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Deljko Vokiečių vyriausybė 
įteikėjioįLenkams

Varšavos laikraštis aiškina, busią dėl Mas
kvos spaudimo Berlynas pakeitęs savo 
nusistatymą Lenkams jų byloje su 
Lietuva.

VARŠAVA, rugp. 7.
“Kurjer Poranny” aiškina at
sitikimus, privedusius prie to, 
kad Vokietijos užsienio reika
lų ministerija įteikė Lenkijos 
pasiuntiniui Berlyne, Knoll’- 
jui, notų dėl lietuvių lenkų 
situacijos.

Pasak “Kurjer Poranny“, 
Anglijos pasiuntinys Rygoj 
gavęs iš savo vyriausybės in
strukcijų įspėti Lietuvos vy
riausybę, kad ji būtinai pildy
tų Tautų Sąjungos darybos 
rezoliucijų.

Panašų žingsnį padarius 
Francija, o paskui ir Vokie
tija. Vokiečių spauda ėmus 
plačiai rašyti apie tai, kad vo
kiečių pasiuntinys Moraht kon- 
feravęs Kaune su Voldemaru 
ir raginęs jj taikintis stl len
kais.

Pasiuntinio Morahto žings
nis ir vokiečių spaudos užimta 
pozicija padarius Lenkuose ge
riausio įspūdžio, bet lietuvių
spauda buvus be galo suerzin
ta, o Maskva irgi, baisiai susi
nervinus.

Tada staigiai į Berlyną at
vykęs sovietų užsienio reikalų 
subkomisaras Litvinov kartu 
su Vokietijos ambasadorium 
Maskvai, Brockdorffu, tuo tar
pu kai sovietų valdžios organas 
“Izviestija” ėmęs atakuoti Vo
kiečius: jis kaltinęs juos dėl 
išdavimo Rusų, dėl persimeti
mo į vakarų valstybių pusę ir 
dėl bandymo susibičiuliuoti su 
Lenkais ne tik Lietuvos inte
resų nenaudai, bet jau ir pa
čių Rusų, kurių reikalus Vo
kiečiai turį ginti atsitikimuo
se, koki pastaruoju laiku įvy
kę.

Tuomet Berlynas bandęs tam 
tikrais žingsniais užtrinti ne
malonų įspūdį Maskvai, kurį

Kanada nekaip nori 
Anglijos bedarbių
OTTAWA, Kanada, rugp. 7. 

— Kanada visai nesidžiaugia 
Anglijos valdžios sumanymu 
atsiųsti į dominiją 10,(MX) sa
vo bedarbių angliakasių.

Imigracijos deputatas Egan 
pareiškia, kad Kanados vy
riausybė nesiimsianti nekokios 
atsakomybės dėl to, jei atga
bentieji anglų bedarbių tūk
stančiai nesugebėsiu susirasti 
darbo Kanadoje, ir jų išlaiky
mu ji nesirūpinsianti.

Areštuoja tekstilės 
streiko pikietuo- 

tojus
FALL llIVER, Mass., rugp. 

7. — Policija išvaikė apie tris 
šimtus American Printing 
kompanijos tekstilės įmonės 
streikininkų, vyrų ir moterų, 
pikietavusių įmonę. Devyni pi- 
kietininkai buvo areštuoti.

Vakar buvo areštuoti vienuo
lika streikininkų, vyrų ir mo
terų.

Tos kompanijos įmonėj 
streikuoja apie 900 darbinin
kų ir darbininkių.

ambasadorius Moraht jai pa
daręs savo patarimais Volde
marui. Vokiečių užsienio de
partamento valdininkas matę
sis su Ix)nkų pasiuntiniu 
Knoll’iu ir turėjęs su juo be
spalvį pasikalbėjimą, kurio 
tikslas buvęs patenkinti Mas
kvą, nepakenkiant tačiau Vo
kiečių politikai su vakarų val
stybėmis. Tasai valdininkas 
pranešęs apie tai užsienio, iš
skiriant lenkų, spaudos atsto
vams, pasikviestiems į užsie
nio reikalų ministerijų.

Po to tuojau neoficialinė 
spauda, su Union Telegraphu 
priešaky, pradėjus veikti — 
ciniškai skelbti inspiruotus 

pranešimus apie lenkų kariuo
menės būrimų į Lietuvos pa
sienį ir apie karingus Pilsud
skio planus.

Jei galėję dar būti bet ku
rių abejojimų, kad Vokiečiai 
savo notų pasiuntę Lenkijai ne 
Maskvos verčiami, sako “Kur
jer Poranny’’, tai tuos abejo-
jimus išsklaidęs Diplomatische 
Correspondenzblatt, oficialinis 

Vokiečių užsienio reikalų mi
nisterijos organas, kuris pa
skelbęs, jogei Morahto obser- 
vavijos Kaune buvę padarytos 
draugingoj dvasioj, o todėl 
Maskvos įtarimai esą visai* be 
pamato: Vokiečiai nesidavę 
įtraukti j bendrų vakarų val
stybių akciją, bet tolygias ob- 
servacijas darę ir Varšavoje.

Kadangi toks pareiškimas 
vis tik Maskvos nepatenkinęs, 
tai Diplomatische Correspon
denzblatt vėl pareiškęs, jogei 
Vokiečiai palankiai žiūrį į 
Voldemaro atsisakymą pildyti 
tarimų Vilniaus klausimu.

Dabar, baigia Kurjer Poran
ny, reikią laukti, kų vakarų 
Europa pasakys Vokiečiams 
dėl jų tokio elgesio.

Kareivių durtuvai 
prieš mokinius

LONDONAS, rugp. 7. — 
Daily Mail gauta iš Bombė
jaus telegrama sako, kad Ban- 
galore, Indijoj, kilę mokyklų 
mokinių neramumai, kuriems 
patrempti vyriausybė pavarto
jus kareivius su durtuvais.

Pirmiausiai mokiniai sustrei
kavę dėl pašalinimo dievo Ga
nės paveikslo. Paveikslas bu
vęs pagaliau atsteigtas, bet 
mokiniai tęsė streiką toliau, 
reikalaudami, kad Initų palei
sti kai kurie jų draugai, ku
rie buvo streiko metu areš
tuoti. Savo reikalavimams pa
remti, jie padarę demonstra
ciją gatvėmis ir atžygiavę ties 
minist. rūmais, keliant trukšmą.

Ministeris pasišaukęs karei
vius, kurie durtuvais puolė 
mokinius, be to dar kai kurie 
kareiviai šovę. Keliolika mo
kinių buvę skaudžiai sužeisti 
ir nugabenti į ligoninę.

Vietos laikraščiai, kurie bu
vę aprašę tuos įvykius, tapę 
vyriausybės konfiskuoti.

CHAMPAIGN, III., gaisras 
sunaikino Grain & Milling kom
panijos malimą, padaręs $30,- 
000 nuostolių.

Socialistų Interna
cionalas reikalauja 
evakuoti Pareinį

PARYŽIUS, rugp. 7.
Tarptautinis socialistų kon
gresas, kuris dabar laikomas 
Belgų sostinėj Briusely, kaip 
vienu balsu reikalauja, kad 
santarvininkų okupuotas Reino 
kraštas butų tuojau evakuo
tas be jokių sąlygų.

Vokiečių delegatas Dr. Ru- 
dolf Rreitscheid, socialdemo
kratų partijos vadas reichsta
ge, savo kalboj aštriai pasmer
kė vokiečių įsiveržimų į Bel
giją 1914 metais. Tas įsiver
žimas, sakė kalbėtojas, buvęs 
ne tik svetimų teritorijų ne- 
liečiamybės patrempimas, bet 
ir nusikaltimas tarptautinei 
dorovei. Tikram Fhmcijos ir 
Vokietijos susiartinimui, kaip 
pamatui Europos ir viso pa
saulio taikai, trukdanti Beino 
krašto okupacija, kuri esanti 
kaip durklas, įsmeigtas į Eu
ropos šonų.

Leon Blum, Franci jos socia
listų vadas, pasakė, kad visi 
socialistai esą priešingi karo 
okupacijoms, kaip barbarizmo 
iekanoms. Jis taipjau reikala

vo, kad Beino kraštas butų 
tuojau evakuotas, bet kad dar 
nitų padaryta tarptautinė ir 
jendra Francijos-Vokietijos sie
nos inspekcija, kuri paskubin
tų valstybių nusiginklavimo
eikalą.

Audra Vokietijoje
lamberge ir kitur padarė mi- 

lionus dolerių žalos

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Šiaurinėse Vokietijos dalyse 
vakar siautė smarkiausi aud
ra su ledų kruša ir padarė mil
žiniškų nuostolių.

Bambergo apygardoj trauki
nių tarnyba sustojo ir tele
grafo bei telefono tarnyba nu
trukus. Bamberge beveik kiek
vienas namas gadintas. Pada
ryta žala siekia arti dviejų mi- 
lionų dolerių.

Netoli nuo Hamburgo buvo 
numestas j jūres naujas dide
lis aeroplanas. Jis buvo vos 
600 pėdų nuo krašto, lėčiau 
audra buvo taip smarki, kad 
pagalbos laivas kovojo dešim
tį valandų, kol pasiekė aero
planą ir išgelbėjo devynis jo 
įgulos žmones.

Šių dienų Metuzelis
Vienas kinietis švenčia 25C 
metų savo gimimo sukaktines

LONDONAS, rugp. 7. — Vie
nas North China Herald laik
raščio korespondentas prane

ša, kad Kinų miestely šang- 
čuane, Kalsieno krašte, gyve
nąs vienas kinietis, vardu Li 
čingjan, kuris šiomis dienomis 
šventęs savo 250-metin.es gi
mimo dienos sukaktines.

Tasai Li čingjan esąs mok
slo žmogus ir mėgiamiausias 
jo mokslas esanti botanika.

Kaip pats tas šių dienų Me
tuzelis pasakojąs, savo gyveni
me jis buvęs vedęs keturio- 
liką pačių. Paskutinioji, tai 
yra keturioliktoji jo žmona 
mirus prieš 130 metų, sulau
kusi 114 metų amžiaus.

WINSTON-SALEM, N. C., 
nutrukęs metodistų bažnyčios 
bokšte varpas užmušė skambi
nusį zakristijoną Georgeą Bla- 
kely.

(Atlantic and Pacific Photo]

Susikulusio dirižablio Italia komandomis Viglieri (kairėj) 
ir drąsus švedų lakūnas kap. Lundborg, kuris išgelbėjo gene
rolų Nobile atšiaurus vandenyno leduose.

Lenkų Pilsudskis 
rimtai sergąs

Septynių komitetas paimsiąs 
jo partijos vadovybę, paga
liau ir krašto valdžią

BERLYNAS, rugp. 7. — 
(Berlyniškio laikraščiio Vor- 
Avaerts korespondentas Varšu
voje praneša, kad maršalas 
Juozas Pilsudskis labai rimtai 
sergąs. Jį jau ilgesnį laiką kan
kinanti liga, vadinama arte- 
riosclerosis, dėl kurios lenkų 
diktatorius kartą jau turėjęs 
kraujo prašini ušimą, o dabar 
vėl pasirodę, kad jis sergąs 
dar daktarų vadinama liga ure- 
mia — tam tikru kraujo už-
nuodijimu.

Korespondentas sako, kad 
ryšy Sy Pilsudskio liga Varša
voje jau tapęs sudarytas ypa
tingas septynių narių politi
nis komitetas, kuris perim- 
siąs Pilsudskio partijos vado
vybę. Tas komitetas taip pat 
perimsiąs ir Lenkijos valdžią, 
kai tik Pilsudskis oficialiai pa
sitrauksiąs iš valdžios.

Lenkų policijos agento 
užmušimas

GARDINAS, rugp. 7. — Ko
munistų teroristai Gardine už
mušė vieną lenkų policijos 
agentą, Gerasimą Miriuką.

Miriuk buvo nekartą pasi
žymėjęs persekiojime komuni
stų Lenkijos rytų “kresuose”.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis pietų ir pie
tų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 89° F.

Šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 8:02. Mėnuo-teka 12:07 
ryto.

Zagrebe nužudytas 
serbų redaktorius

Jis inspiravęs nukovimą dvie
jų Kroatų vadų Jugoslavijos 
parlamentą

ZAGRERAS, Jugoslavija, rugp. 
7. — Andai viename restora
ne čia buvo sumuštas Vladi
miras Hristovič, serbų laikraš
čio Belgrade “Jedinstvo” re
daktorius, o kai paskui jis, po
licininko lydimas, grįžo namo 
iš ligoninės, kame jam buvo 
sutvarstytos žaizdos, vienas 
kroatas, geležinkelio darbinin
kas Josef Hunič, paleido į jį 
septynis šuvius ir Hristovič 
krito negyvas. Nelyčioms dar 
buvo pašauti Hristovičą lyde- 
jusis policininkas ir vienas pa
šalietis.

šovikas Hunič buvo suim
tas. Jis pasisakė, kad užmušęs 
Hristovičą dėl to, kad savo 
laikrašty jis vedęs aitrią kam
paniją prieš kroatų vadus ir 
inspiravęs nužudymą dviejų 
Kroatijos atstovų Jugoslavijos 
parlamente.

Iš tiesų, laikraštis “Jedin
stvo” gėlėtą dienų prieš įvy
kusį parlamente šaudymą ra
šė, kad ir Stefanas Badič, kro
atų valstiečių partijos vadas, 
ir Prebičevič, kroatų demokra
tas ir buvęs švietimo ministe
ris, turėtų būt užmušti dėl val
stybės labo.

Pritaria Nettuno sutarčiai•
BELGRADAN, Jugoslavija, 

rugp. 7. — Parlamento komi
sija priėmė Jugoslavijos-Itali- 
jos padarytą Nettune sutartį 
ir šią savaitę pasiūlys ją rati
fikuoti. Tąja sutartimi Jugo
slavija leidžia italams įsigyti 
žemės nuosavybių Dalmati- 
joje.

8 užmušti, 100 sužeistu 
traukiniams susikūlus

■ i.4............. —

MOUNDS, Ilk, rugp. 7. — 
Vakar netoli nuo Čia susimu
šė du greitieji Illinois Central 
traukiniai. Nelaimėje aštuoni 
žmonės buvo užmušti ir apie 
šimtas kitų sužeisti, kurių 
penkiasdešimt devyni buvo nu
gabenti j Cairo miesto ligo
nines.

Italijos submarinas 
paskendo kolizijoj 

su karo laivu
Kartu su submarinu nuėjo jū

rių dugnan 31 jo įgulos 
žmonių

ROMA rugp. 7. — Per lai
vyno manievrus Adrijos juroj, 
netoli nuo Rrioni salos, vakar 
Italų submarinas F-14 susidū
rė su karo laivu Giuseppe Mis- 
sori ir, smarkiai sužalotas, tuo
jau paskendo.

Submarine buvę viso trisde
šimt vienas įgulos žmogus, jų 
tarpi* du ofidierai ir dvide
šimt devyni jūreiviai.

Pranešimai sako, kad su nu
ėjusio dugnan, 130 pėdų gilu
mo, submarino žmonėmis jau 
tapęs įsteigtas susisiekimas ir 
daroma pastangų juos išgel
bėti.

Meksikos kunigai gi
nasi nekalti dėl Ob- 
regono nužudymo
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

7. — Vyskupas Miguel dela 
Morą paskelbė savo parašu pa
reiškimą, sakydamas, kad dėl 
išrinktojo prezidento Obregono 
nužudymo katalikų kunigija 
esanti visai nekalta. Kunigija, 
kaip kūnas, neatsakanti dėl to, 
kad vienas kunigas ir viena 
vienuolė esą įsimaišę į tą pik
tadarybę.

Savo pareiškime vyskupas 
Morą sako, kad seserų vienuo
lių perdėti ne, Concepcija A<ce- 
beda dela Llata, kuri prigun- 
dė jauną fanatiką Jose de Leofi 
Toralą nužudyti Obregoną, pa
ti esanti žinoma kaip nesvei
ko proto moteriškė ir jos šei
mynoj buvę keletas pamišimo 
atsitikimų.

Vatikanas baltina M e* 
ksikos katalikus

ROMA, Italija, rugp. 7. — 
Osservatore Romano, oficialis 
Vatikano organas, baltina Mek
sikos katalikus ir sako, kad 
Obregono nužudymas buvęs 
ne katalikų, bet kitų jo poli
tinių priešų suplanuotas. Po- 
b'URiai ObregoKo priešai tik 
savo įnagiu pavartoję jauną 
Jose de Leon Toralą, pusiau 
pamišusį kataliką ir dar ku
nigo giminaitį, idant atrodytų, 
kad išrinktąjį prezidentą nu
žudyti prigundę katalikai.

Rusų laivas^Krasin at
vyko j Norvegija

TROMSOE, Norvegija, rugp. 
7. — Vakar į Tromsoe atplau
kė ledų laužomasis rusų lai
vas Krasin, kuris išgelbėjo ke
letą sudužusio dirižablio Italia 
įgulos žmonių atšiaurės van
denyno leduose.

Papa dekoravo Nobile
ROMA, rugp. 7. — Papa Pi

jus priėmė audijencijon kuni
gą Fianfranceschi, kuris Kaip 
kapelionas dalyvavo gen. No
bile ekspedicijoje į žiemių aši
galį ir numetė ten papos duo
tą didelį ąžuolinį kryžių. Per 
kun. Fianfranceschi papa pa
siuntė generolui Nobile aukso 
medalį.

HAMMOND, Ind., buvo nu
šautas Bert Screnson, 22 m., 
kai ištrinkus ;iš kalėjimo Įjis 
bandė pasivogti automobilį pa
bėgti.

Lietuvos žinios.
IŠ VILNIJOS

Konfiskavimas

VILNIUS. — Prieš keletą 
dienų miesto storastijos įsaky
mu sukonfiskuota gudų laik
raštis “Sciach Pracy” Nr. 3 ir 
gudų Seimo atstovų praneši
mas ir biuletinis. Konfiskuota 
pasiremiant spaudos įstatymo 
I L

šlykštus “Slowo” puolimas 
prieš lietuvių skautus

Vilnius. — Išvykus pro de
markacinę liniją Nepriklauso- 
mon Lietuvon 40-čiai Vilniaus 
lietuvių skautų, kurie dalyvau
ja visos Lietuvos skautų 10 
metų veikimo sukaktuvėse, len
kų laikraštis “Slowo” pradėjo 
rašinėti šlykščių ir melagingų 
prasimanymų, buk Vilniaus lie
tuvių skautai dalyvaują gink
luotose Lietuvos skautų ma- 
nievruose. Tai melas ir pro
vokacija. Vilniaus lietuvių 
skautai išvyko į sukaktuvių 
iškilmes ir j bendrą ekskursi
ją, o ne j manievrus, kaip pra
simano dvarininkų organas.

[V. A.]
Prapuolė mergaitė

VILNIUS. — Iš Melagėnų 
praneša, kad nesenai prapuo
lusi vietine gyventoja 17 me
tų mergaitė Marija šulgaitė, 
kurios iki šiol niekur neaptik
ta.

Prapuolė iždinės valdininkas 
su 5006 zfotų

VILNIUS. — Prieš keletą 
dienų iždinės (Izba Skarbowa) 
valdininkas Jonas Wojciechow- 
ski’s paėmęs iš kasos virš 5000 
auksinų prapuolė be žinios. 
Policija veda tardymą, bet iki 
šiol dingusio valdininko nesu
rado.

Lietuviškų “bajorų” 
pretenzijos

KAUNAS. [LŽ]. — “Bajo
rų sąjunga”' šiomis dienomis 
pareiškė savo pretenzijas prie 
namo, Gedimino ir Nepriklau
somybės aikštės kertėje, ku
riame dabar yra Komendan
tūra.

Savo pretenzijas paremia 
tuo, kad tas namas prieš ka
rą priklausė “Dvorianskomu 
sobraniju”. Dabar, nesant jos, 
šis namas turįs pereiti dabar
tinės Lietuvos bajorų sąjungos 
nuosavybėn.

Trejetas metų atgal Lietu
vos savivaldybės buvo pareiš- 
kusios savo pretenzijas, tačiau 
dėl tuo metu nepalankių po
litinių savivaldybėms apystovų 
jų pastangos nuėjo niekais.

Uždaro, Panevėžio mo
kytojų seminariją

PANEVĖŽYS. — Nuo šių 
metų rudens uždaroma Pane
vėžio mokytojų seminarija. Į 
seminarijos rumus bus perkel
ta mergaičių gimnazija.

Pasikorė mergina
KANTERIŠKIUOSE, Klaipė

dos krašte, vieno ūkininko 30 
metų duktė dienos metu pa
sikorė daržinėj. Ji sirgusi pro
to nusilpimu. Toji liga atsi
radusi nesenai, suirus vestu
vėms.

metin.es
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PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

KimbaH Player Pianas, vertės 
$700, už $295.

Kimball Upright Pianas už $35.
Macey Kamp Grojiklis, naujas, 

vertes $900 už $895.
Gulbransen Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldwin vertės $650 

už $190.

RADIOS, RADIOS!

Radiola 28 su 104 Speakeriu 
vertės $575, — 12 tūbų elee
trie su viskuo $195.

Atvvater Kent 6 tūbų AC elee
trie su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC eleetrie 
$65.

Brunswick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150.

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunswick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
IX) $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
21 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavoiime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

] Porčius

Į | Namo pakėlimas

2] Cementinis pamatas 

Abelnas pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas
Vardas ...................................................

Adresas .................................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisai ir Vardai

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St.. Chicago, III.

Septyni Pasaulio Stebuklai [
■ v --^4- • . ■ n liaay

(Tęsinys)
Be Rodoso koloso, Graikijai 

priklausė dar vienas pasaulio 
“stebuklas”. Tai buvo Jupiterio 
Olimpiečio statula, iškalta žino
mojo Fidijaus. Ji yra švento
vėje Chronoso atkalnėje Alujo 
slėny. Šita šventovė buvo apie 
64 mtr. ilgio ir 32 mtr. pločio. 
Vidurinėje jos dalyje ir buvo 
pastatyta statula, vaizduojanti 
“dievų tėvų”, sėdintį soste. 
Statulos aukštis nuo galvos vir
šaus iki kojų buvo 13 mtr., o 
drauge su pamatu — 17 mtr., 
taip, kad anot senovės rašyto
jo Strabonu, “dievas negalėjo 
pasiekti iš vietos, nepakėlęs 
šventovės stogo.’’

Mačiusiųjų lindynių, milžiniš
ka statula iš arti atrodė dar 
didingesnė, negu buvo iš tikrų
jų, o kuo ilgiau į ją žiūrėję, 
tuo ji labiau augusi žiūrėtojų 
akyse... šiame nuostabiame kū
riny įžymaus vaizdakalio Fidi- 
jau genijus pranešė pats save. 
Ne veltui graikai, lenkdamiesi 
prieš stovylų, tardavosi esą 
prieš patį griausmų malšintoją.

Pats sostas, ant kurio sėdėjo 
dievo figūra, pasižymėjo nepa
prastu puikumu: tai buvo gra
žiausias suderinimas aukso, 
dramblio kaulo, juodojo medžio, 
brangiųjų akmenų ir iškalinėtų 
arba išrašinėtų spalvotų figūrų. 
Svarbiausia, pats dievas traukė 
žiūrėtojų dėmesį. Ant Jupite
rio galvos buvo aukso vaini
kas, dešinioji ranka laikė per
galėtojo statulą, padarytą iš 
dramblio kaulo ir aukso. Kai
rėj dievo rankoj buvo skipet-1 
ras, padirbtas iš kelių metalų, 
vainikuotas ereliu. Apsiaustas 
papuoštas fantazijomis augalų 
ir gyvulių gyvenimo, buvo auk
so taip, kaip ir apavas.

Svarbiausias statulos gražu
mas buvo veido gymyje: geru
mas, tėviškas nuoširdumas, su
mišęs su baisingu išdidumu, štai 
ką vaizdavo šie dieviškieji bruo
žai.

Deja, ir šitas brangus seno
vės dailės kūrinys, neišsiliko 
iki musų dienų,—ir mes apie 
jį galime spręsti tik iš aprašy
mų ir iš dalies iš vaizdų meda
liuose, arba iš nedidelių kopijų, 
išlikusių kai kur Europos mu
ziejuose.

Greta Fidijaus stovi ir kitas 
įžymus senovės graikų dailės 
meisteris Praksitelis. Jis tik 
tuo skyrėsi nuo Fidijaus, kad 
nesirūpino išreikšti dievišką 
galybę ir didybę nepaprastu di
dumu. Nuostabi formų gracija, 
—štai kas jam pirmaudavo. 
Praksitilo mokyklai, tarp kit
ko, priklauso vienas kūrinys iš 
septynių pasaulio “stebuklų”, 
—tai ciesoriaus Mavzolo antka
pis. Šis antkapis pastaytas Ga- 
likarnaše 335 m. pr. Kr., įsa
kius Mavzolo našlei Artemidai.

puoštas auksu, žalvarių, bran
giaisiais akmenimis, statulomis 
ir paveikslais, dirbtais geriau
sių dailininkų.

Dar lieka paminėti apie “ka
bančiuosius sodus” ir Aleksan
drijos žibintą.

“Kabančiuosius sodus” ilgai 
laikė buvus legendinės Semira- 
midos. Bet dabar sužinota, 
kad šitas dailus kalnas, apso
dintas eglėmis ir medžiais, bu
vo padirbtas įsakius Nabucho- 
donozorui, savo . žmonai, Midi
jos karalienei, kuri Babilonijos 
lygumose ilgėjosi savo gimtinės 
kalnų.

Pagaliau, paskutinis pasaulio 
“stebuklas“ buvo Aleksandrijos 
žibintas. Didelis ir masingas, 
apsuptas spirališkai einančių 
laiptų, 25 amžiui atgal, jis tar
navo “kelio žvaigžde jurinin
kams, rodydamas kelią jiems 
dieną durnais degančio žiburio 
viršūnėje naftos, o naktį ugni
mi labiau žibančia ir negęsta
ma, negu žvaigždės.”

Toki buvo senųjų amžių, pa
saulio “stebuklai”. Nepaisant 
milžiniškų musų technikos šuo
lių, daugeliu senovės “stebuk
lų” ligi šių laikų negali susi
lyginti šių dienų dailės kuri
niai. [“K-ra“].

—V. Kamštys.

(Pabaiga)

Anatomijos kvotimuose

Kur randasi taip vadinamas 
moters liemuo?

—I šį klausimą sunku atsa
kyti, ponas profesoriau. Vakar 
jų liemuo buvo vienur, ryt die
vas žino kur, poryt dar kitur, 
nes tai priguli nuo mados.

“Koks tai darbas” — bara 
ūkininkas berną: “tu su Baltru 
pradėjai kartu kasti, jo krūva 
didelė, o pas tave beveik ir ne
matyti.“ Z*

“Tai gal dėlto, kad pas ji 
duobė didesnė“, — teisinosi 
bernas.

Milwaukee, Wis.

nesuprantama, kam čia jie turi 
Susivienijime būti. Gerinus jau 
eiti į skelbiamą rojų ir ten sau 
laimingai galėtų gyventi.

—Naujas špykis.

Jis buvo kalvos atkalnėje, at
sisukusioje j jurą ant didelės 
keturkampės lygumos per 100 
mtr. iš kiekvienos pusės. Tro
besio pogrindis buvo panašus į 
šventovę (30x30) apsuptą 36 
kolonomis, žemiau, požeminiam 
kambary, buvo ciesoriaus kars
tas. Tarp kolonų stovėjo 36 
stovylos, vaizduojančios hero- 
pus ir hutus. Ties šiuo trobe
siu buvo piramidė, sustatyta iš 
24 eilių. Ant piramidės sto
vėjo marmurinės Mavzolo ir 
Artemidos stovylos. Kasinėda
mi Mavzolėjo griuvėsius rado 
Movzolo statulą, sumuštą į 57 
gabalus, bet taip dailiai sulip
dė, jog ji ir dabar (Britanijos 
muziejuje) atrodo kaip sveika. 
Rasta ir Artemidos statula, bu 
galvos. Galva susideda tik 
iš krūvos gabalų be formos.

Netoli Galikarnaso, Efese, 
buvo ir dar vienas iš septynių 
pasaulio “stebuklų“. Dianos 
šventove sudeginta kvailio Ge- 
rostrato, Aleksandro Makedo
niečio gimimo dieną, kuris no
rėjo tuo išgarsėti. Tai buvo ne
paprasto gražumo trobesys, pa-

S LA. 177 kuopoj musų ta- 
vorščiai per tūlą laiką šeiminin
kavo taip, kaip jiems patiko. 
Ir jie patys būdavo sako, kad 
su 177 kuopos nariais galį da
ryti ką nori. Girdi, kaip SLA. 
177 kuopos eiliniams nariams 
sakai, taip jie daro. Taigi mu
sų tavorščiai ir tolinus manė 
177 kuopoj sau šeimininkauti. 
Bet taip manydami jie apsiriko. 
Nes 177 kuopos eiliniai nariai 
parodė tavorščiams, kad reikia 
prisilaikyti ŠIA. konstitucijos 
ir SLA. Pildomosios Tarybos 
patvarkymų, o kitaip veikiant, 
tai visas veikimas pranyksta 
taip, kaip tas pavasarinis snie
gas.

Gegužės 6-tą, 177 kuopos mė
nesiniame susirinkime, nepa
garsintame per organą “Tėvy
nę” ir ne nepraneštame per at
virutes kuopos nariams, musų 
tavorščiai apsidairę, kad susi
rinkime eilinių narių mažai yra, 
pradėjo reikalauti ir įnešimus 
duoti, kad butų renkamas de
legatas j SLA. seimą. Išrinkę 
iš savo pusės delegatą, jie dėjo 
kuo daugiausia pastangų, kad 
jų išrinktas delegatas galėtų 
važiuoti į SLA. seimą. O 177 
kuopos eiliniai nariai pareiškė, 
kad tokiu budu išrinktas dele
gatas yra neteisėtas ir į SLA. 
seimą važiuoti negali, žinoma, 
eilinių narių pareiškimas išsi
pildė. 177 kuopos išrinktas ne
teisėtai delegatas į SLA. sei
mą važiuoti negalėjo. Dabar 
musų tavorščiai vaikščioja ran
kas nuleidę ir išrodo lyg žemes 
butų pardavę. Jie galvoja sau, 
kas atsitiko su 177 kuopos ei
liniais nariais, kad jau tavorš
čiai 177 kuopoj nebegali dau
giams šeimininkauti dėl savo 
naudos. O 177 kuopos susirin
kimai tankiauisą esti triukš
mingi, nes tavorščiai vis daro 
atakas prieš SLA. P. T. arba 
peikia konstituciją. Na, ir

Detroit, Mich.
Piliečių registracija

Visi piliečiai dabar privalo 
registruotis Mich. valstijoje, 
kad galėtų balsuoti. Valstijos 
įstatai reikalauja užsiregistravi
mo kas keturi metai, ir laikas 
paskirtas prezidento rinkimo 
metu. Dabar praleidus progą, 
nė vienas negalės balsuoti rin
kimuose, kada bus nominuoja
ma kandidatai.

Galima dabar, bile dieną, 
Detroit’o gyventojams užsire
gistruoti miesto salėj (City 
Hali) nuo 8 vai. ryto net iki 9 
vai. vakaro. Registracijos bus 
priimamos iki rugp. (Aug.) 11- 
tos mietos salėj. Taipgi rugp. 
16-17 ir 18 d.d. bus galima re
gistruotis net iki 8 vai. vakarė 
savo apielinkėj (district). žino
ma, nereikėtų laukti paskutinių 
dienų.
Gyventojams Hamtrack’e ir 
Hihghland Park’ee ir kituose 
priemiesčiuose galima regis
truotis tų miestukų salėse (Ci
ty Hali).

Kiekvenas lietuvis ir lietuve, 
S. V. gimę arba gavę piliety
bės liudijimą— “antras popie- 
ras“ ir išgyvenę vienoj apielin
kėj (distriete) 20 dienų, gali 
registruotis, jeigu išgyvenę šioj 
valstijoj 6 mėnesius. Tą pilie
tybės pareigą turėtų neapleisti 
nė vienas lietuvis. Mes galim, 
kaipo šios šalies piliečiai, bal
suoti už ką mes norime. Bet 
jeigu nenorime būti priskaity- 
tais prie politiškų tinginių arba 
nesusipratėlių, tai mes turime 
registruotis ir neapsileisti bal
savimuose.

Ateivija visa, o ypatingai lie
tuviai, Detroito ir apielinkės

privalo lošti žymesnę rolę ša
lies politikoj, nes iš dabartinio 
stovio politikos esam priversti 
prisipažint, kad, kaipo grupė 
arba tauta, bendram politikos 
judėjime mes visai menką rolę! 
lošiam. Todėl pabuskim visi 
ir bukim politikoj lygus su ki
tais. Stengkimės tapti pilie
čiais ir pasiekę pilietybės galią' 
balsuokim už tuos, kurie, sulyg] 
musų nuomone, verti gauti mu
sų balsus.

—J. P. Uvick,
138 Cadillac Square.

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdruudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų MorgiČių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. KooHCTtlt 8500

Keistas klausimas

“Sakyk man tamsta, ar šia
me miestely yra gimęs koks 
nors didelis žmogus?“ — klau
sia keleivis viešbučio savinin
ko.

“Ne, .jnusų miestely, kiek ži
nau, gimsta tik maži vaikai.“

Su

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais
NBW YORK, ALBKRT RAULIN, 

HAMBURG, DBUTSCHLANDs 
RKSOLUTE, RKLIANGK,

• CLBVKLAND, 
WBBTPHALIA, THURING8A *

Puikus patarnavimas visose 
klesose

$onois new yor* /|| <KO IKI KAU
CIJŲ NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs V. S. Ilevenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago

Klozeto outfltaa patir
tai. 513.60. Pirkit euo 
musų olscllo kainomis. 
Namų apMidytno Įren
gimai parduodanti leng
vais limokdjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
490 Molwaiikee Avė., 

461 N. Halsted St.
Htymarkat 0075—0076

NURSES ŽINO, ir gydytojai skel
bia, kad nieko nėra geresnio už 
Bayer Aspirin nuo įvairių įvairiau
sių skausmų, bet tikrai žiūrėkit, kad 
butų tikros Bayer; tas vardas turi 
būt ant pekelio, ir ant kiekvieno tab
lete. Bayer yra tikros, ir žodis tik
ros, raudonai parašytas ant kiekvie
no bakselio. Jus nepadarysit klai
dos jei tik apžiurėsit ant bakselio:

firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

' Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

I negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg' 
1 zaininaviinas atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 

sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

>----- - ---------- . .............. ...... >J

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RGIČ1AMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

fDlNF Svarios, Grynos, Sveikos ’♦
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Bcauty” Dykai

Murina Co., Dpi. H. S.,9B.OhioSt.,Chicago ,

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymų, —• kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

9

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Apiplėšė einant i banką
Bandė nusižudyti

Darbo Dienos iškilmės
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20 centų iki $100 
ir $1 iki $1,000 vertės,
permainos įvyksta nuo 

1 d. Pradedant su rug- 
1 d., 1928 m. orinio paš-

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau
jienose”.

1 centas už 
du svarus.

pirmos kla- 
siunčiami ir 

turi “special 
mokesnį iš 15 centų

Užvakar liko automobilio su-' 
važinėtas Edward Callahan, 7| 
m., 632 W. 18 St. Vaikas va
kar pasimirė ligoninėj.

Mrs. Paulina Martinus,

Naujojo policijos komisionie- 
riaus Russell įsakymu vakar 
lapę Chicagoje uždaryta apie 
2,500 gembleriavimo urvų.

)

ood

£Made by

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame Riažiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Trečiadienis, rugp. 8, 1928

Nauji pašto mo 
kesniai

Nauji pašto mokesniai. Kon
greso užgirti, tapo įvesti nuo 
liepos 1 d. š. m.

Privatiškos atvirutės, ant 
kurių iki dabar reikėjo dėti už 
du centus ženklelį, dabar siun
čiamos už veną centą. Reikia 
šį faktą atsiminti.

Taip vadinamas dviejų cen
tų “patarnavimo mokesnis” už 
ketvirtos klasės siuntinius yra 
užbaigtas kaipo patarnavimo 
mokesnis, bet dalinai laikomas 
pridedant du centus prie pirmo 
svaro mokesnio pirmose trijo
se juostose (zones), ir vieną 
centą prie pirmo svaro mokes
nio kitose juostose.

Nauji siuntinių mokesniai se-

/%!!!/>> Uždarė gembleriavimovHIvAbUS
ŽINIOS

Dar vienas butlegeris 
nušautas

Vaikas užmuštas 
automobilio

Naujienų

Vietinėj juostoj — 7 centai 
už pirmą svarą; 
kiekvienus kitus

Juostose 1 ir 2 — 8 centai 
už pirmą 
kiekviena

svarą; 1 centas už 
kitą svarą.

Juostoj 3 — 8 centai už pir
mą svarą; 2 centai už kiekvie
ną kitą svarą.

Juostoj 4 — 8 centai už pir
mą svarą; 4 centai už kiekvie
na kita svarą.

Juostoj 5 — 9 centai už pir
mą svarą; 6 centai už kiekvie
na kita švara.

Juostoj 6 — 10 centų už pir
mą svarą; 8 centai už kiekvie
na kita švara.

Juostoj 7 — 12 centų už pir
mą svarą; 10 centų už kiekvie
na kita švara.

Juostoj 8 — 13 centų už pir
mą svarą; 12 centų už kiekvie
na kita švara.

Specialis mokesnis įvestas 
knygynų knygoms, neturint ap
garsinimų apart pranešimų apie 
knygas, kurios knygos knygy
nų siunčiamos skaitytojams ir 
skaitytojų sugrąžinamos kny
gynams. Mokesnis yra trys cen
tai už pirmą svarą ir trys cen
tai už kiekvieną kitą svarą pir
moj, antroj ir trečioj juostoj 
arba valstijoj, iš 
ma.

Siuntiniai apart 
sės bus greitai 
perduoti, jeigu 
delivery
už siuntinį iki dviejų svarų, 25 
centus už siuntinį sveriant dau
ginus dviejų svarų, bet nesve- 
riant 10 svarų, ir 35 centus už 
siuntinius sveriant dauginus 10 
svarų.

Mažiausias i 
mokesnis, apart
pašto ženklo, yra 15 centų 
$50 vertės 
vertės 

Tos 
liepos 
piučio
to mokesnis bus 5 centai, o nei 
10 centų, kaip buvo, už pirmą 
unciją, ir 10 centų už kiekvie
ną unciją po tam. Galima siųs
ti visokius siuntinius oriniu 
paštu, tik ne daiktus, kurie ga
li sušalti — ir ne tur sverti virš 
50 svarų.

Siunčiant oriniu pačtu reikia 
žemiaus krasos ženklelio pažy
mėti: “via air mail”. Galima 
orinius siuntinius užregistruoti.

[FLISJ. I

Vou SAS' S'OL) 1 
KKJOv) VJHO SlGMED 
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Eddie (Dibble) Davis, 26 m., 
buvęs vagilius, bet pastaruoju 
laiku užsiėmęs vien butlegerys- 
te, liko nušautas Village Inn 
karčiamos, 736 S. Paulina St., 
tarpdury. Jis apie 1 vai. nak
ties pasibarškino į karčiamos 
duris ir bartenderis jį įleido. 
Einant per duris prie jo prišo
ko trys vyrukai ir paleido še
šis šuvius. Bartenderis tik už 
penkių valandų pašaukė polici
ją, nes jis negalėjęs nusispręs- 
ti, ar šaukti policiją, ar Davis 
lavoną išvilkti elėn ir ten jį pa
mesti.

Policija mano, kad jį nušauta 
ne dėl butlegerystės, bet vei
kiausia buvusio jo pačios mei
lužio pasamdytų gangsterių.

2H 
m., 307 N- Crawford Avė., ban
dė pati nusitroškinti gasu ir 
nutroškinti saVo trijų metų 
dukterj. 'lai ji bandė padary- 

£. Ilintz namuose 1325 S. 
Avė., Cicero, kur ji dirbo57

už tarnaitę. Parėjęs namo šei
mininkas pajuto gasą, įsilau
žė Martinienės kambarin, ir 
rado ją ir dukterį jau prisvai- 
gusius nuo gaso. Tečiaus sku
biai nuvežus j pavieto ligo
ninę, pasisekė abi atgaivinti 
ir jos pasveiks.

Bankierius Schmidt — 
miesto kontrolierius

Chicago turi virš 3,000,- 
000 gyventojų

Cenzo biuras Washingtone 
paskelbė, kad oficialiom apskai
tymu Chicago pereitą liepos 1 d. 
turėjo 3,056,000 gyventojų. 
Per paskutinius 8 metus, t. y. 
nuo 1920 m., kada daryta pa
skutinį cenzą, Chicago paaugo 
351,295 gyventojais.

Chicagos augimas 
paprastas. Dar nė i 
nėra, kaip Chicago 
kaimelis. 1830 m. 
miesteliu ir turėjo 
tojų. 1833 m. betgi 
inkorporuota kaipo 
1850 m. turėjo jau 
ventoj us.

1870 m. Chicago 
298,977 gyventojus;

Mayoras Thompsonas vakar 
paskyrė bankierių ir viešųjų 
darbų tarybos vice-pirmininką 
George K. Schmidt miesto kon
trolierium, vieton rezignavusio 
Charles C. Fitzmorris.

Schmidt naująją vietą užims 
rugsėjo 1 d.

: buvo ne- 
šimto metų 
skaitėsi tik 
ji skaitėsi 
100 gyven- 

jau buvo 
miestas ir 
29,963 gy-

turėjo jau 
1880 m.

— 503,185 g.; 1890 — 1,099,- 
850; o 1910 m. — 2,185,283 
gyventojus. Nė vienas kitas 
miestas pasauly nėra taip spar
čiai augęs gyventojų skaičiumi, 
kaip Chicago.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metug
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

*25 ceųtus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Hafeted St. Chicago, TU. 

Petternų Skyrius

TRA'TS

Plėšikai užpuolė Doris Isfort,1 
19 m., sekretorę P. J. Rubey 
cigarų kompanijos, 9023 Balti- 
more Avė., kai ji ėjo į Union 
State Bank ir atėmė iš jos 
$5,000 čekiais ir $20 pinigais. 
Plėšikai po to kiek pabėgėję 
susistabdė automobilių, išmetė. 
lauk savininką ir patys susėdę ( 
į automobilių pabėgo. Plėšimas 
ištiko prie 95 ir Commercial 
gatvių.

Chicagos Darbo Federacijai 
paskelbė, kad rugsėjo 3 d. Dar-, 
bo diena bus apvaikščiota tam i 
tikromis iškilmėmis. Iškilmės , 
bus statione Grant parke. Bus , 
labai įvairus programas, susi
dedantis iš cirko ir akrobati
kos aktų, t taipjau polo lošis 
automobiliais ir kitų nepapras- 
tų įvairenybių.

Be to iškilmėse kalbės Amo-; 
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas William Green.

Gražuolių
KONTESTAS

Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mų kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug
pjūčio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė,'$50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”.

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

aukštumas

kur gimus

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

He Gives Himself Away

OOOH, VM A 
SVJEIL F1K I^OVO.

<S£,E, 1 MEVEU
■IHOUGHf SHE'D 

out.’

iv.*l

Piknikas
Bus

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, III

Gražuolės
Siuskit savo paveik 

lūs ir aplikaciįas 
Nau jienu’ ’ Pikniko 

Komitetui!
Jau atsišaukė keletas gražių 

lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir 
miltinę proga gražioms lietuvai 
tems įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie 
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau 
jienų” Pikniko Komitetui

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

KRAFT'PHENIX 
CHEESE COMPANY

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apeavgoja 
ir Praiali- 
na Gerk

im. Skaa- 
dijimg ir 
Kosi] i m a.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

MQOR.ES
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PILSUDSKIO MAN1EVRAS

Lenkijos socialistų vadas Niedzialkovskis rašo par
tijos organe “Robotnik”, kad maršalo Pilsudskio kelia
mas triukšmas prieš Lietuvą tai tik gudrus manievras, 
kurio tikslas — nukreipti lenkų visuomenės dėmesį nuo 
jo nepasisekimų vidaus politikoje. Lenkijos socialistai 
spėja, kad Pilsudskis rengiasi ne prie puolimo Lietuvos, 
bet prie naujo perversmo valstybėje: mobilizuodamas 
legionierius ir koncentruodamas strategiškuose punk
tuose reguliarę kariuomenę, maršalas ruošiąs ginkluo
tą jėgą prieš opozicines partijas, jeigu jos drįstų pasi
priešinti jo užmačioms.

Labai galimas daiktas, kad tokie ir yra Pilsudskio 
planai. Užpulti Lietuvą jisai kažin ar turėtų drąsos, nes 
karas su Lietuva gali iššaukti pavojingų ir pačiai Len
kijai komplikacijų. Diktatoriai visuomet daug labiau 
mėgsta kariaut su beginkliais savo tautos žmonėmis, 
negu su kitų tautų armijomis. Bet jię nuolatos rėkia 
apie pavojų, grasinantį tautai iš oro. Jeigu tokio pa
vojaus nesimato, tai diktatoriai tyčia pradeda kivirčus 
su kokia nors šalim, idant paskui butų pagrindo žvan
ginti ginklais ir gąsdinti savo krašto žmones.

BRITANIJOS ANGLIAKASIAI IR KOMUNISTAI

Neperseniai visa bolševikiška ir bolševikuojanti 
spauda buvo pilna pasigyrimų menamais komunistų lai
mėjimais Britanijos angliakasių judėjime. Liepos mėne
sio antroje pusėje tečiaus Įvyko LJandudno mieste Bri- 

tanijos angliakasių suvažiavimas ir tenai pasirodė, kad 
tie komunistų “laimėjimai” tai išpustas burbulas.

Angliakasių suvažiavimas išnešė aštrų papeikimą 
Cook’ui už jo kairiasparnišką agitaciją (jisai daugiaus 
nebuvo išrinktas į mainierių federacijos valdybą) ir 
milžiniška dauguma balsų patvirtino Pildomosios Ta
rybos raportą. Už raportą paduota 620,000 balsų, o 
prieš — tik 8,000. Raportas griežtai pasmerkia komu
nistus ir vadinamąjį “mažumos judėjimą”.

LIETUVOS-LENKIJOS GINČAS GENEVOJE

Šio mėnesio 30 d. susirinks GeneVoje Tautų Sąjun
gos taryba, ir vyriausias klausimas sesijos dienotvar
kėje bus ginčas tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Tautų Sąjungos akimis žiūrint, tas ginčas dabar 
susiveda prie klausimo apie užmezgimą normalių san
tykių tarp minėtųjų dviejų valstybių. Pereitam gruo
džio mėnesyje p. Voldemaras Lietuvos valdžios *vardu 
davė Tautų Sąjungos tarybai žodį, kad Lietuva eis 
prie susitaikymo su Lenkija, bet iki šiol šituo reikalu 
nebuvo nieko padaryta, išimant keletą konferencijų 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos diplomatų, kurios nedavė 
jokių rezultatų.

Lietuvos valdžia ateinančioje Genevos sesijoje bus 
kaltinama dėl savo žodžio nepildymo. Kokio galima ti
kėtis Tautų Sąjungos nuosprendžio?

Deja, vargiai dar gali būt kokia nors abejonė, kad 
tas nuosprendis bus Lietuvai nepalankus. Kauno atsto
vai Genevoje bus priversti teisintis, ir jeigu jie norės 
išvengti pasmerkimo, tai turės pasižadėt, kad atidary
mas Lietuvos sienų lenkams bus įvykintas be jokio ati- 
dėliojimo. lt ii*!J1 Si#

Voldemaras iki šiol laikėsi tos pozicijos, kad taika 
su lenkais, neišsprendus Vilniaus klausimo, negalima. 
Bet Tautų Sąjungoje kažin ar rasis šiandie bent viena 
valstybė, kuri šitą jo poziciją paremtų. Jo, suprantama, 
nerems atžagareiviškos ir konservatyviškos valdžios — 
tokios, kaip Italijos arba Anglijos; bet ir neišrodo, kad 
ją remtų tos valdžios, kuriose turi stiprios įtakos socia
listai arba liberalai. Europos demokratinė spauda yra 
nusistačiusi prieš dabartinę Lietuvos valdžią^ Charak
teringa, kad Voldemaro poziciją santykiuose su Lenki
ja aštriai peikia net ir Vokietjos socialdemokratų laik
raščiai, nors vokiečiai anaiptol nėra1 draugai lenkams, 
o ypatingai Pilsudskiui.

Europos demokratija yra nepalanki Lietuvai dau
giausia dėlto, kad Lietuvoje tapo sugriauta demokrati
nė tvarka. Kai Grinius su Sleževičium stovėjo Lietuvos

Ui ai sakymo kalnai *
Chicagoja •—t paltu:

Metams------------ ---  - , $8.01
Pusei metų--------------- . 4.00
Trims mineriams ■ - -t 2.50
Dviem minesiam ------------ , 1.50
Vienam minėsi ui .75

Chicagoje per iineiiotojual
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Orderiu kartu su atsakymu.

valdžios priešakyje, tai visuomenė Europoje žiurėjo j 
Lietuvą visai kitaip!

Šitokioje keblioje padėtyje Lietuvai būnant, ji gali 
būt priversta galutinai atsižadėt savo teisių prie Vil
niaus. Vienintelė, nors ir labai silpna, viltis to išvengti 
gal butų, jeigu Lietuvos valdžia sutiktų Genevoje už- 
niegsti santykius su lenkais, bet reikalautų, kad ginčas 
dėl Vilniaus butų pavestas išspręsti Tarptautiniam Tei
singumo Tribunolui. Politikos priemonėmis Lietuva da
bar negali nugalėti Lenkiją, nes už lenkų nugaros stotu 
dauguma didžiųjų valstybių, o Lietuva jau visai netu
ri draugų pasaulyje. Tad nieko kito Lietuvai nebepasi- 
lieka, kaip eiti j teismą ir “provotis”! Teisme kartais ir 
silpnesnis laimi. 

f

Tarptautiniam Tribunole turi daug įtakos Jungti
nės Valstijos, nors jos Tautų Sąjuhgai nepriklauso. Gi 
Jungtinės Valstijos Lietuvai simpatizuoja, rodos, dau
giau, negu Lenkijai. z

Apžvalga
-

AGITUOJA Už SLA.
SKALDYMĄ

“Laisvėje”, liepos m. 21 d. 
tilpo tūlo Ne nario straipsnis 
po antgalviu “Jei SLA. Skiltų”. 
Jame pasakojama, kad dabarti
nė SLA. Pildomoji Taryba stu
mianti “pažangiečius” tprie ski
limo minties. O kas butų, jei
gu ta‘ skilimo mintis butų j- 
vykinta. Ne narys atsako, kad 
“progresyviai” laimėtų!

Straipsnio gale jau tiesiog 
agituojama už skilimą, nes jo 
autorius rašo:

“Prie dabartinės tvarkos 
SLA. skilimo mintis veikiai 
bręsta. Ar pažangiečiam 
tektų 12 ar 8 SLA. narių tu- 
kst., bet į 3-4 metus pažan
gieji pasiektų dabartinį SLA. 

’ narių skaičių. Atžagareiviai- 
fašistai smuktų. Mat, jiem 
gera didžiuotis, sėdėt, kuo
met kiti (pažangieji) pildė 
pasišalinusių SLA. narių vie
tas naujais nariais. Jei da
bartiniai SLA. centro darbi
ninkui (redaktoriai, sekreto- 

riai), imdami po $50 savaiti
nės algos, nesirūpina SLA. 
narių augimu, tai nukirtus

Rinkimai ir prohi- 
bicija

Prohibicija.— Demokratų nusi
statymas prohibicijos klausi
mu.—Kepublikonai. —Ar ga
lima įvykdyti prohtyiciją?— 
Kai kurie faktai apie prohi- 
biciją. — Kongreso nusista
tymas.— Ar galima atšaukti 
astuonioliktąjį amendmentą? 
—Sabath’o ir kitų sumany
mai. '

Prohibicija tapo įvesta prieš 
aštuonius metus, bet žmonės 
vis dar tebekalba apie ją. Ypač 
apie tai daug kalbama prezi
dento rinkimų metais. Tada, 
sako Bruce Bliven, mėgiamiau
sios pasikalbėjimo temos yra: 
“Ką darys politinės partijos su 
prohibicijos klausimu?” arba 
“Jeigu bus išrinktas ‘šlapias’ 
prezidentas, tai kokių permai
nų galima laukti?” Pasiginčiję 
apie tuos svarbius dalykus, 
žmonės, žinoma, neužmiršta 
viens antro paklausti, kiek rei
kia mokėti už butelį geros 
Scotch, kad nenusinuodyti.

Prohibicijos klausimas, tiesi} 
sakant, nesudaro kurių nors 
skirtumų tarp politinių parti
jų. Tiek demokratai, tiek re- 
publikonai savo eilėse turi ir 
“šlapių” ir “sausų”. Demokra- 
tAi dalinasi geografiškai: pusė 
jų (apytikriai kalbant) gyvena 
mažuose pietinių valstijų mies
tuose ir yra sausi—teoretiškai. 
Kita pusė demokratų gyvena 
dideliuose šiaurinių valstijų 
miestuose ir yra šlapi—teorijoj 
ir praktikoj. Su republikonais 
dalykas yra labiau painus. Bet žiūrint į tai, jo kandidatūrą rė

algas iki $24—ir savo vardą 
rašant pirštai sugrubtų.

“Ankščiau ar vėliau SLA. 
biurokratizmas prives prie 
skilimo. Pažangieji laimės! 
Naujovinis pertvarkymas rei
kalingas tučtuojau. Daug yra 
asmenų, norinčių pastot SLA. 
nariais, tik reik kitokios tvar
kos.”

Pirmiau bolševikai tardavosi 
apie Susivienijimo skaldymą 
tiktai savo slaptose •konferenci
jose, bet dabar jie ima šitą 
savo svajonę jau ir viešai 
skelbti. Matyt, bolševikų ly
deriai jau rengiasi užsukt ma
šiną ir pradėt “SLA. gelbėjimo 
kampaniją”.

Jų pasaka, kad, skylant Su
sivienijimui, bolševikams tektų 
12 ar 8 tūkstančiai SLA. na
rių, žinoma, yra visai tuščia. 
Labai abejotina, ar jie sugebė- 
ų atskelti nuo Susivienijimo 

bent vieną tūkstantį narių!
Bet kuomet “progresyviai” 

atvirai kalba apie SLA. skal
dymą, tai darosi aišku, kodėl 
jie taip karštai trokšta, kad 
iždininko vietą užimtų jų žmo
gus. Įvikint skilimą, turint 
savo rankose organizacijos iž
dų, butų, be abejonės, bolševi- 
kams laimėjimus. Ule vargiai 

SLA, viršininkai yra taip nai
vus, kad leistų šitam “progre
syvių” sapnui įsipildyti.

aplamai imant, šiarycių ir did
žiųjų miestų tepublikonai yra 
šlapi, o vakarų ir mažųjų mies
tų—sausi. Juo arčiau jie gy
vena prie rubežiaus, tuo Sla
pesni jie yra.

Iki šiol abi partijos stengėsi 
prohibicijos klausimo vengti. 
Prezidento rinkimų metais mė
giamiausi jų formula yra ta, 
jog įstatymai bus vykdomi visu 
griežtumu. Kad įvykdyti prohi- 
biciją nėra galimas daiktas, ta
tai, suprantama, žino tiek re- 
publikon^i, tiek demokratai. Iš
laidos pasidarytų tokios didelės, 
kad valdžia tuoj butų priversta 
atsisakyti nuo griežo Amerikos 
sausinimo.

Republikonų kandidatas j 
prezidentus, Herbert Hoover 
sako, jog jis stojąs už prohi- 
biciją. Tiesa, jis tai padarė 
labai atsargiai ir todėl nepaten
kino Anti-Saliunų Lygos fana
tikus. Kiti žymesni republiko- 
nai irgi yra sausi— bent ofi
cialiai. Jei mano, jog būti sau
sam yra geras biznis. Toks 
nusistatymas patenkina slapiuo
sius, kurie jau spėjo prisitaiky
ti prie susidariusių aplinkybių. 
O butelegeriams jis ypač yra 
artimas prie širdies. Sausieji, 
mažų miestų balsutojai, taip 
pat yra patenkinti. Jie nepai
so, kiek žmonės geria. Jiems 
svarbu, kad įstatymuose butų 
įrašyta, jog alkoholis yra ne
legalią dalykąs.

Iš kitos pusės, ■. demokratai 
atsidūrė keblesnė j pdfidėtVj: jie 
priėmė sausą platformą, o no
minavo šlapią kandidatą. Al 
Smith niekuomet nebuvo palan
kus prohibicijai. Vienok ne- 

mė ir sausieji. Kodėl? Del tos 
priežasties, kad jie gerai žino, 
jog prezidento nusistatymas 
nieko nereiškia, nes prohibici
jos įstatymų jis visvien negali 
pakeisti.

Kad dabartiniu laiku atšaukti 
prohibicijos įstatymus nėra ga
lima, rodo sekami faktai:

Kuomet buvo paskelbta na- 
cionalė prohibicija, 33 valstijos 
jau buvo sausos.

Bet tos valstijos, kurios bu
vo šlapios, turėjo daugiausia 
gyventojų, kaip pav. Massachu- 
ssetts, Connecticut, New York, 
New Jersey, Pennsylvania, Illi
nois ir Missouri.

Jeigu aštuonioliktas amend- 
mentas ir butų atšauktas, tai 
20 valstijų visvien pasiliktų 
sausos. Mat, tų valstijų konsti
tucijos turi patvarkymus, ku
riais einant draudžiama svai
ginantys gėrimai pardavinėti.

Prie tos grupės priklauso 
valstijos su mažu gyventojų 
skaičium, kaip tai—Idaho, Wy- 
oming, Ne\y Mexico ir kitos. Iš 
stambiųjų valstijų priklauso tik 
Ohio ir Michigan.

Daugiau nei d(i trečdaliai 
kongreso narių yra sausi. Sau
si jie yra politišku atžvilgiu. 
O kai dėl jų privatinio gyveni
mo, tai, žinoma, jau kitas klau
simas.

1926 m. keturios valstijos 
pavedė žmonėms nubalsuoti, 
kad butų atšaukti valstijos į- 
statymai, kurie reikalauja pro
hibicijos vykdymo. Įstatymai 
atšaukta tik vienoj valstijoj. 
Sausieji surinko 1,3223,000 bal
sų, o šlapieji—967,000. Balsa
vimai įvyko Californijoj, Mis
souri, Coloradoj ir Montanoj. 
Tik paskutinėj valstijoj laimė
jo šlapieji.

Tais pat metais keturiose 
valstijose piliečiai išreiškė savo 
nuomonę prohibicijos klausimu. 
Visose tose valstijose — New 
Yorke, Wisconsine, Nevadoj ir 
Illinois — laimėjo šlapieji, su
rinkdami 2,977,000 balsų. Sau
sieji surinko 1,279,000 L>iilsų. 
Tačiau tie skaičiai tikrosios pa

dėties neparodo, kadangi sausų
jų lyderiai patarė savo šalinin
kams nedalyvauti balsavimuose, 
ir daugelis jų patarimo paklau
sė.

Prie tokių aplinkybių, ką ga
lėtų padaryti šlapias preziden
tas? Labai mažai. Prohibici
jos vykdymas priklauso ne nuo 
prezidento, o nuo kongreso, ku
ris tam tikslui skiria pinigus. 
O kongresas, kaip jau buvo mi
nėta, yra sausųjų kontroliuo
jamas. Prohibicijos vykdymas 
yra federalės valdžios rankose. 
Tad kuomet valstijos iš savo 
konstitucijų ir išbraukia prohi
bicijos vykdymo patvarkymus, 
tai nuo to dalykų padėtis ne
persimaino.

Svarbu turėti galvoj ir tą 
faktą, jog atšaukti konstiuci- 
jos amendmentą yra keblus da
lykas, nes tam nėra numatytos 
procedūros. Bet, prileiskime, 
kad amendmento atšaukimui 
butų surastas būdas. Tai ir ta
me atvėjyj atšaukimą turėtų 
ratifikuot kongresas—kuris yra 
kontroliuojamas sausųjų — ir 
36 valstijos, ^Kitais žodžiais 
sakant, trylika kad*ir mažiau
sių valstijų galėtų atšaukimą 
sulaikyti. A. J. Sabath mano, 
kad prohibicijos įstatymai bu
tų galima apeiti, jeigu valdžiai 
butų leista steigti “monopol- 
kas”. Tačiau atrodo, jog ir tas 
sumanymas negali būti įvyk
dytas.

Yra ir kitokių sumanymų. 
Pavyzdžiui, kai kurie duoda 
sugestiją, kad valstijoms rei
kėtų suteikti teisę savaip inter
pretuoti svaigalus. Vaisi jos, ku
rios nori alaus ir lengvo vyno, 
galėtų prie svaigalų priskaityti 
tik tuos gėrimus, kurie turi 10 
ar daugiau, nuošimčių alkoholio. 
Sausosios valstijos galėtų pasi
tenkinti minkštais gėrimais. 
Bet greičiausia tokius valstijos 
įstatymus Aukščiausiąs Teis
mas pripažintų nekonstituci- 
niais. Maža taip pat vilties, 
kad juos priimtų kongresas.

Antisaliunų Lyga ir jos talki
ninkai, kurie išleido $$35,000,- 
000 prohibicijos įvedimui ir ku
rie kas metai išleidžia $2,500,- 
000 jos palaikymui, dėtų visas 
pastangas, kad tokie įstatymai 
nepraeitų. Ir jie, žinoma, lai
mėtų.

Tad galima drąsiai sakyti, 
jog jokių permainų neįvyks. 
Teoretiškai Amerika pasiliks 
sausa, nežiūrint į tai, kas bus 
išrinktas prezidentu.—K. A.

Meksikos Miestas

(Meksikos sostinė)

Meksikos miestas man patin
ka. Jo budavonė, galima sakyti, 
toki pat, kaip ir Kauno. Vis 
tokiais kiemais. Bet Meksikos 
miestas daug gražesnis ir gro
že jo negalima lyginti Kaunui.

Miesto centre namai vis tri
jų-keturių aukštų ir vis ratu 
pastatyti. Išrodo jie taip, kaip 
ir vienas trobėsis butų. Kieme 
jie, tie namai, taipjau ratu iš
lenkti. Prie kiekvieno aukšto 
yra balkonas. O balkonai apsta
tyti vazonais, kurie pilni viso
kių gėlių. Prie tų vazonų kiti 
prikabinti, gi prie šių vėl kiti. 
Ir atrodo lyg butų iškabintas 
vazonų tinklas aplink balkonus. 
Visokiomis gėlėmis balkonai tik 
mirga. Net ir Lietuvos girių 
papartis čia vazonuose laikomas 
ir labai gražiai išrodo.

O žemai viduris kiemo viso
kių medžių priaugęs.. Tie me
džiai sudaro kaip ir kokį so- 
deklį. Dažnai kiemo vidurys 
esti kokia nors stovyla papuoš
tas. Yra kiemų ir be medžių 
—stovi tik koks paminklas, ir 
gana. Bet gėlių tai visur pilna.

Miesto pakraščiuose dar gra
žiau. Ten jau vieno aukšto na
mai. Kiemai ne apvali, bet il
gi, kaip kokis kelelis. Sienos 
apaugusios žaliomis gėlėmis, tik 
žydi, tik raibuoja. Vazonų ir 
visokių puotių tiiipjęi nestoka.

Tai, vadinasi, biednuomenės 
gyvenamų vietų vaizdas iš lau
ko. Kaip išrodo viduj, neži
nau, ba neteko būti. Miesto pa
kraštyj namo mūras jau kito
kia, ne kad vidumiestyj. čia 
mūras iš pilkos šlynos nedegtų 
plytų. Ir jei kur yra toks mū
ras pairęs,, tai irstai tas pj^as 
susileidusias: mūras išrodo kaip 
Lieuvos iš molio krėstos trobos.

Turtingųjų namai—tai pilys, 
namai vis pusę bloko užima, ne 
mažai ir tokių, kurie yra ap
ėmę visą bloką. Bet nors sody
ba užimtų visą bloką, namas 
ne dideis—dviejų aukštų dau
giausia. Visa sodyba apvary
ta muro siena kokių dešimties 
ar daugiau pėdų aukštumos. 
Namas visuomet yra sodybos 
viduryj.

O medžių ir gėlių įvairiau
sių, tai jau rūmai esti pasken
dę* juose.

Kiemai—ai’ vidurmeistyj, ar 
papraščiuose—visur turi tik vie
nas duris įėjimui. Ryte, kai 
prašvinta, durys atdaroma. 
Atdaros jos laikomos iki de
šimtos valandos vakaro. Kaip 
išmuša dešimtą, durys uždaro
ma. Tą syk, jei nori įeiti to- 
kin kieman, turi gerai baladoti, 
kad atidarytų.

Bildesiui yra vartuose pada
ryta rankena. Kai muši ja 
duris, tai balsas skamba kaip 
perkūno trenksmas. Už durų 
atidarymą turi mokėti 10 cen- 
tavų. Kitaip neįleis. Tokia jau 
mada visame mieste ir prie
miesčiuose.

Didelių trobesių mieste nema
žai. Bet aukštesnių per šešius 
aukštus neteko matyi. Sako, 
kad negali„ aukšesnių budavo- 
ti, ba žemė nelaikanti, sėdanti 
žemyn. Išrodo, kad taip ir yra, 
nes kur tik stovi dideli trobe
siai, ten vis žemė įslinkusi su 
trobesiu, o gatve iškilusi ir as
faltas sutrukęs. Pavyzdžiui 
yr statomas valstybinis tearas. 
Pradėtas jis statyti pirm try
likos metų, kainavo 6 milionus 
pesų, satomas ant viso bloko.

Bet trobėsis jau įlindęs į že
mę kokias 3—4 pėdas. Tuo tar
pu trobesio viršus dar nepa
baigtas plytomis dėti.

Teko matyti, kaip pradėta 
mūryti trobesiui pamatas. Jie 
daro ne taip, kaip Chicagoje. 
Meksikoje nemačiau mūrijant 
stulpus į žemę, čia visą apa
čią, vadinamą patalą, daro sto
rą, gerai akmenų prikloja ir 
sucementuoje, paskui geležies 
štangomis skersai ir išilgai nu
kloja kaip tinklu, ir vėl suce
mentuoja. Ir tuomet, kai na
mas sėdas žemėn, tai sėda vi
same plote.

Dar vieno didelio trobesio rė
mai, mačiau, stovi. Trobėsis 
buvo statomas dideliame plote. 
Pasakojo man, kad norėta cir
kas statyti. Buvo trobėsis jau 
plytomis baigiamas aplipdyti. 
Bet kai trobėsis pradėjęs per
daug žemnėn lįsti, tai, ažuot 
baigus jį, imta ardyti, ir nu
ardė visas plytas. Liko tik ge
ležies rėmai, kurie ir teberiog
so.

Miesto centre, netoli nuo ka
tedros, mačiau dar du namu, 
apie kuriuos girdėjau įdomią 
pasaką. Aiškino man, kad jie 
nuskendę arba sulindę į žemę. 
Greta stovinčių kitų namų, šių 
dviejų trobesių sienos išrodo 
lyg butų buvusios nuardytos. 
Vienas namų kuone susilyginęs 
su žeme. Namo stogas grei
čiau panašus grindims, ne kad 
stogui. Kitas gi trobėsis jau 
žemiau paviršiaus apie pora 
sieksnių. Jo stogas paPašus la
biau skiepui, kaip kad stogui.

Pasiteiravau apie tuos na
mus. Štai ką sužinojau. Ten 
buvusi seniau bažnyčia, o po 
ja buvę tie skiepai. Pasakojo, 
kad prapuolęs tuose urvuose is
panų karalius. Urvai buvę ka
liniams kankinti senuose lai
kuose, prie ispanų. Bet meksi
kiečiai nugriovę bažnyčią, o 
skiepus laikantys atminčiai. To
kią pasaką girdėjau apie tuos 
namus.

Teko prisižiūrėti, kaip gat- 
vekariams kelią, taiso. Apačią 

kloja storais dideliais akmeni
mis, idant išlyginus. Viršuj 
pripila smulkių akmenų ir vo
lais kočioja. Vietomis volas į- 
lenda žemėn. Išėmę volą, dar
bininkai vėl meta akmenis ir 
užlygina. Paskiau ant akme
nų tiesia storo drato tinklą. 
Sucementuoja tinklą. Paskui de
da špalus su relėm ir vėl ce
mentuoja. Tuomet jau gatveka- 
ris neskęsta.

Mat, miestas randasi klonyj, 
tarp didelių kalnų. Tas klonis, 
kur miestas išaugo, yra buvusi 
kadaise bala. Ir dabar dar, rytų 
pusėj, prie kalnų stovi vanduo 
—išrodo kaip didelis ežeras. Gi 
paties miesto plotas, kaip bu
vau informuotas, esąs tokis: 
nuo rytų į vakarus 15 kilomet
rų, o nuo pietų į žiemius — 18 
kilometrų. Miestui plėtotis vie
tos yra dar daug, daugiau kaip 
du kartu tiek, kiek jis dabar 
užima.— Perėjunsa.

(Bus daugiau)

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

r •; • =^G
GYVENIMAS 

Minesinia Žurnalą* 

900 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų .......  $1
Kopija .................................. 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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Roseland

Rugpiučio 3 d. įvyko Auksi
nės žvaigždes Lietuvių Pasi
linksminimo ir Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniai. Atidarius 
pirmininkui susirinkimą, skai
tytas protokolas. Perskaičius 
buvo pastebėta, kad neįrašyta 
protokole du korespondentai at
šaukti už nepildymą kliubo pa
reigų. Su ta pastaba protoko
las priimtas.

Raportai ir pranešimai buvo 
tokie:

Sporto skyriaus gaspadorius 
raportavo, kad baseball lošimai 
įvyksta. Jie yra sėkmingi kliu- 
bui. Nusiskundė, kad sporto 
skyriaus sekretorius nesilanko 
į susirinkimus iš priežasties už
siėmimo savo asmens reikalais. 
Reikalavo, kad kliubas išrinktų 
kitą jo vieton.

Išvažiavimo gaspadoriai pra
nešė, kad išvažiavimas įvyko 
liepos 8 d., Crete, 111. Jis buvo 
sėkmingas. Pelno bus apie $30. 
Sako, šiemet išvažiavimu sta- 
riečiai daugiau užganėdinti, ne
gu perėtais metais. Mat šiemet 
išvažiavimas buvo bizniškas, 
viskas buvo pardavinėjama už 
pinigus, o pereitą metą buvo 
skirta keli šimtai iš iždo. Reiš
kia šiemet kliubas išvažiavimu 
sutaupė keletą šimtų dolerių ir 
nariai daugiau užganėdinti to
kiu išvažiavimu.

Korespondentai raportavo, kad 
parašė keletą korespondencijų. 
Jos tilpo “Naupienose”, “Vil
nyje” ir kelios anglų laikraš
čiuose. Vienas korespondentas 
prisiminė, kad turys parašęs 
atsakymą į M. Pusžemaičio 
šmeižtus, kurie tili>o “Vilnyje”. 
Po tuo atsakymu pasirašė tik 
du kores|X)ndentai. Trečias ko
respondentas, Petronis, nesira- 
šo. Reikalauta jo, kad jis para
šytų atsakymą į M. Pusžemai
čio šmeižtus, bet jis pats nepa
rašė atsakymo, nė po parašy
tu nenori pasirašyti. Tad susi
rinkimas pareikalavo, kad tas 
atsakymas butų perskaitytas. 
Jis buvo perskaitytas' ir didžiu
ma balsų nuarta be trečiojo ko- 
respondento, Petronio, parašo 
pasiųsti į “Vilnį”.

Kliubas turi tris ligonius.
A. čypas buvo apskundęs K. 

Pocių privatiškais reikalais. Tuo 
tikslu buvo kliubo teismas. Tei
sėjai vienbalsiai pripažino K. 
Pocių nekaltą.

Sporto skyriaus sekretoriu
mi išrinktas A. Narbutas. Ko
misija išrinkta peržiūrėti bilas 
išvažiavimo ir sporto skyriaus 
bilas. Sporto skyrius bus per
žiūrimas komisijos kiekvieną 
menesį. *

Pranešta, kad vienas delega
tas delei nežinomos priežasties 
nesilanko į Kliubų Federacijos 
susirinkimus. Jo nebuvo ir su
sirinkime, kad paaiškinti prie
žastį kodėl jis nesilanko į fe
deracijos susirinkimus. Nutarta 
jį atšaukti. Atšaukti atšaukė 
delegatą, bet kito neišrinko, 
nes niekas nenorėjo apsiimti. 
Palikta rinkti delegatą į Fede
raciją sekančiame susirinkime.

Puvo ir aplikacija vieno kan
didato į narius. Jis liko nepri
imtas, — pareikalauta nuo jo 
gimimo metrikų. Kurie kandi
datai norite įstoti į kliubą, bū
tinai atsineškite su savim gi
mimo merikus, nes į kliubą pri
imami kandidatai nesenesni, ’ 
kaip 40 metų amžiaus.

Kliubo susirinkimas buvo ra
mus. Del vieno kito nario išsi
reiškimo negalima vadinti ne- 
tvarkiais susirinkimus, kaip 
kad tūli mėgsta rašyti ’ prisi
dengę slapyvardžiais.

Kliubo korespondentas
J. Tamašauskas.

(Atlantic and Pacific Photo]

Prezidento Obregono kūnas parvežamas į jo namus Meksikos sostinėj

Bridgeportas

Apvogė darbininkas

Rugp. 2 d. pas Antaną Stane
vičių, turintį čeverykų taisimo 
šapą prie 751 W 32 St., atėjo 
vienas lietuvis ir paprašė dar
bo. Sakėsi dirbęs kitose lietu
vių šaučių šapose Bridgepor- 
te ir Tovvn of Lake. Kadangi A. 
Stanevičia turi ir kitą čeverykų 
taisom šapą prie 3451 S. Wal- 
lace St. ir kadangi jam darbi
ninkas buvo reikalingas, tai jis 
ir nusisamdė ieškantį jį darbo 
darbininką ir nuvedė jį dirbti į 
VVallace gatvės šapą. Pabuvęs 
šapoj apie valandą laiko, atėjū
nas pasišaukė namų šeimininkę 
ir pasakęs, kad turys tuoj eiti 
pasimatyti su Stanevičium, iš
ėjo ir daugiau nebegryžo. Jam 
išėjus pasigesta pinigų registe- 
ry ir daugelio kitų dalykų, ku
riuos, jis, matyt, išsinešė su sa
vim.

Prieš tą atėjūną išimtas va- 
rantas.—A. F. S.

Džiaugiasi ir negali 
atsidžiaugti

Nežinau, ar buvo kada nors 
pasauly tokia sekta, kaip da
bartiniai taip vadinamieji ko
munistai, kurie visus jiems ne
pritariančius žmones, arba kas 
nešoka pagal jų muziką, kan
džioja visokiais budais ir jei į 
koją negali įkąsti, tai nors už 
lazdos kanda. Ir kada atlieka 
tokį komehuliganizmo darbą, 
tai džiaugiasi ir negali atsi
džiaugti. Bet kai pasitaiko, 
kad bekąsdami sau dantis išsi
laužia, tai pradeda rėkti ir vi
sus kolioti. štai kad ir dėl SLA. 
226 kp. išvažiavimo, kur buvo 
visai mažytis nesusipratimas 
su jjolicija. Del to visai men
ko įvykio komunistai savo or
gane džiaugiasi ir negali atsi
džiaugti. Bet ar ne apsiriks, 
nabagai? Jau senai komunis
tai visokiais budais kandžioja 
tos kuopos veiklesniuosius na
rius, I)r. Montvidą, K. Rugį, K. 
Čepuką, K. Semašką ir kitus. 
Kaip matyti, taikėsi ir šiame 
išvažiavime įkąsti. Bet apsiriko 
ir iš didelio džiaugsmo ar tik 
nepriseis šaukti, kad bekąsda
mi patys sau dantis išsilaužė. 
Nors prie kuopos priklauso ke
letas aklų komunistų, bet į 
kuopos parengtą išvažiavimą nė 
vienas neatsilankė. Tas aiškiai 
parodo kaip jie darbuojasi dėl 
SLA. labo. Bet iš tų džiaugs
mingų aprašymų galima numa
nyti, kad skundikas galbūt kur 
krūmuose pasislėpęs tūnojo ir 
tėmijo kas čia tokio baisaus at
sitiks. Bet iš to didelio debesio 
lietaus visai nebuvo.

Patariu tavorščiams pana
šiais budais darbuotis ir toliau, 
tai tikrai sukelsite “pasaulinę 
rrevoliucija”. —KukOmas.

Kaip renkamos yra 
aukos

Turbūt niekas nėra taip įgu
dęs aukas rinkti, kaip komunis
tai. Jie lengvai gali konkuruo
ti ir išlaikyti konkurenciją su 
profesionaliais ubagais, kurie 
ilgą laiką beubagaudami išmo
ksta visokių triksų išmaldai 
gauti. Bet nestebėtina. Juk 
komunistai tiek metų gyvena 
vien aukomis ir tas aukas taip 
tankiai renka, kad jie jau veik 
visai pavirto profesionaliais 
ubagautojais ir išmoko visų 
ubagautojų triksus. žinoma, 
komunistai daugiausia aukomis 
ir gyvena, o iš kokio kas ama
to minta, tai tą amatą geriau
sia ir išmoksta.

Štai vienas paveikslėlis ko
munistų triasų aukas renkant.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį jie rinko aukas “mainie- 
riams”. Kas tie “mainieriai”, 
kolektorių geriau ir neklauski
te—vistiek nieko tikro nesuži
nosite. Pagalios, kolektoriams 
tai mažiausia ir rupi. Juos su
šaukė jų vadai, įdavė į rankas 
“škarbonkas” ir liepė eiti uba
gauti. Kiekvienam gi griežtai 
įsakyta stengtis kuodaugiausia 
pinigų į tas škarbonkas surink
ti. Kad žmonės duosniau au
kotų, pasakyta, kad aukos ren
kamos neva “mainieriams”, bet 
kur jos ištikrųjų nueis, tai jau 
vien komisarams žinoti, — to 
neprivalo žinoti nė eiliniai na
riai, negi patys aukų rinkėjai.

Ir pasileido būriai ubagau
tojų po stubas ir biznio įstai
gas. Kiekvienas nešasi škar- 
bonką ir atėjęs pas duris, barš
kindamas škarbonką, maldauja: 
“Duokit aukų makleriams”.

Kiek tie škarbonkininkai au
kų surinko, komisarai neskelbia 
ir neskelbs. Tai irgi vienų ko
misarų paslaptis.

Rinko aukas šeštadieny, rin
ko ir sekmadieny. Bet sekmadie
ny, kadangi bizniai uždaryti, o 
ir žmonės namie sėdėti nelabai 
mėgsta, bet ieško pavėsio kur- 
nors miškuose, tat ir škarbon
kininkai sugarmėjo j miškus— 
kur yra žmonės, nes be žmonių 
pati škarbonka neprisipildys, o 
nepripildęs škarbonkos nė ne- 
drysk pasirodyti komisarui — 
dar iškolios už “apsileidimą”.

Daugiausia lietuvių suva
žiuoja į miškus prie Tautiškų 
kapinių. Ten kas nedčldienį 
rasi tūkstančius lietuvių. Vieni

AR JIESKAI 
DARBO?

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
• *• • fc įi« fib „ • - -

1139 SMth Rilslf i Slreel, CHICAGO. UI.

r NAUJIENOS, Chicago, UI. ’ 
_________ .__________________• — J —

PRANEŠIMAI

Rūtos Draugija No. 1, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, seredoj, rug
piučio 8 d., 7:80 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijos name, 8133 South 
Halsted St. Visi nariai pribuki! į 
susirinkimą — yra daug reikalų.

— RaSt. J. Bolevitch.

VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 
Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedėlj, seredą ir subatą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių 
kalbos, dainavimo, teatro lošimų, 
jeigu kas nori poterių ir prie pirmos 
Komunijos. Mokinimas už dyką. 
Priimame visus kas tik nori. Kreip
kitės, 8509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

yra atvažiavę su draugijų išva
žiavimais, kiti su draugais, tre
ti su šeimynomis ir t.t. Vieni 
žaidžia, kiti šoka, treti gurkš
noja, ketvirti šiaip sau slam
pinėja ar guli medžių pavėsy.

Štai aikštėje didelis būrys 
vienos draugijos narių sau lin
ksmai žaidžia. Sustojo visi 
ratu, vieną įleido į rato vidų, o 
patys eidami ratu dainuoja:

“Dėde atvažiavo
“Mokint vaikus savo.
“šokit vaikai, šoksiu aš, 
“Taip darykit kaip ir aš”. 
Pabaigus tą dainą stovintis 

rate turi ką nors padaryti ir jį 
turi pasekti visi kiti ir taip pat 
daryti, kaip ir jis daro. Kas to 
nepadaro, tas turi eiti į rato 
vidų.

Į rato vidų įsigauna ir vie
nas škarbonkininkas. Pabaigus 
dainą, jis išsiima iš kišeniaus 
penktuką ir deda į savo škar- I 
bonką. Reiškia —ir visi turi tą 
patį daryti, mesti pinigus į jo 
škarbonką. Tai padaręs jis 
vikriai kiekvienam po nose ir 
pakiša škarbonką mesk pinigą. 
Niekurie meta, kiti supratę 
škarbonkininko triksą pradeda 
šaukti, kad čia tokio monkių 
biznio nereikia. Žaidimas nu- 
trtuksta. Bet škarbonkininkas 
savo atliko, susirinko kiek pini
gų škarbonkon ir nors ir uja
mas, traukia sau kitur kokį ki
tą panašų triksą panaudoti pi
nigams gauti. Kai dėl ujimo, tai 
kas jam galvoj—bile jis gaus 
pinigų. Pas jį gėdos nėra, kad 
dalykas einasi apie pinigą.

Paprastas žmogus tokių trik
sų nesugalvos. Juos gali sugal
voti ir kiekvienoj progoj su
naudoti tik profesionalis ir jau 
gerai įgudęs ubagautojas...

—Matęs.

_____ Graboriai

S. D.LACHAVICZ
Lietuvis Graboriss ir 

Balzaniuotojas

2314 W. 23rd PI. 
CUugo, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Itoosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė. 
chicagoT**all.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
8 K Y R I U Si | 

8238 S. Halsted St. 
Tai. Victory 4088

Vilniaus Vadavimo Komiteto extrn 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
pjūčio 10 dieną, 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Kadangi yra daug svarbių dalykų, 
visi nariai prašomi neatbūtinai daly
vauti. — Valdyba.

♦ . . ■-

North Side Morning S’tar Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimų 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti j 
Morning Star Kliubų, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

Lietuves Akušerės
Phono Vfctory 4952

MRS. AP JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

91
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 Iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 , 
Praktikuoja 2Q metų

Švento Kazimiero Kalaraičio drau
gystė rengia didelį išvažiavimą, Ku- 
Činskio miške, skersai Tautiškų ka
pinių, Rugpiučio (August) 12, 1928, 
10 vai. ryte.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrinto akių ir pritaikimo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt BIdg.. kamp. 18 St. 2 aukštas. 

Pasteoėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7829 

Res^ 6641 South Alba n y Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Td. Kenwood 5197 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 8201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6669 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chinaro. IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey S t

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vaL vak.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo io iki 12 dien

Res. Telephone Plaza 3200

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Eesidence Tel. Fairfai 6368

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 sutartj

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 9464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
2prų, moterų ir vaikų bagal nauįau- 

us metodus X-Ray ir Kitokius elek- 
I tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th “SU netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
TeL Dienų: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8288
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9jL9±

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų^ Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir iventaJ. 10—12 dienų

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
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. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS ,
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

8241 South Halsted St. 
Tel. Victory 0562 

7—9 vai, vak. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
CJohr Bagdžiunas Borden) nl

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-6

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9660

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai j
2221 W. 22nd St. z

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare ,
Seredoj <r Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St i
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, nuly g pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pint 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS 1
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Įlydė Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377

IHi
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Patiko pačiai, bet nepa 
tiko jos vyrui

Moteris suvažinėjo tris

Girta moteris su vyriškiu už
šoko 
mušė

ant šalygatvio ir už- 
mergaitę, du sužeidė

vaikai viena mer-

suvažinėjo 
mer- 

12 
pa- 

vai- 
I m.

suva-

John 
dviejų

Michael Klaski ėmė nužiū
rėti, kad jo pati Morta daro
si linkui jo šaltesnė ir vis kaž
ko nepatenkinta. Nežinodamas 

I kaip įtikti moterims, Klaski 
(atsikreipė prie savo, draugo, se- 
| no kavalieriaus Tony Polaeing, 
nes kavalieriai šiais laikais 
(langiau nusimano apie mote*- 
ris ir kaip joms įtikti, negu 
jų pačių vyrai.

Klaski nusivedė Tonį karčia- 
mon ir prie stiklelio ėmė mal
dauti pasakyti kaip galima 
įtikti savo pačiai. Tonis ir ėmė 

I aiškinti, kad reikia ją parė
dyti šilkais, tankiai nusivesti 
į teatrą, nepasiskupėti 
pirkti gėrimų, tankiai 
girti.

Klaski sutiko, kad
Ii paveikti į niekurias mote
ris. Bet jo moteris esanti nie
kuo nepatenkinama ir jis abe- 
jojųs, ar ir tai paveiks į ją.

“Paveiks, aš žinau, 
veiks”, tikrino Tonis.

“O iš kur tu žinai, 
veiks?” abejo jaučiai 
vyras.

“Aš žinau, nes aš jau išban
džiau”,

Akimirksny

jab

tai

Automobiles

M & K Motor Sales
Business Service 

Biznio Patarnavimas
Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

nu- 
pa-

Ra

kai! pa-

kad pa- 
paklausė

Trvs 
gaitė ir du berniukai, žaidė 
ant šalygatvio prie Diversey 
bulvaro ir California Avė., kuo
met urnai ant šalygatvio užšo
ko automobilius ir
visus tris vaikus. Viena 
gaitė, Esther Rongstead 
m., 2812 Diversey Blvd. 
simirė ligoninėj. Kiti du 
kai, Charles Johnson, 1!
ir Ralph Solberg, yra sunkiai 
sužeisti, Johnson gal mirtinai. 
Automobilį, kuris juos 
žinojo, valdė moteris.

Pasak policijos, Mrs. 
Bireli, 40 m., motina
vaikų, ir Hugo B. Kopperad, 
kontrak torius, 1033 N. St. 
Louis Avė., tėvas dviejų vai-1 džiau”, pasigirė kavalierius, 
kų, l)e žinios Bireli vyro ir Akimirksny abu atsidūrė 
Kopperad pačios, per dieną a>it grindų ir Klaski ėmė ya- 
trankėsi kabaretuose, kur ge-|no^ Tonio šonus. Bet ir To- 
rokai prisigėrė ir girti gryžo|n’s buvo no lepšė ir greitai 
namo. Automobilį valdyti pa- Klaskį priplojo prie kareiamos 
ėmė Bireh’ienė. Pamačiusi tro- grindų. Atvykusi gi Shakes- 
ką ji susimaišė ir su automo- Ipeare stoties polici ja abu juos 

šalvgatvio, nusigabeno pas save šaltojon.
Vieton gel- Pašaukė ir Mortą, kad ji išsi- 

paliuosuo- 
j savo vy- 
ir pareiš-

Diliu užšoko ant 
tiesiai ant vaikų. 
Lėti vaikus, i 
t i paėmė Kopperad ir bandė 
pabėgti. Bet vienas vyrų pasi
vijo jį kitu automobiliu, už
šoko ant automobilio lipinės ir 
uždarė motorą. Kopperad smo
ge jam kumšeia ir sudaužė jo 
akinius, kurie supjaustė jo vei
dų, bet automobilius vistiek su
stojo.

Atvykusi pdlicija atėmė 
Kopperad ir Birch’ienę iš mi
nios rankų ir nusivežė juos 
kalėjimai!. Automobily gi ras
ta dar vieną bonką degtinės. 
Prieš juos padaryta apie pusė 
tuzino apkaltinimų: važiavimas 
girtais esant, neatsargus 
ŽluiVimas, užmušimas, 
mas ir t. t.

Bireh’icnė išpradžių 
pramanytą pavardę ir 
vo policijos, kad tik j 
neštų apie įvykusių 
jos vyrui.

aiitomobilj valdy- Į rinktų, kurį ji nori 
“ Morta

i Tonįrą, pažiurėjo
k ė policijai:

“Pasilaikykit juos
Pati gi nusipaudrino veide

lį ir linksma išėjo iš stoties, 
kur — to nė policija nežino.

čia abu.

Moteris prisigirde upėj

va
li žgavi-

malda- 
nepra- 

nelaiinę

Ragina chemikus kovo
ti šallatanus

Dr. Paul N. Leech, direk
torius Amerikos Medikalinės 
Asociacijos, kalbėdamas chemi
kų suvažiavime Nortlnvestern 
universitete, ragino chemikus 
kovoti šarlatanus, kaip savo 
laiku šarlatanus turėjo kovoti 
daktarai, dentistai ir advoka
tai. Viena iš priemonių tos ko
vos buvo reikalavimas žymiai 
pakelti mokslo laipsnį, pirm 
negu galima praktikuoti tas 
profesijas. Chemikai dar to ne
turi. Pastaruoju gi laiku į c1k> 
miją žmonės pradeda daugiau 
domės kreipti, daugiau chemi
kams tikėti, lodei ir šarlata- 
nizmui pasireiškia platesnė dir
va. Todėl pastaruoju laiku 
pradėta skelbti visokius “ne
paprastus cheminius išradi
mus”, kurie netik nėra nepa
prasti, l>et tankiai kenksmingi 
žmonių sveikatai. Taip sidab- 
rinimo košės, kurias šarlata- 

pardavinėja nusidabrini- 
nublukusių peilių ir šauk
tu ri savy gyvsidabrio, ku- 
yra pavojingas sveikatai, 
pavojingesni sveikatai yra 

valytojai, kuriuos par- 
restoranams. Jie 
bet juose tankiai 

stiprių nuodų — 
pats buna su vai
tai! k iai skelbiama 

kaipo nepaprastus ir svarbius 
išradimus, kuomet ištikrųjų 
tie vaistai jokios vertės ne
turi.

na i 
mui 
štų,

Dar | 
vario 
davinėjama 
nuvalo varį, 
buna labai 
cyanido. Tas 
stais. Juos

5% mažiau už cash Morgičiai pirmi ir antri 
NIEKO NEREIĘ ĮMOKĖTI — 24 6 nuošimčiais padaromi J 24

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI valandas.
o Musą išlygos bus jums naudingos.
Suvedam plumbingą ir namų ap- Kreipkite* pas

Šildymą, baltas china eloset, $35. J
THE AVONDALE PLUMBING gggi So. Halsted St& HEATING CO. ___________

2701 Fletcher St., 
Independence 2905 ................... .

MERGINŲ — 17 metų arba se
nesnių, $10 savaitei. Nuolatinis dar
bas. Mes norime mergaičių, kurios 
žada nebegrįžti mokyklon, Consumers 
Paper Stock Co., 347 N. Sheridan 
Street.

Chicaroa ■enlauil Ir ataakanėlaual vartotų 
karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame niechaniAkMne 
atovyje, 
92000. sokiema 
mainai*.

karai parduodami nuo $)80 iki 
Mea turime karų kuria tinka vi* reikalam*. Caih, itmok&Jitnaia.

Situation Wanted
Darbo Ieško

0811-18 8o. Hal.tcd B*.

$250 CASH, PO $35 Į MĖNESĮ IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, "'porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas Šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3000 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAVVIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURBAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė”

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PAJIEŠKAU darbo už janitoriaus 
pagelbinlnką, unijistas, mokantis dar
bą. Atsišaukite, Box 1108, 1739 So. 
Halsted St. Naujienos.

For Rent

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWIOWICZ CO

hot water'1ani>AIplumbing I Capitol Realty & Inv.Co.
Darbas garantuotas. 30,39 Lawrance Avė.

Geriausias patarnavimas Phone Independence 0440
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. P* . '
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojam, 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milvvaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant auosavy- 

Kolektavimas, be| bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

na- 
na- 
jde-

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

1 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

RENDAI Storas bile kokiam 
bizniui; 5 kambariai užpakaly. 
Labai geroj vietoj. Pigi renda.

4213 So. Campbell Avė.
Lafayette 7029

RENDON ant antro floro, 8 kam
barių flatas, 4 miegami kambariai, 
pečiais šildomas, tenka dėl karšto 
vandens ir visi kiti patogumai. Ne
toli karų linijos ir bulvaro. Renda 
pigi, pageidaujama, kad butų lietu
viai ir užmokėsime už mufavimą.

Šaukit vakare 8 vai.
Spaulding 9207

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJŲ IR 
GARADŽIAUS BIZNIO MĖ

GĖJŲ ATYDAI
Turime parendnvojimui didelį gra

žų ir geroj vietoj garadžių—2 Show- 
rumai, gasolino stotis, geromis sąly
gomis. Galima rendavoti atskirai.

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

' RENDON 2 kambariai, apšildyti, 
vaikinams arba merginoms arba jau
nai porai, be valgio. Pašaukite po 7 
vai. vakare. Lafayette 1640.

Vakar auštant nuo Michigan 
Avė. tilto šoko į upę nepažįs
tama moteris ir prisigirdė. Nors 
tuojaus policija ir gelbėtojai 
nuplaukė į pasiskandinimo vie
tą, bet išgelbėti nepasisekė; ne
pasisekė ikišiol ir lavoną iš upės 
išgriebti.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą narnoj Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
jmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname Jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
L F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo iakoss 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 Sa. Halsted St., Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
Išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneoud
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam Ir popieruojam. Uilal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANČIONIS, Sav.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111,

DOMEI NAMŲ STATYTOJŲ
— KONTRAKTORIŲ

Planai jau yra gatavi dėl propo- 
nuojamos PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS Didelės krautuvės, 
Marquette Manor apielinkėje. įvai
rių amatų kontraktoriai žingeidau- 
jantis užimti statybos dailia ir 
dalyvauti varžytinėse

Atsišaukite tuojaus

1922 So. Halsted St.
Klauskit

J. NAKROŠIUS

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEVVSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St,

--------------------------- --- ---------------------------------------- -------------------------- 
/

Paskolos suteikiama;
} vieną dieną •

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

savininkams 
užtraukimo 
užtikrinimo 

apmokėjimui 
kitokių sko- 

Prieinamos

PARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, be 
morgičių arba kitokio 
paskola pataisymams, 
taksų, assesmentų arba 
lų. Greita pagelba. 
lygos.CENTRAL FINANCE CO. 

Room 514,
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

Personal

VELTUI
Pataatal, Vaizboženklial, 

vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie man«s 
S linu užsitikėjimu. Teisingas 

rreitas patarnavimas.
B. Pelechowicz .

Kegistered Patent Attorney* 
28*0 W. Chicago Are.

Dept 7 
Chicago, DU

sq-

Copy- 
Patentą 

su 
ir

PAIEŠKAU savo draugo Juo
zapo Smith. Malonėkite atsi
šaukti, nes yra daug laiškų.

Andrew Ders, 
6337 So. Artesian St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

REIKALINGAS 
dirbti ant ūkės. 
Turi būt blaivas. 
Vrzesniauskas, Schiller Park, III. Te
lefonas Franklin Park 8005-Y-8.

senyvas vyras 
Valgis ir guolis. 
Rašykite, Juozas

REIKALINGAS automobilių me
chanikas, dirbti naujai atidarytame 

‘ “ 5076ęaradžiuje. Stanko & Co., 
Archer Avė., Lafayette 6036.

REIKALINGAS porteris į res- 
taurantą. Valgis ir guolis. Atsi
šaukite, 8815 S. Halsted St.

REIKALINGAS kriaučius. Turi 
mokėt prosyti. 714 North Broadway, 

' Melrose Purk, III.

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Federal Elektrik skalbiama ma

šina .................................... $40.00
Valgomo kambario setas ....... $25.00
N. Edisono gramofonas su re

kordais ............... ..............
Kukninis gasinis pečius ......

Klauskite
V. MISZEIKA, 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

$25.00
$15.00

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir dugščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARSIDUODA “Butcher Boy” 
ice boxes 8x12 ir 2 meat blocks. 
Labai pigiai. 3028 S. Throop St. 
užp.

Automobiles
Dodge sedan perfect, 1927 .......  $425
OIdsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ......................................
Ford tudor sedan, 1925 ........... i
Nash spec. Sedan, 1927 ........... :
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9380

$450
$100
$550
$695

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai Įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

•MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

...

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

Nėra “Indorsers” 
NEPALEISK1T JŲ 
$25, $50, $75, $100

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395 
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450 
Marmon sport, 1925, gražiausis 

karas mieste, retas bargenas $495 
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas .......................................... $595
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ............... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas .................................. $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik 

7000 mylių ..........   $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir 

permalevotas ...................... $195
Jewett sedan, 1925 ................... $175

Visi karai pilnai {rengti su bum- 
periais, šviesomis, ekstra ta perais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedaliomis 
są dieną. )

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokj namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

vi-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nės slakas ir f ix turės. Parduosiu 
labai pigiai, galima matyti kasdien. 
2737 W. 16 St.

PARDAVIMUI notions ir kendžių 
štorelis — randasi ant kampo 23 St. 
ir Leavitt, gera vieta dėl soft drinks 
parlor. 2301 S. Leavitt St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
jarduoti ar išnomuoti.
Jviejų flatų muro namas po 4 
cambarius ant Bridgeporto. 
teturiu flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

ceras mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARSIDUODA groseris su namu, 
geroj vietoj. Pigiai, nes apleidžiu 
Cicero. 1439 S. 49th avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė kartu su namu, 50 pėdų frontas, 
dėl nesveikatos šeimynoj. 6034 So. 
Crawford Avė.

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far
mą.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house. 

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007^ Irvinu Park Blvd.

kiekvienas,

mainant į

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
lbw bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

PASTEBĖTINAS BARGENAS. Vie
nas mano klijentas, didelis kontrak- 
torius, kurio darbas mainosi ir jisai 
priverstas važinėti j visokias miesto 
dalis, taip, kad jam sunku tinkamai 
prižiūrėti savo prapertes. Jisai man 
pavedė parduoti jo puikią 120 akrų 
farmą, besirandančių prie valstijinio 
kelio ir 1% mylios nuo Stevens Point 
Wisc. Gyvulių nėra. Visi įrengimai. 
6 kamb. namas, barnė 15 gyvulių, 
vištinyčia, tvartai, mūrinis sailaus 
sudėti, 75 akr. aremos žemės, 45 akr. 
miško, visokių puikių medžių pilna. 
Labai gera vieta pieno farmai, Ste
vens Point turi virš 13,000 gyventojų 
ir turi puikų turgų. Farma yra išmo
kėta. Kaina $12,000. Reikia $7000 
cash, likusiu mažais išmokėjimais są
žiningiems žmonėms. Ne reikia agen
tų, nei ne mainysiu, Charles J. Michal 
139 N. Clark St., Chicago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų modernišką murini namą, 5-5 
kambarių, gražioj vietoj, netoli vie
nuolyno. Kas norit pirkti arba 
mainyti. Atsišaukit tuoj. Agentai 
neatsišaukit.

7132 So. Washtenaw Avė.
1 fl.

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

BARGENAS 8 kambarių murino 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu tfž $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros- 
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

ŪKĖS YRA TURTAS
Kas pametėte $2000, aš radau, tai 

šitą 40 akrų ūkę su budinkais ir ma
šinomis, puikų sodną, mišką, arti 
miesto, kaina $1500, jmokėti $700, 
buvo $3500.

80 akrų su budinkais ir padargais 
ir javais, gyvuliais $3850.

120 akrų ūkė, geri budinkai, pui
kus sodnas, miškas, kaina $3000, 
jmokėti $800.

140 akrų, nauji dideli budinkai, 2 
mylios j didelį miestą, ant cementi
nio kelio, kaina $3500, {mokėti 
$1500.

Taipgi turiu keletą gerų ūkių anl 
mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, Pentvvater, Mich.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas {mokė
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karšiu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo 
linijos ir Ms bloko nuo Bulvaro, 
na $12,500.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

karų 
Kai-

4170
2389

Real Estate For Sale
Pardavimui

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokj 
bungalow koki nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

PARDAVIMUI pigiai 2 augščių 
mūrinis namas po 5 kamb. ir 6 kamb. 
Mūrinė cottage užpakaly. Apleidžiu 
miestą. Atsikreipk pas savininkę. 
Mrs. Ųroak, 3629 Parnell Avė.

PARDAVIMUI pigiai 3 flatų mū
rinis namas po 6 kambarius, taipgi 4 
kambarių cottage užpakaly. Mra. J. 
Brennan, 3414 Parnell Avė.

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
murini namą, dėl ligos. Seely 1674.

GYVENDAMAS pakrašty miesto ant 
tyro oro busit sveikas ir linksmas. 
Tai nusipirkite šj 6 kambarių namu
ką su ekstra lotu, arti Archer gat- 
vekarių linijos, mokyNų ir krautu
vių. Galima mainyti j ką turite.

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

NEPRALEISK ŠĮ BARGENĄ

Storas ir 4 dideli kambariai užpa
kaly. Basementas per visą buildin- 
gą. Viskas naujausios mados. Ran
dasi ant bizniavos gatvės arti dviejų 
elevatorių linijų. Loto frontas yra 
40 pėdų. Sulig Chicagos mėlynos 
knygos apkainavimo, viena tik prie
kinė pėda žemės verta $300.00. Kai
na $8500.00. Priimsiu mažą {mokė 
jimą, taipgi lotą arba automobili 
mainais.

J. N. ZEWERT & CO 
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313-9214
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