Rose Rosen- 
berg, generalinis kasininkas lor
das Arnold, kabineto sekreto
rius Tom Jonės, ir užsienio de
partamento Amerikos skyriaus 
direktorius Craigie.

Nė kokių juros ir kariuome
nės ekspertų premjerą lydan
čiųjų partijoj nėra.

NEW YORKAS, rūgs. 27.— 
Imigracijos vyriausybė sulaikė 
vokiečių poetą ir dramaturgą Į 
Ernstą Tollerį, atvykusį gar-į 
laivių “Reliance”. Sulaikymo 
priežastis nežinoma. Imigraci-

Milų. Dviem šimtam paimtų!?03 inspektoriai sako, kad toks
iš Wash-

MOTERIŠKĖ RINKO ANGLIS 
GELEŽINKELY; ŽUVO

FREEPORT, likę
Traukinys užmušė

Fred Thruman’ienę, 
amžiaus, rinkusią Illinois
Irai geležinkely anglis.

rūgs. 27. 
čia 
50

Mrs. 
metų

S1RB&
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutiniai, daugiausia 
žiemių rytų ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 65° ir 69° F.

Šiandie saulė teka 6:43, lei
džiasi 6:39. Mėnuo teka 1:18 
ryto.

Nustatykite savo lai 
krodžius!

“Daylight saving” sezonas 
giasi šią naktj

bai-

Šią naktį pasibaigia vadina
mas “Daylight saving” sezo
nas, kuris, einant 1920 metais 
priimtu Chicagos miesto tary
bos įstatymu, vėliau visuotiniu 
piliečių balsavimu patvirtintu, 
traukiasi nuo paskutinio balan
džio mėnesio sekmadienio iki 
paskutinio rugsėjo mėnesio sek
madienio.

“Daylight saving” yra priim
tas ne tik Chicagoj, bet ir ki
tose vietose.

Grįžtant dabar į normalį lai
ką, šią naktį visi laikrodžiai 
bus atsukti vieną valandą atgal.

Oficialiai, bedarbių Ita
lijoj esą 216,600

ROMA, Italija, rūgs. 27. — 
Ministerių kabineto posėdy kor
poracijų ministeris šiandie pra
nešė, kad šių metų rugpiučio 
31 d. skaičius bedarbių Itali
joj siekė 216,600, arba 31,400 
daugiau ne pabaigoj liepos mė
nesio.

SALT LAKE CITY, Utah, 
rūgs. 27. — Per stiprią perkū
nijų audrą perkūnas trenkė į 
skridusių 500 pėdų aukštumoj 
pelikonų būrį. Devyniolika pau
kščių netoli 
to negyvos.

nuo miesto nukri-

kad vci-

dėl savo poli- 
buvęs keletą 

Į-Ameriką jis 
gildijos kvie- 
laikyti prelek-

ingtooo. \
Pats Toller sako, 

kiaušiu jis esąs sulaikytas dėl 
to, kad prieš dešimtį metų jis 
buvęs socialistų Bavarijos par
lamento narys ir buvęs žino
mas kaip įtakingas socialistas 
ir revoliucininkas Vokietijoj. Jis 
buvęs darbininkų komiteto vice 
pirmininkas ir 
tinės darbuotės 
melų kalėjime, 
atvykęs Teatro 
čiamas, taipjau
ei jų Tarptautinei Darbo Sąjun
gai. Per pastarus dešimtį me
tų jis nebedalyvavęs politikoj 
ir užsiėmęs pjesių rašymų, ku
rių viena, “Žmogus ir Masės”, 
buvo Teatro gildijos vaidina
ma.

“Kurio galo Amerika turė
tų raustis į mano praeitį?” pa
sakė Tolleris. “Jaunystoj visi 
žmonės, jei tik turi sniegenų, 
yra radikalai, o prieš dešimtį 
metų aš buvau visai jaunas.”

Dabar Toller yra 35 metų 
amžiaus. x

TOLLER ĮSILEISTAS .
Vakar vakarą telegramos pra

nešė, kad poetas Toller paga
liau tapo vyriausybės įsileistas 
i Jungtines Valstybes trims mė
nesiams laiko.

Valdžios išlaidu 1931 m. 
numatoma $808,669,000

WASHINGTONAS, rūgs. 27. 
— Prezidentas Hoover šiandie 
pranešė, kad 1931 metų biud
žete išlaidų numatoma bendrai 
$808,669,000, tos sumos farmų 
komisijai — $151,500,000.

MASKVA, rūgs. 27. — Kal
bėdamas laikomame Maskvoj 
profsojuzų suvažiavime, An
driejus Bubanovas, naujasis so
vietų švietimo komisaras, nu
siskundė dėl sunkumo švietimo 
darbo valstiečių tarpe. Bubano
vas pasakė, kad per pastarus 
devynis mėnesius kaimiečiai 
užmušę penkiasdešimt devynis 
mokytojus ir kultūros darbi
ninkus, o kiti penkiasdešimt 
trys buvę užpulti ir sumušti.

švietimo komisaro praneši
mu 42 nuoš. Rusijos gyvento
jų tebėra beraščiai (nemoka 
skaityti rašyti), tuo tarpu kai 
Vokietijoj beraščių yra tik 1/4 
nuoš., Anglijoj 1/7 nuoš., o 
Francijoj — 9 nuoš.

Bubanovas dar nusiskundė, 
kad, pav., Maskvos apskrity 
kiekvienai dešimčiai bažnyčių 
tėra tik du knygynai.

Kubos ministerių kabi
nete kilęs krizis

27. 
kal-

pasireiškęs krizis ir 
laukiama tik sugrįži- 
ministerio D-ro San- 
Celis, kuris vakar iš-

HAVANA, Kuba, rūgs.
— Politiniuose rateliuose 
bĮaina, kad Kubos ministerių 
kabinete 
kad esą 
mo iždo 
tiago de
vyko iš New Yorko namo.

Sako, kad Dr. de Celis ne
seniai įteikęs prezidentui Ma- 
chado rezignaciją, turinčią įei
ti galion, kai tik jis pasirašy
siąs penktą ir paskutinę, New 
Yorko Chase National banko 
duodamos Kubos valdžiai $50,- 
000,000 paskolos, bonų emisiją.

RADO KRŪMUOSE NUDUR
TĄ JAUNĄ MOTERIŠKĘ

GREENSBURG
27. —■ Krūmuose netoli nuo 
Knollwood Country klubo rado 
nužudytą moteriškę, Mrs. Elsą 
Marshall, 24 metų amžiaus. Ji 
buvo nudurta.

N. Y., rūgs.

Ispanų firma nubausta 
už Italijos fašistų val

džios smerkimą
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

27. — Barcelonos prekybos “Ca- 
sa M.?sport” firma parašė Ita
lijos prekybos kamerai.:

“Mes neisime į prekybos san
tykius su jumis tol, kol Itali
joj nepakitęs politinis reži
mas.”

Ispanijos diktatorius Primo 
de Rivera dėl to nubaudė fir
mą

Francuzų lakūnai Coste 
ir Bellonte išlėkė il- 

gon kelionėn
PARYŽIUS, rūgs. 27.—Dieu- 

donne Coste ir jo draugas Mau- 
rice Bellonte, abudu žymiausi 
francuzų aviatoriai, savo aero
planu “?” anksti šį rytą išlė
kė ilgon kelionėn i rytus — i 
Sčbirą, į Japoniją.

Sutarė derėtis dėl An- 
glijos-Rusijos santykių 

atsteigimo

Du

25,000 pesetų—apie $3,600.

Oro katastrofos
lakūnai užsimušė aeropla

nui susikūlus

Speedbowl parko aerodrome čia 
STERLINjG, III., rūgs. 27.— 

nukrito iš 250 pėdų aukštumos 
aeroplanas. Pilotas G. Maw vie
toj užsimušė, o aviacijos mo
kinys Roy Johnson mirė nuga
bentas į ligoninę.
Aeroplanas atsimušė į stulpą 
ir įlėkė į beizbolo žiūrėtojus
BLENHEJM, Ontario, rūgs.

- Bandant pakilti į orą27.
su pasažieriais, aeroplanas iš
truko iš kontrolės, atsimušė į 
stulpą, nuo stulpo į automobi
lį, nuo automobilio įšoko į at
virą beizbolo stadioną. Pilotas 
ir vienas beizbolo žaislo žiū
rėtojas buvo sužaloti, bet pa- 
sažieriai išliko sveiki.

Beranke aviatorė užsimušė 
aeroplanui nukritus

ABILENE, Texas, rūgs. 27. 
— Miss Josephine Callaghan, 
beranke aviatorė, užsimušė jos 
aeroplanui nukritus netoli nuo 
čia j medvilnės plantaciją. Miss 
Callaghan buvo gimus be ran
kų. Ji turėjo dirbtines rankas.

LONDONAS, rūgs. 27.—Už
sienio departamentas pranešė, 
kad tarp britų vyriausybės ir 
MasJkvos delegacijos susitarta 
dėl derybų diplomatiniams san
tykiams atsteigti.

Nuostolingas gaisras
Rūgs. 5 d. Udijos v. Butri

monių k. sudegė pil. Pankicnės 
O. gyv. namas su visais bal
dais. Nuostoliai siekia apie 8000 
litų. Be to dar sudegė jos nuo- 
mininlO Navicko baldai 2000 
litų vertės. Namas buvo ap
draustas.

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ VAIKĄ 
]R PADEGĖ KLOJIMĄ

Ni ARK lJN AL Rok i šk i < > va Is. 
■— Rugsėjo 2 d. vakare perkū
nija užmušė vaįką ir sudegino 
našlės M. klojimą.

SUDEGĖ KLUONAS IR 
ŽMOGUS

Rūgs. 2 d. Linkmenų valsč. 
Gusteikiškių k., dėl nežinomų 
priežasčių, sudegė kluonas su 
javais ir jo savininkas Gižutis 
A. Nuostoliai siekia apie 4,000

15-kos Metų 
Patyrimas

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III.
r ——————S

Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai

Sekantis programas

Trečias iš eilės lietuvių pro
gramas per radio, iš stoties 
WLS., bus išpildytas antradie
nį, spalių mėnesio 1 diena. Pra
sidės jis nebe 8:30 valandų, 
kaip prasidėjo pirmieji du, bet 
8 valandų, ir "tęsis iki 9-tos. 
Reiškia, programas bus visų 
valandų.

* ♦ ♦

Išpildyti šį programų sutiko 
p-nia Pieržinskienė, p-nas Sto- 
gis ir kvartetas, (susidūrus iš 
]>p. Ba landos, Sersevičiaus, 
Ažuko ir Jakavičiaus). Be to, 
orkestras, kuris taip patiko dau
geliui pereito koncerto klausy
ti ojų, šį vakarų bus skait tinges
nis. Vienas iš kvarteto, būtent 
p. Jakavicius, taipjau dainuos 
solo. Taigi, busimas koncertas 
taip pik^yitojų sudėtimi, kaip 
įvairumu žada klausytojams ne
paprastai malonią valandų. Ir 
dar bus duetas — p-lės Biru
tė Salaveičikiutė ir Misevičiu- 
tė.

* * * 
t

“’Niaulj ienos” aplaiko nema
žai laiškų iš Lietuvių Radio 
Programo klausytojų, kuriuo
se atsiliepiama apie programų.

P-nas Steponavičius, progra
mų ruošėjas, ir p. Sarpalius, 
imąs aktyvų dalyvumą šiuose 
programuose, pataria klausyto
jams prasiusti “Naujienoms” 
pageidavimų, kad butų sudai
nuotos tos ar kitos dainos, su
grota tie ar kiti muzikos gaba
lai, arba pakartota tie kiti 
•programo numeriai, kurie jau 
buvo duoti.

Ištiktųjų,. taip instrumenta- 
les muzikos kuriniai, kaip dai
nos ne visi vienodi. Ir ne vi
siems vienodai patinka. Bet yra 
tokiu dainelių ir muzikos ga
balų, kurie daugumui ypač pa
tinka. Ot, šie gabalai ir galėtų 
būti pakartoti, lik pageidauja
ma, kad klausytojai pareikštų 
noro. Reporteris.

Klausytojų atsiliepimai apie 
buvusi programą

Gerbiama “Naujienų” Redak
cija: —

Pavelykite ir man ištarti pa
dėkos žodi “Naujienų” leidė-

jams, p. Budrikui ir visiems 
Lietuvių Radio Programo ren
gėjams.

Pirmas programas giliai su
žavėjo mus, todėl laukdami ar»- 
Iro programo sukvietem dau
giau lietuvių, kurie išreiškė 
mintis, kad programas išėjo ge
rai, tik labai greitai užsibaigė.

Visi sako, jog lauks kito kon
certo, kada galės visą valandų 
klausytis.

Visas programas buvo gerai 
sutvarkytas ir puikiai skambė
jo orkestras su dainomis.

Pasilieku su nekantrybe lauk
dama kito koncerto.

M. Aleksynienė, 
1322 Anderson Place, 
Grand Rapids, Mieli.

♦ * *
Gerb. “Naujienų” Redakcija:

Šiuo reiškiame padėkos žodi 
Lietuvių Radio Programo ren
gėjams. Ypatingą ačiū tariu lie
tuvių tautos žiedams, dalyva
vusiems programų pildyme,' iš 
stoties WLS., rugsėjo 17 ir 24 
dd.

Kaip 8 valandą vakare ma
no kambaryje pasigirdo tos ma
lonios sielą gaivinančios melo
dijos. Nors trumpi tie du pus
valandžiai, bet buvo didžiai 
įvertinti.

Širdingai lauksime kilo an
tradienio.

V. Jucaitis, 
2450 N. Nordica avė., Chicago.

* # *
Gerbiamieji: —

Turiu už garbę pranešti Tam
stoms, kad rugsėjo 21 dieną 
(antradienio vakare), 8:30 vai., 
per Station WLS., gavau lie
tuvišką koncertų labai gerai ir 
aiškiai. Malonu ir linksma yra, 
kad giį'li girdėti lietuviškas dai
neles lietuvių kalboje.

Aš turiu Majestic 7 lubos 
Radio. Jau metai, kaip varto
ju, bet dar nereikėjo jokio pa
taisymo. Norėčiau, kad Radio 
išdii bėjai prisiųstų man “The 
Voice cf the Air”. |

Sekantį antradienį suprašy
siu savo kaimynus, kad pasi- j 
klausytų lietuviškų dainelių ir 
koncerto.

Linkiu viso gero.
Su pagarba,

Anthsny S. Vaitkus, 
230 Alaska- Str., Dayton, Ohio.

❖ ❖ ❖
Gerbiamieji Koncertų Rengėjai 
per Radio!—

Malonu buvo mums ūkinin
kams klausytis lietuviškų dai
nų, kurios girdėjosi gan aiš-

vienų žodi gerai, suprasti. Ypat
ingai gi Antano Žymonto įva
dų. Išrodė, kad jis stovi už ko
kių poros žinksnių ir kalba.

Paskui r>. J. Žurona.s ir
J. Sersevieius — tos jų dainos 
taip aiškiai skambėjo, kad, sau 
kytum, jie tik už durų stovė
dami dainuoja.

O jau kai dėl p-nios O. Bie- 
žienės dainavimo, tai ir mano 
kaimynas, G. Lehmann, nors 
žodžių nesuprato, bet taip pra
bilo: “Tins lądy can sing. I 
never thought that. She cer- 
tainly has a fine voice”.

Kada gi p. Bijansko orkes
tras užtraukė klumpakojį, tai 
moterys net pakilo nuo kėdžių 
ir manė pradėti šokti.

Tariame ačiū už tų palink
sminimų. Laukiame ir daugiau.

F. ir V. Šurnos, S. ir E.
Lubienė ir G. Lehmann;

Route L, Box 15,
Ilinsdąlc, Illinois.11larry Alter kompanijai, o taip-

“Naujienoms”: —
Aš turiu pirkęs iš Jos. F. 

Budrike, 3117 So. Hialsled st„ 
R.C.A. Radiola No. 62. Gaunu v
■visokių stočių projrramus dai
nų, muzikos ir prakalbų. O la- 

biausia aš mėgiu klausyti pro- 
gramus iš stoties WLS. Bet 
girdėjau programas vis anglų 
kalba. Taip buvo ir vakare rug
sėjo 17 d.

Klausėmės radio iš stoties 
WLS. anglų kalba. Bet kai at
ėjo 8:30 valanda vakaro, tai 
mano radiola pradėjo kalbėti 
lietuviškai. O tai nemaža nau
jiena, nes iš anglikės ji pasi
darė. lietuvaite!

Subėgo kaimynų išgirsti tų 
pasilinksminimų. Labai malonu 
buvo mums lietuviams per tuos 
du vakarus išgirsti lietuvių kal
ba programas.

Dėkoju aš nuo savęs “Nau
jienoms”, Jos. F. Budrikui ir

gi visiems prie to programo 
prisidėjusioms. Ir lauksiu dau
giau lietuviškų programų. Esu 
pilnai patenkintas jais.

Unkždamag Jums pasiseki
mo ir toliau, liekuosi —.

J. Jusčus, 
1967 Canalport avė., Chicago.

# *
“Naujienoms”: —

Pirmas lietuvių Radio Pro
gramas buvo prastas. Vakar dar 
prastesnis. Eina didelis piškė- 
jimas, taip kaip seno fordo, ir 
negali nieko suprasti.

Jus sakykit, ar negalima ge
riau nutaikyti? Kada pradeda, 
tai eina gerai ir aiškiai, o pas
kiau prasideda tarškėjimas.

Kada anglai pradeda, tai, jų 
programai eina aiškiai ir ne

būva to tarškėjimo. Jus saky
site, kad kas nėra ten gerai 
užtaisyta. O jeigu taip, tai Jums 
neužsimoka nė pinigus leisti. 
Mano radio garas — perduoda 

įįei'ai ir aiškiai.

Su pagarba,
J. M. Gaižauskas, 

Kast VaiKlergrift, pa.

(I astaba. Gal tamstos radio 
ne visai tinkamai nustatytas? 
Nustatymas turėtų būti 345 me- 
ters— 870 ki.locycles. Kada klau
somasi iš taip toli, kaip Penn- 
sylvania (kur dar, be abejo
nės, pinasi radio vilnys iš ki
tų, artimesnių tamstai stočių), 
tai tinkamas nustatymas yra 
svarbus. Antrų vertus, gal au
dra pasitaikė, ar kokios kitos 
klintys. Nes kada nustatoma

Šeštadienis, rūgs. 28, 1929 

aparatas programai, tai jie ne
judinama daugiau. Ir todėl, jei
gu girdisi iš pradžios genai, 
tai turėtų girdėtis taipjau ge
rai ir visas programas. Tenka 
nurodyti, k>e to, kad lietuvių 

kalba per radio turėtų būti aiš
kesnė, negu angių. Report.).

Itching Skili
Cuicfcty Relfeved
Don’t suffer with DandruH, Pimplet, 
Blemishes and other annoying skin irri- 
tation®. Žemo antisepdc liquid is the sale 
lute way to relieL Itching oiten di&appears 
overnight Splcndid for Sunburn and Poteco

Ali drugctoc* 35c, 60c, S1.00.

žemo
FOR skin irritationb

Mes parduotame už cash — Jus sutaupote 
skirtumą

Iš priežasties pavykusio pirkinio, mes 
Pasiūlome tik ant vienos nedėlios 

Lovą, Springsus, Matrasą ir Porą Paduškų 
(Viskas geros rūšies)

$25.00™ _ PILNA1 $14.95
Išpardavimas prasidės Pėtnyčioj, Rugsėjo- 
Sept. 27 d. ir baigsis Subatoj, Spalio-Oct. 5 d. 

Daugybė kitų bargenų proporcionalėm kainom.

ARR0W FURNITURE HOUSE 
4125-27 Archer Avenue (prie Francisco) 

Atvira kiekvieną vakarą

Žmonės, kurie jau turi Radio patars jums,
Kad visuomet apsimoka pirkti Radio iš pilnai atsakančių

krautuvių, ir dėlto

Ideal Redflush Boileris

70° Pavasar*° Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimo. kainos American Radiątor apšildymo 
Įrengimo, be jokių pareigų . jūsų pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumčt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galiiųa tai atlikti su pirmos 

klesos nauja medžiaga.

24 menesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

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

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.
Pataisymo Dalys 

dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road 
176 Wcst Lake Street 
2355 Milwaukee Avė.
312 West 63rd Street 
3209 E. 92nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR CO.

kiai, — taip kad galėjome kiek-

Dovanos dėl Visų
Auksinės

Pabaigtuvių Iškilmes

A'?W^CENTRAL 7=6 BANK( / O TRUSTINĖ KOMPANIJA
Valstijinis Bankas—Clearing House Baąkas

1110 West 35th Street, Chicago, III.

Rugsėjo 28 iki Spalio 19, Įskaitant

Piniginės Dovanos
DIENINĖS DOVANOS

DIDŽIOSIOS DOVANOS

Gražios Dekoracijos

Kiekvienas Kviečiamas

Dovanos išstatytos bartko 
karidoriuje

,, ■ a a- • • KRAUTUVES

Atwater
Kent

Radio
ir kitokių išdirbisčių

Pirkdami Atwater Kent 
Radio Peoples Furnitu- 
re Co. Krautuvėse, pa
darysite protingiausi 
veikimą savo gyveni
me; įsigysite ekonomiš
kiausią ir geri ausiai 
įrengtą ir ištobulintą 
1930 metų mados Radio. 
Mokėsite teisingą kainą 
ir gausite vien tik už- 
ganėdijantį patarnav4< 
mą per musų manda
gius ir patyrusius žmo
nes, šiame užsiėmime. 
Atsilankykite šiandien 
j bilę vieną Peoples 
Furniture Co. Krautu
ves ir duokite mums pa
rodyti šių setų platų 
rinkinį musų Krautu
vėse, o jei laikas nepa
velija

Su Skrin Grid Tūbom pilnai įrengti 
puikiausiuose kabinetuose, kaina 

5159.00 
ir augščiau

Setain pilnai įrengti su 
Tūbom, kaina $99.0( 

Lengvus išmokėjimai

i su A. C.

FURN’TURE
, piANOS,

4177-83 Archer Avenue

Pašaukite: 
Hemlock 8400, arba 

Lafayette 3171
Kad musų atstovas ga
lėtų Jūsų namuose de
monstruoti ir paaiškinti 
apie šiuos setus visai 
Jūsų šeimynai.

Senus setus imame į 
mainus ant naujų.

yra suteikiami visiems

goods

2536-40 W. 63rd Sereet
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

dalykas yra tas, 
galutinai sunaiki- 
Loughraną. Visos 
kurias philadel-

Bridgeportas
Pasiųsta Šarkiui pasveikinimas

P-nas J. J. F.lias, Universal 
State Banko prezidentas, pa
siuntė tokio turinio telegramą 
Šarkiui, kuris ketvirtadienio va
karų trečiame raunde nukirto 
savo priešininką I^oughran:

“Jack Sharkey,
16 Stone Avė.
Chestnut Hill, Mass.

Congratulations on your vic- 
tory over Loughran. More 
power to you. Give it to them.

Your Chicago Friends,
I ly:

Joseph J. Elias, President 
Litbuanian Chamber oi 
Coinmerce.”

Kaip Šarkis nugalė
jo Loughraną

Chicago Daily 
tokį aprašymą Sharkey 
Loughran u kumštynių:

NEW YORK, rūgs. 27.

?’3WS įdėjo 
su

Dešiniosios rankos kirtis į 
pažandę užbaigė visus klausi
mus, kuris yra žymiausias A- 
merikos kandidatas į pasauli
nio sunkiosios svoros čempio
no garbei.

Jack Sharkey, bostonietis, 
yra tas vyras.

Pereitą vakarą, susirinku
siems 44,900 žiūrėtojams ma
tant, Sharkey veikliai pašalino 
visas Tommy Loughrano pre
tenzijas, nukirsdamas philadel- 
pliietį trečiame raunde.

Permuštas ant grindžių de
šiniosios rankos kirčiu trečia
me. raunde, Lougbran pakilo, 
suskaičius keturius, apsvaigin
tas ir ištyžęs. Jis negalėjo sto
ti prieš oponentą, kuris atbė
go iš neutralio kampo, kad pri
dėjus dar kirtį užbaigimui. Jis 
tegalėjo tik nusvyruoti į kitą 
kampą, prieš virves, net nepa
jėgdamas atsisukti ir pakelti 
savo rankas.

Referee, Lou Magnolia, įšo
ko tarp Sharkey ir jo bejėgės 
aukos. Jis pamojo ranka Lou- 
gbranui eiti į savo kampą ir 
iškėlė Jack Sharkey ranka auk- *

ir dabar nežino, kur tas smū
gis jam tikrai pataikė. Bet 

' svarbiausias 
kad smūgis 

j no Tommy 
aspiracifos,
phietis turėjo tapti pasaulio 
boksininkų čempionu, pranyko 
kartu su šviesomis, kai Shar
key užvažiavo jam į veidą.

Sharkey kirto iš dešinės ir 
kai priešas sudribo, tai jis nu
ėjo į savo kampą. Jis buvo ka
ringame upe, tačiau nepametė 
galvos ir išpildė “referee” in
strukcijas. Jeigu prieš porą me
tų Jack Dempsey butų pana
šiai pasielgęs, tai dabar čia ne
būtų įvykusios rungtynės užl 
Amerikos bokso čempionatą.

Loughranas buvo visiškai 
nugalėtas. Nėra reikalo apie 
tai daugiau ir kalbėti. Shar
key buvo ne tik geresnis bok
sininkas, bet ir įrodė tatai, kai 
pasitaikė proga.

Philadelphietis atvyko į Yan- 
kce Stadiumą išgarsintas kaitx> 
geriausias sunkiojo svorio bok
sininkas. Sharkey ėmė viršų 
muštynėse. Tommy priegtam 
žadėjo “knockoutu” laimėti 
rungtynes. Tą malonę jam pa
darė Shark-ey, nukirsdamas jį 
trečiame raunde.

Jeigu Mnx Schmeling, vokie
čių kandidatas į čempionus, ku
ris dabar randasi Vokietijoj, 
kada nors sugrįš boksuotis už 

— čempionatą, tai viskas priklau
sys nuo apystovų. Jis bus lai
mingas, jeigu Sharkey nebus 
tokiame upe, kokiame lietuvis 
buvo Yankee Stadiume, kai su
sitiko su Loughranu.

Automobilistu de
V

mesiui
Chicago Motor Club duoda 

tokių įspėjimų automobilis
tams:

Cook paviete, III.
Glenview road prastas Cook 

pavieto ribose, tarp Hibbard ir 
Cross Point road; patariama va
žiuoti Lake avė.

Mihvaukee avenue uždaryta 
tarp Sanders road ir Palastine 
road.

River road uždarytas tarp 
Dundee ir Band road.

Higgins road uždarytas tarp 
Dundee road ir Band road.

Lawrencei avenue uždaryta 
tarp River road ir Mannheim
road.

pa- 
vir-

per-

Užbaigė greitai
Plačiai garsintos kumštynės 

už sunkiosios svaros čempiona
tą Suvienytose Valstijose pasi
baigė taip negarbingai, kaip ir 
pati prislėgta esybė, kuri 
svaigusiai kabi nujosi už 
vių.

Ix>ughran tvirtino, kad,
ėjęs į sunkiosios svaros . eiles, 
jis užbaigs Sharkey ilgai ne
gaišdamas. Kaip pasirodė te- 
čiaus, jis pats tapo “užbaig
tas” į trumpesnį, nei aštuonių 
minučių laiką, po to kai įžengė 
į areną apsuptą skaitlingos mi
nios, Bronxe.

.Jack Sharkey — vienas di
džiųjų modernių sunkiasvorių. 
Ir atsitiko taip, kad pereitą va
karą jis kovėsi tikrose savo kau
tynėse. Prieš šitokios rųšies 
kautynes philadelphietis netu
rėjo mažiausios progos.

Pirmasis raundas buvo ko
ne lygus, nes jie šokinėjo vie
nas prieš kitą ir dalinos trum
pais kirčiais, o tokios rųšies 
žaismėse Loughran gali atsi
laikyti prieš kiekvieną. Antra
sis raundas parodė Sharkey 
viršenybę, kadangi jis daužė 
(punčiavo) savo priešininką po 
visą platformą.

Trečias raundas padarė ga
lą boksui. Rungtynės pasibai
gė taip netikėtai, kad Ix)ugh- 
rano šalininkai neturėjo laiko 
nei atsidusti. Sharkey pradėjo 
smarkiai pulti savo priešą ir 
nusivarė jį į kampą. Staiga de
šinės rankos smūgis pataikė 
Lougliranui į veidą. Sharkey 
manė, kad jis kirto savo prie
šui tarp akių; Loughran dar

rytus nuo McCormick bulvaro.
North avenue uždaryta tarp 

Mannheim road ir River road.
Mariem avenue prasta tarp 

Diversey boulevard ir North 
avenue.

Lake Street uždaryta tarp 
North avenue ir Mannheim road.

Dixie Highway uždarytas 
tarp 159 gatvės ir H gatves, 
Chicago Heights.

Halsted street uždaryta tarp 
167 gatvės ir Homewood-Lan- 
sing road.

Burnham avenue uždaryta 
tarp Sibley avenue ir 130-ta 
gatve.

183-čia gatvė
VVestern avenue 
way.

Cicero avenue
ir 183 gatvių.

li žda ryta tarp 
ir Dixie Higli-

uždaryta tarp
117

Pranešimas
Pamokos anglų kalbos vy

rams ir moterims Raymond 
Ghapcl, 816 W. 31st Street. 
Pamokos būna antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais nuo 
7:30 iki 9 vai. vak. Mokina 
skaityti ir rašyti, taipgi pilie
tybes, ir išpildoma blankos. Vi
skas teikiama veltui. Vaikams 
yra kindergarten kiekvienų die
ną nuo 9 iki 11 iš ryto. Del 
didesnių vaikų šeštadieniais 
nuo 9 iki 11 vai. yra Boys 
Club. Del mergaičių taipgi šeš
tadieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų siuvimo mokykla. Antra
dieniais virimo mokykla 
mergaičių nuo 12 metų ir 
resnių. Tėvai, kurie arčiau 
venate, malonėkite atsiųsti
vo vaikučius ir ateikite patys 
pamatyti. Komitetas.

dėl 
vy-

sa

J. Balanda. Tai vienas Birutės 
žymiųjų dainininkų. Jisai yra 
19 metų. Lanko Crane kolegi
ją. Atsižymėjęs Birutės vaidi
nimuose, ypač senio vaidylos 
roleje. žemiausias basas visa
me Birutės chore. Rugsėjo 17 
dieną dalyvavo Lietuvių Radio 
Programe —kvartete. Ateityje 
dar išgirsime jį dainuojant solo 
per radio.

A. Ažukas. Antras tenoras. 
Jis dainavo kvartete, Lietuvių 
Radio Programe, rugsėjo 17 die
ną. Galime tikėtis, kad jį dar 
išgirsime dainuojant solo per 
radio. A. Ažukas yra 21 metų. 
Lanko Walt.on School of Com- 
merce. šiemet pabaigs knyg-

Priklauso Birutei antrus metus. 
Dar aukštesnėje mokykloje bū
damas pasižymėjo vaidinimuo
se, ypatingai gi “Cukriniam Ka
reivyje”.

TheEnglishColumn
■ -1

Marųuette Murmurs 
Briefs

m. I ■ ------------------------------------» r— •

for the football season. Chuck 
Rusgis, stellar halfback with 
Crane College is showing 'them 
how at Marquette Park and 
how gentie he is. “Come on 
you guys”. “Jog there, ręst 
after awhile”. Ali out. for 
scrimage Sunday fellovvs. 1 P. 
M.—A. R.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Upon. the suggestion of Sev
erai members the Marquette 
Club of the SLA. Gr. 260 gavę 
the sočiai meeting theory a 
trial Thursday, Sept. 19th, at 
the Gage Park Fieldhouse. A 
fair time was had by most of 
us and we may in 'the future 
hold them more often.

Three charming young ladies i 
were our guests —the Misses 
Helen Gillis, Pauline Andrews 
and her chum Bernice.

Who dropped in 
Rachaitis who had 
journing a mite in 
Welcome back Bob.
Bob is the designer of our Club 
emblem.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 29 ir 30

būt Bob 
been so- 

the East. 
Incidently

First Bovvling turnout was 
scheduled for Wednesday Sept. 
the 24 ith at the Western Re- 
creation alleys.

The" Marquette Maroons have 
hung up their baseball spikes 
for the season and are now 
busily conditioning themeselves

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 29 ir 30

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Lucky in Love”
dalyvaujant

Morton Dovvney ir kitoms 
žvaigždėms

Taipgi

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

Šiandie “The Wagon 
Mastei”

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Pleasure Crazed”
dalyvaujant

Marguerite Churchill, Tenas
MciKenna, Dorothy Burgess

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios
Šiandie “Thunder”

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

L .............  !

Plymouth
MOTOR CORPORATION

Skelbia įgaliojimą

MOTOR SALES
3207-09 South Halsted Street

Kaipo Plymouth Pardavinėtoją
Formalis atidarymas įvyks Utarninke, Spalio-Oct. 1,1929 

Kviečiame širdingai visus atsilankyti

DIDELĖ atyda buvo atkreipta pa
sirenkant Plymouth automobilių 
pardavinėtoją, kad būti tikrais, 

jog kiekviena nauja organizacija yra 
atsakančiai prisirengusi ir užlaiko tin
kamus žmones, kad gerai patarnavus 
dabartiniems ir ateities Plymouth au
tomobilių savininkams ir būti eksper- 
tais-atstovais Chrysler išdirbystės au
tomobilių.

Šis naujas pardavinėtojas jūsų apie- 
linkėje, kaip ir kiti Plymouth automo-

bilių pardavinėtojai, yra prisižadėjęs 
laikytis biznio etikos ir išlaikyti aukš
tą vertę, kaip ir pats Plymouth auto
mobilius.

Šiandieninis Plymouth automobilius 
sujungia visus gerumus ir patraukia 
savo kaina. JO PILNOS MIEROS 
ruimingumas ir patogumas—jo puiki 
konstrukcija—jo ekstra jėga—jo nau
ji inžinerijos pagerinimai—jo spar
tesnis pradėjimas bėgti — jo puikus 
vienodumas—padaro gerą investmentą 
j pigesniųjų automobilių rųšį. .

Plymouth turi apsaugos užtikrinimą 
Chryslerio WEATHERPH00F 4 ra
tų hydraulic brekius—ir taip puikiai 
padarytas visais atžvilgiais, kad jis yra 
vadovaujantis ekonomiškame operavi- 
me ir užlaikyme.

Atsilankykit į showroom šio naujo 
Plymouth automobilių pardavinėtojo 
apžiūrėki puikų pasirinkimą automo
bilių. Paimkit Plymouth automobilių 
ir pasivažinėkit patys. Jus pamatysit 
jo praktiškumą ir užganėdinimą.

F. O. B.

$655.00
ir augščiau

FULL

TikS35.80
j mėnesi 

gali turėti nuosavą automobilių
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KAM MACDONALDAS VAŽIUOJA AMERIKON?

Anglijos premjeras, Darbo Partijos vadas, Ramsay 
MacDonald, šiandie išplaukia laivu Berengaria iš South- 
amptono uosto į Ameriką. Manoma, kad spalių 4 d. ji
sai jau bus New Yorke ir iš tenai traukiniu keliaus j 
Washingtoną, kur jisai viešės per tris dienas Baltam- 
jam Name, kaipo prezidento Hooverio svečias.

MacDonaldo kelionės tikslas yra užbaigti derybas su 
Jungtinių Valstijų valdžia dėl karo laivynų mažinimo. 
Derybos tarpe Anglijos premjero ir Amerikos valdžios 
šituo klausimu jau ėjo per kokius du mėnesiu ir, kaip 
oficialiai buvo paskelbta ir Londone ir Washingtone, 
jos buvo taip sėkmingos, kad beveik visais punktais šios 
dvi valdžios jau pasiekė pilniausio susitarimo. Klausi
mas, kam tad reikėjo dar pačiam MacDonaldui važiuoti 
į Ameriką ir asmeniškai kalbėtis su Hooveriu?

Aiškus dalykas, kad šitų dviejų valstybių galvų pa
simatymas ne daug kuo prisidės prie sutarties sudary
mo. Bet ve kas yra labai svarbu: jeigu Anglijos ir Ame
rikos valdžios ir susitars laivynų klausimu, tai šita su
tartis turės būt žmonių atstovų patvirtinta. Amerikoje 
jokia tarptautinė sutartis neįeina galion, kol jos nepa
tvirtina senatas, o Anglijoje visas sutartis turi patvir
tinti parlamentas. Šituo atžvilgiu premjero MacDonaldo 
atsilankymas Amerikoje gali suvaidinti nulemiančią 
rolę. Jisai labai sustiprins žmonių susiinteresavimą jurų 
nusiginklavimo klausimu, taip Amerikoje, kaip ir Ang
lijoje. O kada žmonių sentimentas bus palankus nusi
ginklavimui, tai ir atstovai parlamentuose nedrįs Mac
Donaldo ir Hooverio sumanymui priešintis.

Po didžiojo karo į Ameriką nuolatos keliaudavo 
įvairus pagarsėjusieji generolai, ir Amerika rengdavo 
jiems entuziastingus priėmimus. Tos generolų vizitos 
tečiaus tarnavo karo propagandai.

Premjero MacDonaldo kelionė Amerikon yra daro
ma pasaulio taikos interesuose, ir galima tiktai palinkė
ti, kad ji turėtų kuo didžiausio pasisekimo!

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
JUDĖJIMAS

Argentinos “Darbininkų Tie
sa” (kurią leidžia opoziciniai 
komunistai) rašo apie įvairių 
lietuvių organizacijų parengi
mus, ir štai ką sako:

“Pereitos ir užpereitos sa
vaitės lietuvių suruoštieji va
karėliai davė suprasti, kokias 
draugijas lietuviai labiau my
li. Lenktyniavo ‘Susi vieni j i- 
mas’, ‘Argentinos Liet. Soc. 
Sąjunga’ ir baltušninkiniai 
(rytoj iečiai). Baltušninkiniai, 
kaip ir visuomet, visu frontu 
liko sumušti j kavalkus.

“Kiek anksčiau baltušnin
kiniai (maskviniai komunis
tai, kurie leidžia “Rytojų”.— 
“N.” Red.) statė keterą prieš 
‘D. Tiesą’. Parvirto. Paskui 
jie pradėjo kabinėtis prie ‘Su
sivienijimo’: kai tik ‘Susivie
nijimas’ suruošdavo vakarėlį, 
baltušninkiniai išeidavo kont- 
ra. Ir pagaliau, 't. y. 17 d. 
rugpiučio baltušninkiniai ga
lutinai sužlugo, — į ‘Susivie
nijimo’ vakarėlį atsilankė 
skaitlingai publikos, o baltuš- 
ninkinių vakaras Rinkone bu
vo visai apytuštis, kuris davė 
74 p. nuostolio.

“Dar skaudžiau pralaimėjo 
10 d. rugpiučio, mūšy su so
cialistais. Nors ant La Bocos 
tilto patursino kokį ten Kli- 
niuką su Staškausku, kurie 
praeiviams graibstė už skver
nų ir traukė į Isla Maciel, bet 
vos-nevos sugaudė 14, gi pas 
socialistus susirinko žmonių 
apie 700. \

“Reiškia, baltušninkiniai su
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savo ‘Rytojum’ įkirėjo vi
siems žmonėms. Ir vargu 
juos besustiprins fašistų 
bliudlaižis Paliukas, kuris 
Lietuvoj tarnaudamas žval
gyboj žiauriai kankino politi
nius kalinius.”
Iš šitos korespondencijos pa

sirodo, kad tarpe Argentinos 
lietuvių komunistai jau visai 
smunka, o socialistai smarkiai 
kyla, nors socialistų organizaci
ja tenai susidarė tik prieš kele
tą savaičių, v v

DEL PLEČKAIČIO SUĖMIMO 
PRŪSUOSE

’ Lietuvos laikraščiuose reiš
kiama labai įvairių nuomonių 
apie žinomojo emigranto suėmi
mą Prusnose netoli Stalupėnų. 
Valdžios laikraštis “L. Aidas” 
mano, kad esą negalima tikėti, 
jogei Plečkaitis atvyko į Pru
sus tikslu susprogdinti trauki
nį, kuriuo Voldemaras turėjo 
grįžti iš Genevos į Kauną, nes 
Plečkaitis, girdi, visai negalėjęs 
žinoti, kuriuo laiku Voldemaras 
keliausiąs.
^Bet “L. žinios” nurodo, kad 

Plečkaičio suėmime Prūsuose 
esanti kokia tai misterija, ir jos 
reikalauja “šviesos”. Liaudinin
kų dienraštis rašo:

“...Bet vienas aišku, kad 
dabartinėje Plečkaičio, arba 
jo vardu pasivadinusio as
mens, istorijoje yra provoka
cijos elemento. Juk reikia bū
ti bepročiu, kad tirštai apgy
ventoje Vokiečių teritorijoje, 
kur miškai yra panašus mu
sų Kauno miesto sodnui ir 
kur pilna policijos — ‘žygiuo
ti’ su šautuvais ir bombomis, 
lyg Amerikos prerijose. Ne
užteko tik patrankų.

“Be to, Plečkaitis atsirado 
kaip tik Tautų Sąjungos po-

sėdžių metu, kai galima bu
vo laukti visokių slaptybių.

“Lietuvių emigrantai yra 
atsirubežiavę nuo Plečkaičio. 
Europos socialistai seniai pa
smerkė mėginimus svetimos 
jėgos pagelba ‘demokratizuo
ti’ Lietuvą.

“Tad kuriems galams buvo 
tas visai izoliuoto Plečkaičio 
maskaradas? Į tą klausimą 
reikia ieškoti atsakymo.

“Visa plečkaitiada buvo la
bai tamsi istoriją. Ji atrodė 
išpusta. Paskutinis gi įvykis 
ties Stalupėnais ypač reika

Oro įvairavimas
Keista vasara. — Sausros. — 

Audros ir potvyniai. — Pri
truko vandens. — Potvyniai 
Persijoj ir Turkijoj. — šalta 
žiemas. — Perkūnija užmušė 
šimtą žmonių. — Praeities 
oro rekordai. — Sausos ir šla
pios, šiltos ir šaltos ,vasaros. 
— Ozono reikšmė.

Praėjusi vasara, sako Dr. E. 
E. Free, mažai ką tepatenkino. 
Buvo pusėtinai daug dienų, kar 
da miestų gyventojai nežinojo 
nei kur pasidėti. Bet kartas 
nuo karto oras tiek atvėsdavo, 
jog atostogininkai su pavydit 
prisimindavo miestą. Tatai, ži
noma, vasarnamių laikytojams 
gadino biznį. Farmeriai nuolat 
skundėsi dėl sausrų. Laivų kom
panijos taip pat buvo nepaten
kintos. O tai dėl to, kad jurose 
dažnai siausdavo audros ir 
miglos.

Tačiau daugiausiai pagrindo 
skųstis turi farmeriai. Apskai
čiuojama, kad sausros jiems 
nuostolių padarė už $10,000,000. 
Liepos mėnuo buvo vienas sau
siausių. Pavyzdžiui, New Yor- 
kas tik 1910 m. turėjo sauses
ni liepos mėnesį, kada beveik 
visai nelijo.

Sausra palietė ir Angliją. Ten 
ne tik nukentėjo farmeriai, bet 
daugelio miestų ir kaimų gy
ventojai pritruko vandens, nes 
išdžiuvo rezervuarai. Tokio da
lyko dar niekuomet nebuvo at
sitikę. Pietų Kinijoj atsitiko 
dar blogesnių dalykų. Sausra 
beveik visiškai išdegino javus 
ir gyventojai jau dabar badau
ja. Susirūpino dėl vandens iš-j 
teklių ir kai kurie New Jersey 
valstijos miestai. Buvo išleisti 
net specialus patvarkymai van
dens aikvojimo reguliavimui.

Bet vasaros oro ypatybės pa
sireiškė ne vien tik sausromis. 
Sakysime, Connecticut valstijoj 
siautė tokia baisi audra su per
kūnija, kokios ir seniausi žmo
nes neatsimena. Nuo lietaus pa
tvino Hartfordo gatvės. Kruša 
krito, kaip geroki riešutai. Lie
pos 18 d. Colorado valstijoj 
įvyko baisiausi liūtis. Del jos 
atsitiko nelaime su traukiniu, 
kurioj žuvo nemažai žmonių.

Kitose pasaulio dalyse buvo 
dar didesnių oro nenormališku- 
mų. Liepos pradžioj vakarinėj 
Indijoj įvyko pasibaisėtina liū
tis. Lietus buvo tiek smarkus, 
kad per trumpą laiką patvino 
visi upeliai ir išsiliejo iš kran
tų. šimtai dramblių bejėgiai 
plaukiojo po vandenį. Maždaug 
apie tą laiką Persijos potvyniuo
se žuvo arti 400 žmonių. Dviem 
dienom praslinkus potvyniai 
įvyko Turkijoj, kur prigėrė apie 
500 žmonių. Liepos 5 d. Centra- 
linėj Europoj siautė pasibaisė
tina audra, kokios dar nebuvo 
buvę nuo 1778 m. Lietus, per
kūnija ir kruša gyventojams 
pridarė labai daug nuostolių. 
Gegužės pabaigoj įvyko smar
kios liūtys Japonijoj. Gyvento
jai dėl jų skaudžiai nukentėjo; 
žuvo ir keliolika žmonių.

Del pilnesnio rekordo pažiū
rėkime į metų pradžią. Sausio 
ir vasario mėnesiais Europoj 
siautė tokie dideli šalčiai, kokių
ten jau nebuvo per paskutinius 
du šimtu metų. Balkanuose
traukiniai negalėjo vaikščioti Tos,dėmės turi gana

lingas šviesos, kad galima bu
tų suprasti tikrą ‘plečkaitia- 
dos’ esmę ir prasmę.”
Taigi “L. žinios” gana aiškiai 

pasako, kad tas Plečkaičio suė
mimas Prūsuose galėjo būt ty
čia kieno sugalvota komedija, 
kad iš jos pasinaudotų tie, ku
rie važinėjo į Tautų Sąjungos 
seimą Genevoje (t. y. pats Vol
demaras).

Voldemarui kritus, beje, pa
sklido gandų, kad jisai turėjęs 
artimų santykių sti Plečkaičiu 
ir dėl to buvęs priverstas re
zignuoti. žodžiu, tamsi istorija.

bėgiu dviejų savaičių. Romos 
gatvės baltavo nuo sniego, o 
Venecijos kanaluose pasirodė 
ledas. Išbadėję vilkai ėmė verž
tis į miestus ir kaimus Vengri
joj, Jugoslavijoj ir Ispanijoj. 
Vokietijos prūduose gulbės įša
lo į ledą ir jas reikėjo gelbėti 
tam tikrais prietaisais. Pary
žiuj užgeso “amžinos atminties 
liepsna”, kadangi užšalo švie
čiamos dujos. Londono zoologi
jos sode beždžionėms nušalo 
uodegos. Sveikatos statistikos 
biuras apskąito, kad dėl .nepa
prastai šalto oro Anglijoj mirė 
60,000 žmonių daugiau, negu 
normališkais metais.

Sąrašą, tų blogumų, kurie įvy
ko dėl nenormališko oro butų 
galima žymiai padidinti. Ame
rikoj buvo gana daug tornadų. 
Iš Europos ir kitų kraštų atei
na žinių apie sausras ir neįma
nomai smarkias audras. Kaip 
smarkios buvo tos audros, ga
lima spręsti jau iš to, kad Ju
goslavijoj perkūnija užmušė 100 
žmonių; valdžia rado reikalin
gu net perspėti žmones, kaip 
nuo perkūnijos apsisaugoti.

Apie vienų ar kitų metų oro 
nukrypimus šiandien jau gali
ma gana tiksliai spręsti. Mete- 
reologijos stotys veda kiekvie
nos dienos oro rekordus. Tatai 
pradėta daryti prieš šimtą su 
viršum metų. Neseniai H. Helm 
Clayton išleido labai įdomią 
knygą, iš kurios lengva patirti 
koks buvo oras praeityj. Pasi
rodo, kad sausiausi vasara buvo 
1861 m. Per tris mėnesius (bir
želio, liepos ir rugpiučio) nu
krito tik 4.73 colių lietaus. Ta
čiau dar sausesni trys mėnesiai 
buvo 1908 m. Tie mėnesiai su
sidėjo iš rugsėjo, spalių ir lap
kričio. ,

Sausrų, kurios tęsdavosi 
daug-maž du mėnesiu, praeityj 
buvo daugiau. Jas visas butų 
suriku suminėti. Gal viena di
džiausių sausrų įvyko 1899 m. 
balandžio ir gegužės mėnesiais. 
Duomenys rodo, kad per perei
tą šimtmetį viso įvyko vienuo
lika didesnių ar mažesnių saus
ių. Kiek jos nuostolių padare 
Amerikos žmonėms, žinoma, nė
ra jokios galimybes pasakyti.

šilčiausi vasara buvo 1830 m., 
kada per vasaros mėnesius vi
dutiniška temperatūra siekė 
75.4 laip. šilimos. Devyniems 
metams praėjus, Amerika 
turėjo vieną šalčiausių vasarų, 
kai vidutiniška temperatūra sie
kė tik apie 66 laipsnių, šalčiau
sias sausis buvo 1857 m. To is
toriško mėnesio vidutiniška 
temperatūra nepasiekė nei 20 
laipsnių aukščiau nulio.

Akyvaizdoj visų tų faktų da
bar gali kilti aibė klausimų. Pa
vyzdžiui, kodėl vieni metai yra 
sausi, o kiti šlapi? Kodėl vieną 
vasarą nuo karščių nėra kur 
pasidėti, o kitą reikia apsiaus
tą dėvėti? Kokia, jei taip gali
ma pasakyti, mašinerija kon
troliuoja orą?

Kol kas mokslas j tuos klau
simus tikslaus atsakymo negali 
duoti. Bet mokslininkams visgi 
šis tas yra žinoma apie oro per
mainas. Po truputį misterija 
pradeda aiškėti, šiandien ne tik 
visi apie orą kalba, bet kai ku
rie ir šį tą bando daryti.

Niekam juk dabar nėra pa- 
elaptis, kad kas vienuolika me
tų saulėj atsiranda daug dėmių.

didelės 

įtakos orui. Laike dėmių perio
do saulės šviesoj randasi gana 
daug ultriafioletinių spindulių, 
štai kodėl 1927 ir 28 metais, 
kada dėmių buvo daugiausiai, 
vasarą buvo labai lengva nudeg
ti nuo saulės. Mokslininkai net 
įspėjo žmones, kad jie perdaug 
neimtų saules “vonių”.

Dr. Edison Pettit surado dar 
kitą labai įdomų dalyką apie 
ultrafiolitinius spindulius. Pasi
rodė, kad tų spindulių įtakoj 
deguonis (oksigenas) virsta 
ozonu. Skirtumas tarp deguo- 
niu ir ozono yra tas, kad ozono 
molekulė susideda iš trijų de
guonie atomų, o deguonio mo
lekulė turi tik du atomų.

Ozonos pasižymi ypatingu 
kvapu. Jo paprastai yra daug 
pušynuose. Kita ozono ypaty
bė yra ta, kad jis sulaiko šili
mą. Daug-maž trijų ar keturių 
dešimčių mylių aukštumoj ran
dasi ozono sluoksnis, taip sa
kant, savo rųšies antvalkas. 
Tas sluoksnis sulaiko saulės 
spindulių šilimą ir neduoda že
mei greit atvėsti. Kitaip sa
kant, ozonas yra savo rųšies 
kaldra. Jeigu tos kaldros nebū
tų, tai žemės gyventojai pasi
justų nesmagiai,— juos šaltis 
greit užkamuotų. Jeigu niekas 
nesulaikytų šilimos, tai šilta ant 
žemės butų tik tol, kol šildytų 
saulė. Kai saulė nusileistų, tai 
temperatūra tuoj nukristų že
miau nulio. O prie tokių sąly
gų agmenys, suprantama, nega
lėtų augti. Gi be augmenų joki 
gyvybė butų neįmanoma.

Dabar pažiūrėkime, kodėl ką 
tik prabėgusi vasara palygina
mai buvo šilta. Aukščiau jau 
buvo minėta, kad dabar baigiasi 
saulės dėmių periodas, laike ku
rio smarkiai veikė ultrafioliti- 
niai spinduliai. Tų spindulių į- 
takoj pasidarė gana daug ozo
no, kuris sulaikė daugiau šili
mos. Tokiu budu žemės “kald
ra” pasidarė storesnė. Na, o juo 
storesnė kaldra, tuo šilčiau.

—K. A.

ĮVAIRENYBĖS
I

Ką sako psichologija 
apie žmogaus gabumus

Kokie dvasiniai skirtumai yra 
tarp atskirų asmenų tos pat ly
ties ir kokie dvasiniai skirtu
mai abiejų lyčių, o taip pat ko
kia įtaka daro amžius, aplin
kuma, darbas ir kitokios gyve
nimo sąlygos žmogaus dvasi
niam rutuliojimosi — štai klau
simai, kurie vis dažniau ir daž
niau - reikalauja psichologų at
sakymo.

Nesigilindami į mokslininkų 
bandymų smulkmenas paduo
dame keletą išvadų, kurias to
je srityje padarė Amerika.

Asmenys apdovanoti gera at
mintim paprastai, turi sveiką 
protą.

Gabumas atsiminti kortas lo
šime nesijungia su gabumu at
siminti skaitlines ir veidus.

Trys, keturi asmenys iš šim
to neatskiria raudonos spalvos 
nuo žalsvosios; tą trukumą tu
ri dažniau vyrai negu mote
rys. Dvylikos metų vaiko proto 
pakanka automobiliui valdyti, 
bet šimtai, tūkstančiai suaugu
sių asmenų to nesugeba daryti.

Geriausia mokytis laikas yra 
tarp 16 ir 25 metų, bet gabu
mas prie mokslo 40-ais gyve
nimo metais yra nedaug ma
žesnis už tą, kurį asmuo turė
jo 2O-ais savo gyvenimo me
tais.

Smegenų dydis bei galvos 
formą beveik neturi įtakos žmo
gaus gabumams, bet chemiški 
kraujo skirtumai gali turėti įta
kos į gabumą.

Gabumas spręsti aritmetikos 
uždavinius gabiausių gimnazi
jos mokinių yra šešius kartus 
didesnis, kaip to paties senu
mo mažiąu gabių mokinių.

-Kaikurie asmens tegali, sušer
ti kairia ranka per pusę minu
tės tik 20 kartų, kiti gi per tą 
patį laiką 225 kartus.

Bendra inteligentija didėja 
iki 18 metų.

Dauguma vaikų atskiria gar-

A

BATH, ANGLIJA. — Frede- 
ric Edward Weaitherly, garsus 
anglų kompozitorius, kuris šio
mis dienomis pasimirė būdamas 
81 metų amžiaus.

sų aukštumą geriau už suau
gusius. Smegenų narveliai nyk
sta senstant. Apie 75 metus jų 
trukumas gali siekti 100 gra
mų. Daugiausia tuo metu ken
čia atmintis ir iniciatyva.

Studentai, turi didesnius ma
tematiškus gabumus už studen
tes.

Moteris turi geresnę atmintį 
negu vyras. Mergaitės bendrai 
mokosi geriau už berniukus. 
Inteligento europiečio protas 
vystosi maž daug dviemis me
tais pirmyn už inteligento ne
gro. Tėvų amžius berods ne
daro įtakos į vaiko gabumus-

Gabiausiu šeimynoje vaiku 
esti paprastai vyriausias. Gabu
mo atžvilgiu vyrai tarp savęs 
skiriasi, daugiau negu moterys. 
Beveik kiekvienas žmogus ga
li su vidutinišku pasisekimu 
dirbti bet kurioje srity.

Kiekvienoje srity gabiausias 
asmuo yra nuo trijų iki ketu
rių kartų gabesnis už negabiau
si. Asmuo labai gabus vienoje 
srity gali pasirodyti niekam ti
kusiu kitoje. Puikiausiu pa
vyzdžiu gali būti garsus mate
matikas Laplace, kuris paskir
tas Napoleono į aukštą valdiš
ką vietą pasirodė visai netiku
siu valdininku. '

Iš keliolikos paduotų išvadų 
seka-, kad žmogaus prigimtis 
priklauso prie dalykų, kurie 
sunkiausiai duodasi klasifikuo
ti, gal būt todėl ji ir pasiliks 
įdomiausia visokių bandymų ir 
studijų sritimi.

Fabrikai, pramones įmonės 
ir prekybos bendroves dar nau
dojasi vadinamos psichotechni- 
kos patarnavimais, kurios už
daviniu yra nustatyti žmogaus 
gabumus bei palinkimus prie 
to ar kito , darbo. Senosios psi
chologijos dogma, kad dvasi
niu atžvilgiu žmonės yra visi 
ly/rųs užlaido vielą naujosios 
psichologijos pradui, kuris skel

bia, -kad visame pasauly nėra 
dviejų vienodų asmenų.

/

Ar žmonių civilizacija 
pati aukščiausia

Manymas, kas žmogaus civi
lizacija yra aukščiausia — ne
tikslus. Tačiau pasaulyje, kad 
taip yra gali mums įrodyti, vi
siems gerai žinomas skruzdžių 
pavyzdys.

Kiekvienam, kas prisižiūrėjo 
skruzdžių gyvenimui yra aiš
ku, kad čia susitinkame su tie
siog stebinančia savo aukštumu 
civilizacija. Imkime pavyzdžiui 
skruzdės valstybiškumo atžvil
giu. Pas skruzdės viskas daro
ma vardan valstybes gerovės 
ir valstybės, bet ne atskirų vie
netų, atsieit piliečių geroves. 
Žmonėms čia skruzdžių gyve
nimas palieka tik idealu.

• Tiesa, žmonės turi mokslą, ži
no įvairius amatus, kuo, žinoma, 
labai didžiuojasi. Skruzdės tuo 
pasigirti negali, bet tas joms 
netrukdo, kaip pamatysime, at
likti nemažiau svarbius dalykus. į 
Gal būt, kad ir žmonės pasiekę! 

aukščiausio civilizacijos laips
nio taip pat galės apsieiti be to
kio kiekio visokių įrankių, ko
kius jie dabar vartoja. Savo 
darbams nudirbti žmonės nau
doja daugybę visokių prietaisų 
ir mašinų.,Skruzdės sugeba ap
sieiti be to tam pačiam darbui 
nudirbti. Jos, pavyzdžiui, stato 
be jokių įrankių “dangoraižius” 
iš betono, kurie skruzdės ir žmo
gaus dydžio proporcingai yra 
daug aukštesni už aukščiausius 
New Yorko namus.

Tam tikra skruzdžių rūšis 
(termitu) Pietų Amerikoje sta
to rumus, siekiančius 8 metrų 
aukščio, kas palyginus su skruz
dės ugiu, sudaro milžinišką 2400 
didesnį už jos kūną dydį. Norė
dami joms prilygti — žmones 
turėtų pastatyti 4 kilometrų 
aukščio rumus. Skruzdžių beto
nas nėra nei kiek blogesnis už 
tą, kurį gamina žmogus ir kas 
svarbiausia nereikalingas plie
ninių surišimų, nors skruzdžių 
rūmai susideda iš daugelio ko
ridorių, kambarių, salių, kuriuo
se telpa tūkstančiai gyventojų.

Be to, tam tikros skruzdžių 
rūšys gamina mums nesupran
tamu budu tikrą popierį. Kas 
dar įdomiau, skruzdės augina 
tam tikrus augalus, kuriuos 
surenka paskirtu laiku, ir jos 
turi savo rugiapiutę. Tarp kit
ko savo rūmų rūsy jos augina 
tam tikrą grybelių rūšį.

Skruzdės taip pat gamina 
aukštos rūšies medų, kurį lai
ko pilvuose darbininkių skruz
džių.

Tų skruzdžių pilvai virsta 
tikromis medaus statinaitėmis 
20, 30 kartų viršijančiomis 
skruzdės didį. Turėdama tokį 
pilvą tokia skruzdė negali ju
dėti ir visą laiką kabo palubėje 
kojom aukštyn.

žinia, taip pat, kad beveik 
kiekviena skruzdžių kolonija tu
ri savo gyvulių bandas. Musų 
raguočių skruzdėms pakeičia 
savo rūšies augalų utėlės, vadi
namos aphidis, kurias skruzdės 
melžia kaip musų moterys kar
ves. Patirta, kad toms savotiš
koms karvėms skruzdės turi 
įsitaisę tam tikras užtvaras.

Pagaliau įdomiausias skruz
džių gyvenimo reiškinys, tai jų 
susižinojimas tarp savęs gana 
dideliame atstume. Manoma, 
kad tuo tikslu naudojasi tam 
tikros bangos, primenančios ra- 
dio bangas, bet kokios yra tos 
bangos, lieka paslaptimi.

Įstabiausia tai, kad skruzdės 
įprastu matymo budo atžvilgiu 
yra akla, nes neturi akių. Ta
čiau ji jautri tiems spektro 
spinduliams, kurių nemato nei 
musų, nei kitų gyvių akis. 
Skruzdė, padėta toje vietoje, 
kur spektras išskiria ultrafiole- 
tinius spindulius, pradeda judė
ti ir nerimti, kai kiti gyviai vi
sai nereaguoja. —“T.” z

VAKACLIOS JAU
PASIBAIGĖ

Visi grįžta prie kasdieninių darbų. 
Visokį pilvo netvarka naikina žmo
gaus proto jėgas, gimdo nuovargį ir 
bejėgumą. Kad galėtum dirbti su 
smagumu, imk.
TR1NERIO KARTAUS VYNO 
reguliariškai, pusvalandį prieš kiek
vienų valgį. “Hpisler, Altą, Can., June 
25. Trinerio Kartus Vynas pridavė 
man naujos' gyvybės. Jos. Zajac”. 
Bandyk jį. Visose aptiekose.

TIK-KĄ 
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centą
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE
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Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Pabaigtuvių iškil
mės Central Manu
facturing District 

banke

Bridgeport
M. J. Kuas Motor Sales, 3207-9 

S. Halsted .St., formalis ati
darymas pardavinėjimui 
Chrysler ir Plymouth auto
mobilių įvykis antradienyje 
Spalio-October 1, 1929.

liau savo gimines ar draugus 
atlankyti arba šiaip šventadie^ 
niais pasivažinėti, tai automo
bilius tikras patogumas ir už- 
siganėdinimas.—A.

Brighton Park
Koncertas-balius t

Pradedant šeštadieniu, rugsė
jo 28 d., per tris savaites Cent
ral Manufacturing District Ban
ke, 1110 W. 35th St., tęsis va
saros darbų pabaigtuvių iškil
mes. “Grudų dalis”, formoje 
prizų, bus dalinama per visas 
šias tris savaites. Kiekivenas 
žmogus, kuris atliks naują biz
ni su banku, galės traukti kon- 
vertėlius, kuriuose grynais pi
nigais bus iki $10. Biznis ga
li būti visokis: nauja taupimo 
ar čekių sąskaita, naujas dalinio 
įmokėjimo bonų pirkinys, pasi- 
samdymas saugiosios dėžutės 
ir 1.1.

Be šios “piniginės grudų da
lies”, dar bus kiti dieniniai ir 
didieji prizai. Dvidešimt lai
mingų depozitorių parsineš na
mo gerus prizus. Tarp prizų 
yra 1930 modelio Zenith Radio.

Pabaigtuvių iškilmės Central 
Manufacturing District Banke 
tečiaus yra daug didesnis daly
kas, negu naujo biznio vajus. 
Tai yra iškilmė vasaros darbų 
pabaigos. Ūkininkai baigia piu- 
tės darbą. Jie džiaugiasi der
lium. Svirnai bus pripildyti 
ūkio produktais. Tiek produktų 
surinkta, kad jų ūkininkams už
teks iki sekamos piutės. Po to, 
kaip grudai suvežti, prasideda 
linksmoji Pabaigtuvių Iškilmė.

Iškilmė Central Manufactur
ing District Banke perkelia ūki
ninkų pabaigtuvių iškilmes j 
miestą ir duoda progos daly
vauti toje iškilmėje ir mums, 
kurie dirbame dirbtuvėse. Visi

M. J. Kiras Motor Sales 
(3207-9 S. Halsted St.) turi 
įtaisę labai puikų automobilių 
sales room. čia pardavinėjami 
Chrysler ir Plymouth automo
biliai. Antradieny, spalio 1, 
1929, įvyksta formalis atidary
mas.

Ši nauji įstaiga jau ir dabar 
pardavinėja automobilius. Ponas 
Kiras sako, kad biznis eina 
šauniai.

Kelios dienos atgal pralotas 
Krušas nusipirko sau puikų Ply
mouth automobilių iš M. J. Ki
ras Motor Sales įstaigos, ir yra 
labai užganėdintas Plymouth 
automobiliu ir mandagiu šios į- 
staigos patarnavimu.

Automobilių dabar gali nusi
pirkti beveik kiekvienas, nes 
juos galima pirkti lengvais mė
nesiniais išmokėjimais.

Kiekvienas žino, kad Chrysler 
automobiliai yra geriausios rų- 
šies, puikiai išrodo, greitai bė
ga ir sitiprųs.

Plymouth automobiliai yra 
Chrysler išdirbystės. Jie yra 
taip pat gerai, kaip ir patys 
Chrysler automobiliai, tik biskį 
mažesni ir pigesni. Plymouth 
automobilių net ir paprasti dar
bininkai gali lengvai nusipirkti.

Dabar yra labai patogus lai
kas įsigyti sau automobilių. 
Kas apie ta mano, tai turėtų 
atsilankyti į M. J. Kiras Motor 
Sales (3207-9 S. Halsted St.) 
ir išsirinkti sau tinkamą auto
mobilių, nes dabar jų čia ran
dasi didelis pasirinkims.

Automobilius šią gadynę be
veik kiekvienam yra reikalin
gas, nes su juo galima greitai 
ir labai patogiai nuvažiuoti kur 
tik norima ir į trumpą laiką. O 
kas turi šeimyną ir nori kur to- |

Lietuvių Keistučio pašclpinio 
kliubo metinis vakaras, koncer
tas ir balius įvyks nedėlioj, spa
lių 6 <1., Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St- 
Pradžia koncerto lygiai 6 vai. 
vakare.

| šis koncertas tai bus tikras 
[“surprise” netik paties kliubo 
nariams,, bet ir tiems, kurie 
kliubui pritaria ir jo parengi
mus lanko. Tai yra dėlto, kad 
koncertas jau buvo kaip ir už
mirštas, ir jau bus keletas me
tų, kaili kliubas koncerto ne
parengia. Vis tik tie (o kar
tais ir labai nubodųs perstaty
mai) jau atsibodo.

Taigi ačiū komisijai už pa
sidarbavimą. Dabar 6 dieną spa
lių turėsime gražų koncertą. 
Bus dainų — solo, kvartetų, 
duetų ir muzikos. Įžanga ne
brangi. A. Jusas.

Rytoj SLA. 36 kuo
pos vakarienė

Sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, 
bus Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-tos kuopos vaka
rienė. Vieta Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St.

• Taipjau bus paskaita temoje 
“Ką SLA. duoda gero lietu
viams”.

Vakarienėn kviečiami nariai

iki vienam esate kviečiami atsi
lankyti į iškilmes, dalyvauti 
“grudų” išdalinime ir susilauk
ti gražaus derliaus.

Šio banko koridorius tapo 
gražiai išpuoštas, pritaikant 
viską iškilmei, o banko viršinin- 
kai prižada visai svpiel i nkei ką 
nors naujo iškilmų srty.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man- <
dolinos. Gitaros, J
Balalaikos, ir visų 
kitu styginiu in- > dhg' 1
st ramentu, lavina- i

taipgi mokina sce- 
nos ir balių šokius. 
Del platesniij in- 
formacijų kreipki- į J®
tės:

4262 Archer Avė.
e 1 e f o n a s

Lafayctte 4787

IJOSEPH VILIMAS
Namu Statymo.

** KONTRAKTORIUS
4556 So. Kockwell St.. Chicago, Ilk

Išmokit Skrybėlės Dirbti
Skrybėlių dirbėju labai reikalauja

Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 i sa- 

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai j 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School
190 N, State St. kampas Lake St.

Tėmykite
1) APDRAUDA (In*urarc«i 
Ugnies, Langų, Automobidų; 
vaatiea (Life) Ir kitokią atlieku 
per didelis* ir geriausia* kompa
nijai.

2) KEAL ĖST ATE: Turiu 
bargene. viaoie Chicago* dalyse.

V. MISZEEKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St

Nuo 
Gy-

atsivesti ir savo draugus.
Įžanga tiktai 1 doleris.
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje —stambiausia Amerikos 
lietuvių organizacija. Ji yra 
tvirčiausia. Kuone dvidešimt 
penki tūkstančiai narių pri
klauso jai. Ir 36-jo kuopa yra 
viena stambesniųjų kuopų viso
je organizacijoje.

Amerikos lietuviai turėtų to
dėl domėtis šia organizacija. Gi 
tas faktas, kad šiandie bolševi
kai sukoncentravo visas savo jė
gas, idant užgriebti Susivieniji
mą, turėtų būti paskatinimu 
nariams arčiau susijungti ir at
remti Maskvos garbintojų puo
limus.

O arčiau susijungti, susipa
žinti kaip tik ir parankiausia 
tokioje vakarienėje, kuri yra 
rengiama rytoj—Rep. ’*

SPORTAS
Golfo turnamentai 

1929 m.
Prasideda visi šių metų lie

tuvių golfo turnamentai— vieši 
ir privačiai. Per visą vasarą 
golfininkai dalyvavę didžiuose 
turnamentuose, lošę mažomis 
grupėmis, praktikavę pavieniai 
—pramoko gerai golfuoti. O ga
le vasaros malonu yra sueiti vi
siems į vieną didelę golfininkų 
šeimyną ir drauge palošti ir pa
viešėti. Todėl ir yra rengiami 
metiniai liet, golfo turnamen
tai.

Penktas “Open” Atviras golfo 
turn. įvyks spalių 6 d. Medalis- 
tįnis—Medai 36 skylių lošimas. 
Gali dalyvauti visi amatoriai ir 
profesionaliniai golfininkai.

Ketvirtas Moterų golfo turn. 
Gali dalyvauti visos liet, golfi- 
ninkės.

Trečias amiatorių golfo turn. 
Dalyvauti gali tiktai amatoriai 
golfininkai.

Pirmas Jaunuolių golfo turn. 
Gali dalyvauti tiktai jaunuoliai 
nuo 12 iki 18 metų amžiaus.

Šitų trijų turnamentų lošimo 
būdas ėliminacinis— Match 18 
skylių įvyks spalių 13 d.

• z

Draugiškas Invitacijų golfo 
turn. įvyks spalių 20 d. Loši
mas paįvairintas ir su daugybe 
prizų. Taipgi atviras ir veltui 
visiems liet, golfininkams.

Visi čia paminėti turnapien- 
tai bus lošta “Laramie” Golfo 
kliube, Chicagoj. Registracija 
užsibaigia dviem dienom prieš 
kožną. turnamentą. Todėl nesi- 
vėluokite.

Margučio golfo turiiamentas 
įvyksta rugsėjo 28 ir 29 d. “Ta- 
bor Farm” golfo lauke. Patarti
na skaitlingai dalyvauti, nes 
rūpestingai rengiamas su ata
tinkamais prizais ir vaišėmis.

Toliau seka “Universal Ban
ko”, “Tabor Farmos”, “šv. Kry
žiaus” ligoninės, Bridgeportie- 
čių su Westsidiečiais golfo tur
namentai.—Golfo Rep.
—i—t—--------------------------- ----- -

MALTTONIC—EXTRA PALE 
SreGIALIS ALUS

■ CNVIfcORATlH® 
BiOODTOn COHVMIK”1'1
V IttFRESHlNG
I OOOD ron THt HOH» 
K «OVTH «••« MvUA.l <•■ 
FltCVKRLICK 
ltw«:Ra«,^M..,sžSsw*>

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TŪNIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Radio Išpardavimas!
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' ‘ ■ ‘ ' f ■ ’/ , »< ; , ■ '* -t''-'

Musų Werauzė
3343 So. Halsted St.
turi būti perkelta kitur. Kad sučėdyti mu- 
finimo lėšas, penkiasdešimts (50) tūkstan
čių Radio stakas bus išparduodamas už 

labai sumažintą kainą.

Pinigai Sutaupinami ant Apšildymo ir Plumbingo Maiestic Modelis 71
< Mes turime patenkintus tūkstančius 
lietuviij kostumerių, suteikiant jiems 
geriausi patarnavimu už žemiausias 
kainas. Mes Kalime nurodyt:
jums šimtus jūsų viengenčių, arba ir 
leidėjus šio laikraščio, kuriame mes 
garsinamės per daugelį metų ir vi
suomet išpildėm kiekvieną pareiški
mą, kokį esame padarę. Duokit 
žiausios pareigas iš jūsų puses, mu- 
mums progos suteikti jums, be įna
šų apskaičiavimą ir mes garantuo
jame, kad mes atliksime geresnį už

[į kitų darbą ir sutaupinsime jums 
' pinigus. i

24 mėnesiai išsimo- 
kėjimui

Nevilkinkit daugiau nė vienos mi
nutės! Pašaukite Victory ( 2454, 
Lavvndale 2454, ar Lakeview 8200 ir 

i mes prisiusime apšildymo ekspertą 
- į jūsų namus, kada tik bus jums 

patogu. Atsiminkite, kad jus turite 
iki dvidešimt keturių mėnesiij išsi- 
mokėjimui. Neužmirškite, kad mu
sų apšildymo sistemos yra specia

liai pritaikintos minkštiems anglims ir jas galima gauti uė že
miausias kainas.
Mes norime, kad jus jsidėmetumėt, jog pas mus jus galite pirkti 
jūsų plumbingo fixturius ir reikmenis, jūsų garo ar karšto van
dens apšildymo plantus už pigiausiai galimą kainą. Ir pridėjus 
dar musų lengvitj išmokėjimų, mes jaučiame, kad mes busime 
didelė pagelba musų skaitlingiems draugams ir kostumeriams.

Ateikite į arčiausią jums sankrovą
Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo fixturių ir reikmenų 
už didelį sutaupimą. Musų plumbingo departmentas yra įreng
tas suteikti jums kainas ant fixturių ir medžiagų su dideliu 
sutaupimu. X
Ar jus patys jsivesite apšildymo plautą, ar mes įvesime dėl jus, 
jus visuomet gausite tas pačias patenkinančias pasekmes. Kiek
vienas musų parūpintas apšildymo plautas yra garantuotas, kad 
apšildys jūsų namą iki 70 laipsniij šalčiausiame ore be smar
kaus kūrenimo.
Pilnas pasirinkimas plumbingo fixturių, kaip sinkų, maudynių, 
prausyklų ir klozetų autfitų visados yra ant ranktj visose musų 
sankrovose.

& v
mm m

Sol Ellis & Sons, =
VYRIAUSIOJI KRAUTUVE

2118-20-22-30-32 So. State St.
Telephone Victory 2454-55-56

Atdara kiekvieną vakarą iki 8 vai. Nedaliomis—9 iki 1 vai. 
ŽALIAS FRONTAS VAKARINĖJ GATVĖS PUSĖJ

WEST SIDE SANKROVA 
z 4606-08 W. 22nd St.

Phones Lawndale 2454 Cicero 130
Atdara utarn., ketv., sub. vakarais 

Nedėliomis 8 iki 1 vai.

NORTH SIDE SANKROVA 
3945-47 Lincoln Avė.

Netoli Irving Pk. Blvd. Lakevievv 8200
Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais

Kartą Kostumieris Visuomet Kostumieris

8 Tubu OO
DYNAMICuz *UOi—

su tūbomis

Crosley 8 tūbų Dynamic Speaker už CCIfl AD 
su tūbomis ...........-z....................................... - MJvUaUU
Freshman N. Model su Dynamic Pcerless Speaker su

250 Povvcr tubc. Vertės $250.00 $89.00

Atvvater Kent kombinacija. Model 55 
už .............................................................

Spartan, Modelis 69 ir vertės $199.00 
už ............................ ......... .......................

Victor, Model 835, vertės $335.00
už ........................................................

Brunsvvick Radio, 7 tūbų, vertės $125.00 
už .................................................................

$195.00

$115.00

$85.00

$40.00

Milžiniškas pasirinkimas visokių išdirbysčių Radio; par
duosiu už sumažintą kainą ant lengvų išmokėjimų.

Jos
3417-21 So. Halsted St.

t $ 3343 So. Halsted St.
I Tel. Boulevard 4705

Bi Budrikę
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

i ■■ —A——L—

Roseland

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Indėnų “good bye”
Tuo pačiu laiku, kai Čikaga 

pradėjo šuoliais augti, ėjo ki
tas procesas. Tai ekspropriacija
(arba plėšimas) indėnų.

Roselan.do Vyčiai los besbo- gu in(jėnų gentėmis galop pa
lą su Bridgeportu už Vyčių daryta sutartis, kuri pavedė 
čempiona tą. Losimas bus i y toj, ■ baltveidžiams apie 5,000,000 ak- 
2 v. p. p., prie 95th ii Michi-i^ £em£>s Illinois ir Michigan 
gan Avė. gatvių. N. Į va|stjjose. Indėnai gi sutiko kel-

TAUPYKITE SA
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš ' užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai aukš
čiau. Todėl tuojaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pinigų dėl savęs. __

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sia pasirinkimų Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musij pasiulymu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St.
TeL Victory 2477

-itis už Mississippi upės — i va
karus, i, dabartinę Kansas val-

Y stiją.
Už atiduotą žemę jie gavo 

tiesiog gailesčio vertą sumą pi- 
I nigų, tam tikrą kieki viskės ir 
j šiokių -tokių prekių. Vargšai jie 
dar nežinojo, kad neužilgo juos 
ir ten pradės naikinti.

Rugpiučio 18 dieną 1835 me
tų indėnų gentys šoko pasku

tinį šokį Čikagoje. Išmalė voję 
veidus, 'pasipuošę skalpais ir 

1 plunksnomis, pusnuogiai, suau
gę vyrai ir jaunuomenė, mote
rys ir vaikai — indėnai susi
rinko paskutinei demonstraci
jai. Slenka demonstracija, su
stodama ties kiekvienu baltvei- 

' džių -namu. Sakoma, kad mačiu
sius tą šokį baltveidžius šiurpas 
kratės ilgus, ilgus metus, kai 
jie prisimindavo apie ji. Apal- 

. pusi ne viena baltveidė moteris, 
kuri per savo grįčios langą iš
vydusi raudonuosius karžygius.

Šokis pabaigtas. Indėnai su
grįžo Į savo palapines. Ryto

jaus dieną jie išsikraustė. Kar
tu su jais išvyko ir Medore 
Baubien, sūnūs francuzo- tėvo 
ir indėnės motinos, Princetono 
auklėtinis, pirmas miestelio 
trustisų tarybos narys ir šau
niausias kavalierius tuolaikinės 
Čikagos “sosaides” tarpe.

Spekuliacija žeme
Čikaga augo ne mėnesiais, ne 

savaitėmis, bet, galima sakyti, 
dienomis.

Dar 1727 metais Suvienytų 
Valstijų kongresas įgaliavo Illi
nois valstijos legislaiturą par
duoti žemę penkių mylių platu
mu abiem pusėm planuoto ka
nalo, kuris turėjo sujungti eže
rus su Mississippi upe, o ta 
upe — su Meksikos įlanka.

Kanalas’ Kokia ateitis! Mies
tas auga kaip grybai po lietaus. 
Vyrai, pirkim žemę Čikagoje ir 
apielinkėse! Ir prasidėjo pirki
mas.

Kokiu įšėlimu pirkta žemė, 
galima suprasti iš to, kad vien 
tik valdžios ofisas, atidarytas 
Čikagoje, 1835 metais pardavė 
370,000 akrų. Gi 1836 metais 
tas pats ofisas pardavė dar 
202,364 akrus. O kur privačių 
vertelgų apyvartos ?

žemės kainos kilo tartum pa
vasarį Lietuvos upėse vanduo. 
Ve pora pavyzdžių.

Pulkininkas Jean Baubien 
1933 metais mėgino parduoti 
katalikų organizuojamai para
pijai žemės plotą bažnyčiai už 
$200. Parapija nepriėmė pasiū
lymo — per brangus pasirodė 
ir nepatiko. Trys metai vėliau 
tas plotas parduota už $6,000. 
La Šalie gatvėje 1834 metais 
vienas žemės plotas parduota 
už $300, o 1836 metais už jį 
paimta $60,000!

i
Buvo ir tokių atsitikimų, kad 

tas pats plotas vieną dieną 
perėjo dvejas ar trejas rankas. 
Vertelgos darė negirdėtus iki 
tol pelnus.

Suprantama, kad pinigų už 
pirkinius niekas nemokėjo. Da
vei “ant rankos” kiek, ir par
davei kitam su pelnu. Ūkinin
kai mete žagres, advokatai už
dare tiesų knygas, amatninkai 
padėjo į šalį įnagius. Visi puo
lė spekuliuoti žeme ir pralobti 
per naktį.

Pirkta žemė ne tik Čikagoje. 
Ištisi miesteliai išpirkta tolokai 
nuo Čikagos. “Miesteliai”, žino
ma, buvo tik ant popieros. Ir 
kada, netrukus, burbulas spro-j 
go, tai pirmieji realestatininkai I 
kart kartėmis nerado nė vietų,

kurias buvo užpirkę: mat, kri
zini ištikus, reikėjo surašyti 
“stakas”, kad žinotumei, kur 
stovi, ką turi.

Giedra prieš audrą

Čikaga augo. Kovo 4 dieną 
1837 metų miestelis tapo jkor- 
poruotas kaip miestas — City. 
Ateitis išrodė šviesi.

O jau gegužės mėnesį, tų pa
čių metų, pasirodė pirmi ženk
lai busimo krizio. Burbulas 
sprogo. Kilo bankinė panika. 
Pinigai išnyko iš marketo. žmo
nės, kurie vakar skaitės tur
čiai, šiandie pasijuto be skati
ko. Pasirodė tikėtai pirklybai 
varyti tokiais užrašais: “Geras 
musų krautuvėje už 10 centų” 
arba “Geras stikleliui išmesti”.

Liovėsi kalbos ir apie kanalo 
kasimą. Biznieriai dėjo pastan
gas nepaleisti vos įkorporuotą 
“miestą” — city bankrotui,

šaukdami: “Gelbėkim jauno 
miesto garbę!”

Ilgiau kaip tris metus siautė 
krizis. —čikiagi«tis.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

LARVEXapsaugo nuo kandžių drabužius...
Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems ‘ plauja- 
miems vilnoniams.

PUIKUS RUDENINIS BALIUS
Rengia

Draugystė Apšvietimo Brolių

Subatoje, Rugsėjo (Sept.) 28, 1929
M. Meldažio Svetainėje,

2242-44 W. 23rd PI.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c ypatai

Sėdėk priekinėj vietoj ir užgirsk 
“World Series” su Nauju Crosley Setu

Pilnai Įrengtas
Bridgeporto Liet. Politikos ir Pašelpos Kliubo

VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS
Įvyks

Subatoj, Rugsėjo (Sept.) 28 d., 1929 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St.
Gerbiami draugai malonėkite j savo Kliubo vakarienę visi atsilankyti, 

kadangi nuo musų visų pareina Kliubo pasisekimas.
Pradžia 8 v. v. Įžanga $1.00. Su Pagarba, KOMITETAS.

4

Maloni, Nauja Oda!
Litiosa nuo visų žaizdų, spuogų, 
eczeiną, šlakų, juodųjų, raukšlių ir 
senatvės linijų po akimis. Musų 
garsus institutas suteiks jums pas
tebėtinai naują ir sveiką odą j 50 
minučių gydymo, be skausmo, pei-1 
lio ar sugaišimo laiko. Jus gausite 
naują švelnią odą, sveiką ir ruža- 
vą pilname puikume. Garsus speci
alistai odos ligų gydys jus. Raupų 
ženklai ir randai pašalinami natiju 
metodu. žvairos akys atitaisomos 
i 3 MINUTES. Visas darbas ant 
veido ir odos kad padaryti jus jau
nu ir gražiu. Pasitarimai DYKAI. 
Kainos žemos. Valandos 9 ryto 
iki 6:30 vakare. Nedėliomis 10 
iki 12.

$97.75

American Institute
720 State Lake Bldg. .190 North State St.
Telefonu STATE 5156 Chicago, III.

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete
Pirkit dabar dėl 

tuojautinio pri
statymo 

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
j savaitę

1 metų dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

LIPSKYSMUSICvRADIŪ STORE
“THE HOUSE OR SERVICE”

4916 West 14th Street 
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

ATDARA VAKARAIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

arti 22nd St. Rytinėj gatvės pusėj

6 colių apron (sinka tiktai) $23.00.

Graži apron prausykla pilnai $9.50.

LEVY & CO

ri >/■

Musų South Chicago skyrius randasi 
9300 Commercial Avė.

' Tel. Saginaw 4847

COMP

IVI

Tai yra Paskutinis Pašaukimas!
BET — jus vis dar turite laiko įsivesti šilumą į savo namus pirm ateis 
šaltas oras. Leiskite mums pasiųsti savo inžinierius ir jie apskaičiuos 
jums dykai, be jokių pareigų iš jūsų pusės. Jums nėra reikalo duoti 
jam biznį, jei to nenorite. Jeigu gi suinteresuoja jus, jus galite susi
tarti su juo ir mes garantuosime jums, kad šiluma bus įvesta bėgyje 
vienos savaitės ar dešimties dienų. Kai dėl pinigų, tai mes nereikalau
jame, kad jus už viską mokėtumėt cash. Įmokėkite kiek jus galite, o 
likusius išmokėsite lengvais mėnesiniais išmokėjimais.
Taigi nebeabejokit ilgiau. Pašaukite mus telefonu, arba patys ateikite 
į musų sankrovą ir Įneš parodysime jums, kaip lengvai jus galite įsive
sti šilumą į savo namus be sutrukdymo kitų kasdieninių reikalų.

Mes esame liberališkiausia kompanija Chicagoje.
Jeigu jus negalėtumėt užsimokėti į laiką, mes mielai 
palauksime mėnesį ir kitą, kad pagelbėti jums.
Jeigu jus esate sugabus žmogus ir galite valdyti įran
kius, musų inžinierystės departamentas prirengs aiš
kius pienus ir parodys kaip jus patys galite susivesti 
šilumą ir nemažai pinigų sutaupinti. Mes taipjau 
visiškai dykai paskolinsime reikalingus darbo atliki
mui įrankius.

Mes taipjau turime pilną pasirinkimą plumbingo 
reikmenų už labai žemas kainas. Ateikite ir pama
tykite mus, pirm negu pirksite kur kitur. Jums tai 
užsimokės. c v

48 colių geležinė enameliuota apron virtuvės sinka 
su

Musų inžinierystės departamentas dabar prirengė 
pieną, sulig kurio mes galime parduoti visą reika
lingą medžiagą dėl 4 kambarių bungalow ir mau- 
dynės — 5 radiatoriai, viso už $275. Taipgi pašau- 
kitę mus ir pasinaudokite šiuo specialiu pasiulymu.
(Šis pasiūlymas yra geras tik iki Lapkričio 1 d.)

Musų obalsis bizny yra, kad kiekvieną prekę, kurią 
mes parduodame, jei pasirodytų nepatenkinanti, mes 
apmainysime dėl jus bėgyje penkių metų.
Mes turime specialę kainą šią savaitę ant šių plum
bingo fixturių: v

4!4 ar 5 pėdų maudynė pilnai $20.00.
Graži 42 colių geležinė enameliuota apron virtuvės 
sinkų su 6 colių nulenkta briauna (apron) (tiktai 
sinka) $18.00.

52 
su

colių geležinė enameliuota apron virtuvės sinka 
6 colių apron (sinka tiktai) $25.00.

Ir daug kitų dalykų, ant kurių mes galime sutaupinti 
jums pinigų. Kad gauti šias speciales kainas, jus 
turite atsinešti su savim ši apgarsinimų.

Kada jus nusitarsite ateiti ir pasimatyti su mumis, 
tai būtinai pasidairykite dėl tikro vardo ir vietos. 
Ant didžiųjų durų užrašas nusako:

2117 South State Street
Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėtomis iki 1 vai. p. p.

Mes turime salesmanus, kurie kalba lietuviškai Nesiduokite suklaidinti kitoms kompanijoms. Būtinai ateikite pas M. LEVY & COMPANY, kad 
gautis teisingą ir gerą patarnavimą.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ir samdytojams riestai
Valstybės advokatas, Swan- 

son, pradėjo tyrinėjimų Paving 
Contracitors Ass’n. Buvo pa
kviesti duoti laidymus keletas 
tos asociacijos viršininkų ir ke
letą jų samdinių. Nužiūrima, 
kad šios rųšies kontiįalktorių 
asociacija naudojusi neleistinas 
priemones bizniui ir pelnams 
daryti. Įdomu bus pamatyti, ar 
valdžia nubaus kų nors iš tų, 
kuliuos nužiūri esant kaltinin
kus.

(Mirė dar vienas poli
cininkas

15739 Onai Lipčienei 
25208—Veronikai Navikienei 
25211—Onai Sargunienei
15766—Magdalenai motinai 

Brazdeikienei
25219—Jonui A. Vaitulioniui 
15777—Liudvikui Juškai 
25213 Vincentai Petrauskaitei 
25214—Veronikai Juodelienei 
25215.—Vincentui Petrauskui 
25216 Magdalenai Merkusevi- 

čienei
25217—Jonui Zakarauskui 
25218—Onai Paulauskienei 
25220—Jurgiui Kazikaičiui 
25223—Barborai Benekienei 
25224—Pranciškui Giedraičiui 
25227—P. Mažunaičiui 
25228—Antanui Mažunaičiui 
56663—Kostantinui Lingis 
56665—Martinui Kavaliui 
25230—Domininkui Dargiui 
25233—Vincui Dukauskui

PRANEŠIMAI

25234—Antanui A. Antanavi
čiui

25236 Julijonui Norbutui 
25239 -Veronikai Girčienei 
25240—Elzbietai Kaktavičienei 
25241—Juozui K. Praniui 
56666—Onai Gulbinienei 
15801—Mortai Vaišvilienei 
23683—Barborai Mišeikytei 
23689—Onai Vasiliauskienei 
25222 Agotai Vebrienei 
25223—Onai Gumbrevičienei 
15796—Onai Zelbienei 
23687—Alenai Vengriutei 
15814—Johanai Žigulienei 
15821—Albert Pouly 
15808—Vincentui Daciului 
15816—Jevai Jakavičienei 
15825—Onai Dirdienei
15826 -Marijonai Petrauskienei 
15822—Vladislovui Kančiui

15811—Adelei Kairienei 
15806,—Onai Sakalauskienei 
15812—Onai Dantienei 
15813—Dorotai Mundryčiai 
15823—Julijonai Krasnickienei 
23690—Julijonai Petkunienei 
25227 Janieškai Muraskaus- 

kienei
25244—Marei jonai Duplienei

Graboriai /
Phone Boulevard 4139

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

25245—Uršulei Kužinauskienei 
25Ž50—Barborai Plonienei 
25251 Marijonai Kniazienei 
56671—Vandai Mižlaiškiutei i
15836—Aulelijaj Ivinskienei

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Imtinose su negrais, nariais 
Moorish Science Temple orga
nizacijos, vienas policininkas 
krito vietoj. Buvo sužeistas ir 
policininkas Jesse 1). llults. Šis 
pastarasis taipgi mirė.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

ŠIUOMI DUODU ŽINOTI VIETI
NIAMS LIETUVIMS,

Kad aš atpirkau siuvėjo šapą, buvo 
svetimtautis, o dabar lietuvis

2339 W. Marųuette Rd.
tarpe Western ir Claremont Avės 

SIUVU NAUJUS, VALAU SENUS, 
TAISAU KAILINIUS KOTUS, 

kaip moteriškus taip ir vyriškus. 
Kam reikalingas patarnavimas, mel
džiu nepamiršti. Darbas garantuo
tas. KAINOS NUPIGINTOS.
KRANK THE TAILOR, CLEANING 

AND DYEING 
2339 W Marąuette Rd.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduoles gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARI) STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tcl. Berwyn 1201

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
*^^**^*a^*w^**^*^x%^z^w^w**w***- %x**w***^*ww^www**w

Rez. 6600 South Artesian Aveoee 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonai Boulevard 1939

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-------

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rečiai

25200—Kazimierui Balsevičiui 
1—Jonui Kabošiui 
3 Mykolui Liepai 
9—Teklei Vaitkevičienei

10—Onai Žutautaitei
2 Marijonai Srogienei

56659 Jonui Griciui
15772 Liudai Mazurevičienei

15771—Benediktui Bružui 
15761—Mikolinai Giedraitienei 
15780—Onai Šimkienei

Bridgeporte. S. L. A. 36 kuopa 
rengia iškilmingą vakarienę, sekma
dienio vakare, rugsėjo 29 dieną, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Kviečiame visus atsi
lankyti, bus skaniausi valgiai paga
minti ir linksmiausia muzika, kokia 
dar nėra buvusi ant Bridgeporto. 
Taipgi tą vakarą galite prisirašyti 
prie S. L. A.

Kviečia visus be skirtumo,
Komitetas.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pas. 
Kliubas rengia vakarienę su šokiais 
subatoj, rugsėjo 28 d., 8 v. v., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite j savo kliubo vakarienę 
atsilankyti, nes nuo mus visų parei
na kliubo pasisekimas Įžanga $1.

— Komitetas.

Pus - Balsio 
Systema

Užtikrinu, kad dabai* 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi j 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
>3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115
----------------------------- , ..............

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. I). LACHAVICZ

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
lomas 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 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579. Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

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

valandai po pietų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPEOIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

—i-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonai! Ganai 1464

35217—Magdalenai Žitkuvienei 
15778—Kazimierui Burskiui 
15781—Elžbietai Eidukaitei 
15783—Zofijai Muleronkienei
15781—Barborai Blaitedienei 

25219 -Adelei Mikalkdskailei 
23682—.Juozui Lekėčiui 
23(»79—S t epo 11 u i Kasiuliu i 
22759 Marei jonai Stauk ienei 
15776 Kamilijai Leveckienei 
15779 Augustui Jurgaičiui 
25221—Ig n u i Kas pa ra v i či u i 
25226—S t a i lislo v u i Kači u 1 i u i 
15791—Antanui Va i va da i 
1571M)—Jon u i Anusevičiui

Kurie padavėt aplikacijas dėl įs
tojimo j Chicagos Lietuvių Draugi
ją Savitarpinės Pašelpos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
vėliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu įstojimu. —X. Saikus, rast.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų ne
paprastas susrinkimas ivyks ketvir- 
tadenį, 3 d. spalių (October) 1929, 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
S. Halsted St, 7:30 vai. vakare, ant 
1 lubų. Būtinai dalyvaukite, nesuyra 
daug svarbių reikalų.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Specialistas gydymo chronifikų lr naujų Il
gu, Jei kiti nogalAjo jumis Iftgydytl. atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
l OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Aahland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.
1 "f..................................................- ...... — Bl. ■ ■« I ■■■■■ ■ ■ ----------

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

Tel. Lafayette 4148
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir ChirurgM

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovų.

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn AVenue
CHICAGO. ILL

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ t

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
, OPTOMETRISTAS

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Ave^ 

CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

j. R WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

d i namo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ukes.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė,* KjfirMs a

valgius. jų /
A.A. NORKUS, m

750 West
31st St.

Lietuvės Akušerės

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedeliomis nėra skirtų 

valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

Tel. Brunsvrick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS ‘
1579 Milwaukee Avė.

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

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

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589.

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

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

■H---------- 1-—---------------------------------------------------------- - 1 1 - .............

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

T a. slakiT 
ADVOKATAS

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

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Ulinojuįc. Jau 8 metai kaip 

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

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

ki , ■ ... ■ .......... /

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E RK A

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290 x

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst VV’ashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums: jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pajrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų ku- I 
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
mm 10 v. rvtn iki 1 v. no nintii

WILLIAM WINDSOR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 26 dieną, 6 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Ameri
koje^ West Virginia. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Barborą ir 3 vaikus — Joną 17 
metų, Oną 14 metų ir Edwar- 
dą ’12 metų. Moteris Barbora 
paeina iš Lietuvos, Bytogalos 
kaimo, Girdiškių parapijos, 
Kaltinėnų valsč. — moteries po 
tėvais pavardė Barbora Sun- 
gailaitė. Kūnas pašarvotas 
randasi namuose 3627 S. Hal- 
sted St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 28 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų j kapines.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Vaikai.

Todelgi, aš pati nuo savęs 
kviečiu savo gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti mano 
vyro laidotuvėse. Reikale in
formacijų laidotuvių kreipkitės 
asmeniškai arba telefonu Yards 
4937.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį , visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Barbora Whtdsor

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

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

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soath Wallaee Street

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį •

DILHERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo lt—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3118 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 yal, 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 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 8:30 vai.

' vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 
Phune Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tcl. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos!
Lietuvių

Sulaikykit laikro 
džius 1 valanda

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį, tiksliau pasakius, an
trą valandą sekmadienio rytą, 
chicagiečių laikrodžiai .turi bū
ti pavaryti vieną valandą at
gal, t. y. rodyklės pastatytos 
ant 1-mos valandos. Vadinama 
“daylight saving tirtie” 
baigs naktį iš subatos i 
madienj.

pasi
sek-

vą namą ir gyventi sau ramiai 
ir patogiai mokėdamas rendą.

O taupus šių namų savinin
kas gali dar greičiau namą iš
mokėti. Jis gali įsitaisyti sau 
gražius kambarius angliškame 
ir aukštame skiepe, o kitus du 
flatus išrenduoti.

Kuris tikrai mano pirkti sau 
namą, lai pirmiausiai apžiūri M. 
J. Kiro naujus namus Bridge
porte. Beveik galima tikrinti, 
kad jis apžiūrėjęs gerai namą 
ir išgirdęs visas smulkmenas, 
kaip tą namą galima nusipirkti, 
nebelauks nieko, bet tuoj in
vestuos savo pinigus ir bus lai
mingas visą savo amžių.

(Apg.)

Financial
Finansa {-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mCnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjuu perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.
---------O---------

ir

Bridgeportas (
■r tvi r...x< ajii-. <x*j j

CLASSIFIEŪ ftDS

Paskolos suteikiama 
į vien?, diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Help Wanted—Malė
^Darbininkų Reikia___

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

MaliEnergiški 
rasti proga 
pažongimui 
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 trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 

būdų juos parda-

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas
ryto iki 4 vai. po

dieną nuo 10 
pietų.

Vertelgų

iŠ

Business Chances
_______PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
automobilių taisimo šapa Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $300. Biznis išdirbtas 
per

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

liftus metus.
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

PARSIDUODA ineat market ir 
grosernė ant dviejų bizniavų gatvių, 
biznis cash, gera proga pasidaryti 
pinigų, parduosiu pigiai, arba mai
nysiu j 6 rūmų bungalovv, 2409 W. 
47 St.

O

MAINYSIU 3 lotus ant 2 flatų 
namo bizniavo arba rezidencijos na
mo, turi būti neprastoje 
Telj Grovehill 0184.

vietoje

nu bizniavi lotai išsimaino ant 
automobilio arba summer resorto j 
vvestus nuo Chicagos. Lotai randa
si Calumet City. AtsiŠaukit per laiš
ką arba ypatiškai pirmadieni ir 
antradienį po 5:30 vakarais. Joc 
Ballakas, 1432 S. 50th Ct., Cicero, 
III. Tel. Cicero 2262 J

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 
St., dar turi keletą gerų nau
jų mūrinių namų Bridgeporte. 
Dabar nusipirkęs žmogus čia 
sau namą, padarys pelningą in- 
vestmentą, nes namų kaina 
Bridgeporte kyla.

Tie žmonės, kurie jau turi 
nusipirkę nuo M. J. Kiro narna 
Bridgeporte, džiaugiasi. Ir yra 
ko džiaugtis, nes namų kaina 
šioje kolonijoje kyla.

Reikia dar pažymėti, kad ki
tur Chicagoj tokių gerų ir pri
einama kaina namų nėra, žmo
gus pirkdamas nuo M. J. Kiro 
namą, užmoka tik už lotą ir ki
tus įrengimus, o likusią dalį pi
nigų moka lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais — rendomis. Tai 
yra didelis palengvinimas namų 
pirkėjams. Jei kas turi susitau
pęs $1,500 ir įmokėjęs tuos pi
nigus, gali kraustytis į nuosa-

Educational Mes perkame real estate 
kontraktus

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl 
noveje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

DVI KNYGOS

Se

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmes
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu,už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, UI.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
Room 301

Rush and Ohio Sts

PARDAVIMUI Malt ir Hops san
krova, išdirbta per 10 metų. Geroj 
lietuvių apgyvento.]’ vietoj, 732 W. 
31st St. Te). Vietory 7313.

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

RETA PROGA, iš svarbios prie
žasties parduosiu bučernę ir gro- 
sernę. Išdirbtas biznis per ilgus 
metus ir geroj lietuvių apgyvento, 
kolionijoj. Šaukit Lafayette 0649.

PARDAVIMUI bučemė

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai,

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai,

Jbiidbvu bmumtn ir jums panešime springsais ir matrasu, $39.75. 7 
isiCTti abelna mokslą Savo buv) žy- L valKomoio kamb. setai $43. Kau-

’TATus.v™b"»n. tv±a‘ ,r rai visokio *<**<>• Dinc«e “etl,i ažu0‘ 
v,sese mokslo sakose aosu.viete. Iiniai sioo. $750 stark u ri ht pia.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokyto ias 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Karpenteriai ir Džiaberiai
Porčiai 

Garažai.
Remodeliavimas. — 

Saulės seklyčios. — 
Abelnas taisymas. 
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

al’

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.

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

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. .Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui.
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co.. 5201 W. Grarid Avė. Berkshire 
1321. M r. Bartunek.

$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

/
Zelvis Building Co

GENERAL1S 
Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senuti. Permuflnu i 
kita vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phono Vietory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WAU PAPER
Palnters Decoratorz

J. S. RAMANCIONIS. savlninkat 
8147 So. Halsted St.

T«l. Victorv 7261

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

Financial
Finansai-PaskoloN

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinitmi eau«it« 1 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampai Hermitam Avė.

nūs $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

-------- O---------- *

J.OVOS $2, Kėdės $1, Gaslnlai pečiai $5, 
Dreseriai, 2 šmotų miegamojo kambario se
tai. Kitehen kabinetai, Ice Bosini, Grindų 
lempos, Kaurai. Atdara utarninkais, 
vergais, subatomis.

GAUGER FURNITURE CO., 
541 East Glst St. 

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

ket-

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, du automobiliai labai pigiai, 
7148 S. Talman Avė. Tel. Hemlock 
7071 po 6 vai. vak.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NEDIDELIS grand pianas, $750 
vertes, kaip naujas, parsiduoda už 
priklausanti balansą $290. Atsišau
kite 6136 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
|-vftirwH Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles

La- 
nut

RETA PROGA
Aš paaukosiu savo neseno mode

lio 4 durų STUDEBAKER Sedaną. 
Važiavau tik kelis tūkstančius my
lių ir yra kaip dieną kai aš jį ga
vau. Originali balloon tairai kaip 
nauji, nėra nė įbrėžimo užbaigime 
ir motoras yra kuogeriausias. Ka
ras kainavo man $1,750 tik trumpą 
laiką atgal., Man reikia pinigų ir 
priimsiu tik $300. Namie visą die
ną nedėlioj, 3349 West Division St., 
Apt. 2.

O

REIKALINGAS siuvėjas abelnam 
kostumeriškam darbui. Mokančiam 
darbų pastovi vieta. 253 W. 63rd St. 
/ ------ o-------

PARDAVIMUI bučemė, moder
niškai jrengta, 2 ledų mašinos. Ly- 
sas 10 metų. Kaina prieinama, už 
pinigus ar mainymui į namą. Prie
žastis — partnerių nesutikimas, 3313 
W. G3rd St. Tel. Prospect 1161.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedęs, unijistas. 3523 
W. 13 PI. Rockvvell 4404.

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
ir vienas “pool table”, geras biznis 
3337 W. 22nd St.

■ Situation VVanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI grosemė ir smulk
menų krautuvė. Visa arba pusė. 
31 W. 159 St., Harvey, III.

SENYVA moteris nori gauti dar
bo prie mažos šeimynos prižiūrėti 
vaikus, 5614 S. Racine Avė., 3 lubos 
iš fronto.

Furnished Rooms

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė, biznis išdirbtas, biznis 
cash. Visi nauji fikčeriai ir kiti 
jtasymai, 11592 Lafayette Avė.

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildomas, prie mažos šeimynos, 6245 
So. Wood St. Republic 3816.

------ P------
—H—------------------------ ----------------------------------

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, šviesus, šiltas ir atskiras įėji
mas. 6635 So. Sacramento Avė.

-„o_

DIDELIS BARGENAS
Grosernė ir Lelicatessen su mū

riniu namu parsiduoda pigiai iš 
priežasties ligos. Parduosiu ar mai
nysiu. 2640 W. 47th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė lietuvių apielinkėj. Galima nu
pirkti už bargeno kainą. 1929 Pa- 
tomac Avė.

KAMBARYS ant rendos SU visais 
patogumais, prie mažos šeimynos. 
6111 So. Albany Avė. Prospect 10434

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, lietuvių, lenkų ir vokiečių ap
gyventa. šaukite Lafayette 7219.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino vienam arba dviem, su valgiu 
ar be valgio. Piję geros transporta- 
cijos su visais patogumais. 6451 S. 
May St.

PARDAVIMUI ice cream, kendžių 
ir school supply krautuvė, labai ge
roj vietoj, netoli mokyklų ir bažny
čios. 2640 VV. 6<1 St: Hemlock 7623.

IŠSINUOMOJA didelis, apšildo
mas kambarys ypatai, su valgio pa
gaminimu ar be. Randasi 6637 So. 
Rockvvęll St.

IŠSIRENDUOJA kambarys, garu 
šildomas, vienam vaikinui, be val
gio. 3237 Auburn Avė., 1-mas flatas.

RENDON frontinis kambarys vai
kinui arba merginai, apšildomas. 
3143 S. Lovve Avė. 1-mos lubos.

PASIRENDUOJA kambarys dęl 
vaikino prie pavienio — galima ir 
kuknę vartoti. Pijokų nenoriu — ne- 
atsišaukit. J. Arošiunas, 3623% So. 
Emerald Avė.

RENDON kambarys vaikinui, ap
šildomas ir patogus. Su valgiu ar 
be. Pirmos lubos. 7250 So. Wash- 
tenaw Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys, švie
sus, apšildomas, prie mažos šeimy
nos, be valgio. 6955 S. Rockw,ell St. 
2 lubos. Tel. Hemlock 9499.

DIDŽIAUSIS bargenas Chicagoj. 
Parsiduoda už pirmą pasiūlymą 54 
kambarių hotelis. Visi kambariai iš- 
furnišiuoti, su restoranu ir minkš
tų gėrimų įstaiga. Savininkas išva
žiuoja į Lictkivą. P. Gadeiko, 1606 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI. Turi būt parduota 
šį mėnesi. Pigiai parduosiu ant ro- 
kavimo stako arba viską kartu gro- 
šerne, gražiausioj vietoj ant Halsted 
St. Gražiausi krautuvė; yra laiko
ma Malt & Hops, cigaretai, fruktai, 
sausa mėsa, kendės, cigarai. Ateikit 
pamatyti. Renda pigi, lysas geras, 
garu šildoma, su pagyvenimu. Jei 
norite, su namu arba kartu ir ra
kandai ar be — kaip norite. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis tokia: 
išvažiuoju į Lietuvą apsigyventi ant 
visados. AtsiŠaukit: John I^egeiko, 
3340 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Bodlcvard 9619.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Buick 5 pas. sedan ..............
Buick Sedan-Standard, 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.
9330

RENDAI kambarys dėl vaikino, 
be valgio, su šiluma, prie mažos šei
mynos. 7030 S. Rackvvell 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.

For Rent

NAŠLĖ yra priversta paaukoti 
savo vėlaus modelio DODGE 4 du
rų Sedaną. Karas buvo storažiuj ke
letą mėnesių ir visai mažai varto
tas. Motoras, užbaigimas ir balloon 
tairai yra kuogeriausi. Aš neturiu 
kas važinėtųsi ir priimsiu tik $250. 
2538 North California Avė., Ist 
flat.

OAKLAND vėliausio modelio 4 
pasažierių Sedanas, kaip naujas. Tu
riu paaukoti, vartojau tik 3,000 my
lių. Visiškai nauji balloon tairai, 4 
ratų brėkiai. Reikia pinigų, $300 
paims jį. 3721 North Sawyer Avė., 
Apartment 2.

Partners Wanted ,
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i ra: 
kandų išdirbystės biznj. Turi būti 
su patyrimu ir mažu kapitalu. Box 
1125, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS partneris arba 
partnerka; su mažai pinigų galima 
įstoti į siuvėjų biznį. Biznis iš
dirbtas. Vienas negaliu apsidirbti, 
nes turi/u kitą biznį. Nemokanti iš
mokinsiu. Atsišaukite 23‘ij) West 
Marųuette Rd., tarpe Ciarcmont ir 
\Vestern Avė,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaičių dirbti 
paveikslų rėmų dirbtuvėj. * Virš 17 
metų, 1621 Walnut St,

ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 
pečium šildomas, boileris užsišildyti 
vandeniui, gražioje lietuvių apgyven
toje vietoje, 6628 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 40 ¥2 akrų farma, 
5 kambarių namas su staku, 65 my
lios nuo Chicagos. Kaina $2950.

CICERO, ofisas ant rendos, tinka
mas dėl daktaro arba advokato; la- 
biaus tiktų dėl lietuvio dentisto, nes 
Cicero nėra, ant kampo, virš aptie- 
kos, 4847 W. 14th St.

PARDAVIMUI 80 akrų, nėra 
bų, 65 mylios nuo Chicagos. 
na $1,700. Ir daug kitų.

S. CREGAR, 
Wheatfield, Ind.

trio-
Kai-

FLATAS RENDON — 8 šviesus 
kambariai, karštas vanduo, elektra, 
gazas. švarioj apielinkėj, 4624 So. 
California Avė.

PASIRENDUOJA ofisas, gera la
bai vieta dėl advokato arba Real 
Estate, 4146 Archer Avė. Tel. La
fayette 0057.

PARDAVIMUI arba mainymui 
gražiausia farma, su visais įtaisy
mais; ant upės kranto; cementinis 
kelias eina per vidurį farmos. Tin
kama dėl visokių biznių. Savininkas 
mainys ant namo arbo lotų. Perkant 
reikia įmokėti $1,000.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

PASIRENDUOJA 4 kambariai; 
elektra, gasas ir maudynės; renda 
nebrangi. 4415 S. Richmond St.

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą 120 akrų. Yra trobos, gyvuliai 
ir visos mašinos. Pigi kaina. At- 
sišaukit po 5 vai. vakare arba ne- 
dėlioj. 2554 W. 39th PI. Telefonas 
Lafayette 2594.

RENDON Englsh Basement Sto
ras, 3 ruimai. Tinka Real Estate, 
Beauty Shop, Barbernei, Laikrodi
ninkui arba kam kitam, $35 į mė
nesi. 2512 W. 69 St, Lafayette 5933.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

FARMA 380 akerių, daugumas gy
vulių. Pigiai pirksit. 80 akerių pir
mos klesos su gyvuliais, mažai įmo
kėti; 30 akerių, geri budinkai, 4 
karvės, pora arklių, arti miesto. Vi
sos šitos farmos geros.

P. SLAUZIS, 
2147 Webster Avė.

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
site pigiai. 1616 So. Halsted St

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI grosemė ir kavos 
sankrova. Turi būti parduota šią 
savaitę iš priežasties ligos. Peoples 
Coffee Store, 2507 W. 47th St. Tel. 
Virginia 2144,

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

NAUJA 6 kamb. modernišką bun
galovv, pastatyta ant 30 X125 loto. 
Randasi arti Marųuettei parko. Kai
na tik $8,850. įmokėti $1000.

RIZNIAVAS naujas muro namas, 
didelis Storas, 3 flatai ir 2 karų ga
ražas. Randasi 59 St., arti Western 
Avė. Priimsime į mainus jūsų seną 
namą arba lotus.

6 KAMB. moderniška bungalovv, 
pastatyta ant 33x125 loto. Randasi 
arti vienuolyno ir Manųuette parko. 
Mainysime į 2 flatų po 6 kamb., 
Marųuette apielinkėj.

2 FLATAI po 5 kamb., atskirai 
apšildomi, viškos, apdirbti porčiai, 
garažas ir kiti moderniški įrengi
mai. Randasi arti vienuolyno. Mai
nysime į bungalovv, cottage arba 
pigiai parduosime.

10 FLATŲ naujas kampinis na
mas, elektrikiniai šaldytuvai ir kiti 
moderniški įrengimai. Randasi Mar- 

Našlė priversta 
ma

AR JUS TURITE $42?
Tai pradės jus j kelią linkui įsi

gijimo restriktuotos vietos apart - 
mentams Chicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
per 6 metų laiką. Pasiūlymas išsi
baigia spalio 1 d. l>el vietos ra
šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tel. Randolph 5981

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

ųuette apielinkėj. 
pigiai parduoti arba mainys į 
žesnį seną namą.

GASOLINO stotis labai geroj 
toj prie krosingo dviejų karų 
jų, North West Side apielinkėj. Sa
vininkas priverstas skubiai parduo
ti. arba mainys j namą.

Taipgi turime keletą gerų mainų 
nuo bungalovv iki 50 flatų apart- 
mentinių namų ir lotų. Malonėkite 
kreiptis į musų įstaigą dėl plates
nių žinių kasdien arba nedėliomis.

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja angliška bungalow, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukcijos; 6 di
deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. j vidurmiestj; L C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren
čia. Tel. savininko Central 1520.

----------o---------
vie- 
lini-

žinių kasdien arba nedėliomis.
K. J. MACKE & CO.

(Mačiukas) 
2436 W. 59th St. 
Tel. Prospect 3140 

-0---- -

GERIAUSI ŠIŲ DIENŲ 
BARGENAI

PARDAVIMUI ar mainymui gerai 
atrodantis kampinis 3 aaigštų muro 
namas. Storas ir 5 flatai. Randasi 
ant gyvos biznio gatvės. Renduoja- 
si už $182 į mėnesį. Kaina $17,000, 
vertas $20,000. Reikia $3,000 pini
gais ir kitką priedo.

REIKALINGA bungalovv mainyti 
ant vieno augšto beveik naujo biz
niavo muro namo. Storas ir 5 kam
bariai su karšto vandenio šiluma 
ir kitais vėliausios mados paranka
mais.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavas lotas prie didelio 2500 sėdy
nių teatro. Vertas apie $5,000, sa
vininkas leis ir pigiau. Reikia 
$2,000 pinigais ir kitką 
turite? Siūlykite.

STEBĖTINA kaina 
nauja 5 kambarių muro 
aržuolo išbaigimas, pagal vėliausios 
mados; karšto vandenio šiluma, 
gražioj Marųuette parko apielinkėj, 
2 blokai nuo gatvekarių. Reikia 
$1,000 įmokėti, kitus kaip rendą. 
Kaina $7,000, verta $8,500. Naudo
kitės retai atsitinkančia proga.

REIKALINGAS 8 ar 10 flatų na
mas mainyti ant 2 bizniavų namų 
ir bizniavo loto.

Kreipkitės dieną ar Vakarais pas
JOSEPH YUS)HKEWirrZ 

3647 Archer Avė., Chicago, III.
Tel. Lafayette 4195

Reikia 
priedo. Ką

parsiduoda 
bungalovv;

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, 
2 metų senumo. Ęxtra maudynė. luo
tas 30x200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30x12. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. lengvi išmokėjimai. Tele- 
fonuokit Prospect 3131.

PUIKUS BARGENAI 
LAUKIA JŪSŲ — 

ATVAŽIUOKITE IR PA
MATYKITE JUOS

Pardavimui 2 aukštų nau- 
moderniški mūriniai na- 

2 flatai po 5 kamba-
ji 
mai, ! 
rius gyvenimai," su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesi vėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie 
namai randasi: prie 34th 
PI. ir Halsted St.—$10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
—$11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galit nu
sipirkti vienų iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PARSIDUODA du akeriai žemes 
su nauju mūriniu namu, modemiškai 
įrengtų, arba mainysiu ant farmos, 
neskiriant steito.

79th ir Archer Avė.
3 blokai šiaurėn, ant Oakgrove Avė. 

Justice, III.
HENRY KUMPUS

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas po 4 kambarius, karštu vande
niu apšildomas, 4438 So. Francisco 
Avė.

PARDAVIMUI medinis bungalow, 
6 kambarių, furnasu šildomas. Gara
žas. Įmokėti $1,000. Likusius po 
$50 į mėnesį. 2343 W. 71st St. Tel. 
Hemlock 9781

GYVENKIT PATOGIAI
North Riversidėj. Rusė bloko nuo 
22 St. gatvekario. Naujos bungalovv, 
5 kambariai, apšildomi, geriausios 
konstrukcijos; mažas {mokėjimas ir 
lengvi išmokėjimai.

SWEC & HRUBY
N. W. kampas Harlem Avė. ir 

Riverside Drive
Tel. Riverside 6691

BUDAVOTOJAS paaukos biznio 
prapertę prie 1022 W. 51 St., 2 augŠ- 
tų namas, 3 flatai, 1 Storas, be to 
gretimai tuščias 25 pėdų lotas. Kai
na $9,000.

Tel. Boulcvard 5044

PARDAVIMUI' 6 30 pėdų lotai 
Kenneth Avė., prie 55 St. (pusiau- 
kely tarp Crovvford ir Cicero). Van
duo, Šalygatviai ir suros sudėti. 3i/{ 
bl. iki Archer gatvekario, parapiji
nės ir viešos mokyklos. Verti $1.000, 
paaukosiu už $650 kiekvieną. Taip
gi geras biznio kampas pigiai. W. 
A. Burgess, 5853 Kenmore Avė., tol. 
Longbeach 6848.

ATYDAI; bargenas, parduosiu bun
galovv Ciceroj, arti Western Electric 
Co. Mūrinė 6 kambarių ir 6 metų 
senumo, furnasu apšildoma, kaina 
$7300, $2,500 įmokėti, likusius ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišauk 

1427 W. 16th St. 
2-roš lubos iš fronto

PARDUOSIU labai pigiai 4 kam
barių namą. Platus lotas. 4527 So. 
Keeler Avė.

PARSIDUODA bizniavas namas 
su bizniu grosernės ir fruktų. 5 
kambarių pagyvenimas. 4426 So. 
Western avė. Savininkas 3818 So. 
Sacramento avė.

BRIGHTON PARK 
BARGENAS

2—4 KAMB. medinis na
mas, cementinis pamatas. 
Kaina $6,750.

2i—4 KAMB. mūrinis na
mas, tik užbaigtas. Augštos 
vertės kiekvienu žvilgsniu. 
$1,500 įmokėti. Likusius 
lengvais išmokėjimais.

4 ir 5 kamb. mūriniai bun- 
galows tik užbaigti. $1,000 
įmokėti, likusieji pagal su
tarimą.

RUBIN BROS HOME
BUILDERS,

4155 Archer Avė.
i




