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Anglijos vyriausybė 
susirupinusi savo be* 

darbių armijom

Buvęs Graikijos prem
jeras Skuludis mirė
ATĖNAI, rugp. 21. — Va

kar mirė čia StefaPas Skulu
dis, buvęs 1915-16 metais Grai-

Prancūzai ruošiasi 
amžinos taikos pasi
rašymo iškilmėms

Premjeras Baldwin maldauja 
samdytojus parūpinti bedar
biams darbo

LONDONAS, rugp. 21. —' 
Stanley Baldvvin, Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas, pasiuntė 
laiškus 150,000 darbininkų 
samdytojų visame krašte, pra
šydamas juos kooperuoti su 
vyriausybe nedarbo klausimui 
išspręsti. Nedarbas krašte pa
sidarė be galo opus, ypačiai 
kasyklų srityse.

Baldvvin atsišaukia j sam
dytojus, prašydamas, kad jie 
parūpintų darbo kiek galint 
didesniam skaičiui vyrų ir vai
kų iš anglies kasyklų sričių. 
Vyriausybė žada pati pasirū
pinti reikiamu tų darbininkų 
palavinimu, taip pat padeng
ti jų kelionės išlaidas.

Tuo tarpu bedarbių darbi
ninkų skaičius vis didėja. Per 
septynias šių metų gegužės- 
birželio mėnesiu savaites be
darbių armijos padidėjo dar 
156-iais tūkstančiais žmonių.

Kinų darbininkų or
ganizavimas Pekine

PEKINAS, Kinai, rugp.. 21. 
— Pietų Kinų darbininkai jau 
seniau pradėjo organizuotis ir 
turėjo stiprias savo sąjungas, 
bet Pekine ir kituose šialirės 
Kinų miestuose, kur iki nese
nai viešpatavo militaristų dik
tatūra, darbininkų organizaci
jų nebuvo, nes jos buvo griež
čiausiai trempiamos.

Kai dabar pietų Kinų armi
jos šiaurės, militaristus nuvei
kė ir diktatorius išgujo lau
kan, kai kraštas perėjo j de
mokratinės tautinės Kinų val
džios rankas, tuojau ir čia dar
bininkai ėmė organizuotis. Pe
kine pirmieji jau susiorgani- 
zavo visuomenės tarnybos dar-• v 

bininkai.

4 žmonės sudegė buso 
katastrofoje

BEI) VV1NG, Minu., rugp. 
21. — Netoli nuo čia vakar 
vieškely susidūrė pasažierinis 
busas su sunkiuoju motoriniu 
vežimu. Busas, nuverstas j 
griovį, užsidegė ir keturi pa- 
sažieriai mirtinai sudegė, o še
ši kiti buvo skaudžiai apde
ginti. Du jų veikiausiai nel>e- 
išliks gyvi.

Francijos kariuomenės 
manievrai arti Itali

jos sienos
PABYŽIUS, rugp. 21. — 

Ilaute Savoie departamente, 
arti Italijos sienos, vakar pra
sidėjo dideli Francijos kariuo
menės manievrai.

Italijos armijos manievrai
ROMA, rugp. 21. — Dide

li Italijos armijos manievrai 
laikomi ties Po upe, Montfer- 
rato apygardoje. Į manievrus 
atvyko pats karalius Viktoras 
Emanuelis.

Pilsudskis Buchareste
BUCHARESTAS. Runianija, 

rugp. 21. — Lenkų maršalas 
Pilsudskis šiandie atvyko į 
Bucharestą. Jis keliauja į Tar- 
govistą kelias savaites pasigy
dyti.

kijos premjeras ir užsienio rei
kalų ministeris.

Sacco-Vanzetti nužu
dymo atmintinės

Ateinantį ketvirtadienį sukaks 
lygiai metai, kaip tie du dar
bininkai buvo nužudyti

BOSTON, Matas., rugp. 21. 
— Bugpiučio 23 dienų sukan
ka lygiai metai kaip, Massa- 
cbusetts teismo nuosprendžiu, 
buvo elektros kėdėj nužudyti 
du radikalinių pažvalgų darbi
ninkai, italai Nicola Sacco ir 
Bartolomeo Vanzetti. Del to 
ateinantį ketvirtadienį Bostone 
i engiamas didelis atmintinių 
mitingas. Mitinge, kaip rengė
jai skelbia, kalbės toki žymus 
žmonės, kaip prof. Alexandei 
Meiklejohn, poetai Edna St. 
Vincent Millay ir Arthur Davi- 
sen Ficke, prof. Robert Morss 
Ix>vett, redaktorius Arthur 
Warner, Bev. Harold Stratton 
ir adv. CIarence Darrow.

Sacco ir Vanzetti buvo ap
kaltinti dėl žmogžudybės, pa
pildytos South Braintree, Mass., 
1920 metais, kur buvo neži
nia kieno užmušti vienos kom
panijos kasininkas ir jį lydė
jęs sargas. Buvp įtarti ir su
imti Sacco ir Vanzetti. Jų by
la tęsėsi per septynerius me
tus, ir nors jų kaltė teisme 
niekados nebuvo tikrai įrody
ta, jie vis dėlto buvo pasmerk
ti mirties bausmei. Jų pasmer
kimas buvo sukėlęs aštrių 
protestų visame pasauly.

Graikai nebenori tu
rėti karalių

Parlamento rinkimuose respub- 
Ūkininkai gavo 234 vietas, 
karalininkai tik 16

ATĖNAI, rugp. 21. — Per 
įvykusius praeitų sekmadienį 
parlamento rinkimus Graikijo
je respublikininkų partijos 
bendrai laimėjo 234 vietas, 
tuo tarpu kai monarchistų iš
rinkta vos šešiolika.

Tai geriausias parodymas, 
kad Graikijos žmonės karalių 
nebenori ir gerumu jie nebe
sutiks atsteigti krašte monar
chinę valdžios formų.

Premjeras Venizelos šiandie 
paskelbė, kad senato rinkimai 
įvyks gruodžio mėnesį, o po 
to tuojaU bus respublikos pre
zidento irnkimai, kaip kad 
Graikijos konstitucija numato.

Pilsudskis išvyko j Ru
muniją gydytis

VARŠAVA, rugp. 21. — 
Maršalas Pilsudskis, kuris jau 
ilgoką laikų serga, iškeliavo į 
Targovicus, Rumanijoj, pasi
gydyti- .

Labai galimas daiktas, kad, 
būdamas Rumanijoje, lenkų 
diktatorius padarys vizitą Bu- 
chųrestui.

VARŠAVA, Lenkija, rugp. 
21. — Kasdami apkasus, Byd- 
goščo karo akademijos kade
tai atkasė priešistorinės gady
nės kapus. Kapuose rado bran
gių liekanų, jų tarpe urnų, žal
vario papuošalų ir kaulo įna
gių.

Kelloggo karų atsižadėjimo su
tartis bus 15 valstybių atsto
vų pasirašyta ateinantį pir
madienį

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Francijos vyriausybė ruošiasi 
didelėms ceremonijoms ryšy su 
Kelloggo “amžinos taikos” pak
to pasirašymu ateinantį pirma
dienį, rugpiučio 27 dienų.

Pasirašymas įvyks Quai d’ 
Orsaiy [Francijos užsienio mi
nisterijoj], puošnioje Salon de 
l’Horloge — veidrodžių — sa
lėj, kurioj yra įvykę daug is- 
t o ringų kuopų.

Pasirašyn^> ceremonija pra
sidės Francijos užsienio reika
lų ministerio Briando kalba, o 
po jo veikiausiai kalbės val
stybės sekretorius Kellogg ir 
kiti. Paktą pasirašys penkioli
kos valstybių atstovai, alfabe
tine franeuziškų tų valstybių 
vardų tvarka, būtent:

Vokietijos (Allemalgne) — 
Užsienio ministeris Gustav

Stresemann
Australijos — Senatorius 

Markiau
Belgijos — Užsienio minis- 

teris Paul Ilymans
Kanados — Ministeris pir

mininkas ir užsienio ministe
ris Mackenzie King

Laisvosios Airių Valstybės 
— Užsienio minfeteris Patrick 
McGilligan

Jungtinių Valstybių — Val
stybės sekretorius Frank B. 
<ellogg

Francijos — Užsienio minis- 
eris Aristide Briand

Didžiosios Britanijos — Už
sienio ministerio pareigas ei
nąs Lordas Cushendun

Indijos — Lordais Gusben- 
dun

Italijos — dar nežinia kas
Japonijos — Valstybės mi

nisteris Ušida
Naujosios Zelandijos — 

Aukštasis komisaras Londorte 
Sir C. V. Paa'r

Lenkijos — Užsienio minis
teris August Zaleski

čechoslovakijos — Užsienio 
ministeris Edouard Beneš

Pietų Afrikos — Aukštasis 
comisąras Londone D. S. 

Smith '
Italijos atstovas paktui pa

sirašyti dar nėra paskirtas, 
tiek žinia, kad pats premjeras 
Mussolini į Paryžių neatvyks.

Paktą pasirašius, tą patį va
karą valstyaių atstovams bus 
surengtas Quai d’Orsay dide- 
is bankietas, o ant rytojaus 
uos priims respublikos prezi

dentas Doumergue.

Panamoj prapuolė šeši 
Dėdės Šėmo kareiviai
PANAMA, rugp. 21. — Pa

namos tankumynuose prapuo- 
ė Jungtinių Valstybių armijos 
eit. G. S. Beatty ir penki ka
reiviai, kurie su kuopa kitų 
kareivių prieš arti trejeto sa
vaičių išvyko žvalgauti ir ban
dė pereiti skersai Panamos su
smaugę.

Kiti tOs žvalgautojų kuopos 
vyrai, su Įeit. Stewartu prie
ky, grįžo j Fort Davis.

Nušovė savo tėvą

SPRINGFIELD, III., rugp. 
21. — Claire McKenzie, vietos 
farmerio 17 metų sūnūs, susi
kivirčijęs su tėvu nušovė jį.

[Atlantic and Pacific Photo]

Paminklas pulk. William Colvill’ui, didvyriui garsaus Ame
rikos istorijoj Gettysburg mūšio.

Milžiniškas žvėrių 
migravimas Af

rikoj

Socialistų kandida 
tas pliekia Hoove- 

rį ir Smithą

Lenkai neįsileidžia vil
niškiu lietuvių skautų

Lietuvos Prancijos 
prekybos sutartis

Kaip žinoma, 
lietuvių gim- 

burys lankėsi 
Lietuvoj: jie

KAUNAS. — 
šiemet Vilniaus 
nazijos skautų 
nepriklausomoj
buvo atvykę ne paprastu ke
liu — per Gryvą, bet per de
markacijos liniją. Dabar, grįž
tant atgal, lenkai jų neįsileid- 
žią. Esr peranksti grįžtą...

i

Lakūnai į Švedija 
prapuolė

Amerikos lakūnai, Bert Has- 
sell ir Parker Cramer, kurie 
lišskrido iš Rockford, III., į 
Stokholmą, Švedijoj, kelionėje 
kažin kur prapuolė.

Rockford, III., . jie aero- 
Greater Rockford išskri-

Iš
planu
do praeito ketvirtadienio ry
tų ir tų 
nusileido 
Kanadoj.
tadienio

pačių dienų po pietį.
Cochrane, Ontario, 

Iš Cochrane jie šeš- 
rytą išlėkė į Mount 
rrenlandiįoį, kuri tu 

ry

Liepos mėn.
pasiuntinys

NAIROBI, Kenya Kolonija, 
Rytų Afrika, rugp. 21. — Čhi- 
cagos Geografinės Draugijos 
eksjjedicija, kuriai vadovauja 
Milwaukee mokslininkas Car- 
veth Wells, ir kuri dabar ran
dasi Tanganaikos teritorijoj, 
praneša apie milžinišką žvėrių 
migravimą [keliavimų iš vie
nos vietos į kitų] toje terito
rijoj. • *

Ekspedicija apskaičiuoja, kati 
per tų kraštų migruoja apie 
10 milionų galvų žvėrių, susi
būrusių tiršta mase dešimt my
lių pločio ir apie trisdešimt 
mylių ilgio. Tos masės prieky 
eina žebros dešimties mylių 
pločiu ir penkių mylių gyliu, 
paskui per ištisas myliaš se
ka gnu ir kiti gyvuliai.

Nepaprasti šalčiai Tur
kijoj; 10 žmonių sušalo

TREBIZONDAS, Turkija, 
rugp. 21. — šį Judoųjų jūrių 
uostą atlankė nepaprastais šal
tis ir sniegas. Dešimt asmenų 
mirtinai sušalo. Praneša 
pat, kad nuo šalčio šimta'i 
vijų žuvo.

taip 
gal-

GHAMPIGNY, Francija, rugp. 
21. — Francijos ministeris pir
mininkas Poincare vaka'r šven
tė savo 68 metų gimimo su- 
kaktines.

rėjo pasiekti sekmadienio 
tų. Bet ten jų nesulaukta.

Paskiausios radio žinios 
lakūnų buvo gautos sekmadie
nį, 4 vai. ryto. Žinios sakė 
kad jie skrendu per Davis są
siaurį, 75 mylias nuo Capt 
Chidley, šiauriniame Labrado
re. Nuo to laiko ikišiol nieke 
apie juos nebegirdėti. Bijoma, 

Socialistų ^a(j jjenis nebūtų atsitikus ne
T------ • • • \

KAUNAS. 
20 d. Lie 
Prancūzijoj, p. Klimas, Pary
žiuj pasirašė su Prancūzija lai
kiną prekybos sutartį. Prancū
zija taiko Lietuvai minimalinį 
tarifą svarbiausioms Lietuvos 
prekėms, kaip gyviems gyvu
liams, šviežiai ir konservuotai 
mėsai, įvairiems gyvulių pro
duktams (ragams, šeriams ir 
t.t.), kiaušiniams, sviestui, ja
vams, dobi Ii ų sėkloms, sėme
nims, sėmenų aliejui, gintarui, 
medžiui, celiulozui ir fanerai.

Kitoms prekėms taikomas 
Lietuvai, kaip ir latviams ir 
estams, vidutinis tarifas (Pran
cūzai turi tris tarifus: mak- 
simalj, vidutinį ir minimąjį). 
Lietuva teikia prancūzams mui
tų konsolidaciją šiems musų 
muito tarifo paragrafams: 27, 
28, 32, 37, 88, 113, 119, 120, 
173, 183.

Be to, Lietuva pasižada ap
saugoti prancūzų prekes nuo 
falsifikacijos.

Lietuva įtraukia 
Estijos klauzules, 
įgyja galios nuo 
d. ir automatiškai 
vienai iš sutarian-

rugp. 
milži-

MILWAUKEE, Wis., 
21. — Kalbėdamas čia 
niškame žmonių susirinkime,1 
Norman Thomas, 1 
partijos kandidatas į Jungti- 
nių Valstybių prezidentus, stip
riai kritikavo kapitalistines re-1 Prapuolusių lakūnų dabai 
publikonų ir demokratų parti- ’ ieško keturi krašta'i: Kanada, 
jas ir jų kandidatus, Hooverį Jungtinės Valstybės, Danija ir

Latvijos ir
Sutartis 

rugpiučio 1 
atsinaujina
čių pusių nedenonsavus jos 6 
mėn. prieš terminų.

Sutarty numatyta ateity su
daryti tarifinė sutartis.

Audra sunaikino Joniš
kio apylinkę

Grenlandija.ir Smithą.
Apie demokratų kandidatą 

jis pasakė, kad “gub. Smith 
atkišęs rodo darbininkams Rado naujus deimantu 
alaus bulelį, tikėdamas, kad jie laukus Pietų Afrikoj 
užmirš apie duoną.”

Norinan Thomas pareiškė, JOHANNESBURGAS, Pietų 
kad vis tiek, ar rinkimus lai-'Afrika, rugp. 21. — žymus 
mesiąs Hooveris, a'r Smithas,1 geologas Dr. Hans Merensky, 
jokios atmainos prohibicijoj tyrinėdamas Namaųualando pa- 
jie nedarysią.

MILŽINUI DARBININKUI SO
VIETAI PADVIGUBINO 

ALGĄ

jurio rajonų, rado ten naujus 
turtingus deimantų laukus.

KIZILORDA, Turkestanas, 
rugp. 21. — Ivaln Krasnogla- 
zov taip daug valgė, kad so-

Mirė buvęs J. V. amba
sadorius Anglijai

DUBLINAS, Airija, rugp.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem- t
peraturos atmaina; vidutinis; WASHINiGTON, Pa., rugp. 21. 
žiemių vakarų ir žiemių vė
jais.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 67° ir 74° F.

šiandie saulė teka 6:04, lei
džiasi 7:52. Mėnuo leidžiasi 
11:12 vakaro.

vietų vyriausybe buvo priver- 21. —• Vakar čia mirė pulk 
sta pridėti jam algos kita tiek.

Ivanas yra daugiau kaip 7 
pėdų didumo ir atitinkamai sto- • 
ras vyras. Jis dirba Turkesta- 
no-Sibiro geležinkely ir gali 
vienas kilnoti reisus, kuriems 
pakelti paprastai reikia septy
nių darbininkų.

Ivanas skundėsi, kad gauna
mos algos jam jokiu budu ne
pakanka išmisti, nes, būdamas' sužeistas James Maurer, Socia- 
milžinas, jis ir pavalgyti dau- listų partijos kandidatas į 
giau reikalavo. Pavyzdžiui, pie-, viceprezidentus. Nelaimė atsi- 
tums jis suvalgydavo nuo 10 tiko jam važiuojant j Cleve- 
iki 15 svarų duonos.

Vietos vyria'usybe, atsižvelg
dama į tai, kad Ivanas, kurs 
buvo* ne tinginys ir darbo pa
dirba už 
kėti jam

George B. Hatvey, prezidento 
Hardingo laikais buvęs Jung- 

Į tinių Valstybių ambasadorius 
i Anglijai.

Maurer sužeistas
PITTSBURGH, Pa., rugp.

21. — Netoli nuo Pittsburgho 
automobilio nelaimėje buvo

landą, kur jis turėjo kalbėti 
socialistų piknike.

kelis vyrus, įsakė mo- 
dvigubą algą.

IŠVEŽTA KATĖ PARBĖGO 
NAMO 80 MYLIŲ

KINGSTON, N. C., rugp. 21. 
— Vietos pilietis Wm. War-

Javai priplakti prie žemės, daug 
trobų sugriauta

KAUNAS. — Sekmadienį, 
liepos 29 d. Joniškio apylinkėj’ 
kilo didžiausia audra. Perkū
nija ir lietus buvo nepapras
tai dideli.

Smarkus vėjas javus palau
žė iš šaknų, o lietus visai pri
plakė prie žemės. Javai nuo 
audros labai nukentėjo.

Be to audra su perkūnija 
sugriovė ir padegė daug na
mų.

3 kilom, nuo Joniškio, Za- 
niunų kaime buvo suruoštas 
vakarėlis klojime.

10 vai. vakaro prasidėjo iš
puoštoj daržinėj vaidinimas. 
Prieš vaidinimų stud. P. Sa- 
mulionis laikė paskaitų.

Paskaita buvo pertraukta 
uraganiškos audros su baisiu 
lietumi ir perkūnija. Audra 
sugriovė daržinę kurioje buvo 
svečių arkliai, ir apvertė ku
liamąją mašiną. Audra nema
žai baimės įvarė publikai sau
sakimšai pripildžiusiai darži
nę.

Audrai praėjus, buvo Jjai- 
giama paskaita ir įvyko vai
dinimas “Neatmezgamas Maz
gai” ir “Musų laimėjimas”.

Pasikdrė operos 
orkestrantas

KAUNAS. — Bugpiučio 2 
dienų Gazos kinomatografe ra
stas pasikoręs operos orkes
trantas Kazys Stukas. Palikta
me laiške jis rašo 
dę gyventi, todėl 
dęs.

Tai 
miršta 
Stukas

— nusiljo- 
ir nusižu-

jau antras
nusivylęs

paliko seną motiną.

menininkas 
gyveniniu.— Sunkiajam vežimui užga- den, norėdamas atsikratyti sa

vus jų automobilį buvo užmuš- vo katės, įsidėjo ją j automo- 
ti Joseph Ruda, 36 m., iš Sa- Lilį ir, išgabenęs aštuoniasde- 
lem, Pa., ir jo 15 metų duktė (šimt mylių nuo miesto, palei- 
Ella'. Su jais kartu važiavus do. Nė kelioms dienoms nepra- _________ ______ _____
Elizabeth Barnosky, 15 metų slinkus katė jau kniaukė prie — Liepos 20 d. atvažiavęs į 
mergaitė, skaudžiai sužeista gu- Wardeno durių, prašydamos talką Sarapiniškio Dudonis he
li ligoninėj. vidun.

Prigėrė bes/imaudydamas

KABLIŠKIS, Pandėlio valsč.

simaudydamas nuskendo.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Brownsville, Pa
Maitinimui virtuvė uždaryta

NED
namuose is

Detroit, Mich

1928
TICKNEY DARŽE

Kviečiame Atsilankyti Kiekvieną

pasilinksmintiPittsburgh, Pa

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

arba Gražuolių Karalaite

usiškos ir Turkiškos Vanos

savo 
iždi-

Philip Murray 
unijos vice-prezidentas 
kad ateityj bus visos kompani
jos priverstos vėl skaitytis visoj 
Pittsburgho apielinkėj su ang
liakasių unija, ba dirbdamos su 
streiklaužiais jos turinčios per
daug nuostolių. Murray nurodo, 
kad šiandien yra net 385 gelžke- 
lio vagonai anglių sugrąžinti, ba 
anglis buvo perdaug purvina 
(dortina) sukrauta į vagonus.

Be to, Pittsburgho apielinkėj 
kompanija, samdydama unistus

Bet sudr
iki šiol ofi- 
i'r apskait- 
vieno ofiso

savo 
kolo-
kolo-

Taigi visi pribukite į Pik ą
4-16 Rooeevelt Rd. 
•ii St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Skaityto 
i: visi “Nau

Iš Pennsylvanijos anglekasių 
kovos.

______ „ ______ ______ ________ __ kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino i&egzamina* 
vimo — kas jums yra.

Sulyg Internacionalio United 
Mine Workers unijos vicc-pre- 
zidento, Phillip Murray, prane
šimu, rugpiučio 19 dieną “Pitts
burgh Sun Telegraph” paduotą 
žinią, kad kai kurios kompani
jos Pittsburgh’o apielinkėje pa
dariusios sutartį su angliakasių 
unija United Mine VVorkers. Esą, 
3,500 angliakasių sugrįš dar
ban tokiomis sąlygomis, kurias 
nusako nauja sutartis.

Bet laikraštis nemini ne kom
panijų vardų, nei kokiomis algo
mis darbininkai dirbs. Gdl atei
tyje sužinosime tą naują sutar
tį ir kurios kompanijos pasirašė

Anglių kompanijos giriasi, kad 
daugiau anglių iškasančios.

darbininkus, išleisdavo anglies į 
metus 50,OOO,(HM) tonų, o su 
streiklaužiais dirbdama teišleido 
tik 17,500,000 tonų — reiškia, 38 
nuošimčiais mažiau. Gi tai reiš
kia kompanijai nuostolius.

—Pasaulio Vergas.

miestelyj, Fa- 
liepos mėnesyje 
Council uždarė 

valgyklą,

nori panaikinti 
štai

streiklaužių 
linkę.

(šiandien 
pertekliaus 
angliakasių, 
kasių 
kur Dėdė Šamas padės tą per 
teklių.

Anglijos Jurgis siunčia 
angliakasius bedarbius į 
nijas. Dėdė Šamas tokių 
nijų neturi. O bedarbių yra ne 
tik anglių kasimo, bet ir kitose 
pramonėse. Kyla klausimas, 
kas bus su jais ateityje. Gal 
Eurojx)s ir VVallstričio kapita
listai vėl suruoš pasaulinį ka
rą ir tuos visus bedarbius pa
skirs kaip maistą kanuolėms.

Darbininkų klesa turėtų bu
dėti, kad pasiliuosavus iš be
darbių eilių ir nepatekus mai
stu kanuolėms.

Pasaulio Vergas.

P-nas Uvikas—kandidatas pavie
to iždininko vietai; siūlo 
planą, kuris sutaupys Detroito 
gyventojams $200,000 metuo
se ar daugiau.

Amerikoje esama 
apie apie 200,000 
išmestų iš anglia- 

■imato. Kyla klausimas,

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Muši; motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

Visi “Naujienų” Skaitytojai ir 
jos, jų giminės, šeimos ir drauga 
jienų” draugai ir rėmėjai iš Chicagos ir kitų 
miestų ir vietų yra nuoširdžiai kviečiami 
pribūti, pasimatyti su savo artimiausiais 
draugais, pažįstamais

Su liepos mėnesiu Pittsbugho 
apielinkėje, streikų apimtoje 
zonoje, anglių kompanijos pra
dėjo girtis kapitalistinėje spau
doje, kad streiko apimtos ka
syklos operuojančios pilnai ir 
kad anglies prikasa kas savaitė 
daugiau keleis desėtkais tonų. 
Taip daro Pittsburgh Coal Co., 
Vesta Coal Co. ir Monessen — 
Steel Co. Girdi, kasykla “Ali- 
ca” prikasanti jau nuo 60 nuo
šimčių iki 100 normalaus kasi
mo. Esą, jau visi streikininkai 
sugrįžę prie savo darbo.

Reikia pasakyti, kad tokios 
žinios' yra gudrus Pittsburgh 
Coal Co. bliofas ir muilinimas 
visuomenei akių per spaudą.

Angliakasiai 'vi^i nėra dar, 
sugrįžę darban ir dar tūkstan
čiai jų streikuoja. Vieni yra 
išvažiavę į miestus, ar kur nė
ra streikų, dirbti, o tūkstančiai 
dar gyvena badaujančiai bara
kuose ar savo

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

Organizacija United Trades 
of Brovvnsville praneša, kad su 
liepos mėnesiu turėjo uždary
ti maitinimui virtuvę — Soup 
Kitchen. Ji buvo atidaryta 
pereitą vasarį ir maitino per 
mėnesį 1,500 žmonių, bedarbių 
angliakasių, kurie šioje apielin
kėje streikavo prieš Vesta Coal 
Co. Rado čia maisto ir kai ku
rie kiti, neturėję darbo.

Soup Kitchen pasilaikė lab
darių žmonių bei dragisčių au
komis. Stdka aukų privertė už
daryti tą valgyklą.

Šiandien angliakasiai bedar
biai ir streikininkai neteko mai
tinimo virtuvės ir turi kęsti 
didesnį skurdą ir badą.

Wallstričio klasės turtuoliai 
maudosi turtuose, o darbinin
kai skursta ir gyvena iš labda
rių. Tai tau turtingiausioj i pa
saulyj šalis! Pasaulio Vergas.

Klozeto outfttaa trenk
tas, $13.60. Pirkit r’to 
musų olnello kainomis. 
Namų apAildymo Iren- 
Kimu! parduodami leng
vai a lAtiiokdjimaiH.
Peoplea Plumbing & 
Heating Sūnely Co. 
400 Moiwaukee Avė.. 

401 N. llahted Ht.
H.iym«jrket 0075-—0070

jo kaleina prisiartins reikalui 
atlikti. Paskui, užbaigęs rei
kalą čia, jis turi eiti į pavieto 
iždo ofisą ir atlikti tokią pat 
procedūrą ten.

Taigi p. Uvik kandidatuoja 
pavieto iždininko pareigoms 
tikslu sujungti šiuos du ofi
sus daiktan. Jei jis taptų iš
rinktas ir jei pavyktų jam su
jungti miesto ir pavieto iždi
ninkų ofisus vienoj vietoj, tai 
taptų panaikinta duplikcija 
(pakartojimas to paties darbo). 
Vienas ofisas ir vienoj vietoj 
atliktų reikalus, turinčius ry
šio su pavieto ir miesto ofisais. 
Taipgi sumažėtų išlaidos ofisų 
užlaikymui. Jeigu pavieto o- 
fisas taptų prijungtas prie mie
sto ofiso, tai šiame pastaraja
me reikalų pasidaugintų. Jo 
išlaidos padidėtų, 
jus abiejų buvusių 
sų išlaidas krūvon 
liuojant sujungto 
išlaidas, numatoma, kad tokia
me atsitikime Detroito ir pa
vieto piliečių išlaidos iždininko 
ofisui užlaikyti sumažėtų bent 
$200,000 metuose.

Tai yra sumanymas ir pla
nas, kuriuo kiekvienas pilietis, 
mokantis taksus, turėtų susi
domėti.

Bet kaip su konstitucija? Ši 
reikalauja dviejų ofisų.

—Taip, atsako p. Uvik. — 
Bet konstitucija nieko nesako 
apie iždininko algą. Nemokė
kite pavieto iždininkui algos, 
nebus norinčių tą vietą užim
ti. Tokiame gi atsitikime pa
vieto iždo ofiso darbą atliks, 
sakysim, * miesto iždo ofisas, o 
paties iždininko pareigas eiti 
galės kitas valdininkas, kuriam 
šios pareigos taps uždėtos.

O ir nitesto ir pavieto tary
ba priims atatinkamus patvar
kymus reikalams suderinti. 
Nes gr&li taryba
nuo galimybės sutaupyti pilie
čiams, taksų mokėtojams, $200,- 
OOO metuose?

P-nas Uvik pareiškime, duo
tame “Detroit News”, sako, 
kad jis kampanijos laiku aiš
kins savo planą, kur įstengs 
pribūti prakalboms ar susirin
kimams. Bet išlaidų rinkimų 
vajui nedarys. Nespausdins 
nei posterių, nei plakatų, ne
duos nė garsinimų laikraš
čiams. Juk pati esmė plano, 
kurį jis nori įvykinti gyveni
mam yra taikoma taupyti pini
gus. Faktinai ji yra taikoma 
pašalinti tam tikrą skaičių val
dininkų, kurie išrodo nereika
lingi. Jis tikisi, kad piliečiai 
bus pakankamai pribrendę po
litiniai suprasti, jogei jo pla
nas yra taikomas jų naudai.

Detroito spauda, kaip “Daily 
News”, yra rimtai susidomėju
si p. Uvik planu. —Detroitietis,

Lietuvis advokatas, p. Uvi- 

kas, stato savo kandidatūrą pa
vieto iždininko vietai (County 
Treasurer). Kaip kandidatas, 
jis, politikierių žvilgsniu, už
ėmė “keistą“ poziciją.

Dalykas toks, kad jis kandi
datuoja ofisui, idant panaiki
nus tą ofisą visai. Ar gi ne 
keista?

O kodėl 
pavieto iždininko ofisą? 
jo sumetimai.

Detroito miestas turi 
iždininko ofisą. Miesto 
ninkui mokama algos $10,000 
metuose. Be to, miestas asig
nuoja kas metai $340,668.70 o- 
fiso užlaikymui. Pavietas gi, 
kuriam Detroitas priklauso; pa
vietas, kurio daugiau kaip 85 
nuošimčius gyventojų sudaro 
Detroitas, — tas pavietas turi 
taipgi ofisą, t. y. pavieto iž
dininko ofisą. To iždininko al
ga yra $8,500 metuose. Pavie
tas, be to, skiria jo ofisui už
laikyti $412,025 metuose.

Dabar daleiskime, kad kas 
nors turi reikalą taksų ar kito
kiais klausimais su abiem ofi
sais. O jų yra ne mažai. Tai 
toks asmuo eina į miesto ofi
są, stoja eilėn ir laukia iki

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iše«' 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryfi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų

Bro\vnsviEe 
yette paviete, 
United Trades 
“Soup t Kitchen 
kuri maitino net. 1,500 bedar
bių angliakasių kas mėnuo. Ir 
nors angliakasiai grįžtų atgal 
į kasyklas dirbti už bado algas 
be unijos sąlygų, sulyg '*open 
shop“ sistema, visgi bedarbių 
rasis, ba šiandien yra dar daug 
kasyklų, kurios dirba nepilną 

Yra dar kasy klų ir visai 
.uždarytų.

šis Pittsburgh Coal Co. pa- 
sigirimas yra taikomas tam, 
kad pritraukus patyrusių 

į Pittsburgho apie-

Gražuolių Kontestas
Dar pirmu kartu tarp lietuvių Ameriko

je įvyks Gražuolių Kontestas. Konteste 
dalyvaus daug gražių, jaunų lietvaičių ir 
viena iš visų gražiausių bus išrinkta “Miss 
Naujieno 
rinktoji bus apdovanota dovanomis ir gar
be. Dvi sekamos gražiausios taipgi bus 
apdovanotos. Rinkime gražuolių dalyvaus 
visa publika.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Daug plėšimų

Vakar ir užpereitą naktį plė
šikai papildė daug plėšimų.

Trys plėšikai puolė O’Con- 
nor ir Goldberg čeverykų san
krovą 6348 S. Halsted St. ir at
ėmė iš vedėjo virš $3,000 — 
šeštadienio pajamas, kurias jis 
skaitė rengianties nešti bankan. 
Viena moteris, kuri bandė šauk
ti pagelbos, liko plėšikų sumuš
ta.

Severs Kent, 39 m., 1125 W. 
Erie St., liko pašautas dviejų 
plėšikų, kurie puolė jo saldai
nių sankrovėlę. Jo moteris pa
leido į plėšikus kelis šūvius ir 
mano, kad vieną plėšiką sužei
dė.

Krank Ignoranti, 29 m., 5858 
W. Grand Avė., liko pašautas 
nežinomo piktadario savo ciga
rų sankrovoje. Sankrovon įėjęs 
nepažystamas žmogus ir papra
šęs cigaretų, padėdamas ant 
baro 15c. Kai Ignoranti nusi- 
gryžo paduoti cigaretus, nepa
žystamasis paleido vieną šūvį 
ir po to ramiai išėjo iš sankro
vos, palikdamas ir padėtus 15c. 
Kulka pervėrė Ignoranti kaklą 
ir išėjo per burną.

Du plėšikai užpuolė Manor 
teatrą, 5600 W. North Avė. ir 
atėmė iš kasterės $371.

Trys plėšikai naktį užpuolė 
Midland Metai Co., 1259 South 
Campbell Avė. ir susirinkę 
$3,000 vertės cinos, pasiėmė 
kompanijos troką ir išvažiavo.

Plėšikas bandė apiplėšti Ca
pital Credit Clothing Co., 811 
W. Roosevelt Rd. Jis privertė 
Milton Rubin atiduoti $2,000, 
bet tuo laiku įėjo kitas partne
ris, Jack Mann, kuris stvėrė 
plėšiką, išmušė iš rankų revol
verį ir plėšiką suėmė. Besigru
miant už revolverį plėšikas li
ko pašautas. Jis pasidavė kaipo 
Morris Miller, 40 m., 1540 W. 
13 St.

Bežaisdamas nusišovė
Joseph Brzewski, 17 m., iš 

Posen, pasimirė Harvey ligoni
nėj. Jis su keliais draugais šau
dė į tuščias bonkas, bet bešau- 
dydamas pats persišovė.

Metinės policijos 
žaismės

Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį, Soldier Field Stadione į- 
vyko Chicagos Policijos žais
mės. Buvo įvairiausių žaismių 
kaip tai: bėgimo lenktynės, .vir
vės traukimas, arklių lenkty
nės, motorcyklių polo ir daugy
bė kitų, taip kad visas progra
mas uksitęsė net 3*/2 valandos.

Iš pfogramo dalykėlių, kaip 
matyt, publikai daugiausiai pa
tiko “Chicago’s Famous Police 
Octette,” kuris sudainavo ke
liolika dainų, šis oktetas susi
deda iš tikrai gerų dainininkų. 
Be to buvo ir du policijos be- 
nai, vienas baltųjų, o kitas 
juodųjų. Ir ar žinot ką? Mano 
ausimis klausant, juodieji by- 
tino baltuosius džiaziškumu.

Policijos žaimės yra rengia
mos kasmet policistų našlių ir 
našlaičių šelpimo fondo naudai. 
Verta jas aplankyti kiekvie

nam kas įdomaujasi sportu ir 
atletika. —S. Vilkaitis.

“Spideriai” bus areš
tuojami

Lincoln parko taryba paskel
bė, kad pradedant ateinančiu 
pirmadieniu bus kitaip elgiama
si su “spideriais”. Visi “spide
riai”, kurie bus pagauti parke, 
vieton gauti arešto slipą, bus 
areštuoti ir nuvežti į parko po
licijos stotį, kur jie turės užsi
dėti piniginę kauciją, arba tu
rės pasilikti šaltojoj. Parko po- 
licistai gi padaryti teismo bai- 
liffo padėjėjais ir galės priėmi- 
nėti iš automobilistų kauciją.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Pikniko 
pažibos

Daug mergelių, daUg gražių, 
Lietuvaičių daug jaunų, 
Susirinks, susivažiuos 
Linksmos, graikščios morgu- 

[želės 
Karštos, meilios širdelės 
Gal ne vieną pavilios?
Pavilios ar ne pavilios, tai 

nežinia^ bet Naujienų piknikui 
priduos nepaprasto gražumo, 

o Naujienų draugams — sma
gumo.

P-lė Mabel Grigonis
Tik pasižiūrėk į šį paveiks

lėlį ir tą šypsiną jos veide 
ir jau gali pasakyti, kad gam
ta šiai paneliai nesigailėjo gra
žumo. Mabel Grigonis, 20 me
tų, gimusi Chicagoje; sulyg už
siėmimo — sekretore, pasiry
žusi yra laimėti pirmą dovaną.

P-lė Bernysė Skrickus
Tai VVaukeganietė — gimu

si \Vaukegan, UI. 19 metų at
gal, o dabar gyvenanti Chi
cagoje. Suprantamas dalykas 
tokioms gražuolėms kaip p-lė 
Bernysė, VVaukeganas yra per
daug mizerna vieta ir mums, 
chicagiečiams gražuolės yra 
pageidaujamos. Pagal užsiėmi
mą ši panelė yra knygvedė. 
Ji be abejonės turi daug ga
limybių prie pirmosios dova
nos ir garbės.

Tai tiek, vėliaus pakalbėsim 
apie kitas gražuoles ir apie vi
sas sykiu.

Smarkiai sužeidė lietu
vi F. Saverj

Smarkiai važiuojantis dide
lis automobilis, staiga sustojo 
prie valgyklos, 4621 W. Mont- 
rose Avė., Chicago, III. ir trys 
vyrai išlipę puolė vidun, čia- 
restorane, jie rado savininką 
Praną SaVerį ir nieko nesakę

TUBBY

įpuolė mušti. Kadangi vienam | Nė mirties valandoj ne- 
prieš tris sunku atsilaikyti,. užmjrŠ0 SBVO motinos 
tai Saveris likos pavojingai su
muštas ir neteko sąmonės. .Jei 
ne pašaliniai žmonės, kurie šo
ko gelbėti ir kelti triukšmą, 
gal būt likęs visai užmuštas.

Priežastis, tur būt, kerštas, 
nes Saveris turėjo prie savęs 
pinigų ir žiedą, kurie nebuvo 
paimti. — Kep.

Viešnia iš Detoito
I 

- ___ , I

P-lė Sofija Žukauskaitė iš 
Detroit, Mich., to miesto žy-l 
minusia lietuvių dainininkė, 
baigdama savo atostogas, ku
rias praleido p. Bačiuno Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich., ke
lioms dienoms aplankė savo 
drauges Chicagoje. Prie progos,' 
vakar ji kartu su kitu buvusiu 
detroitiečiu, J. J. Strazdu, ap
lankė ir “Naujienas”.

P-lė Žukauskaitė yra kilusi iš 
Omaha, Nebr., prieš keletą me-1 
tų tūlą laiką gyveno Chicago
je. Dabar gyvena Detroite, kur 
yra knygvede vienoje didelėje 
firmoje. Bet kartu ji veikliai 
dalyvauja Detroito lietuvių vei
kime, ypač dailės srity ir yra 
Detroito lietuvių žymiausia dai- ( 
nininkė, daug besidarbuojanti 
kartu su komp. M. Petrausku' 
pastatyme operečių, kuriose jii 
yra gražiai pasižymėjusi.

Chicagoje ji vieši pas p-lę 
Uvick, 3425 ElaitrAve., Detro-
ito advokato J. P. Uvick seserį, 
šiandie betgi p-lė Žukauskaitė 
gryžta Detroitan. Tečiaus ji; 
tikisi šėštadieny sugryžti į Chi-; 
cago ir sekmadieny dalyvauti, 
“Naujienų” piknike, nes nori į 
susitikti su visais savo pažys- i 
tarnais chicagiečiais.

Kartu su p-le Žukauskaite; 
p. Bačiuno Tabor Farmoje vie-' 
sėjo ir keletas kitų detroitie- 
čių: artistas J. Olšauskas, Ste-
ponavičius, J. J. Strazdas ir k. 
Pereitą šeštadienį Farmoje bu
vęs kaipir koncertas, kurį davė 
ten viešėjęs dainininkas J. Bab
ravičius. Tuo l>ųdu svečiams te
ko išgirsti ir musų gerinusį 
dainininką. Džiaugiasi atosto
gas praleidę visi labai smagiai. 
Farmoje buvo daug Chicagos 
inteligentijos, užvesta daug 
naujų pažinčių ir abelnai laikas 
praėjęs labai linksmai. —R.

Terf ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NKW TORK, ALHtT BAIX1W. 

HAMBURO, DIUTtCHLAND, 
MSOLUTI, RIL1ANCI, 

CLKVKLAND,
WKBTPHAL1A, THURINOIA •

Puikus patarnavimas visose 
klesose

‘203 IŠ NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs ¥. S. Revenue taksai 

V—----—  >
Kelionė greita ir pigia kaina
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti- I 
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago 

L----  . .....  , .. --- j

Nesenai pavieto ligoninėj 
pasimirė jaunas Bridgcporto 
lietuvis Vincas Bartkus. Mirė
vos 20 m. amžiaus tesulaukęs, 
ir tai mirė po labai ilgos li
gos, kuri j j kankino i>o ket
vertą metų.

Bet nors sirgdamas ir jau 
arti mirties būdamas, jis ne
užmiršo savo motinėlės ir sa* 
vo jausmų išreiškimui prieš 
mirtį, parašė motinai porą ei
lių anglų kalboj, čia paduo
dame ja's liuosame vertime, 
pasekant mintį, bet ne eilių 
forma:

Vaikystės dienos
Plačios, plynos 
Ir kvietkuotos gatvės, 
Kur aš vaikštinėjau; 
čiurlenantis upelis 
Ir pavėsio kampelis 
Arti mano mažų namelių; 
šnabždantys medeliai, 
Paukščiai ir bitelės, 
čia aš praleidau 
Daug skaisčių dienelių. 
Ir ta maudymos kūdra, 
Tyra, kaip kristalo bliudas. 
Atmintis apie tai 
Gyvens amžinai.

Motinėle mano miela, 
Neverk manės;
V ištiek man mirti reikės.
Tada aš sugryšiu pas jus

Kai marių Vilnelės sustos vil- 
niuoti,

Kai lapai nuo medžių sustos 
kristi,

Tada aš sugryšiu pas jus. 
Kai perkūnas paliaus griausti 
Ir pasauly sumišimų nebebus,

Tada aš sugryšiu pas jus. 
Kai pagiežos ugnis nustos 

degti,

Kai kilnus žmonės sustos mo
kintis,

Tada aš sugryšiu pas jus. 
Kai visi upeliai sustos bėgę, 
Kai skaisti saulutė nebešvies,

Takia aš sugryšiu pas jus.
Šios gražios, jausmingos ei

lutės mirštančio jaunuolio, ku
ris turėjo mirti dar nė paju
tęs gyvenimo, nors ir labai 
troško gyventi ir tobulėti, mo
tinai yra brangiausias paliki
mas, kokio ne kiekviena mo
tina gali susilaukti.

— R.

Laiškai Pašte
Sle laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dovy” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

901 Ambrozas II
902 Aukstalis Ignaz
903 B^l Julia
905 Boleckas Jos
908 Chapas A
912 Fifois Gasparai
913 Furawcia Ciprijonas
923 Klimos Foliks
926 Kubilius M
927 Littuninas Antanas •
929 Labanauskas Kazys
931 Leris Peter
933 Mickeukucis Jozapas
936 Radžiūnas K
952 Voivoda Peter
953 Vogei Auna

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NIEKO kito nėra, kad galėtų už
imti vietų Bayer Aspirin kaipo pa- 
gelbėtojas nuo skausmų. Saugios, 
arba gydytojai nevartotų jų ir pri
taria tiems kurie jas vartoja. Tik
rai jos pagelbsti, kitaip keli inilionai 
vartotojų vartotų ką kitų. Bet tik
rai gaukit tikrų Bayer Aspirin (vai
stinėj) su Bayer ant dėžės? ir žodis 
genuine parašytas raudonai.

išdirbystės Monoaceticaci- 
dester of Salicylicacid.

/ 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ‘ padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus po
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas -ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —■ tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Lobis, U. S. A.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aeama- 
gamų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip ils Magas Kadildų 
Lazative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Matine C k, Dept. H. S, 9 B. Okio SL. Cbjcifo

BUDWEISER yra prie- 
žodis duodantis užga- 
nėdijimą milionams
, ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

HOP FLAVORED OR PLAIN

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė.

Vittributora Phone Canal 7051 Chicago, Illinois

Runt’s a Real Ghost Hunter.

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25*

Afode by
Lsa&srt Pfcamacd Co., Safat Leerie, U. S. A.BM-94



* NAUJIENOS, ČKtago, iii.1 Trečiadienis, rugp. 22, 1928

NAUJIENOS
* The Llthaanlan Daily Ne\ni
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co. Ine.

17S9 South Halated Street 
Chicago, 11L

Chlcagoje . pa«tn:
Metanui - - ■ — - -
Pusei metų —— . , 
Trinia mtaeriama ►—— 
Dviem minetriam e—-- 
Vienam mlneaiui . ..........

Chicagoje imt UnaiiotojuAi 
Viena kopija —--

Savaitei

ss.oe 
4.00 
2.50
1.50 
.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate*: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicsgo. 
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, UI., undsr tta Mt of 
March 8rd, 1879.

18c
71c

>7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Metuvon ir kitur uisbniuoM 
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Metama

kaip tik atbulai. Voldemaro diktatūra yra žiauresnė net 
už Pilsudskio. Kaunas per dvejetą pastarųjų .metų ne 
tik neįgijo naujų draugų užsieniuose, bet ėmė pyktis net 
su latviais ir vokiečiais. Ir santykiuose su lenkais Lie
tuvos valdžia nei eina prie susitaikymo, nei nutraukia 
derybas. Kas gero gali išeiti iš tokio tupčiojimo ir neaiš
kaus lošimo? Tur būt nė patys Kauno diplomatai nenu
simano, kur jie eina ir ką jie ketina pasiekti.

Tolimoji šiaurė
Spitsbergen

Apžvalga
r«

DEL

Naujienos eina kasdien, Utekirlant 
•ekmadienius. Laidtia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halated St., C 
Iii — Telefonas; Rooeevelt

o,

>8.00 
4.00 
M0

Pinigus reikia siųsti palto Monay

AMBASADORIŲ TARY
BOS SPRENDIMO.

KEISTA DIPLOMATIJA

Skaitant diplomatinius Lietuvos dokumentus, lie
čiančius jos. ginčą su lenkais, darosi nuostabu, kaip Lie
tuva galėjo* dar iki šiol išlaikyti savo nors šiokią-tokią 
poziciją. Šio numerio apžvalgoje paduota .keletas iš
traukų iš Lietuvos atstovų pareiškimų ir diplomatinių 
notų, po kurių didžiosios valstybės pripažino Vilniaus 
kraštą Lenkijai. Kiekvienas pasakys, kad tie Kauno 
diplomatų žinksniai tiesiog prirengė dirvą Lenkijos lai
mėjimui !

Kaip yra žinoma, visos Lietuvos valdžios, kokios tik 
buvo nuo rudenio 1920 metų, rėmė Lietuvos pretenzijas 
į Vilniaus kraštą daugiausia garsiąja Suvalkų sutartim. 
Paprastas laikraščių sakitytojas ir net daugelis vadina
mų visuomenės veikėjų todėl gali manyti, kad Suvalkų 
sutartis pripažįsta Vilnių Lietuvai. Tuo gi tarpu toje 
sutartyje nieko panašaus nėra. Visa, ką ji sako, tai kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos armijų butų pravesta “demar
kacijos linija?, per kurią nei lietuvių, nei lenkų ginkluo
toms jėgoms nevalia pereiti. Pačioje sutartyje dagi pa
stebėta, kad Lietuvos ir Lenkijos reikalavimai, liečian
tys teritorijos klausimus, šita sutartim nėra sprendžia
mi.

Taigi aišku, kad remti Suvalkų sutartim Lietuvos 
reikalavimą Vilniaus nebuvo galima. Ja buvo galima 
tiktai remti skundą prieš lenkus dėl sutarties sulaužy
mo ir reikalauti bausmės lenkams. O betgi Lietuvos 
diplomatai manė, kad, jeigu jie paprašys didžiąsias val
stybes nustatyti Lenkijos sienas, tai tos valstybės tuoj 
paims Suvalkų sutartį ir “sulig ja” atiduos Vilnių Lie
tuvai! Didesnį naivumą sunku ir įsivaizduoti.

Tarptautinės teisės atžvilgiu tėra tiktai du dalyku, 
kuriais Lietuva gali remti savo pretenzijas prie Vil
niaus, tai arba Lietuvos taikos sutartis su Sovietų Ru
sija, arba Vilniaus krašto gyventojų apsisprendimo tei- 
sC‘- •.,<« -a K!

Sutartyje su rusais Vilnius buvo pripažintas Lietu
vai. Nelaimė tečiaus, kad patys rusai vėliau (sutartyje 
su lenkais) tą pripažinimą žymiai susilpnino ir beveik 
atšaukė, kuomet jie pasirašė Rygoje, kad Vilniaus klau
simas turės dar būt išsprętas Lietuvos ir Lenkijos su
sitarimu. Sleževičiui 1926 m. pavyko paskui atitaisyti 
šitą keblumą, išgaunant iš rusų pareiškimą, kad Vilnių 
jie vistiek laiką priklausančiu Lietuvai.

Kai dėl vilniečių apsisprendimo teisės, tai Lietuva 
dar vis gali sakyti, kad Vilnius yra prijungtas prie 
Lenkijos smurtu, o ne gyventojų sutikimu, ir šitokį sa
vo nusistatymą Lietuva gali paremti pačios Tautų Są
jungos pareiškimais, kuriais buvo pasmerkti rinkimai 
Želigovskio užgrobtame Vilniuje.

Aišku tečiaus, kad taip vienas, kaip ir antras šitų 
pamatų nėra grynai teisės klausimai. Kad rusų sutar
tim butų galima pasiremti, tai reikia ir kad rusai stotų 
už Lietuvis poziciją, ir kad kitos valstybės skaitytus! 
su rusais. O tai jau yra politika.

Taip pat ir su vilniečių apsisprendimu: jeigu 
mečiams ir butų leista laisvai nubalsuoti, prie ko jie 
ri dėtis — prie Lenkijos ar prie Lietuvos, tai šituo 
Ii u Lituva laimėtų tiktai tuomet, kuomet jai butų
lanki didelė dauguma Vilniaus krašto gyventojų. Vadi
nasi, ir čia klausimas galų-gale atsiremia į politiką.

Tiktai politinės aplinkybės, pagaliau, gali iškelti 
Europoje reikalą iš naujo peržiūrėti Lenkijos sienas. 
Kaip dabar dalykai stovi, tai beveik visos didžiosios val
stybės ir dauguma mažųjų jau laiko Vilniaus klausimą 
“užbaigtu”. Taip žiuri, be abejonės, Tautų Sąjunga, ku
rioje Lietuva darė daug nepasekmingų pastangų tą 
klausimą vėl atidaryti.

Bet jeigu taip, tai kas dabar pasilieka Lietuvai da
ryti, kad ji atgautų Vilnių?

Ji turi vartoti politines priemones šitam tikslui, o f
ne žaisti tuščiais juridiniais (teisiniais) argumentais. 
Ji turi, pirmiausia, stengtis gauti kiek galint daugiaus 
draugų užsieniuose ir ypatingai‘Vilniaus krašte. Ji tu
ri dėtis su tomis tautomis, kurių interesuose yra, kad 
Lenkija butų iškrapštyta iš Vilniaus. Ji turi vesti tokią 
politiką namie, kad Vilniaus krašto gyventojai dau
giaus simpatizuotų Lietuvos tvarkai, negu Lenkijos.

Tuo gi tarpu mes matome, kad Lietuvoje daroma

ši nota yra truputį geresnė, 
negu aukščiaus cituotieji Naru
ševičiaus ir Sidzikausko prašy
mai Tautų Sąjungos Tarybai, 
nes Galvanauskas savo notoje 
primena Lenkijos “iškilmingus 
pasižadėjimus” ir “gyvuosius 
Lietuvos interesus ir teises”, 
taip kad čia palikta durys, per 
kurias galima buvo įvesti len
kų sulaužytos Suvalkų sutarties 
klausimą. Bet, deja, ir tai buvo 
menka pagalba Lietuvai.

Viena, kai Ambasadorių Kon
ferencija 1923 m. kovo m. 15 d.

vakaryščiam. SVarstė Lenkijos sienų nustaty-
- Naruševi-1

Tenka atitaisyti klaidą, kuri 
buvo vakar padaryta, rašant a- 
pie Ambasadorių Tarybos 
sprendimą, nustatantį pastovią 
sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Padaryt tą sprendimą prašė ne 
p. Čarneckis, kaip klaidingai 
buvo pasakyta 
straipsnyje, bet
čius, Sidzikauskas ir Galva
nauskas. Tas prašymas buvo 
atkartotas tris kartus.

Pirmą prašymą užbrėžt galu
tiną sieną Lenkijos rytuose į- 
teikė Tautų Sąjungos Tarybai 
p. Norus-Naruševičius 1922 m. 
sausio 13 d., pareikšdamas:

“Lietuvos Vyriausybė, to
dėl, turi garbės prašyt ger
biamą Tautų Sąjungos Ta
rybą atkreipti Santarvės 
Valstybių Aukš. Tarybos dė
mesį į padėties rimtumą, 
ir prašyt pastarąją nustatyt 
rytines Lenkijos sienas ei
nant Versalės Sutarties 
straipsnio 87 par. 3. šis žink- 
snis tuo pačiu laiku išspręs
tų ir Lenkijos-Lietuvos gin-

Taigi, Lietuvos valdžios var
du p. Naruševičius prašė Tau
tų Sąjungos Tarybą, kad ji pa
ragintų Santarvės valstybes 
nustatyt Lenkijos sieną toje 
pusėje, kur lenkų teritorija su
sisiekia su lietuvių teritorija, 
idant tuo budu išsirištų ir gin
čas dėl Vilniaus. Reikia žinot, 
kad tuo laiku tarp lietuvių ir 
lenkų buvo tiktai laikina “nc- 
itrale juosta”.

Antrą tokį pat prašymą Tau
tų Sąjungos Tarybai išreiškė 
1922 m. gegužės m. 17 d. Lie
tuvos delegacijos pirmininkas, 
p. Sidzikauskas. Jisai, protes
tuodamas prieš Tarybos išta
rimą panaikinti “neitralę zoną*’ 
tarpe lietuvių ir lenkų ir pa
keisti ją “demarkacijos linija”, 
baigė savo kalbą tokiais žo
džiais:

“Lietuvos valdžia prašo 
Tarybą atkreipti Santarvės 
Valstybių dėmesį į tai, kad 
būtinai ir absoliučiai reikia 
pravesti rytines Lenkijos sie
nas, kadangi tėisę tai atlikti 
suteikia 
Versalės 
nis 87.”

šioms Valstybėms 
Sutarties straips-

ir Sidzikauskas,

vii- 
no- 
ke- 
pa-

Vadinasi, 
kaip pirm jo Naruševičius, rei
kalavo, kad Santarvės valsty
bės nustatytų sienas tarp Len
kijos ir Lietuvos; ir įrodinėjo, 
kad šitą teisę minėtoms vals
tybėms suteikia Versalės sutar
tis.

Trečiu kartu tas pats prašy
mas buvo pakartotas Lietuvos 
ministerio pirmininko ir vidaus 
reikalų ministerio, p. E. Galva
nausko, notoje, adresuotoje 
Ambasadorių Konferencijos 
pirmininkui, 1922 m. lapkričio 
18 d. Toje botoje yra, be ko 
kita, šitoks paragrafas:

“Prie šio pareiškimo Lie
tuvos Vyriausybė nori pri
durti, kad ji butų ypatingai 
dėkinga Santarvės Valsty
bėms, jeigu, tikslu pagreitin
ti atėjimą taikos eros ir 
draugiškumo tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos, šios Valstybės 
malonėtų pavartoti teisę, ku
rią joms suteikia Versalės 
Sutarties straipsnis 87, ir 
nustatytų rytines Lenkijos 
sienas, atsižvelgiant į iškil
mingus tos Valstybės pasi
žadėjimus, duotus Lietuvos 
Valstybei, ir taip pat į gy
vuosius Lietuvos įiteresus 
ir teises.”

mą, tai Lietuvos atstovai į tą pa
sikalbėjimą nebuvo pakviesti ir 
todėl Suvalkų sutarties klausi
mą niekas neiškėlė. Ambasado
rių Konferencija patvirtino, kai
po pastovią Lenkijos sieną su 
Lietuva, tą demarkacijos liniją, 
kurią Tautų Sąjungos Taryba 
buvo 1923 m. vasario 3 d. pra- 
vedusi per “neitralę zoną”, ėju
sią .tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Antra, jei Ambasadorių Kon
ferencija butų ir atsižvelgus į 
Suvalkų sutarties punktus, tai iš 
to vargiai butų buvę Lietuvai 
kokios naudos, sprendžiant pas
tovios sienos klausimą. Mat, ta 
garsioji Suvalkų sutartis buvo 
tiktai ginklų paliauba tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos ir apie tai, 
kam turi priklausyt Vilniaus 
kraštas, joje nėra nė žodžio. 
Pasiremiant Suvalkų sutartim, 
butų buvę galima tiktai reika
laut lenkų nubaudimo už sutar
ties sulaužymą, bet ne spręsti 
Vilniaus klausima.

Pirmam tos sutarties straips
nyje pasakyta ve kas:

“Tarpe Lietuvos ir Lenki
jos armijų turi būt nužymė
ta demarkacijos linija, kuri 
nieku budu neišsprendžia su
sitariančiųjų pusių teritori
jos reikalavimų, ir ji bus nu
statyta sekančiais punktais.”
Taigi pačioje sutartyje Lietu

vos ir Lenkijos atstovai pareiš
kė, kad reikalavimus, liečiančius 
teritoriją, kuriuos kelia viena 
arba antra pusė, Suvalkų sutar
tis palieka neišspręstus. O jei
gu taip, tai aišku, kad buVo la
bai naivu Galvanausko pusėje 
tikėtis, kad Suvalkų sutarties 
pagalba Lietuva galėjo privers
ti Ambasadorių Tarybą pripa
žint jai Vilnių.

Jeigu šitos
Galvanauskas nebūtų turėjęs, 
tai veikiausia 
atėję į galvą dar 
Santarvės valdžių 
statyt galutinas 
nas su Lietuva.

Vadinasi, yra faktas, kad pa
ti Lietuvos valdžia per Naruše
vičių, Sidzikauską ir Galvanau
ską net tris kartus maldavo ir 
Tautų Sąjungos Tarybą ir tal
kininkų valdžias, kad jos iš
spręstų sienų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos klausimą, neturėda
mos iš anksto jokio užtikrini
mo, kad tas’ sprendimas bus 
naudingas Lietuvai.

Ir Lietuvos valdžia atkartoti- 
nai pripažino, kad Santarvės 
valstybės turi pilną teisę, sulig 
Versalėa sutartim, tą sprendi
mą atlieti. Reikia dar pridurti, 
kad šitie visi faktai ir doku
mentai yra išdėstyti oficialiuose 
Lietuvos leidiniuose, kuriuos 
pagamino “Lithuanian Informa
tion Bureau”, Londone.

Akyvaizdoje to, tenka pripa
žint, kad dabartiniam ginče su 
lenkais Lietuvos pozicija yra 
be galo sunki ir kebli.

. .
. ' <• .. „ i i *___ ___________________________

(Pacttio aud AtlanUo Photo]

Emanuel Eller, kriminalio 
teismo teisėjas, kuriam išnešta 
“indaitmentas” ryšyj su tyri
nėjimu suktybių ir smurto žy
gių, papildytų laike pastarųjų 
“primary” balsavimų Chicagoj.

tuščios vilties

jam * nebūtų nė 
kartą prašyt 
atstovus nu- 
Lenkijos sie-

Abejoja daktaro patarimais
Daktaras: Jums reikia dau

giau kraujo. Valgykit juo dau
giau daržovių.

Pacientas: Bet, daktare, kas
matė kraują kad ir tok/oj ropėj ? nutilo.

vy- 
di- 
at- 
jis

lokį (mešką), jis duoda 
irkluotojams liautis ir- 
Tegul valtis tyliai pri- 

ten, kur matosi žvėris.

jau- 
sląs-

štai 
Ale

Ryšyj su italų dirižablio 
“Italia” katastrofa daug kal
bėta apie Spitsbergeną. Ir abel- 
nai, Spitsbergen ypač dažnai 
prisimenamas nuo to laiko, kai 
aviatoriai pradėjo pasirinkti jį 
base lėkimams į šiaurės polį.

Koki žemė Spitsbergen yra? 
Kaip išrodo apielinkės?

Jau kokį tūkstantį metų šiau
rės Norvegijos gyventojai nau
doja Spitsbergeną, Grenlandiją 
ir Baltąją Jurą kaip vietas va
saros medžioklei. Jie atvyksta 
čia medžioti ronių, moržų mus- 
kinių stirnų, baltųjų meškų ir 
kitokių žvėrių. Kas metai ap
lanko tas vietas po 250—300 
norvegų laivų. Medžioklės lai
kas — nuo vidurio gegužės iki 
vidurio rugpiučio. Tuomet, 

mat, Atlantike nėra ledų, o sau
lė šviečia veik dieną ir naktį.

Kiekvienas šitokių medžiok
lės laivų samdo po 12—15 
rų. Kiekvienas jų turi dvi 
džiules valtis. Kai laivas 
vyksta į nužiūrėtą vietą,
sustoja. Vyrai susėda į val
tis. Valtyj, priešakyj, užima 
vietą ekspertas šovėjas. šeši 
gi ar septyni' kiti vyrai susėda 
irkluoti. Kada šovėjas- pamato 
būrį moržų arba ronių arba 
šiaurės 
ženklą 
klavus. 
slenka
šovėjas šauna iš valties arba 
išlipa ant ledo ir seka žvėrį.

Kai jau primedžiota pilna 
valtis, ji sugrįžta pas laivą, iš
krauna žvėrieną ir vėl plaukia 
medžioklei. Prikrovę laivą 
žvėrienoj, medžiotojai sugrįž
ta Norvegijon. ši vasaros me
džioklė, aplamai imant, duoda 
jiems tiek pelno, kad jie gali 
gyventi iki kito'pavasario. Re
tai pasitaiko, kad laivas pada
rytų dvi kelioni viena vasara.

Didžiausia šių medžiotojų 
ambicija ^yra pagauti gyvą po- 
larį lokį (mešką). Jam pirkė
jų nestoka. Jo reikalauja zo
ologijos sodnai ir cirkai. Už 
gyvą lokį mokama bonusas.

Bet pagauti jį gyvą sunku. 
O ir piktas jis. Jei pamatoma 
lokis ir nužiūrima, kad jis ne 
alkanas, tai medžiotojai 
čias lengviau. Jie padaro 
tus, apsupa lokį ir vėją 
vietą, kur sląstai randasi 
pakliuvo lokis į sląstus.
tai ne visa. Ima kokias 20 va
landų ar daugiau iki jis įvei
kiama. Tada medžiotojai grįž
ta į laivą ir atsiveža medinę 
skrynią, apkaltą geležies lan
kais, kurie atlaikytų lokio šėli
mą. Kitaip veik negalima iš
laikyti laive ramiu.

šios medžioklės ne lengvos. 
Pavojaus jose daug, štai ką 
pasakoja vienas tokių laivų ka
pitonas: “Mes pakliuvome ledų 
kruson. Staiga pamatėm vėjo 
atpučiamą didoką ledų kalną. 
Iššokome iš laivo. Akies mirks
ny musų laivas pakilo visai iš 
vandens, o kitą momentą tapo 
sutriuškytas lyg koks kiauši
nio lukštas.”

Kadangi visa laivo įgula su
sidėjo iš patyrusių žmonių, tai 
ne vienas gyvasties neprarado. 
Visa jų manta betgi žuvo kar
tu su laivu. Kitas laivas išgel
bėjo žuvusiojo laivo įgulą. Vie
nok ir jis tapo sutriuškytas 
sekančią dieną.

šį pavasarį ledai sutriuški
no laivą Rėmo. Ir šio laivo ka
pitonas su įgula tapo išgelbėti. 
Jie papasakojo ve ką. Buvo 11 
vai. nakties. Putė smarkus 
šiaurės vėjas. Ledai krušėsi į 
laivą nemielaširdingai. Galima 
buvo tikėtis Jaivokrušos. Vi
sas klausimas — kada? Vie
nok kapitonas įsakė inžinieriui 
hėgesyti motoro. Rasi pra
siskirs ledai, manė jis, mėgin
sime pasprukti. Vidurnaktyj 
vanduo pradėjo sunktis laivan. 
Medėjai pamatė atplaukiant iš 
žiaurės didžiulį ledyną. Viskas

Dagi vėjo nuožmumui

pasitikėti. Jos betgi pasakos 
nebaigia. Darbo našumas per 
kalbamą laiką pakilo taipgi. 
Tai viena. O antra — kaip su 
tais, kurie nedirba? Jų skai
čius didelis, ir nesimato aiš
kaus bedarbių sumažėjimo grei
tu laiku.

Suv. Valstijose yra įstaty
mai, kurie reikalauja, idant tė
vai siųstų į mokyklas vaikus 
tam tikro amžiaus — daugiau
sia iki 14 metų. Bet štai ką 
rodo tyrinėjimai. Philadelphi- 
joj 1920 m. 80 nuošimčių vi
sų viešųjų mokyklų Ąnokinių 
sugaišo (t. y. nesimokino) dau
giau kaip vieną mėnesį laiko. 20 
nuošimčių sugaišo daugiau kaip 
3 mėnesius. Didžiuma šių vai
kų buvo darbininkų šeimų vai
kai, ypač tie, kurie sugaišo il
gesnį laiką. —N.

Truputis kritikos

ledo kalnas pastojo kelią. Stai
ga ledai ėmė braškėti, ristis 
vienas ant kito. Kapitonas pa
liepė įgulai bėgti ant artimiau
sio ledo kalno.

Vos spėjo jie užsiristi ant 
šio kalno, kaip pasigirdo tratė
jimas, braškėjimas lyg šimtai 
lokių butų ėmę maurotį. Ap
leistas gi laivas išmesta aukš
tyn, pagauta tarp ledų, sumal
ta, sukrušta į šipulius.

Susidūrę, du ledynai nušliau
žė vienas nuo kito, tartum at
likę įsakytą gamtos darbą: nai
kinti dalykus, kurių ji čia ne
pageidauja.

šiaurinė Spitsbergeno dalis 
yra tyrai. Randasi tik viena 
anglies kasykla, kur pasireiš
kia produkcijos darbas. Nesto
ka čia ančių, žąsų, šiaurės stir
nų. Medžiotojams — rojus. 
Bet ūkininkauti nėra jokios ga
limybės. Auga samanos. Be 
jų negalėtų gyventi briedžiai.

Ne vienas jau žuvo tų, ku
rie mėgino sužinoti, kas ran
dasi toliau į šiaurę, toli nuo 
Spitsbergeno. “ Tik vienam-ki- 
tam tepavyko pasiekti šiaurės 
polių. Bet ir-jie tik perėjo ar 
perskrido. Aeroplanai tečiaus 
manoma užkariaus ir tą musų 
žemės dalį, tikriau pasakius — 
ištirs ją. —N.

Aš neturiu už tektinai gabu
mo, kad galėčiau kritikuoti ko
kius nors poetus dabartinių ar 
senesnių laiku. Bet kas man 
puolė į akį, tai vienos gražios 
praeitų laikų eilutės. Tai yra 
liaudies' vargus išpasakojanti 
dainutė. Ji prasideda taip: Pa
sakyk, mano mylimas krašte.

Rodos, nėra nė vieno lietu
vio, kuris tos dainelės nebūtų 
žinojęs arba ne dainavęs. Ir 
po šiai dienai išgirsi dar vieną 
— kitą ją dainuojant, nes ji 
graudingai apverkia savo tau
tos vargus. Bet aš turiu pa
sakyt, kad ne viskas ten yra 
pasakyta taip, kaip turėtų bū
ti.

Paimsim iš jos tik keletą žo
džių pavyzdžiui. Štai kaip jie 
skamba: “Laisvė, laimė tai 
brangus vardeliai, kada šviesi
te jus lietuviams? Kada mu
sų artojai broleliai netarnaus 
svetimiemsiams dievams”.

Tie žodžiai girdėjosi iš po 
Busi jos caro jungu. Šiandien 
tečiaus visi žino, kad lietuviai 
jau netarnauja svetimiems die
vams. Bet musų artojai bro
leliai ir po šiai dienai jungą 
velka ir tarnauja saviemsiems 
dievams ir tą patį “užmokesnį” 
gauna nuo savųjų, ką gaudavo 
nuo svetimųjų. Taigi, ažuot sa
kius “svetimiemsiems dievams”, 
reikėtų sakyti: netarnaus aki
plėšoms jokiems, kurie demo
kratiją purvinomis kojomis mi
na. —Pustapėdis.

Žinios-Žinelės
Pasak Su v. Valstijų prez. 

Coolidge, federalės valdžios iš
laidos sumažėjusios' $2,000,000,- 
000 tarp 1921 ir 1925 m. Tuo 
tarpu atskirų valstijų išlaidos 
padidėj usios $3,500,000,000. 
Per pastaruosius aštuonius me
tus, šalies biudžeto direkto
riaus Lordo pareiškimu, Suv. 
Valstijų skola sumažinta $8,- 
084,794,716. Nužiūrima te
čiaus, kad šie pareiškimai pa
daryti ryšyj su rinkimų kam
panija, kaip kreditas republi- 
konams, ir todėl juos imama 
atsargiai.

Reikia apsižiūrėti
1- mas: Jeigu sutaupytume! po 

$10 savaitėj, tai į 10 metų turė
tumei $6.400.

2- ras: Taip, bet į 10 savaičių 
po to aš netekčiau pačios, žinai 
kaip šiais laikais yra su perski- 
romis.

Suv. Valstijų agrikultūros 
departamento žiniomis, ši šalis 
sunaudoja tiek pieluojamo me
džio statybai ir kitokiams rei
kalams, kiek visos kitos šalys 
bendrai, ši šalis sunaudoja du 
penktadaliu viso sunaudojamo 
pasaulyj medžio. Kiekvienam 
gyventojui Amerikoj sunaudo
jamo medžio išpuola 200 ku- 
biškų pėdų kas metai — šešis 
kartus daugiau, ne kad Euro
poj-

’ / *
Nuo 1880 m. skaičius ren- 

duotojų Suv. Valstijų farjnų 
augo ir augo, šiandien 36.6% 
visų fermerių yra renduotojai.

Ij

Darbo Biuro statistikos skai
tlinėmis, Suv. Valstijų darbi
ninkų algos 1926 m. buvusios 
129 nuošimčiais aukštesnės, 
kaip kad 1913 m. Pragyveni
mas gi 1926 m. pakilęs 75 nuo
šimčiais, palyginus su 1913 m.

Tomis skaitlinėžmis galima

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

Vesiu bienj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstod St. 
Tel. Roosevtlt 8500

O ...... _”O
GYVENIMAS

Mlnesinis turnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Premftnerata metama $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija -.......................... 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimų” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

.G
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Tarp Chicagos
Lietuvių

—L - _______ į   

Lietuviu Radio kon
certas

Užvakar vakare Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Komiteto pa
stangomis, iš KYW stoties bu
vo duotas per radio lietuvių 
koncertas.

Koncertų davė Dainos cho
ras, vedamas p. A. Pociaus. 
Choras pradėjo daina “Kur 
bėga Šešupe”, po to dar ke
lias sudainavo.

Po to J. Komunas ir A. čia- 
pas sudainavo duetų apie Ge
dimino sapnų — geležinį vil
kų ir Vilnių.

Trumpa prakalbėlę pasakė 
adv. Mastauskas apie Chicagos 
lietuvius ir apie lietuvių ren
ginius! dalyvauti pasaulinėj 
parodoj.

Dainininkė Ona Pocienė gra
žiai sudainavo “Ne margi sa
kalėliai” ir dar keletu • lietu
vių dainų.

Koncertų užbaigė Dainos 
choras sudainuodamas dar ke
letą dainų, ir pabaigai — “Ei 
pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim.”

Koncertas užsibaigė 10 vai. 
va k.

Reikia manyti, kad padaręs 
tokių gražia pradžių, lietuvių 
komitetas, kurio pirmininku 
yra p. J. J. Elias, suruoš ir 
daugiau lietuvių koncertų per 
radio. — lik.

G E R R. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai , 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. (

J. Babravičiaus koncer
tas amerikiečiams

Vakar Chicagoje lankėsi dai
nininkas Juozas Babravičius, 
davė amerikiečiams koncertų ir 
vėl išvyko atostogauti.

J. Babravičius vasaros atos
togas leido VVisconsine pas 
lietuvius ūkininkus Woodboro 
apielinkėje. Pereitų penktadie
nį jis netikėtai atvyko į Sodus, 
Mich., pas p. Bačiūnų, kelioms 
dienoms pasilsėti ir prisirengti 
prie koncerto, kuris įvyko va
kar.

Koncertas buvo Rotary Club 
bankieto Sherman kotely, Grand 
Bali Room. Rotary Club susi
deda iš stambiausių biznierių. 
Bankiete gi dalyvavo netik vie
tos žymiausi biznieriai, bet 
taipjau buvo daug svečių iš ki
tų miestų ir iš Kanados, viso 
virš 600 žmonių.

Visa ši skaitlinga rinktinė 
publika p. J. Babravičių labai 
gražiai priėmė, o ir Babravi
čius nepaprastai gražiai daina
vo. Sudainavo ir keletą lietuviu 
dainų, tuo amerikiečius supa
žindindamas su gražiomis lie
tuvių liaudies dainomis. Jo dai
navimas visiems labai patiko ir 
paliko pas amerikiečius gilų įs
pūdį.

J. Babravičiui tuo budu pla
čiai atsidaro durys į amerikie
čių publikų, kur jam yra daug 
platesnė dirva. Be to ir patiems 
amerikiečiams tai bus ant nau
dos, nes ir jie vargiai visoje 
Amerikoje turi geresnį koncer
tinį dainininkų už Babravičių.

Babravičiui šiame * koncerte 
akomponavo pianistas M. Yoza- 
vitas.

Po koncerto Babravičius su- 
gryžo pas p. Bačiūnų į Tabor 
Farmą, į kur išvyko ir pianis
tas M. Yozavitas. Ten vieši da
bar skaitlingas būrys Chicagos 
inteligentijos, kurių daugelis 
ketina būti iki atostogų užbai
gos — Darbo dienos. —Bk.

Tarp atostoginingy So
dus ir Berrien, Mich., 

apielinkėse
■ u 1 "

Pereitais metais praleidome 
atostogas VVisconsin valstijoj, 
šiais metais pasirinkome vaka- 
cijoms vietų Michigan valsti
ja, pas p.p. J. Augustinavičius. 
Kur daugiau Chicagos lietuvių 
praleidžia atostogas — VViscon
sin valstijoj ar Michigan — ne
žinia. Ikišiol dar, rodos, nie
kas statistikos šioj srity neve
dė. Kurioj valstijoj smagiau 
ir patogiau praleisti vakacijas 
irgi, manau, yra visokių nuo
monių. Gal būt, kad VVisconsi- 
no oras, ypač naktimis yra 
kiek vėsesnis, negu Michigano. 
Bet dienos laiku saulė abiejo
se valstijose yra gana karšta 
ir besimaudant galima greitai 
apdegti. Ir tatai nepratusiems 
gana dažnai pasitaiko patirti.

Michigano lietuviai farmeriai 
daugumoj verčiasi uogomis ir 
vaisiais. Atostogininkus jie 
priima tik kaipo svečius, nes u- 
kininkai iš tų žmonių, kurie 
praleidžia pas juos atostogas, 
taip sakant, biznio nedaro, ar
ba negyvena. Tiesa, netoli nuo 
šios vietos yra Tabor Farma, 
kurios manageris yra p. J. Ba
chu nas. Tabor Farma — tai 
resortas su visais patogumais. 
Čia praleidžia atostogas, taip 
vadinama, Chicagos ir kitų 
miestų “smetonėlė.” Eiliniams 
piliečiams šis resortas truputį 
per brangus, o be to, jiems sa
vo apsiėjimu butų gana sunku 
prisitaikyti prie amerikoniškos 
publikos. Nes, ar šiaip ar taip 
kalbant, didžiumų resortininkų 
sudaro amerikoniškoji publika.

Golfininkams Tabor Farma 
tai tikras rojus. Farmoj yra 
devynių skylių “links,” kur 
golfo mėgėjai darbuojas^ nuo 
anksti ryto iki vėlai vakare. 
Mat, už golfo lošimų p. Bachu- 
nas nieko neskaito. Teko ir 
mums lošti golfų toj farmoj ir 
dar manome lošti. Nors mes ir

dar vienas pilietis, kurio pavar
dę pamiršau. Be to, čia vieši 
art. ir “Margučio“ redaktorius 
A. Vanagaitis. Jis pasidarė 
šioj goMo aikštėj tikras golfo 
čempionas ir čelendžiuoja bile 
ką lošti su juo golfų. Manyda
mas, kad jis tik juokauja esųs 
geras lošikas, drųsiai kibau ke
letu kartų jį, bet užsimokė
jęs keletą kvoterių pabaudos, 
reikalavau koncesijų — “handi- 
caps.” Bet ir su jomis man 
nelabai vyko Vanagaitį sumuš
ti.

Art. Vanagaitis netik lošia 
golfų, bet darbuojasi ir meno 
srity. Teko patirti, kad jis jau 
turi parašęs puikių operetę, 
kurių be abejo chicagiečiai pir
miausia išgirs. Be to, jis 
rengiasi prie prakalbų maršru
to, kur rengia “Margutis“. 
Kokios bus tos prakalbos, teks 
išgirsti, kurie netingės atsilan
kyti į jas.

Kartu su mumis atostogoms 
atvyko užbaigti vakacijas ir 
p. J. Čeponis. Jis atostogavo 
Wisconsine apie keturias sa
vaites ir sumanė užbaigti va
kacijas Michigane. Jo Aubur- 
nas yra toks greitas, kad tų 
pačią dieną jis būna Michigane 
ir Chicagoj. Pavyzdžiui, pirma
dienio ryte išvažiavo Chicagon 
atlikti tam tikrus reikalus, o 
vakare, mums vakarienę beval
gant, žiūrim įeina Čeponis ir 
sako: “kas čia sakė sveiks.” 
Su juo kartu atvažiavo p. 
Strazdas, detroitietis, ir p. Me
nas, golfo profesionalas. Sekan
čių dienų visi nuvažiavome į 
Tabor Farmą golfauti. Po. to 
jie visi vėl išvažiavo Chicagon.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai
Tel. Virtom 6279

DR. G. SERNER
Lietuviu Graborius Ir 

Halzamaotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI 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 0464

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patari'av imat 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO.ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

ei,' kad priklausau 
prie grabų išdirby* 
stės.

OFISAS: 
368 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St 
Tek Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phon/> Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Jei abejoji apie savo airio, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvraukee Avenue 
Valandos: 12 iki *2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Boulevard 2169 
Nuo 9 iki 12 vai. dionos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN '
~ IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU nttoli Morgan SS. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų 11 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaru 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktj So. Shore 2238. Crawford 8283

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820

Res„ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tek Drezėl 919±

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurraa 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St, Chkage 

arti 31st Street
Valandos: 1—5,po piet, 7—8 vakars 
Nedaliomis ir kventad. 10—12 dieną

Ar Girdėjot Per Radio
Lietuvių Programą

Rugpiučio 20?

neapsistojome Pas p. Bachunų, 
bet jis. netik leido mums lošti 
golfų, bet dar ir pavaišino.

Pereita savaitę, t. y. prade
dant su rugp. 12 d. Tabor Far
moj viešėjo šie svečiai: Dr. 
Naikelis, p-lė Gaizaitė, Macke
vičius, p-lė Bernotaičiutė, adv. 
Olis ir kiti iš Chicagos. Iš Det
roito atvažiavo art. Olšauskas, 
p-nės Zukorsky ir Kablaitis ir

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dr. Naikelis taip gerai išsi- 
praktikavo Tabor Farm golfo 
aikštėj, kad pradėjo su vienu 
šūviu į skylę pataikyti. Anų 
dienų lošdamas 8-tą skylę pa
sidėjo bolę ant čerepoko kup
ros ir kai drožė, tai bolė tie
siai tik lept į skylę ir įlindo. 
Kai kurie golfininkai mano, 
kad jam jau neužsimoka dau
giau loštį golfų. Po šitokios 
“lūkės,“ Dr. Naikelis pašnaž- 
dėjęs vienas antram į ausį nu
tarė iššaukti bile Chicagos lie
tuvius golfininkus grumtis su 
jais dėl Tabor Farm golfo čem
pionato. Nežinia kų pasakys 
chicagiečiai golfininkai dėl šio 
iššaukimo. Bet štai J. Adgus- 
tinavičius, kuris atostogauja 
pas savo brolį ir dažnai lošia 
Tabor Farm golfo aikštėj, pa
sakė Vanagaičiui į akis, kad jis 
jo nebijąs ir esu jei p. Menas 
sutiktų, tai Dr. Naikclio ir Va
nagaičio iššaukimų jis priimtų. 
Pažiūrėsime kuo tas viskas bai
gsis. —V. R-s.

Viršui Universal 
State Bank

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

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

Tol. Kenwood 5107 
ValandoD

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevara 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. 3201 South Wallace Street

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmu 
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 Ave^ 2 lubou

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 Midvray 2886
.ts”—1 , ■"■tm1.1 1 ■ '.ase

Advokatai

Kas dar iki šiol neturi savo namuose Radio, 
tai ištiktųjų turi gailėtis, nes jis negirtojo 
per Radio lietuvių programoj gražių lietu
vių dainų: solistų ir choro.

Nelaukite nieko ilgiau ir nepraleiskite 
tokių progų dabar ir ateity — tuojau nusi
pirkite nuo musų sau tinkamų Radio. Mes 
turime geriausius Radio, kokie tik yra išdir- 
binėjami Amerikoj.

Atsilankykit į musų krautuvę, apžiū
rėkite visokius Radio ir pasiklausykite kaip 
jie groja.

Užtikriname, kad jus džiaugsitės nusi
pirkę tuojau nuo musų Radio. ' •

Kainos elektrikinių yra sekančios: po 
$95 ir aukščiau; nieko daugiaus nereikia 
pirkti — tik prijungti prie elektros.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Deniai Ofisų.

92 n 
916 
910

musų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted St.
Dantų Setas už Vi 

setas 912.60
setas>7.60 
setas--------------------------------- • $6

M
M 
96 
92
SI _________ _.
išvalymas dantų _______________ ___

Šių kainų negausite muaų dldžiamjam 
ofisu. DIDYSIS OFISAS iBtelgtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()OLLENS, Prea. 

32B South State St. 
l*houe Hurrlton 0751

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
GerlauBia atiksiniii darbas už Vi 
Geriausios Auksinas Crowns __ 92.60
Geriausi Auksiniai Fillinga __ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliui — $2.60
Alloy Fillings ___________________ $1
Sidabrinai KiUngs 60c

60c

Ant lengvų išmokėjimų

Jos. F. Sudrik, *
Didžiausia Radio Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

Į Į Garažas

“J Porčius
j Į Namo pakėlimas

Į Į Cementinis pamatas
Į 1 Abelnas pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ........................................................
AdreuaB ........... . ................................... -................ ..........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718 

. 1 > 1 :! .

Tel. Boulevard 0214
Ęlumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chiunp, Ilk

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
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 pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai, vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas airis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7583

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Pboną Canal 0523

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartj

Kės. 6666 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
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 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St Chicago, UI.

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 
nuo 6 iki 9 vaL vak.

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHKRMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidenca Tel. Fairfaz 6858

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveuue 

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

Res. Telephone Plaza 320Q

A. A. OLIS y
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

• Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nue 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9606

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St .
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

. > . -.1 .... — į

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St. x

Arti Leavitt St. ' 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaru i
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS ?
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearboro St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą i

• Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A.SLAKIS /
advokatas '

Ofl.a" TldurmieBt^j* 
Room 1502 M

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: 1 lydė Park 8895

J. P- WAITCHES t
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tei. Pulliuan 5950

S Namų lel. Pulliuan 6377 jfiT J
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ŽINIOS Educational
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskoloa

Opera turės naujų 
dainininkų

Vakar iš Europos sugryžo 
Chicagos operos manažeris Her- 
bert M. Johnson. Jis buvo iš
vykęs Europon naujų talentų 
ieškoti. Keletą gorų dainininkų 
suradęs ir juos gauta Chicagos 
operai. Johnson išvažinėjo veik 
visą Europą, išklausė daug nau
jų dainininkų, bet tik keletą 
pačių geriausių teišsirinko. Pa
sak jo, Chicagos opera yra vie
na geriausių operų pasauly ir 
todėl jon gali būti priimti tik 
patys geriausi dainininkai. Var
dų naujųjų dainininkų dar ne
skelbiama. Tai bus padaryta 
vėliau.

Johnson sako, kad gerų ta
lentų yra mažai. Manančių, 
kad jie yra dideli dainininkai, 
yra pilna, yrą ir turinčių gerus 
balsus, bet negalinčių dainuoti 
operoj, nes čia gero balso ne
užtenka; esą reikia, be gero 
balso, dar muzikališkumo, su
gebėjimo vaidinti ir tinkamos 
išvaizdos. Pasak jo, daug ame
rikiečių mokinasi dainavimo 
Milane, Paryžiuje ir Ryme. Vi
si jie (ar jos) taikosi operon. 
Bet tik keli jų turi kiek geres
nius balsus, o kiti visi dainuoti 
visai negali. Jiems įkalba men
ki muzikos mokytojai, kurie no
ri gauti pinigų, kad jie yra di
deli dainininkai ir kad jis pri
rengsiąs juos galutinam išlavi
nimui jų balsų Europoje. Eu
ropoje gi vėl iš jų lupa didelius 
pinigus ir “rengia” operai, nors 
jie negali ir mažuose koncer
tuose dainuoti. Draugai gi to
kiems “dainininkams” irgi ne
nori tiesos pasakyti, nes tiesa, 
paprastai, būna labai nemalonus 
dalykas ir retas kuris nori ži
noti apie save tikrą tiesą. Pa
sitaiko, kad Europoj sugadina 
net ir tikrai gerus dainininkus, 
mokindami dainuoti tokiu bal
su, kokio dainininkas neturi: 
contralto 
tenorą — 
Chicagos 
Charles 
mokinosi
kuomet jis turėjo labai gražų ir 
stiprų tenorą. Alice Mock, kuri 
debiutuos Chicagos o|>eroj atei
nantį sezoną, mokinosi dainuoti 
contralto, kuomet ji yra viena 
iš didžiausių coloratura soprą- 
no dainininkių. Tuo budu mo- 
kindamiesi dainuoti ne savo bal 
su arba visai sugadina savo bal
są, arba bereikalingai sugaišta 
daug brangaus laiko.

Johnson todėl pataria, kad 
pirm negu važiuoti į Europą, 
muzikos studentas nueitų pas 
bešališką, neužinteresuotą ir 
kompetentišką žmogų, kuris ge
rai žino kaip spręsti apie balsą 
koncerto ar operos žvilgsniu, 
kad jis pasakytų savo nuomonę 
apie mokinio balsą.

verčia būti soprano, 
baritonu

operos
Marshall
dainuoti

ir t. t. Pav. 
dainininkas

baritonu,

Septyni žmonės užmušti
šeštadieny ir sekmadieny au

tomobiliai Chicagoje užmušė 
septynius žmones.

[CLASSIFIED APS.}
EducationaL

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksė*, aritmetikos, 
knygvedystė*. stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelnų mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
■M, Mokykla

P. Olekas, Mokytojas 
Halsted St, Chicago, UI,tioe s..

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresni* kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankyklt arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEEftlNG

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
l-mus ir 2-rus morgeČius su 

mažu komišinu

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 8140

Mlscellaneous

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

A.- OLSZEVVSKI
8241 S. Halatod 9t., 2nd Floor 

Teiaphone Victory 0562 
Daro paskolai ant

1-mo Ir 3-ro Morgečio
Valaadoi nuo 4 iki 8 kg* 

vakaras

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jųa pardavinėjot au

tomobiliu* pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jų* 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 šį skelbimą.

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

Automobiles

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARSIDUODA air pump tajerui 
pumpuojama mašina, 3 mėnesius 
vartota ,už prieinamą kainą, kam rei
kalinga prie garadžiaus, arba Filling 
station, kreipkitės, 5443 S. Shields 
Ave.Boulevard 6933.

Pinigų 
kaip 

Šieno

REIKALINGAS senas_ žmogus pa
dirbėti 
singas ir negirtuoklis. Valgis ir 
guolis. Nuolatinis darbas. 1458 W. 
15 St.

apie namus. Turi būt tei-

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PAMEČIAU pocket booką Au
gusto 19-tą dieną prie tautiškų ka
pinių miške*. Kas radote malonėki
te sugrąžinti busiu dėkinga. Duosiu 
radybų kiek reikalausite.

ONA DVELKAITĖ, 
3421 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 8812.

Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt *5373

»

SALESMAN

100 KARŲ 100 
VARTOTŲ

$25 iki $1100 įmokėti
Nėra “Indorsers”

. Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai

nysiu ......................................
Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 

davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu .............................. I

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ......   $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$425

$475

Business Service
Biznio Patarnavimaa

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Uilat- 
com malevą, popierų, įtikiu* ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j vieną dietįą

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
SKOLŲ TŠKOLEKTAVIMAS
AMERIKOJ IR EUROPOJ J AT D ON A L

INTERNATIONAL CLAIMS N u Z? L“ T.
SERVICE BUREAU i INVESTMENT

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, rempntuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbir.gą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafavette 6719
KAPENTERYS, statytojas bunga

lovv, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872
AR JUMS KAS NORS 

SKOLINGAS PINIGŲ?
Mes atgausime juos per “gamish- 

ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONATj 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

PARDAVIMUI galiūnas geroje vie
toje, biznis išdirbtas tarpe švedų ir 
kitokių tautų. Atsišaukite 510 W. 
81 st St. Vincennes Avė.

Fanns For Sale
Ūkiaii Pardavimui

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

PARDAVIMUI farma arba mainy
siu į Chicagos namą. Maža farma 
su dideliu nauju 9 kamb. namu, bar- 
nė ir vištininkas, galima auginti šim
tus vištų ir laikyti karvių. Yra viso
kių vaisinių medžių ir krūmų, du ak
rai žemės, geri komai ir pusė akro 
visokių daržovių. S. Kuczinski, 253 
Church St., Batavia, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
838, So. Babtod St

BE “KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir* $300 
Nėra jokių “red tapė"

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MORGICIAI
Skolinu pinigu s ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskolinama jum* $100, $200 
arba $300, imama tegalį nuošim
ti. Pinigu* gausit* į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

Kampa* Hermitage Ava

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo inorgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, as- 
sesmentų arba kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU moteries arba mer
ginos apsivedimui. Turi būti dora 
ir apsišvietus ir nesenesnė kaip 
metų. Aš esu našlys 37 metų, 
riu gerą darbą, esu blaivas ir 
mų gyvenimą mylintis asmuo.

Rašykite Box 1114 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

40 
tu- 
ra-

Del specialio — lauko pusei 
darbo, dėl vadovaujančio Brid
geporto apielinkėj Baįnko. Pro
ga yra padaryti pinigų ir proga 
gera gauti dar geresnę vietą. 
Kreipkitės po 7 vai. vakare.

PIGIAI — BRIGHTON 
PARKE

Kambarys 1,
3333 So. Halsted St.

antros lubos

REIKALINGA patyrusių opereito- 
rių ant dresių.

LEWIS DRESS CO.
325 W. Adams St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA viena patyrusi mo
teris -prie skirstymo skudurų, darbas 
ant visados, 1460 S. Jefferson St.

REIKALINGA patyrus moteris 
sortavimui skudurų. Nuolatinis dar
bas. 418 N. Lincoln St.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
gera mokestis ir geros valandos. 
3457 S. Halsted St.

"CORE” piRBĖJŲ
Patyrusios moterys prie mis- 

singio liejiklos, gera mokestis ir 
bonai. Ateikit pasirengę j darbą 

SLOAN VOLVE CO.
43 W. Ūke St.

REIKALINGA PATYRUSI parda
vėja, Moteriškų drapanų krąutuvė- 
je. Atsišaukite 1333 S. Halsted St.

~ ~ i

REIKALINGA mergina dėl lengvo 
namų darbo, mažoj šeimynoj. 1925 
So. Sprirt'gfield Avė.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGA pirmarankis virė
jas arba virėja. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Village Gardens, kam
pas Kean ir Archer Avė. Justice 
Park, III.

REIKALINGA darbininkų, vyrų 
moterų ir merginų. • Yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų, nuo $35 
$75 į savaitę.

Atsišaukite 9 A. M., 7:30 P. M. 
JOSEPH VALANČUS, 

1100 Room 11 floor 
134 N. La Šalie St.

iki

Musical Instruments
_______Msrikos Instrumentai______

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

6512 So. Halsted St.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesini iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 428

Deleware 3000

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Itaiiai

4 KAMBARIŲ PILNAS’ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $89, riešuto miegkambario se
tus $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expęrtai Perkraustyme'. 
6714 Cottage,Grove Avė.

$500.00
Kode! negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv 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 kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Buiiders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido nauius 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 $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Dodge sedan perfect, 1927 .......  $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 .................................... .
Ford tudor sedan, 1925 .........
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 9330

$450
$100
$550
$695

M & K Motor Sales
Chicaroa mnlaual Ir atsakant ausi vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame mechanlAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karų kuris tinka vl- 

reikalams. Cash. iimokėjimaie.BOkiema 
mainais.

0811-18 So. Halfted 8».

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 .......
Essex coach 6 cyl. 1924 ....... 
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ..................
Hupmobile 1926 ......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mel? parduodam 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,300, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

naujus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė, senas ir 
geras biznis, labai pigiai. Yra geras 
lysas. 10722 S. Michigan Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučemė, su 

namu; geriausia vieta Chicago^, 7-8 
tukstančiaį į metus gryno pelno. Sa
vininkas priims į mainus rezidenci
ją, lotą arba mažą namą.

Šauk,
Prospect 2575

BIZNIERIAI TĖMYKIT, pardavi
mui arba randavojimui puikus gara
džius ant Bridgeporto, su dideliu 
sales room, jau baigiamas budavoti. 
Matykit K. G. Urnezis, 3223 Auburn 
Avė. 2 lubos užpakalyj.

PARSIDUODA grosernė, gera vie
ta ię biznis, tarpe lietuvių ir lenkų, 
už žemą kainą, 4642 So. Wood St.

BARGENAS — pardavimui 2-jų 
krėslų barbernė. fikčeriai, viskas pir
mos klesos. Priežastis, einu į kitą 
biznį. Atsišaukite j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St Box 806.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių Storas. Geras biznis. Tony 
Miller, 3148 So. Auburn Avė.

PAJIEŠKAU puseserės Anos Ru- 
žaitės, po vyru Judkienė. Paeina iš 
Sovačių kaimo, Viekšnių parapijos. 
Apie 12 metų atgal gyveno Chica
goj. Pati ar kas žinot praneškit 
man, nes turiu svarbų reikalą, už 
ką busiu dėkinga.

MARIJONA JUŠKIENĖ, _____ ___________________ ___________ r-
3219 So, Auburn Ave„ Chicago, III. Atdara y. iki 1Q v. Pristatome dykai So. Sangamon St,A •

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklas daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos* Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000

2 flatų, 6 ir 6 kambariai, muro 
namas, frontas presuotų plytų, ge
ras, sausas, cementuotas beismontas; 
tik $10,000.

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

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTfno 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.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvė 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
>arduoti ar išnomuoti.
Jviejų flatų muro namas po 4 
cambarius ant Bridgeporto.
<eturių flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Clceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros 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.

5.

G.

7.

TIK 
VIENAS • 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti -r- mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebės i t 

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 2 lotai, Harvey 
III. Halsted ir 144 St. arba mainy
siu į biznį arba namą. Pardavimui 
karčiamos fikčeriai. 74 St. ir Pau
lina. Walter Urba, Tel. Hemlock 
3479. ’

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
mūrinį namą, dėl ligos. Seelev 1674.

BIZNIERIAMS PROGA 
Parsiduoda bizniavus namas, 
grosery Storas ir kamb. užpa
kaly, vandeniu šildomas. Par
duosiu arba mainysiu ant pri- 
vatiško namo, namas randasi, 
5028 Archer Avė., netoli Craw- 
ford Avė. Savininkas Juozas Vi
limas, 4558 S. Washtenaw Avė.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų. .
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

6330 SO. ROCKWELL ST. 2 fla
tų medinis namas, 5 ir 4 kambarių, 
labai dideliais uždarytais porčiais iš 
priekio ir užpakalio. Cemento fun
damentas, furnace apšildomas, lotas 
30x125 pėdas. Vieno karo garažas, 
arti bažnyčios ir mokyklos, kaina 
$9,000, įmokėti $2,000. Tel. Republic 
6966. šauk prieš 2 vai. po pietų.

PARDAVIMUI namas ir biznis, 
grosernė ir bučemė, įsteigta 8 me
tus. Labai geras biznis. Pašaukite. 
Vincennes 0806.

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nė bungalow, šiltu vandeniu apšil
doma, į vakarus nuo Humboldt Par
ko, labai gražioj vietoj, verta $11,000 
parduosiu tik už $8,500.

Savininkas ant vietos, 
3535 Ėvergreen Avė.

DIDELIS BARGENAS
Bungalow 6 kambarių, šiltu vande

niu Šildoma, lotas 35 pėdos.per 125, 
pirmos klesos įrengimai, randasi nuo 
ežero Michigan tik 6 blokai, arčiau
sia 79-tos gatvės maydynių; parduo
siu už pinigus ar mainysiu ant lo
tų, automobiliaus arba ant namo.

Atsišaukite

J. N. ZEWERT, 
4377 Archer Avė.
KAS TURIT NAMA ANT 

MAINYMO
2 po 4-4 ar 1 pagyvenimo. Aš 
riu 2 po 6-6, karštu vandeniu 
šildomas, arba už cash, pigiai.

ANTON STUKAS 
3211 So. Auburn Avė.

tu- 
ap-

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. įtariem 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.

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

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
VVestern Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galovv, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na greitam pardavimui už $10,500.

5742 S. Whipple St.

DARBININKO žmogaus namas, 
dėl ligos turiu apleisti miestą; pigiai 
parduosiu 5 kambarių bungalow ir 3 
karų garažą. 3945 W. 62 Place. 
Phone Republic 9770.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northvvestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lavvrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
{mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

6-6 kamb. 2 fl. namas, 4 metų se
nas, rendos $160 į mėnesį, 2 karų 
garažas. Priežastis pardavimo, ne
sveikata. 6136 S. Mozart St. Tel. 
Hemlock 5734.

100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per mė

nesį, aukšta vieta, gera žemė, nepa
prastas pirkinis. Rašykite, 608 So. 
Dearborn St. Room 842 “L”

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
bariu namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 
tų kaipo pirmą (mokėjimą, 
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

fla- 
Kai-

arti

GRAŽUS NAMAS PIGIAI
Greitam pardavimui naujas name

lis, vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. Čią savaitę $2000, tik 
$200 įmokėti, mažais mėnesiniais iš
mokėjimais, labai gera proga.

Rašyk
840 Transportation Bldg.

Chicago, 111.


