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Britai padarė kratą 
Kinų ministerijos 
skyriuj Šanchajuj

Nikaraguos maištinin
kų vadas pasidavė

Suėme dokumentus liečiančius 
Tsinaro incidentą. — Tauti
nė Kinų valdžia protestuoja

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
30. — Atsitiko nepaprastas da
lykas, kuris gali turėti rimtų 
diplomatinių pasėkų. Britų po
licija, būtent, įsiveržė į Kinų 
tautinės valdžios užsienio rei
kalų ministerijos skyrių tarp
tautinėje Šanchajaus konetsi- 
joje ir suėmė daug dokumen
tų, liečiančių Tsinano inciden
tą. ‘ f

Kratos metu užsienio minis
terijos skyriuje buvo ministe
rijos patarėjas Clarence Kuang- 
son Young, taipjhu užsienio rei- j 
kaly viceministeris Chao Hsin- 
ČU.

šituo britų elgesiu Kinų vy
riausybė labai pasipiktinus. Už
sienio reikalų ministeris C. T. 
Wang tuojau dėl to įteikė pro
testą Amerikos gen< raliam kon
sului Cunninghamui, kuris yra 
vietos konsularinio korpuso pir
mininkas.

Kinų valdininkai mano, kad 
tas britų policijos užpuolimas 
Kinų valdžios įstaigos Kinų že
mėje buvo padarytas sąmoksle 
su japonais, kadangi suimtieji 
dokumentai ir literatūra buvo 
surinkti Tsinano incidentą ma
čiusių kiniečių liudijimai, ku
riuos tautinė Kinų valdžia ren
gėsi pasiųsti Tautu Sąjungai 
Genevoje ir Jungtinių Valsty
bių valdžiai Washingtone kaip 
atsakymą į Japonijos tvirtini
mus, buk dėl ekscesų Tsinane 
buvę kiniečiai.

MANAGUA, Nikaragua, rugp. 
30. — Guadalupe Rivera, Ni- 
karaguos maištininkų vado, 
gen. Sandino, padėjėjas ir tie
kimo viršininkas, pasidavė 
Jungtinių Valstybių jūreiviams 
Jinotegoj, prašydamas amnes
tijos. Amnestija jam buvo su
teikta.

Japonija ištrauks sa 
vo kareivius iš 

Mandžurijos
Minis-TOKIO, rugp. 30. 

terių kabinetas nutarė ištrauk
ti iš Mandžurijos 2,(X)0 Japo
nijos kareivių.

Japonija laikė Mandžurijojc 
stiprų garnizoną tikslu neleisti 
Mukdeno vyriausybei tų kraš
tą atiduoti į tautinės Kinų val
džios rankas.

Organizuos Azijos 
Darbo Federaciją
BOMBĖJUS, Indija, rugp 

30. — Indijos darbininkų de
legacija, kuri dalyvavo Tarp
tautinėje darbo konferencijoje 
Genevoje, projektuoja organi
zuoti Azijos Darbo Federaci
ją-

Planuojama taipjau kas me
lai siųsti Indijos darbininkų 
delegacija į Europą arčiau su
sipažinti su šiandienėmis dar
bininkų judėjimo idėjomis.

Vokietija atnaujins 
prekybos santykius 

su Rusija
Franci ja siekia karo 

skolų revizijos
BERLYNAS, rugp. 30. — 

laikraštis Berliner Zeitung Am 
Mittag paskelbė pranešimą, 
kad Francija sutinkanti eva
kuoti Reino kraštą, jei Vokie
tija palenksianti Jungtines Val
stybes sušaukti tarptautinę kon
ferenciją karo skoloms ir re
paracijų klausimui peržiūrėti.

Išsiskyrimai — velnio 
sumanymas, sako 
Papos laikraštis

BERLYNAS, rugp- 30. — 
Rusų-Vokiečių derybos dėl pre
kybos sutarties revizijos, ku
rios buvo nutrauktos praeitą 
pavasarį, kai sovietų vyriausy
bė buvo areštavus keletą vo
kiečių inžinierių, kaltinamų dėl 
sabotavimo rusų įmonėse, spa
lių mėnesį bus vėl atnaujin
tos.

Per pastarąjį sovietų užsie
nio reikalų vicekomisaro Litvi- 
novo vizitą Berlyne įvyko pa
sikalbėjimų, kuriuose visi ne
susipratimai, kilę ryšy su in
žinierių arešta, buvo galutinai 
išlyginti taip, kad leidžia nor
malius santykius tarp abiejų

irta 4kma amžinos taikos
traktata

Paktas esąs Amerikos sugalvo
tas kapitalistinių valstybių 
sąmokslas prieš sovietų Ru
siją

valsty-

komu- 
pareiš-

RYGA, Latvija, rugp. 30. — 
Maskvos laikraščiai, Pravda ir 
Izvicstija, savo straipsniuose 
niekina Kelloggo-Briando am
žinos taikos paktą. Iš tų straip
snių matyt, kad sovietų vald
žia širsta dėl užgautos jos gar
bės, dc.l nepakvietimo dalyvau
ti pakto pasirašyme kartu su 
originalėmis penkiolika 
bių.

Pravda, oficialis rusų 
nistų partijos organas,
kia, kad sovietų valdžia nebe
galinti pakto pasirašyti, kadan
gi priimti Francijos pakvieti
mą dabar reikštų leistis pasi
žeminti, reikštų leisti statyti 
Sovietų Sąjungą antraeilės val
stybės rangan.

Maskviškiai laikraščiai paga
liau sako, kad tas Kelloggo- 
Briando paktas esąs Amerikos 
kapitalistų sugalvotas pasaulio 
valstybių sąmokslas prieš so
vietų Rusiją.

30 japonų žuvo re 
zervuarui trukus

TOKIO, rugp. 30. — Prane
ša, kad Komoroj, centralinėj 
Japonijoj, elektros jėgos įmo
nės rezervuarui pratrukus, pri
gėrė trisdešimt žmonių.

Smarkiai paplukusio vandens 
srauto buvo nunešti devyni na
mai.

Australija balsuos pro- 
hibicijos klausimų

CANBERRA, Australija, rugp. 
30. — Stipri kampanija už ir 
prieš įvedimą prohibicijos Aus
tralijoje baigiasi. šeštadienį 
įvyks visuotiniai tuo klausimu 
balsavimai, vienas Naujojoj 
Pietų Valstijoj, antras — fede
ralinės sostinės teritorijoj.

Iš viso manoma, kad prolii- 
bicijos įvedimo šalininkai bus 
sumušti abiejuose kraštuose.

Meksikos banditai api
plėšė dvyliką au

tomobilių-

BOMA, rugp. 30. 
vatore Romano, oficialia Vati
kano laikraštis, pasipiktinęs tuo, 
kad šiandie, ypačiai Amerikoj, 
taip daug išsiskyrimų ir 
lengvai jie gaunami.

Pasmerkdamas 
skyrimus bendrai, 
rastis sako, kad 
masonų inspiruoti
įstatymai visuose kraštuose, tu
rį būt patrempti, nes tie įsta
tymai tarnaują velnio tikslams 
ardyti šeimas ir dekristianizuo- 
ti visuomenę.

Osser-

taip

Teismas atmetė skundą, 
dėl ‘piktžodžiavimo 

prieš Dievą’

rugp. 
sako,

šeimų
Papos 
pragaištingi, 
išsiskyrimų

išsi- 
laik-

Militarinis judėjimas 
prieš svetimšalius 

Kinuose

BOSTON, Mass., rugp. 30. 
— Municipalinio teismo teisė
jas atmetė skundą prieš Drą 
Ilorace M. Kalleną, buvusį Har
vardo universiteto lektorių, ku
ris buvo kaltinamas dėl ‘pikt
žodžiavimą prieš Dievą.*

Dr. Kallen praeitos savaitės 
ketvirtadienį laikė kalbą su
rengtame čia Sacco-Vanzetti 
atmintinių mitinge ir savo kal
boj pasakė, kad jei Sacco ir 
Vanzetti buvę anarchistai, tai 
ir Jėzus Kristus buvęs anar
chistas.

MEKSIKOS MIESTAS, 
30. — Gauti pranešimai 
kad vieškely tarp Meksikos 
Miesto ir Pueblos keliolikos 
banditų banda, pastodama ke
lią, apiplėšė dvylikos ar dau
giau automobilių ir busų pa- 
sažierius.

Jemeno arabai suėmė
150 britų kareivių

PEKINAS, Kinai, rugp. 30. 
— Oficialiai pranešimai skel
bia, kad Tainane, kuris nuo 
laiko, kai japonų kariuomenė 
okupavo Tsinaną, patapo pro
vizorinės šantungo provincijos 
sostine, kilęs militarinis judė
jimas prieš svetimšalius. Ju
dėjimui vadovaują komunistai. 
Kareiviai esą užėmę amerikie^ 
čių ir anglų misijų trobesius.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
rugp. 30. — Praneša, kad Je
meno arabai turėję didelių pa
sisekimų prieš britus. Iš ang- 
lų-arabų kariuomenės jie pa- 
veržę kalnus netoli nuo Sanos, 
Jemeno sostinės, ir paėmę į 
nelaisvę 150 britų kareivių, 
taipjau 
planus.

nušovę du britų aero-

Duoda $25,000 prohibi- 
cijai padėti

NEW YORKAS, rugp. 30. 
— Kapitalistas W. C. Duranl 
paskelbė, kad jis skiriąs $25,- 
000 prizą už “geriausj ir prak
tiškiausi planą, kuriuo Aštuo
nioliktasis amendmentas butų 
padarytas tikrai veikiamas.”

Trys
/

žmones prigėrė
valkui apvirtus

ALIQUTPPA, Pa., rugp. 30. 
— Ohio upėj, ties Aliųuippa 
Jonės & Laughlin Steel korpo
racijos įmonėmis, šiandie ap
virto baržų velkamasis botas ir 
trys jo įgulos žmones prigėrė.

m
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Vokiečių laikraštininkai 
atvyko į Kauną

į Kauną atvyko vokiečių 
laikraščių “Der Tag”, “Dres- 
dener Nachricbten” ir “Neuc 
Preussiscjie Kreuzzeitung” ko
respondentas Schroeder pasi- 
informuoti Lietuvos politikos 
ir ekonomijos klausimais. Sch
roeder žada išbūti IJtetuvoje

jSAUžUDžIŲ ŠEIMA

[Atlantic and Pacific Photo]

Art Goebel, kuris laimėjo lėkimo kontestą į Havajų salą. Iš 
Los Angeles j New Yorką jis nuskrido į 18* vai. 58 min.

Radę sudužusį aeropla
ną; mano, kad Amund-

• seno

LONDONAS, rugp. 30. t- 

Exchange Telegraph praneši
mas iš Kopenhagos sako, kad 
Oslo laikraštis Aftenposten ga
vęs žinią iš Harstado, jogei 
Norvegijos žiemiuose buvęs ra
stas sudužęs aeroplanas, apie 
kurį manoma, kad tai gal būt 
“Latram”, kuriuo Roald Am- 
undsen su penkiais kompanio
nais praeitą birželio mėnesį iš
skrido dirižablio Italia katas
trofos aukų ieškoti ir žuvo.

Anglijos Chamberlainas 
keiauja i Kaiforniją
LONDONAS, rugp. 30. — 

Sir Austen Chain berlain, bri
tų užsienio reikalų ministeris, 
šiandie išvyko į Liverpulį, iš 
kur Orcoma garlaiviu išplauks 
į Bermudų, o iš Bermudos per 
Panamos kanalą — į Kalifor
niją. Keliauja/ savo sveikatos 

pataisyti.

Atsiskyrėis rūsy 
$41,000 turto

rado

30. — 
vienų 
Nellie

LOGAN, Iowa, rugp. 
Rūsy, kuriame gyveno 
viena senmerge Miss 
Hendrichs, 62 metų amžiaus, 
šerifas rado daugiau kaip $41,- 
000 gyvais pinigais ir verty
bių popieriais. Senmergė, ka
dangi ji sunkiai serga, buvo 
išgabenta į ligoninę Omahoj.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:
xBendrai gražu ir vešu; leng

vas ir vidutinis žiemių 
mių rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 65° ir 72° F.

šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 7:28. Mėnuo teka 8:13 
vakaro.

ir žie-
X

buvę

Pabėgo su 75,000 litų 
banko vedėjas

Šiomis die- 
Pa- 

sky-

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Taujėnų vaisė, nusinuodi
jo našlė Adelė A. 27 mt. Vė
liau paaiškėjo, kad ji nuodijus 
dėl nelaimingos meilės. Pažy
mėtina, kad prieš kelius im
tus jos tėvas mėgino pasikar
ti, bet tai buvo laiku pastebė
ta. Motina pasikorė ant durų 
klemkos.

Dvi Kenoshos strei- 
kininkes kalėjime 
streikuoja badu

KLAIPĖDA, 
nomis pabėgo Vokietijon 
gegių apskrities Vilkiškių 
liaus banko vedėjas Hermanas 
Billerbekas su 75,(MM) litų.

Prieš kelias dienas jis buvo 
įtartas išeikvojimu pinigų, bet 
ištardžius paleistas. Pagaliau 
buvo išaiškinta, kad tikrai jis 
yra tas sumas išeikvojęs. Po
licininko vežamas į Šilutės ka
lėjimą, Billerbekas pakely pri
kalbėjo policininką užeiti kar- 
čiamon išgerti. Policininkas su
liko. Jis pasistengė policininką 
taip nugirdyti, kad“ tas užmi- 

1 go. 'tada policininką palikęs 
karčiamoje, įsakė jis šoferiui 
vežti jį litrai į Vilkiškius.

Čia nakties melu Billerbekas 
įėjo bankan ir dar pasiėmė pa- 
šalinims piliečiams priklauso
mų pinigų kelis tūkstančius li
tų ir tuo pat automobiliu nu
važiavo iki Nemuno, o paskiau 
pabėgo Vokietijon.

žmogžudžių kvota

Genevoje prasidėjo 
Tautų Sąjungos Ta-' 

rybos 51 sesija
Bus vėl diskutuojamas lietuvių 

lenkų ginčas. — Tautinių ma
žumų kongresas protestuoja 
Tarybai.

— ■ - - ■ - - f

Gi^NEBA, Šveicarija, rugp.
30. — Šiandie prasidėjo pen
kiasdešimt pirmoji Tautų Są
jungos Tarybos sesija.

Šioj sesijoj pirmą kartą pasi
rodė naujosios Kinų tautinės 
valdžios atstovaį Wang King- 
Ki, ministeris Belgijai. Priim
dama jį kaip Tarybos narį, Tau
tų Sąjunga tuo oficialiai pri
pažino naująją Kinų valdžią.

Taryba gavo iš Tautinių Ma
žumų Teisėms Ginti Kongreso, 
rezoliuciją, kuria kongresas 
smerkia ją dėl to, kad Taryba 
nieko nedaranti tautinių mažu
mų likimui Europos kraštuose 
palengvinti. Rezoliucijoj sako
ma, kad 35 milionų tautinių 
mažumų Europoj delegatai jau 
prarandą pasitikėjimą Taryba 
ir Tautų Sąjunga.

Darbo Biuras reikalauja balso
Taryboj

Thomas, Tarptautinio 
Biuro direktorius, adęe-

Tuo reiškiančios protestą prie? 
neteisėtus Allen A kompani
jos streikininkų areštavimus

KENOSHA, Wis., rugp. 30.— 
Dvi jaunos merginos, Allen A 
kompanijos megstuvių streiki- 
ninkes, kurios prieš keletą die
nų buvo areštuotos ir laikomo; i 
kalėjime, paskelbė bado streiką. 
Jau ketvirta diena jos atsisako 
priimti maistą. Josi yra: Aman
da Ritner, 21 metų, ir Merico 
Hudson, 18 metų amžiaus

Abidvi merginos i 
“for disorderly eonduet”, o tas 
jų “betvarkiškas elgęsis” buvo 
toks, kad, kaip policija savo kai ! 
tinime sako, jos “rėkavo ir pi- 
kietavo ties Allen A kompanijos 
įmone.”

Nežiūrint, kad jau ketvirta 
diena jos nieko burnon neėmu
sios, abidvi mergaitės vis dai 
linksmos ir gražios, ir gausiai 
lankantiems jas draugams ir 
streikininkams jos sako, kac 
streikuosiančios badu iki pat 
teismo, kuris įvyks rugsėjo 7 
dieną.

Draugų streikininkų siūlymai 
sudėti teismo reikalaujamą $50 
kauciją ir graudenimai apleisti 
kalėjimą nieko nepadėjo. Mer
gaitės sako, kad čia einanti ko
va dėl principo ir savo bado 
streiku jos keliančios protestą 
prieš areštavimus streikininkųi 
be jokios legales priežasties.

KAUNAS. — Sulaikytų žmog
žudžių Tamoliuno, Miknevi- 
čiaus *ir Znamensko kvota kri
minalinėj policijoj baigta, Jie 
kartu su kvota perduodami tei
smo tardytojo žinion.

Vyrai, matyt, ne bet kokie; 
sulaikant, Tamoliunas šovė į 
kriminalinės policijos valdinin
ką Sinkevičių; viena kulipka 
pataikė į švarką ir jį sudras
kė, o antra neišėjo iš vamz
džio, tokiu Hudu Sinkevičius 
vos nepalydėjo savo gyvybę.

areštuoto. j Šimtametinės Levo
Tolstojaus gimimo 
dienos sukaktinčs

Albert
Darbo 
suodamas Tarybą prašė, kad
Darbo Biurui butų suteiktas 
galioj amas balsas Taryboj, ka
dangi dalykai, liečiantieji dar
bininkus, turi viršiausios svar
bos.

Svarstys lietuvių lenkų ginčą wjn ponne> kurių ieškota fluo 
dėl Vilniaus praeito antradienio, buvo anks-

Du prapuolę aviatoriai 
' surasti — nebegyvi

NEW YORKAS, rugp. 30. - 
Uy aviatoriai, M. Merrill ir Ed-

Sovietų telegrafo agentūros 
pranešimu, Sovietų Sąjungos 
visuomeninės organizacijos uo
liai ruošiasi prie šimtametinių 
Tolstojaus gimimo dienos iš
kilmių.

Prie SSSR CIK’o organizuo
tas sukaktuvių komitetas, j ku
rį įėjo Lunačarskis, Kameneva, 
Dailiųjų Mokslų Akademijos 
prezidentas Koganas ir kiti žy
mus literatūros, mokslo ir kul
tūros organizacijų atstovai.

Lunačarskis pareiškė, kad 
vyriausybe paskyrė 150 tūk
stančių Rublių sukaktuvių iš
kilmėms.

Rugsėjo vidury bus organi
zuota “Tolstojaus Savaitė”, tuo 

i laiku Liaudies švietimo komi- 
I šariatas ruošia iškilmingą po
sėdį.

Sąryšy su sukaktuvėmis ma
noma praplėsti visas įstaigas, 
pašvęstas Tolstojui: “Jasnaja 
Poliana”, Tolstojaus muziejus 
Maskvoj ir Leningrade, Tolsto
jui paminklai.

Dabar išėjo jau pirmosios 
knygos iš Tolstojaus 90 tomų

dvidešimt aštuonių ti šį rytą surasti negyvi netoli I kurinių leidimo, kuriuos sukak- 
punktų, padėtų Tarybos svars- nuo Milford miestelio, Pa., miš- tuvių proga leidžia Gosizdatas. 
tymų programe, svarbiausias ku apaugusioj aukštoj kalvoj.
yra lietuvių lenkų ginčo dėl Vil
niaus klausimas.

Eilėj

PI.EAIKAI ' IBSIG ADENO 1 
ATRO sXUGIAJĄ Š&PĄ

HAMMOND, Ind., rugp. 30. 
— Anksti šį rytą plėšikai, įsi
laužę į vietos Orpheum teatrą, 
išsigabeno saugiąją šėpą, ku
rioj buvo vos $140. šėpa vėliau 
rasta suskaldyta keletą mylių 
nuo miesto.

Šiame leidinyje yra Tolstojaus 
Apie aštuoniasdešimt pėdų dienoraščiai iš 50-jų ir 90-jų 

nuo jų kūnų rado jų* sudužusį j šimtmečio metų. Tarp jų yra 
daug užrašų, pirmą kartą pa- 
sirodančiųjų spaudoje.

Gaunami pareiškimai iš už- 
sienių literatūros ir visuome
nės organizacijų ir atskirų vi
suomenės veikėjų ir rašytojų, 
norinčių atvažiuoti į Tolstojaus 
sukaktuvių iškilmes. Tokie pa- 

kad katastrofa reiškimai jau gauti iš Angli-

1 ir sudegusį aeroplaną.
Abudu aviatoriai praeitą pir- 

TE- madi-enj išskrido iš Curtis avia
cijos lauko į Buffalo ir kelionėje 
prapuolė. Jų ieškojime dalyva
vo keturiasdešimt aeroplanų. 
Kadangi pirmadienio naktį bu
vo toje apielinkėj tiršta migla, 
tai manoma, I 
įvyko, lakūnams su savo aero
planu atsimušus į medžius 

t aukštos kalvos viršūnėje.

jos, 
jos, 
lių.

Belgijos, Danijos, Ispani- 
Čckoslovakijos ir kitų ša-
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St. Joe Pavandeniu
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Antras tiltas.
Visaip besisukinėdami, dava- 

žiavorne salutę. Upė uždėjo 
“brekes” ant srovės ir pamažu 
sroveno. Iš seklumos dasiirėme 
į gelmes. Jau dugno irklu pa
siekti negalėjome. Krantai bu
vo ypatingai gražus ir visokiais 
medžiais pasipuošę. Laukinių 
vynuogių krūmai kovojo su me
džiais. Kaip kokios gyvatės, ap
sivijusios apie liemenį, jos smau
gė didžiulius skroblus, vinkšnas, 
aržuolus etc. čerepokų jau re
čiau besimalė. Upės vaga buvo 
gilesnė ir švaresnė.

Štai ir “bagaras” su šnypšty- 
nėms. Jis kasė žvyru. Pekliš
kas užimąs. Barkos buvo veža
mos žemyn, į Benton Harbor, iš 
kur tas žvyras kraujamas į va
gonus. Nuo tos vietos, prasi
deda uosto gelmė. Čia laivai 
gali sau laisvai plaukioti.

Antai ir geležinis tiltas. Tai 
antras “higways” tiltas. šali
mais golfo laukas. Tai “Dvynu- 
kų-Miestų” golfo kliubas. Nau
jai įrengtas pelkėse. Gražus 
golflinksas. Žmonių lošė gra
žus buryš.

Pasveikinę tiltą, slinkome tar
pe baltųjų gluosnių. Juozas su
stojo prie kranto. Nuėmėm 
“pikčių.” Jau miestelio įžanga 
visur matėsi. Namai, namiukai, 
daržai, darželiai su žaidžiančiais 
vaikais viliojo mus. Jau lyg ir 
atsibodo važiuoti. Reikėjo irk
luoti, nes srovė sulėtėjo.

“Tai čia — sako Juozas — 
St. Joe, o čia Benton Harbor. 
Kitados buvo didelis uostas. Čia, 
kur dabar Benton Harbor, kita
dos nieko nebuvo, išskyrus pel
kes.”

Kaip keista. Kelios dešimtys 
metų atgal buvo pelkės, o dabar 
gražus miestas. Pasirodo ve 
kas.

St. Joe ir Benton Harbor.
St. Joe miestelį uždėjo fran- 

cuzai misionieriai apie 1690 m. 
Jie užkariavo visą St. Joe upę. 
Pirm to čia gyveno indijonai 
Pottawatomies kilmės. Daug 
laiko ėmė, kol galutinai baltieji 
užkariavo indijonus.

La Šalie įkūrė 1679 m. fortą. 
St. Joe (Miami). Buvo jau tais 
laikais planuota įkurti didžiulį 
miestą arba, tikriau sakant, St. 
Joe turėjo būti dabartine Chica- 
ga. Gal tas ir butų buvę, bet 
vakarų vėjai trukdė laivų preky
bai. Jau anais laikais. St. Joe 
užėmė svarbų uostą. Laivai at
plaukdavo iš Michigan ežero ir 
St. Joe upė. Upe ėjo apie 100 
mylių navigacija. Ji turėjo 30 
pėdų gylio. žinoma, šiandien 
jau upė pavirto geru upeliu. 
Vietomis gali kelnes atsiraitojęs 
perbristi.

Senovėje, kada buvo visoje a- 
pielinkėje miškai, nieko stebėti
no, kad vandens buvo užtektinai, 
šiandien, kada miškų nebėra ir 
vanduo nesilaiko.

St. Joe upe turi ilgio apie 250 
mylių. 150 mylių teka per Mi
chigan valstiją ir 1OO — pep In
dianos. Indianos pelkėse ji ran
da sau šaltinį, iš kurio vingiuo
jas! ir išteka į gana didelį upe
lį. /

Maždaug, trumpai kalbant, to
kia istorija St. Joe miesto, upės.

Benton Harbor miestelis gy
vuoja apie 30 metų. Dar navi
gacijos laikais Benton Harbor 
gimė. Keletas biednuomenės 
šeimynų pasistatė antroje pusė
je St. Joe upės sau namelius ir 
ten gyveno. Pamažu, laikui bė
gant, pradėjo daugiau biednuo
menės ten rastis. St. Joe mies
tas buvo skaitomas buržuazinis 
ir ten pragyvenimas buvo bran
gus. Nors St. Joe “ponai” vi
saip kenkė Benton Harbor augi
mui, bet sulaikyti negalėjo. Ben
ton Harbor išaugo taip greitai į 
miestą, kad St. Joe “gyventojai” 
nei su lazdoms jo negalėjo įveik
ti. Istorija sako, kad Benton 
Harboro gyventojams teko su j 
lazdomis iškovoti sau miesto tei

ses. Ir tas buvo dar tik prieš 
25—80 metų, šiandien tas mies
tas jau turi miesto išvaizdą, bet 
anais laikais tai buvo tik pelkės. 
Ten, kur dabar stotis, tai buvo 
vanduo ir klampynė. Per didelį 
vargą gimsta skaidri ateitis. 
Taip ir su Benton Harbor yra. 
St. Joe liko švariu miesteliu, o 
Benton Harbor išaugo į preky
binį miestą su arti 20,000 gy
ventojų. Tyo tarpu kaip St. 
Joe turi apie 8,009.

Įdomi yra istorija St. Joe ir 
Niles. Tie du miesteliai vedė di
delę kovą už apskričio centrą. 
Nors Niles yra centre ir dides
nis miestas, bet St. Joe “ponai” 
sugebėjo atimti iš Niles apskri
tį.

kas buvo tuose miesteliuose 
apsilankęs, tas pamatys koks 
didelis skirtumas tarpe St. Joe 
ir Benton Harbor. Laivų susi
siekimas su Chicaga labai pato
gus. Taip pat ir traukinių bei 
“busų”. Automobiliu važiuoti 
yra puikus kelias. Užima 2 va
landas.

Išlipome.
Pasigrožėję “dvynukais”, irė- 

mės prie kranto. Badę valčių 
išnuomuotoją, palikome prie jo 
laivelį. Kitą dieną trokas atvežė 
jį atgal į Tabor Farmą.

Kelione buvova abudu labai 
patenkinti. Juozui teko motori
niu laiveliu važiuoti prieš van
denį. žinoma greitas važiavi
mas nepaliko įspūdžių. Šį kartą, 
kada mums truko 6:45 vai., bu
vo įdomu keliauti. Nuo viso 
pasaulio atsiskyrę, mudu jautė- 
vos tik du. Linksmos ir nelin
ksmos atsiminimų valandos ly
dėjo mus visu keliu. . Tai buvo 
senai laukta diena ir ji nieka
dos neišdils iš vaizduotės.

Gražesnių vietų Chicagos a- 
pielinkėj nėra, kaip St. Joe. Va
saros metu yra didelis malonu
mas atsilsėti. Gal mes sulauk
sime tų laikų, kada St. Joe ir 
Ghicaga sudarys vienetą. Dar 
1870 m. nekurie pranašavę, kad 
St. Joe bus Chicagos priemies
tis. Girdi, jei St. Joe nepavy
ko užimti Chicagos vietą, tai vis- 
viena jis Chicaga prie savęs 
prisitrauks. Visko gali būti. 
Tas Michigan ežero pusratis ka
da nors bus aptupdytas dangarė- 
žiais. Chicaga augs ir plėtosis, 
nes jos yra milžiniška ateitis.

Lietuviai, kurie panaudos ap
sukrumą, įgys didelius turtus ir 
Chicaga, netolimoj ateity, bus 
viena iš turtingiausių kolonijų 
visam lietuviškam pasauly. Chi
cagos lietuvių kapitalas, kartu 
suburtas, nuveiks didelius dar
bus ir lietuviai užims nepasku
tinę vietą Chicago j’e. Tai nėra 
juokas, šiandien, kada dar vy
rauja tarpe musų pavydas,’ ne
apykanta, pletkai ir kitokį silp
no pobūdžio nekultūringi apsė- 
jimai, negalimas yra bendradar
biavimas solidariai, bet jie jau 
pamažu nyksta. Su laiku visai 
išnyks ir mes busime goriausi 

lietuviai, koki kur nors randa
si. Su Chicaga niekas šposų ne
krės.

Daug visokių mįslėlių suraz- 
gęs į vieną kupetą, paspaudžiau 
dešinę Juozui.už gerą “trįpą” ir 
alkidu sėdę į strytkarį, pargry- 
žome į Tabor Farmą. Musų lau
kė visi, neišskiriant ir “Rovė- 

* 99no.
^Tai buvo graži kelionė, kurios 

aš niekados neužmiršiu. J. Ba- 
chunas yra sportas vyras ir aš 
tau, broli, ačiuoju viešai už gra
žų pamarginimą mano vakacijų, 
kurių jau 4 metai kaip neturė

jau. Tavo pastogė davė man 
daug kurinių.

P. S. Rašant apie golfo kultū
rą ir jo naudą, tūlas “naujų idė
jų pasekėjas” mėgino mane pa
šiepti ir “fįlosofiškai” įrodinėti, 
kad aš... na, kaip ir koks ne
susi pratęs “kultūrtregeris.” Ma
tote, dalykas yra labai papras
tas. Kada du kalba apie tą 
patį dalyką, kurį abudu žino, tai 
Jšeina sklandi kalba, bet kada 
vienas iš jų yra profanas, tuo
met — “kvailologija...”

Pas pats išėjo ir su straipsniu 
anagaičio kulturiškumas.” Ra

šytojas to straipsnio turbūt y- 
ra profanas golfe ir neatskiria 
kūno kultūros nuo sielos kul
tūros. Jeigu aš rašiau, kad 
golfas kulturina žmogų, tai tu
rėjau omeny išorinį žmogų, o 
ne vidujinį. Porą metų |am 
atgal, kol aš dar neturėjau su
pratimo apie golfą, tai tą patį 
maniau, ką ir anas straipsnio 
rašytojas, bet šiandien galvoju 
kitaip. Todėl priekaištai su 
Budda, Konfucijum, Kristum ir 
kitais žmonijos genijais visai 
nevietoj. Kas nori rasti, sau sie
los peno, tas jį randa visada ir 
visur. Be to, golfą mes lašia- 
me dienos laiku. Idealus stu
dijuoti, lieka mums vakarai, 
kurių yra net 365 metų bėgy. 
Taip pat ir dienų golfui lošti 
neperdaugiausiai. Gal ketvirta 
ar penkta metų dalis.

Kam tie bereikalingi burnos 
aušinimai?! Geriau tamsta 
mokinkis golfą lošti. Tuomet 
mes pasikalbėsime. —A. V.

"korespondencijos i
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Tabor Farm, Mich.
Sugrįžo p-ia Bachunienė. — 

Koncertukas.. —• Priimtuvės 
ir išleistuvės.— Babravičius 
duos koncertą.

Pereitą nedėldienį, t. y. rug- 
piučio 26 d., parfąžiąyp iš Lie
tuvos p-ia Bachunienė, plačiai 
žinoma Tabor Farm resorto sa
vininko, p. Bachuno, žmona. P- 
ia Bachunienė išbuvo, taip sa
kant, kelionėje apie tris mėne
sius. Pakelyj aplankė didžiuo
sius Europos miestus, būtent 
Paryžių, Berlyną ir Londoną. 
Kai kuriuose šiuose miestuose 
jai teko išbūti net po savaitę 
kitą. Geriausia patikęs jai Ber
lynas. Be to, buvo ir Latvijoj. 
Lietuvoj aplankė gražesniuosius 
vasaros resortus, būtent Palan
gą ir Birštoną. Ypač Palan
goj ilgiau pabuvo — apie tris 
savaites. Bet šįmet Palangoj 
nebuvę labai smagu, nes dažni 
lietus ir šaltas juros vėjas ne
davė atostogininkams maudy
tis Baltijos juroj. O būnant 
Palangoj, jeigu ne galima mau
dytis, tai tiek reiškia, kiek būti 
Tabor Farmoj ir neturėti pro
gos golfuoti, arba šventos die
nos sulaukus neturėti progos 
išvažiuoti automobiliu pasivaži
nėti.

Kaune p-iii Bachunienū a.|>- 
lanke Lietuvos Žemės Ūkio pa
rodą ir dalyvavo dainų šventėj, 
kur įgijo daug malonių įspū
džių. Kaune ir Palangoj suti
ko daugiausia amerikiečių ir 
šiaip pažįstamų. Klaipėdoj te
ko jai sueiti adv. Bradchulį, iš 
Chicagos. Jis turi ūkį Klaipė
doj ir vasaros laiku farmeriau- 
ja:. Gi žiemą praleisti žada 
grįžti Chicagon, o po to vėl 
Lietuvon.

I sietuvos žmonės esą nepa
tenkinti savo buitimi. Esą Lie
tuvoj šįmet blogi metai ir žmo
nės prisibiją bado.

Dienos metu-kortu su p. Ba-I 
bruvičium teko golfuoti. Lošti 
jam nekaip sekėsi, nes šaltis jį 
kankina jau kelinta diena. Vie
nok vakare p. Babravičius, Ta-' 
bor Farmos salone, davė mažą 
koncertu ką, kur svečiai — lie
tuviai ir amerikiečiai susirin
kę klausėsi jo gražių dainų ir 
gražaus dainavimo. Sudainavo 
penkias daineles — tris angliš
kas ir dvi lietuviškas. Man 
geriausiai patiko “Stasys.” 
Komp. Vanagaitis, o po to pia
nistas Yozavitas jam akompo- 
navo. y~

Vakarc, jau gerokai prite
mus, turėjome p-ios Bachunie- 
nės sutiktuves ir artistų A. Va
nagaičio, Olšausko ir Detroito 
graboriaus p. Steponavičiaus 
išleistuves. Jie p. Bachunų 
resorte praleido po porą su vir
šum savaičių atostogų ir dabar 
važiuoja “namo.” Komp. Va
nagaitis važiuoja į Amsterda
mą, N. Y. duoti programą ir 
tik už kelių savaičių sugrįš.

Į sutiktuves ir* išleistuves su
sirinko keletas artimiausių jų 
draugų. P-ia Bachunienė pa
vaišino svečius lietuvišku ski
landžiu, kurį kokiu tai slaptin
gu budu Vanagas išlaikė nesu- 
lesęs. Už tai mes jį sukapo- 
jom ir didelį jo dalį sulesėm. 
Taip sakant, buvo rinktinė pu
blika, bet kalbų niekas nelaikė, 
nes nenorėjome vienas kitą gir
ti. Savo nuopelnus ir kitų 
kiekvienas žinome. Anot Dr. 
Kulio, blufuoti perdaug neuž
simoka. Taigi mes tik kalbėjo
me ir klausėmės p-ios Bachu- 
nienes įgytų įspūdžių iš Lietu
vos. Smagiai ir maloniai pri
imti pp. Bachunų, palinkėję su
sirinkusiems viso labo, išva
žiuojantiems artistams laimin
gos kelionės, įsėdę autan išva
žiavom “namo/

Art. J. Babravičius tapo už
kviestas koncertuoti Brookly- 
ne. Jo koncertas įvyks spalių 
28 d., Klasčiaus salėj, Brook- 
lyrie. .į ,• —V.R-s
_________________ £______

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

Ratine, Wis.
o

Priimta Vilniaus atgavime re
zoliucija. — Pasekmingas 

piknikas.

SLA. 10-tas apskritis buvo 
suruošęs pikniką rugpiučio 26 
d. Root River Park. Publikos 
privažiavo iš visų aplinkinių 
miestelių. Butų ir dar dau
giau buvę, bet daug sutrukdė 
Kenosha ruošiama Lietuvių 
diena su didžiausiomis iškilmė
mis, prakalbomis ir maršavi- 
mais. Ruošė katalikai. Daugu
ma ten žingeidumo dėlei va
žiavo. Antra — tai daug išva
žiavo į “Naujtenų” pikniką. Bet 
ačiū tieriis, kurie svečiavosi 
pas mus. Svečių vidutiniai su
sirinko. Visi pavyzdingai link
sminosi. Išpildytas buvo šis 
programėlis. Vienbalsiai pri
imta atgavimo Vilniaus reikale 
rezoliucija ir aukų surinkta 
kabelio siuntimui $8.75. Auka
vo po dolerį Pr. Norkus, J. Ka
sparaitis, J. Simanauskas, M. 
Kasparaitis;-po 5(fc: J. Butkus, 
W. Shilingas ir A. Pakšys.. Ki
ti po mažiau aukavo. Rezoliu
cija bus pasiųsta į Genevą ka
beliu. Pasiųs 10-to apskričio 
valdyba. Po priėmimo rezoliu
cijos pristatytas kalbėti 10-to 
apskričio pirm. A. Pakšys, ku
ris trumpoj kalboj ir supran
tamai išdėstė SLA. reikšmę ir 
naudą priklausyti į S. L. A. 
Džiaugiamės mes savo pirmi
ninku, kad dirba iš širdies la
bui 10-to apskričio ir progai 
pasitaikius moka aiškiai api
budinti ir išaiškinti prasmę mu
sų organizacijos. Po prakalbę- 
lių traukta virvė. Laimėjo ta 
vyrų pusė, kuri traukė į pie
tus. Mat, vėsus oras atslenka, 
todėl ir traukėsi iš žiemių į pie
tus. Jauniems vaikinams duo
ta valgyti sausainiai. Grei
čiausiai suvalgė ir pašvilpė 
Gliebų Antanas. Piknikas baig
tas 8 vai. vakare ir svečiai va
žiavo į namus, praleidę links
mai sekmadienį. Ačiū visiems 
už atvažiavimą ir paramą. Dir
bo laike pikniko šios panelės: 
M. šimanskiutė, A. Gliebiutė, 
A. Kričiunaitė ir L. Drendzele- 
taitė; ponios O. šimenienė ir

M. Aginskienė ir keletas vyrų. 
Iš šio pikniko bendras įspūdis 
geras ir apskričiui liks pelno. 
Be to, atlikta kas mums pri
klausė atlikti kaipo lietuviams, 
t. y. išnešėm savo pareiškimą 
Vilniaus atgavimo klausimu.

Nauja pramogėlė
Nebūta, neregėta ir žingeidi! 

visiems žinoti. Turiu pranešti 
kas seka: SLA. 100 kp. ruo
šia visų lietuviškų piknikų už
baigimui dieninį ir naktinį pik
niką, rūgs. 2 d., Root River 
Park. Kas turės gerą “giliukį”, 
laimės laikrodį.

M. Kasparaitis.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

MAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurį uŽbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- 
nėse ..................................... wwv

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Tel. Boulevard , 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

*--------- - *

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą
arba iš Lietuvos j Ameriką kaip per f

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie L 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina. .

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS? |

D
2)
3)
4)

6)

Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax

Ekstra

Kainos 
i Klaipėdą
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią II kl.

$122.00
Į abi pu

si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“POLONIA”........... ............... Rugsėjo (Sept.) 8

“LITUANIA”......................... Rugsėjo (Sept.) 18
žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

’ ■ “•'•i » ■ ; . . '.

Old Gold daro itaka i Babe Hšuth
darant cigaretu bandymą Užristoms akims

Tiktai $5 Pilna Ėgzaminacija, $5 ]
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

i negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnus išeg- 
zaniinavinias atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina- 
vimo — kas jums yra. *■

DR. J. E. ZAREMBA
20 VV.'Jackson Blv., netoli State St.

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

No, 
No

“Taip, aš esu kurkas virš 21 
tai aš nematau 
kodėl aš negalėčiau 
užrištomis 
bandžiau keturis 
cigaretus aš vedžiau šitokias 
rezultatų skaitlines:

1 ....... nepaisiau iš syk
'2. r_____ tas tik pravėdino
4 (old Gold) a home run

“OLD GOLDS priimnumas ir 
švelnumas pažybėjau ‘tiesiai 
nuo brūklio’ kaipo gerinusį.

priežasties 
spręsti 

akimis. Kai aš 
pirmaeilius

Kodėl jie pasirinko OLD GOLD... nei ir tamsoj?
Kas yra toji viršinybe ką sužavi taip daug gar
sių žmonių? Tai yra paprastas j medų pana- 
nasus švelnumas... nauja ir priimni rųšis ką 
OLD GULI) pridėjo prie cigaretu. Ir tas pa

eina iš lapų-širdžių nuo tabokos žoles... geriau
sio tabako, koksai auga. Tai dėlto jus galit 
išskirti Old Gold su užrištomis akimis.

Įstabiausias basebolo pasaulyje
“The King oi 8wat”

BABE RUTH... darydamas 
bandymus apsirengimo kamba
ry, Yankee Stadium. Jis buvo 
paprašytas rūkyti kiekvieną iš 
keturių pirmaeilių cigaretu at
šviežinant skonį su juoda kava 
tarpe rūkymo. Tik vienas 
klausimas buvo užduotas: “Ka
trą jus labiausia mėgstat?”

O P. Lorlllard Co., Eit. 1760

ŠVELNESNI IR GERESNI — VEŽIME JŲ NĖRA KOSULIO’’
Kaa-. Tinrrrr;,,, In.-ii.« - t y Trr' .r -



Penktadienis, rugp. 31, "28

Tarp Chicagos 

Lietuvių 
------------------------- —T.--------  

Justice, UI.

Kean gatvėje, prie Tautiškų 
kapinių, tuoj pakalnėj autas 
suvažinėjo antradienio popie
tį tautišką kunigą Bradovičių.

įvykis pasitaikė taip. Vaikai 
pradėjo blaškyti akmenimis į 
namus, kuriuose gyveno kuni
gas. Pastarasis išbėgo iš na
mų su lazdele rankoj ir mėgi
no vytis vaikėzus. Pabėgęs 
kiek, jis grįžo į namus. Tuo 
tarpu važiavo autas, kuriame 
sėdėjo moteris ir vyras. Ka
dangi kunigas Bradovičius vie
na akim nemato, o autas va
žiavo iš tos pusės, kuria akim 
kunigas nemato, tai kunigas ir 
nepastebėjo auto.

Teko būti pereitą sekmadie
nį Tautiškose kapinėse ir vie
nur kitur užeiti. Laikas buvo 
taip apie 6 valandą vakaro, kai 
pasigirdo kliksmas: “Jis mane 
grūmoja užmušti!”

žmogų grūmoja užmušti. Rei
kia bėgti gelbėti. Išbėgome lau
kan. Ogi kieme, arti kapinių, 
mama pokšt, pokšt vyriškiui per 
veidą ir rėkia “tu šioks, tu 
toks”. Pati muša, pati rėkia.

Tautiškų kapinių apielinkė iš
rodo rami. Gyventojų nedaug. 
Vietos yra. Bet kai kurie gy
ventojų, kaip toji mama, ką mu
šė ir rėkė, suteikia “pamargini- 
mų”, taip kad ir numirėliams ne 
.nuobodu. —Chicagietis.

Marąuette Park
Nuskuto.

Pavasarį buvau pranešęs 
“Naujienose”, kad agronomas 
Pratapas pasiuntė Lietuvon- 
keleto rusių javų ir alfalfos,

bene pasirodys ji tinkama Lie
tuvos žemės ukiui, o ten, Lie
tuvoj, muitinė nulupa $15 tak
sų, lyg už įgabenimą šilkų, auk
sinių dalykų ar kitokių luksų 
(luxorits). Visgi keista.

—Reporteris.

Savotiškas butlege- 
riavimas
(Barbernėj)

•w

—-Neslraivyk, ausį nukirp
siu! — grūmojančiai perspėja 
barberys.

- Tai kad tamsta perdaug il
gai mane dailini. Aš gražuo
lių kontestui nesirengiu.

—Butų gerai, kad rengtu- 
meisi, ba kai kada išrodai grei
čiau kelmas, ne žmogus.

Ale kam tas rinkimas po 
vieną plaukelį! Apkarpei, ap
karpei ir gana.

—Jeigu jau tokio kirpimo 
Jhori, tai kreipkis pas butlege- 
rius — pataria barberis. '

—Ką, ar jau butlegeriai ir

NAUJIENOS, Chicago, III.
o vakare pasiima baksiuką, įsi
deda jin kliperius, žirkleles, 
britvą ir pradeda vaikštinėti iš 
vienos stubos kiton. Sakosi 

esą barbenai. Skutą ir kerpą 
pigiai. Ot ką aš vadinau būt- 
legeriu.

Tu žmogus turėk visą įrengi
mą skutyklai, mokėk rendą, ži
nok savo amatą. O čia eina 
per stubas ir atima iš tavęs 
duonos kąsnį.

—Ar daug tokių “barberių” 
butlegerių yra Chicagoj?

—Yra.
—Ar daro jie biznį?
—žinai kaip esti. Užeina į 

namus. Prižada atlikti darbą 
pigiai. Kokiam seniui — kas 
jam galvoj, kaip jį nukerps. 
Pasodina ir vaikiščią. Tas nors 
purtosi, bet “butlegeris” nuker
pa. Tegul jam paskui nuro
dys, kad jis nukirpęs vaiką lyg 
kokį katorgininką. “Butlege
ris paaiškins, kad vaikas ne
sėdėjęs ramiai, kad šviesa bu
vus netikusi ir kad todėl ge
riau niekas nenukirpsiąs. Ma
tai, visi turime bėdų — užbai

gė kalbą mano barberis paleis
damas ir mane iš krėslo.

—Reporteris.

Nuomonės sutinka

Jis: Petro lengvai nevadžiosi, 
jis ne toks, kuris lengvai pasi
duoda.

Ji: Aš žinau, man teko su juo 
šokti.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 MORGKIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

ABBMby the Millions

PuriTan Malt
HOP

Tik tuo Puritan Malt ekstraktas skirias nuo 
kitų, kad duoda geresnių pasekmių. Puritan eks 
trakto pasekmės yra jo gerumas.

SMctly 
Union Matlo,

AVO1U 
itnMK).

2SŽE

FLAVORED^ 
MALT
PV.ITAH MALT 
tXTRACTCa

Autas užvažiavo ant jo, par
mušė, pavilko kokią dvidešim
tį pėdų ir tik tada tesustojo. 
Laimingu bud u kunigas išliko 
gyvas. Atsikėlė visas kruvi
nas. Tuo pačiu laiku pasirodė 
du policininku. Pastarieji ren
gėsi vežti policijon kunigą ir 
liepti autui važiuoti kartu.

Tuo laiku Bradovičius įėjo 
savo grinčion. Policininkai pa
leido auta, užgavusį Bradovi
čių. Tas nuvažiavo. Kada 
Bradovičius ,išėjo iš grįčios, jį 
užgavusio auto jau nebebuvo.

Keletas žodžių dėl mėtymo 
akmenimis. Žinoma, išdykusių 
vaikų ne stoka visur. Papras
tai suaugusieji sudraudžih iš
dykėlius. Del mėtymo akmenų 
į Bradovičiaus grįčią yra betgi 
kalti suaugusieji, žmonės kal
ba, buk vaikus užsiundžiusi ant 
jo koki tai boba, kuri kažin 
kodėl užpykusi ant Bradovi- 
čiaujj.

auginamų VVisconsin ir Michi- 
gan valstijose. Mat, šių val
stijų klimatas, ypač šiaurinėj 
daly, atatinka arčiau Lietuvos 
klimatui. Tuo pačiu laiku pa
siuntė tokių pat pavyzdžių ir 
vienas Chicagos kunigas. Siun
timo. tikslas buvo suteikti pro
gos Lietuvos ūkininkams iš
bandyti, kaip tarpsta Lietuvoj 
Amerikos sėkla.

šiomis dienomis užklausiau 
p. Pratapo apie pasiųstų javų 
likimą.

—Nežinau, kokių rezultatų 
pasėlis susilaukė — atsakė jis.

Dar negavau pranešimo, ži
nau betgi tai, kad norėdamas 
padaryti gero savo giminėms, 
aš gal būt padariau blogo...

—Kaip tai?—
Ogi taip. Giminės turėjo 

sumokėti už tą mažą siuntinį 
apie $15 muitinės taksų Ame
rikos pinigais. Ot ir buk geras, 
čia siunti keletą desėtkų svarų 
javų sėklos norėdamas patirti

plaukus pradėjo kirpti?
—Aš* kalbu apie barbenus 

butlegerius, o ne apie tuos, ku
rie pripažintomis jiems teisė
mis ir kartais su pavojum sa
vo gyvasčiai parūpina visiems 
mums reikalingo skystimo.

Butlegeriauti šiandien yra 
profesija. Prieš tokią butlege- 
rystę protestuoti negalima.

Bet yra butlegerių, kurie ne
užsitarnauja tokio vardo. Na, 
imk kad ir barbenus. Mokino
si jie apkarpyti plaukus gra
žiai, dailiai, kad nė ----- ? ■»
nė plauko neišraus. Dirbo,
pratinos, taupino pinigus. Pa
galios toks žmogus turi jau 
skatiką ’skutyklai nusisamdyti 
ir už krėslus depozitą padėti, ir 
visokių tonikų prisipirkti. Už
sideda jis skutyklą, dirba il
gas valandas. Ar neužsitar
nauja atlyginimo?

Taip, užsitarnauja! Bet 
štai atsiranda paukščių, kurie 
skerdžia kiaules stokjarduose,

H

Budrikas Yra Autorizuo
tas Pardavėjas

Pamatyk Naujus

c/fįfiį&Mc
Budriko Krautuvėje, 

Nauji A. C. 
Elektrikiniai

Majestic 7 tūbų, kainos
599.50, S 137.50

ir $167.50 be tubų
Jus negalite pirkti geresnio 

Radio nei už $400.
Parsiduoda ant lengvu 

išmokėjimų.

Budrik
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Su kvepančiais Bohemian Apyniais
Rekomenduojamas ir pristatomas per

PURITAN MALT EATRACT C0
29-31 North Wacker Diive, Chicago

©1928 The American Tobacco Co., Manufacturtf*

Tex Rickard, 
Pasauliniai Garsus 
Sportų Promoteris

r “Lucky Strike* 
niekuomet nepaŽei 

dlia man gerkles.*

10,264 daktarai birželyje 1927 m. raže, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirmą 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus

10,264 daktarai birželyje 1927

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio
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Kelephona Booeavelt BKM

Kditor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Kates!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chleągo.
$8.00 per year ln Chicago, 
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, et the Port Office 
of Chicago, IU., uodai tim art of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, llakiriant 
sekmadienius, Laidžia Naujieną 3an-

Vtslsakymd kainai
Chicagoje »—• pakui

Metams - r - - r-
Pusei metą m----------------—
Trims mtaeriams » 
Dviem mineaiam - ------ ,
Vienam mtaeaiul

Chicagoje per lineiiotojuai 
Viena kopija - — - ■ 
Savaitei . ■ ■ .

*

$8.09
4.00
2.50
1.50
.71

18c 
9lo

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-

Metams —
Pusei metą

Vienam minėtini

>7.00
8.60
1.75
1.25

.75

Metavon ir kitur ulsieniuose 
(Atpigintali

Metams .18.00
<.00

Pinigus reikia eiirti palto Monoy 
Orderis kartu n užsakymu.

KAIP Iš ISTORIJOS DAROMA MYTOLOGIJA

(Apie Lietuvos pripažinimą)

Kelios savaitės atgal grupė lietuvių Brooklyne ren
gė viešą paminėjimą penkių metų sukaktuvių nuo Ame
rikos pripažinimo Lietuvos respublikos. Aprašant tą pa
minėjimą kai kuriuose laikraščiuose, buvo nurodyta, 
kad prie to pripažinimo išgavimo Lietuvai nemažai pri
sidėjo Amerikos lietuviai, siųsdami savo delegacijas į 
Washingtoną ir darydami spaudimą i šios šalies valdžią.

Nėra abejonės, kad jaunai Lietuvos valstybei gau
ti Jungtinių Valstijų pripažinimą de jure buvo svarbus 
laimėjimas, ir visos pastangos, kurios buvo daromos ši
tam tikslui pasiekti, užsitarnauja pagyrimo. Bet iš to 
neišeina, kad dėl to gero dalyko reikia versti aukštyn 
kojomis istorijos tiesą.

Kai kas, besistengdamas priduoti kaip galint dau- 
giaus svarbos Amerikos pripažinimui Lietuvos, ėmė 
pastaruoju laiku tvirtinti, kad tas Washingtono val
džios žinksnis privertęs ir Europos valdžias suteikti 
savo pripažinimą Lietuvai. Taip, pav. buvo šiomis die
nomis aiškinta skaitlingam Chicagos lietuvių mass-mi- 
tinge. .

Kalbėtojas, kuris tame ^mitinge pasisakė per keletą 
metų dirbęs išimtinai Lietuvos reikalams ir tuo tikslu 
gyvenęs Washingtone tuo" laiku, kai Hardingo admi
nistracija pripažino Lietuvą, nupasakojo daug-maž ši
tokią istoriją: Iki Amerikos pripažinimo, Europos val
stybės laikė Lietuvos valdžią tiktai “valdžia de facto”, 
t. y. faktina valdžia, kuri gyvuoja, bet dar neturi užtik
rintos padėties pasaulio valstybių tarpe. Pilną pripaži
nimą Lietuvai, pripažinimą de jure, Europos ‘valstybės 
suteikė tiktai tuomet, kai pamatė, kad Lietuvą jau yra 
pripažinusi Amerika.

Taiyyra ne istorija, bet mytologija.
Gr/nas mytas (pasaka) yra tai, kad Washingtonas 

pripažinęs Lietuvą pirmiau, negu Europos valstybės. 
Jungtinių Valstijų valdžia pripažino Lietuvą vasarą 
1923 metuose, tuo tarpu kai Ambasadorių Konferenci
ja, susidedanti iš atstovų Francijos, Didžiosios Brita
nijos ir Japonijos, suteikė Lietuvai pripažinimą de jure 
1922 m. Tų valstybių atstovų konferencija pasiūlė Lie
tuvos valdžiai pripažinimą laišku, adresuotu Lietuvos 
delegacijos pirmininkui p. Milašiui ir datuotu 1922 m. 
liepos 13 d. Jisai skamba taip:

“Ponas Pirmininke,
“Žemiaus pasirašiusieji, atstovaudami Francijos, 

Didžiosios Britanijos, Italijos ir Japonijos valdžioms 
Ambasadorių Konferencijoje ir tinkamai autorizuoti 
šiam reikalui, turi garbės pranešti Tamstai, kad aukš- 
čiaus paminėtosios valdžios yra nutarusios pripažinti 
Lietuvos valdžią de jure tąja sąlyga, kad pastaroji pa-1 
sižadėtų įsakmiai ir be jokių rezervacijų priimti ir vyk
dyti Versalės Sutarties nuostatus, kiek jie liečia Nemu
nu plaukiojimo režimą, ir šiuo laišku pareiškia minėtą
ją valdžią esant pripažinta de jure aukščiaus nurody
tąja sąlyga.

“Šis pripažinimas įeis galion nuo tos dienos, kada 
bus pranešta čionai nurodytas pasižadėjimas, kurį že
miaus pasirašiusieji prašo adresuoti Lietuvos valdžios 
vardu Ambasadorių Konferencijos pirmininkui.

“Prašau, ponas Pirmininke, priimti musų aukštos' 
pagarbos pareiškimą.”

Po laišku pasirašė Poincarė, ~ Hardinge of Pen- 
shurst, O. Sforza, K. Ishi.

Po šito laiško tarp Lietuvos valdžios, kurios prie
šakyje tuomet stovėjo p. E. Galvanauskas, ir Ambasa-

nę, kadangi pripažinimas Lietuvai buvo duotas ne jai 
vienai, bet trims Pabaltijo respublikoms kartu: Lietu
vai, Latvijai ir Estotiijai.

Stepų gyvuliai
Stepų laisvės burtai. — Karšta 

žiema ir lietinga vasara. — 
Dėl ko geriausi raiteliai pa
eina iš stepų? Daug akių 
daugiau mato. — Arkliatigris 
ir gnu. — Uodega diriguojąs 
vadas. — Greitakojis bosas 
ant ramščių. — Prie gyvatėm 
nelysk!

Stepų tyrai yra kaip jūrės, 
be galo, be krašto. Sausas smė
lis ir geltona žolė po kojomis ir 
visur aplink, kiek tik siekia a- 
kis, visame plote, kur banguoja 
nuo vėjo ir,šėldamas ūžia vėsu- 
lui užėjus kaip jura. Begalinis 
formų vienodumas sudaro ge
riausią poilsį keliauninkui nuo 
dienų triukšmo. Beribio tolio į- 
takoj kyla neribotos laisvės 
jausmas. Ploto bekraštybė ir 
formų vienodumas priduoda pa
našumo visų kraštų Stepams — 
tolimų atogrąžų tyrams Austra
lijoj ir Pietų Afrikoj ir viduti
nės juostos stepams Pietų Hu- 
sijoj ir Vidurinėj Azijoj, šiau
rės Amerikos prerijoms ir Ar
gentinos pampoms. Atogrąžų 
Stepuose charakteringas yra 
griežtas, lyg piaute perplautas 
metų klimato skirtumas — ato
grąžų “žiema” Stepuose yra sau
sa, nes per 6—7 mėnesius neiš
krinta beveik nė lašelio lietaus. 
Nėra sniego, kurs pridengtų žo
lę ir nulenktų ją prie žemės žie
mos miegui. Išdžiuvusi žolė lie
ka styroti tyruose, kol virsta gy
vu šienu. Kitos rųšies augalai 
per sausmetį traukiasi į pože
mį ir numirę virš žemės, lieka 
gyventi po žemės svogūno pavi
dalo šaknimis, ilgai išmintančio- 
mis savo sultingumu. Kitą me
tų dalį nuolatinis lietus greitai 
atgaivina žolę, kuri išauga aukš
ta, 40—70 centimetrų aukštumo. 
Medžiai ir krūmai auga tiktai 
ten, kur nuolat laikosi Vanduo— 
paupiais, prie šaltinių ir ežerų.

Stepų gyvuli ja turi prisitai
kinti prie tų stepų ypątybių. Iš 
to kyla reikalas sugebėti greitai 
nugalėti didelius plotus, greitai 
persikelti iš vienos vietos į kitą. 
Žmogus tai tegali raitas pada
ryti, dėlto visos raitelių (autos 
buvo stepų gyventojai. Stepų 
gyvuliai, — jų tarpe ir Štrau
sas — yra auštakojai ir naguoti. 
Visi, jie ramus gyvuliai vegeta
rai, nes valgo tik augalus ir ža
lę. Ta aplinkybė verčia juos gy
venti bandomis, kas užtikrina 
jiems didesnį saugumą — daug 
akių mato daugiau, daugeliui ka
nopų lengviau atsiginti, negu 
keturiom, ar aštuoniom, — iš 
kitos pusės sutaupoma energija, 
nes tik vienas vadovaujantis ir 
keletas sargybinių rūpinasi sau
gumu. Orientavimuisi ir j usnių 
organams iškelti priešakinės ko
jos kiek ligvesnės už užpakali
nes. Typingas vienanagis Afri
kos atogrąžų stepų' gyvulys yra 
zebrą, o iš dvinagių — gnu.

Zebrą, arba arkliatigris yra 
graikštus stepų gyvulys. Kaip 
puikiausi raiteliai žebros dro
žia stepėmis išsirykiavę po tris 
ar keturis. Jų priešaky vadas, 
kurio kiekvieną mostą seka vi
sas margasis, juodai baltasis es
kadronas. Sustoja vadas ir vi
si sustoja* suakmenėję. Moste
li vadas Uodega, visos galvos su
krunta, tūkstančiai kanopų su
trypia ir visas pulkas pasileidžia

daug komuškumo, įtampamo ir 
gyvumo. Jo judesiai žvitrus ir 
smarkus, mėgsta žaisti ir bend
rai yra ramus, jaukus gyvulė
lis.

Gnu ir zebrą dažnai susijun
gia į yieną kaimenę, o prie jų 
prisideda kartais ir greitakojis 
strausas. Gnu turi gerą uoslę, 
zebras ne tik uoslę, bet ir gerą 
klausą, o strausas savo nepa
prastai aukštai iškelta galva ge
rai -mato — taip jie vienas kitą 
papildo. Bendrai strausas visai 
nekokia figūra, iš užpakalio žiū
rint primena bosą ant ramščių, 
virš kurio nevikriai kyšo ilgas 
kaklas. Bet karšty ta trijų są
junga suskyla, nes gnu ir zebrą 
nuo trijų iki septynių dienų kar
tą eina vandens ieškoti. O strau
sas savo troškulį numalšina sul
tingomis šaknimis.

Mažesni stepų gyvūnai, driež- 
lai ir kirminai, kurie negali grei
tai judėti daugiausia gyvena po 
žemės, arba bent pasislepia po- 
žemin per sausmetį. Po žemė
mis jie randa gana sultingų šak
nų ir svogūnėlių, o taip pat įvai
rių smulkesnių gyvių maistui. 
Prie stepų gyvulių, pasislepian
čių per sausmetį priklauso ir 
kai kurios gyvačių rųšys — nuo
dingoji juodkaklė kobra ir ma
žesnioji žiedakaklė. Jos išgir- 
dusios prisiartinant kanopų try
pimą išlenda iš savo paslėptuvių, 
iškelia kaklą ir jei kas prisiarti
na prie jų sušniokščia ir api
purkščia priešą savo nuodingojo 
danties nuodais taikydamos tie
siog į akis. Nuo tų nuodų ke
turkojis laikinai apanka ir puo
la atgal. Taip gyvatės išsigelb- 
sti nuo sutriuškinimo. “N. ž.”

sti grįčioje ar kur skiepe prie 
bonkos degtynės, bet eiti į uni
jos susirinkimus ir žiūrėti sa
vo organizacijos reikalų.

—Pasaulio Vergas.

Kieno tikyba geresnė
(Iš renesanso novelių)

Sultonui reikėjo pinigų. Pa
tarėjai patarė jam tokią išeitį: 
apkaltinti kuo nors vieną tur
tingą žydą, gyvenusį jo krašte ir 
atimti iš jo didžiuosius turtus. 
Sultonas nusiuntė pas turtingą
jį žydą pasiuntinius ir liepė 
užklausti jo, kokią tikybą jis 
laiko geriausia pasauly. Staty
damas klausimą sultonas taip 
galvojo: ‘Mei jis sakys, kad ge
resnė žydų ar krikščionių, aš at
sakysiu, kad jis niekina mano 
tikybą. Bet jei sakys — moha- 
metpnų, aš klausiu: dėl ko gi tu 
lieki žydu? žydas išklausė sa
vo valdovo klausimą ir taip at
sakė: “Valdove, vienas tėvas tu
rėjo,, tris sūnūs. Ir tas žmo
gus turėjo žiedą su gražiausiu 
pasauly brangiuoju akmenų. Tė
vas, matydamas, kad visi sūnūs 
nori tą žiedą turėti, kreipėsi į 
vikrų auksakalį ir tarė: “Meis
trai, padirbk man du tokius pat

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulja- 
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl "kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite įam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigos ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi
lteliai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

dorių Konferencijos dar kurį laiką ėjo susirašinėjimas, su griausmu ir perkūnu, lyg 
iki pagaliau, 1922 m. gruodžio- 20 d., Ambasadorių Kon- smarkiausia kavalerija į at&ką. 
ferencija pranešė Lietuvos ministeriui pirmininkui, kad Prie vietų zebios ei-
Lietuvos atsakymu ji yra patenkinta ir kad Lietuvos niausia vakare. al.ba nuktį. Se. 
pripažinimas de jure įeina galion nuo tos dienos. Po naį pramintais takais eina pir- 
šituo laišku pasirašė Eric Phipps, Poincarė, Romano ma vadas, paskui keletas pir- 
Avezzana ir S. Okuyama. ’ mutinių, o toliau visas pulkas.

Taigi netiesa, kad tik Amerikos pripažinimas Lie- Malonus sutvėrimėlis, nors ir 
tuvos paskatinęs Europos valdžias suteikti Lietuva. prikIaųg0 antiIopų giminei> bet 
pripažinimą de jure. Ir netiesa, žinoma, kad Hardingo isrodo, kaip juokingas arklio ir 
administracija norėjo suteikti Lietuvai ypatingą malo- jaučio mišinys.. Gnu bude yra

< ........... ...... «i

Skaitytojų Balsai
............................... "į ■ 4

Paaiškinimas
“Naujienų“ No. 197-me X. 

atsiliepia į mano koresponden
ciją, kuri tilpo “Naujienose”, 
195-me numeryje.

Turiu pareikšti štai ką: ma
no korespondencijoj bhvo pasa
kyta, jogei angliakasiai darbi
ninkai. kritikuoja unijos virši
ninkus ne dėl to, kad jie ne
nusileido 1925 metais, bet to
dėl, kad jie nenusileido, kaip 
pasibaigė sutartis 1927 metais 
balandžio mėnesy.

Anglekasiai matė pavojų u- 
nijos gyvybei einant j streiką, 
ba 70 nuošimtis 1927 metais 
jau dirbo sulyg “open shop” si
stemos ir galėjo prikasti šaliai 
kiek reikėjo anglių. Taigi šian
dien daugelis anglekasių ir nu
siskundžia deliai to, kad unijos 
valdininkai nepriėmė 15 nuo
šimčių algos sumažinimo, o lai
kėsi Jacksonville skalės.

Kur yra minimi 1925 metai, 
tai Pasaulio Vergas rašė tik a- 
pie Pittsburgh Coal Co., — 
kad toji kompanija pradėjo 
laužyti uniją 1925 metais, ba 
Jacksonville algų sutartis buvo 
parašyta 1924 m. ir pasibaigė 
1927 m.

žinoma, kad šiame Pa. strei
ke nėra kaltė vienų viršininkų. 
Yra trys kaltininkai: angliaka
siai, unijos1 viršininkai ir uni
jos ardytojai — komunistai 
darbiečiai. Anglekasiai kalti, 
kad jie nekovoja tiksliai: kai 
dirba, jie neprisirengia klasių 
kovai už būvį.

Anglekasiai Pa. valstijoj tu
rės daug sunkaus darbo iki jie 
pagerins kiek savo darbo sąly
gas kasyklose. Jie turi kovoti 
ne vien ekonominiai, bet ir po
litiniai. Reikia balsavimu pa
naikinti Coal and Iron polici- 
jantus; taip pat balsavimu pa
naikinti reikia kazokus, kad 
streikų metu šie padaužęs ne
šaudytų ir neskaidytų buožė
mis streikininkų galvų. Be to, 
anglekasiam balsavimu ne tik

[Pacific and Atlantic Photo]

Jacob D. Hanson, iš Buffalo, 
kuris šiomis dienomis pasimi
rė. Bevažiuojant automobiliu iš 
Niagara Kalis, jį užpuolė “pro- 
hibišenai” ir sušaudė. Nuo žaiz
dų jis ir mirė. 
■ , , . ----r , ---------
Pa. valstijoj, bet' ir visoj šalyj 
reikia iškovoti įstatymais, kad 
kiekvienas anglekasis butų ek- 
zamenuojamas valstijos ir tu
rėtų anglekasių popieras, kaip 
kad Illinois valstijoj angleka
siai turi. Tai streiko metu an
glių baronai negalėtų gauti taip 
greit streiklaužių, o paty§ uni- 
jistai anglekasiai neitų į ka
syklas. Kita kaltė anglekasių 
yra toki: streikui užėjus, dau
gelis jų bėga streiklaužiauti.

Unijos viršininkai kalti yra 
jau nuo 1922 metų anglekasių 
streikų, kai suardė anglekasių 
vienybę. Kietosios anglies ka
sėjus — 155,000 žmonių — su
taikė Skirtinga sutartimi, o 
neunijines kasyklas paliko 
streikuoti; po penkių mėnesių 
streiko unijistus sugrąžino į 
darbą, o neunijinės kasyklos, 
streikavo iki 9 mėnesių, ir tą 
streiką atšaukė darbininkams 
pralaimėjus. Gi 1927 metais 
tai unijos .prezidentas Lewis 
vienus šaukė į streiką, o kitus 
leido dirbti. No. 2 distriktas, 
Central Pa., dar dirbo tris mė
nesius; kuomet No. 2 distrik
tas tapo iššauktas streikan 
nuo 1 dienos liepos. Gi No. 22 
listriktas, Wyoming valstijoj, 

visai buvo paliktas dirbti, ir 
daug kasyklų taip liko dirbti. 
Tai apsunkino kovą angleka- 
siams.

Bet didžiausia kaltė yra dar- 
biečių komunistų, kurie apga- 
vingu budu kėlė suirutę angle
kasių unijoje U. M. W. of A. 
pirm šių streikų, o jau streikui 
užėjus, tai suvis ardė ją — 
vietomis net tiesiai su K. K. K/, 
agitavo anglekasius grįžti dirb
ti. Ir, suprantama, darbiečiai 
gerai žii$b, jog šiandien angle
kasiai turi jau net dvi unijas 
— U. M. W. of A., gi vakari
nėse valstijose I. W. W. Bet 
komunistai dėl savo nusidėvė
jusios politinės partijos dar no
ri trečią anglekasių uniją su
tverti.

Darbiečių komunistų rankos 
yra daug purvinesnės, negu 
bile vieno anglekasių unijos 
viršininko. Bet jie turi geras 
akis ir dėl savo dolerinio rau
donojo biznio tarnauja Wall- 
stryčiui ir griauja anglekasių 
vienybę. Bile vienas gali su
prasti, kad trys anglekasių uni
jos tos darbo šakos darbininkų 
buyio nepagerins. Anglekasiai 
turėtų būti visi vienoje U. M. 
W. of A. unijoje, ba ši unija 
yra pramoninė unija, kuriai vi
si dirbantieji šioj pramonėj 
priguli. O jeigu kurie virši
ji inkai negeri, tai juos reikia 
pašalinti ir kitus į jų vietas iš
rinkti. Tiktai nereikia snau-

žiedus kaip tas ir įdėk į juos to
kius pat akmenis.” Auksaka- 
lis padirbo du žiedus, kurie bu
vo taip panašus į pirmąjį, kad 
niekas, be tėvo, negalėjo atskir
ti, kurs žiedas tikras, kurs dirb
tinis. Paskui tėvas pakvietė 
sūnūs kiekvieną atskirai ir įda
vė jiems po žiedą, liepdamas ne
sakyti broliams apie gavinį. Ir 
kiekvienas sūnūs manė turįs tik
rąjį žiedą, o teisybę tiktai vie
nas tėvas težtnojo. Tą patį ga
liu pasakyti apie tris tikybas. 
Tiktai vienas Dievas žino, kuri 
tikyba geresnė, o mes, žmonės, 
laikome geriausia kiekvienas sa
vąją. Tąda sultonas, matyda
mas. k^d žydas sugebėjo atsa
kyti į klausimą, nesudarydamas 
jokios priežasties priekabiams, 
jį paleido, o patsai giliai susi
mąstė dėl jo žodžių.

Nauji Modeliai 

Radios

Keiose eilutėse
Pirmasis laikraštis yra išėjęs 

Romoj. Jo pavadinimas buvo 
“acta diurną” ir jame buvo ra
šoma apie svarbiausias miesto 
naujienas.

Naujausios kofistrukcijos kul- 
kosvidis per minutę iššauna 600 
kulkų.

Raudonojo Kryžiaus ženklas— 
raudonas kryžius baltame fone 
priimtas Ženevos konferencijoj 
1864 m.

žodis “elektra” yra kilęs iš 
graikų “elektron,” kas reiškia 
“gintaras.”

Čigonų gimtinė yra Egiptas. 
Jie patys save vadina “finte.” 
Žodis “čigonas” kilęs iš italų 
“cingano.”

Londone yra 85,000 įvairių 
krautuvių.

Katės ir šunys neatskiria var
sų ir viską mato pilkoj varsoj.

Plačiai minimų graikų trijų 
gracijų vardai yra Aglaja—mir
ganti. Talija — žydinti ir Eifro- 
zina — linksma.

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

“s

, Marinello Beauty Shop

nupiginta kaina!! •
Mes esatnc specialistai: “Euge- 

ne-Keen ir Fredrics Permanant 
Waving”.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLANI) Sav.

3129 So. Halsted St.
Tek Victory 6585

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

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. RooKevtlt 8500

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vlnas darban užakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinklų Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

$25
$15
$10

setas 
setas 
setas

Dantų Setas ai H
____ ...______________ __ $12.50

__________,_________ $7.50
-na:----------------------- — $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas ui %

$5 Geriausios Auksinas Crowns $2.50
$5 Goriausi Auksiniai Filliugs — $2.50
$5 Goriausi Auksiniai Tilteliai _ $2.50
$2 Alioy Fililngs ........ $1
$1 Sidabrlnai FlUngs--------------------- 50c
Išvalymas dantų ......................- 50c

Šių kainų netiausito musų didžlnmjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres.

82d South State St. 
' Phoue Harrison 0751

G------ ------- G
GYVENIMAS

Mineiinii žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metanui $1.50
Pusei metų _______ $1
Kopija -....... . ......  10c

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

G-=—- G

I
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gaisrai kainuoja $2,500 
kas valandų Illinois 

valstijai

Gubernatorius Small išleido 
proklamaciją, kurioje nurodo, 
kad pastaraisiais metais gaisrai 
kainavę Illinois valstijai $21,- 
961,452. Tai raiškia, kad gais
ras sunaikina kas valanda vals
tijos turto sumoj $2,500. Pro
klamacija išleista ryšyj su pa
skelbimu savaitės kovai su gais
rais.

MŪRINIS arija MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

Garažas

Purčius

Namo pakilimas
Cementinis pamatas

Abelnas pertaisymas

Naujas namas ir finansavimas

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenua 4718

Kloieto outntM rr*ar- 
tau, 318.60. Pirkit .”io 
mušti olselio kaiuomls. 
Namų apAildymo iren- 
rimai parduodanti lenr- 
vais iAinokėjitnais.
Peoples Plumbing & 
llcating Supply Co. 
490 Molwaiilire Avė., 

4(il N. Halsted Ht.
H ly marke t 0075—0078

P NAUJIENOS, Chicago, UI.'

' Smarkieji prohibicinin 
kai apleido Chicagą

I ' ' -

G<corge Golding, kuris vado
vavo burini prohibicijos agentų, 
atsiųstų Chicagon VVashingtono 

i valdžios, gavo paliepimą apleisti 
Chicaga ir vykti New Yorkan. 
Chicago j pasiliks tik du jo bū
rio nariu, šie pastarieji yra kal
tinami tuo, kad jie pašovę Mer- 
le Adamsą darydami kratą City 
Hali Sųuare trobėsyj ir po to, 
kai Adams buvo pašautas, vie
nas jų blekdžekiu sužeistąjį su
mušęs. Dar sunkesnis prieš 
vieną tų agentų yra tas kaltini
mas, kad kulka, kuria Adams 
tapo pašautas, buvusi vadinama 
“dum-dum” kulka. Tai toki kul
ka, kuri ne tik perveria žmogų, 
bet padaro sunkią žaizdą jam. 
šitokias kulkas net karo lauke 
vengiama naudoti. '

Smarkiųjų prohibicininkų bū
rys atvyko Chicagon pavasarį. 
Jų darbuotė pasižymėjo ypatin
gu triukšmu. Jie, kaip tik pa
sirodė, buvo pašovę municipalio 
teismo beiliią. Delei to kilo su
judimo. Dabar Adamso pašovi- 
mas iššaukė didesnio pasipikti
nimo. Ir Washingtono valdžia 
pamatė reikalo juos išsiųsti į ki
tas vietas.

Nužiūrima, kad Golding ir jo 
bendrai tapę išsiųsti iš Chicagos 
dėl “šventos” ramybes. Matote, 
nebetoli prezidento rinkimų lai
kas. Nepatogu erzinti tokius 
didmiesčius, kaip Chicaga, ku
riuose yra netoli milionas bal
suotojų. Nepatogu ypač prieš 
rinkimus.

Du prohibicininkai, kuria pa
siliko Chicagoje, laukia teismo 
ryšyj su pašovimu Adamso. Jų 
vardai yra Arthur R. Franklin 
ir Edward P. Gili.

Iškasė senų javų

Ties Wells, Kinzie ir Franklin 
gatvėmis darbininkai, kasdami 
pamatą trobesiui, iškasė keletą 
šimtų bušelių kviečių. . Pirm 70 
metų čia buvo Armour kompa
nijos elevatorius javams supil
ti. Tas elevatorius anais laikais 
pasiųsdavo laivais apie 65,000 
bušelių javų kasdien.

PER VIRŠŲ
— Visuomet laimėtojas!

\V -\\\ x<\5AT

Tai yra gabiai sutaisytas dir
bant sulyg vieninteliu patentuo
tu budu, kuris padaro Wanner- 
sten skirtingu ir išstato j prie
ki, kur tiktai produkto gerumas 
yra įvertinamas.

SVENNERSTEN’S
TIKRAS APYNIU MALT EXTRACT

HENMNG UENNERSTEN 1NCORPORATED, Manufacturer 
2760 Archer Avenue, Calumet 3536, Chicago, Illinois.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų molto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.

908 W. 11 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted -St. 
Phone Canal 2544—2545

Naujas prohibicijos 
agentų viršininkas

Vietą išsiųsto iš Chicagos 
specialių prohibicijos agentų 
viršininko Goldingo, manoma už
ims Alexander G. Jamie, buvęs 
seniau Chicagos apskričio pro
hibicijos agentų viršininko Yel- 
lovvley padėjėjas. Jamie jau ta
rėsi su Chicagos policija ir su 
Yellowley vadovaujamais prohi
bicijos agentais. Tiek policija, 
tiek Yellowley išreiškę noro dir
bti kariu ir sutartinai su speci
aliais agentais. Golding gi igno
ravęs ir policiją ir Chicagos pro
hibicijos agentus.

blėkiai, o paskiau parduoda 
juo& po du doleriu ir brangiau, 
žiūrint to, kokiam vežimui rei
kia laisnis. Numatoma, kad apie 
600 trokų važinėja su tokiais 
“leidimais.”

Laiškai Pašte

Eu

Chicagos gyventojų
skaičius

Sle laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;} paštą (Clark 
ir Adams gatvią) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
Iiow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Raiškus paštas laiko 
tam tikrą laika, o paskui 
naikina.

su-

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros AklU Gydytojai 
kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio --- --------------- 1---
31 dieną, J. J. Ežerskio svet., 4600 S.) 
Paulina St. Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare. Malonėkit visi nariai 
Btit laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų, kuriuos turėsit aptart, taipgi 
javeikslai yra gatavi. Nauji nariai, 
<as esat pridavę aplikacijas, malonė
kit pribut ypatiškai. J. B.

Tel. Vieton 6279
DR. G. SERNER

Lietuvių Moterų) Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks 2 d. rugsė
jo, nedėlioj, 2 vai. pq pietų, Mark 
White parko salėj. Visos narės 
malonėkite susirinkti laiku.

Sekretorius.

Roseland. — L. I). K. Vytauto 
Draugijos nr. 2 susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 2 d. rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, K. Strumilo svet. Visi nariai 
dalyvauki! susirinkime. Yra daug 
svarbių reikalų, kurie bus svarsto
mi. Taipgi ir naujų narių atsives- 
kit. —J. Kirkus, rašt.

Lietuvi*
3265 So.

Valandos: nuo
Nedėlioj

ių Specialistu
Halsted St

1 iki 8 Takam

Įvairus Gydytojai
Re*. Telephone Plaza 3200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomi* Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6868

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

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

Tol. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vaka;n

Lietuviai Daktarai

1920 metais Chicagos gyven
tojų skaičius buvo 2,701,705. Gi 
liepos menesyje šių metų Chica
gos gyventojų skaičius siekė 3,- 
188,012. Į aštuonius metus mie
sto gyventojų skaičiui paaugo 
486,307 gyventojais.

Bet gimimų skaičius į tą laiką 
buvo didesnis už mirimų skai
čių tiktai 177,360. Iš kur pri
augo kiti trys šimtai tūkstan
čių gyventojų? Seniau Chicagos 
gyvęntojų prieaugis susidaryda
vo didžiumoj iš imigrantų. Im- 
migraciją sulaikius, į Chicaga 
pradėjo važiuoti ypač gyvento
jai iš ūkių apskričių ir mažųjų 
miestelių.

Gimimų skaičius Chicagoje 
mažėja. 1908 metais kiekvienam 
gyventojų tūkstančiui teko 25 
gimimai, 1918 metais — 22,4; 
1922 metais — 20; 1926 metais 
— 19,8; gi 1927 metais — 19,6.

Muzikantai laimėjo
Chicagos muzikantų unijos 

viršininkai ir (Chicagos teatrų 
menedžerių asociacija pasirašė 
sutartį dviems metams. Sulyg 
ta sutartimi, legitam’ačių teatrų 
reguliariai muzikantai gaus at
eityje algos 90 dolerių savaitėje. 
Gi samdomi kaip ekstra muzi
kantai gaus algos $99 savaitėje. 
Reguliariai muzikantai burleskų 
teatruose gaus algos $87.44 sa
vaitėje. Sutartis palies 300 mu
zikantų.

Be to, jei kuris teatras įtaisys 
vadinamus vitafonus, tai sutar
tis reikalauja, kad bent šeši mu
zikantai butų naudojami, kuo
met bus naudojamas vitafonas. 
ši sutartis paliečia daugiausia 
teatrus, esančius vidurmiestyj.

Ji nepaliečia krutamųjų pa
veikslų muzikantų, kadangi su
tartis šių teatrų muzikantų ir 
samdytojų pasibaigs tik dar už 
metų laiko. Illinois Teatro mu
zikantų ir pagrindų darbininkų 
streikas tapo likviduotas. Te
atras pasirašė sutartį.

Dar prašys vienos 
Grand džiurės

*
Tyrinėjimų tyrinėjimai, o ant 

tų ryrinėjimų kiti tyrinėjimai y- 
ra daromi Chicagoje. Tik ypa
tingo jie nieko iki šiol nedavė. 
Gal šiek tiek diskreditavo vie
ną kitą suktą politikierių. Da
bar adv. Loesch vėl prašysiąs 
vyriausį kriminalio teismo teisė
ją Sullivaną paskirti dar vieną 
grand džiurę tolimesniam tyri
nėjimui ryšių tarp politikierių 
ir kriminalistų. Teisėjas Sulli- 
van pareiškė, kad jisai, pirmiau 
negu padarys nuosprendį, turė
siąs peržiūrėti prašymą.

Falšyvi laisniai plačiai 
pasklydę Chicagoje

902
907
911
919
924
928
931
930
937
938
939
943
944

Beltrame Rosa 
Cibauskui Vilemui 
Domeika Mary 
Kostantinavicjui R 
Kubilius Paul 
Nausėdas Stanislavas 
Prevvenas Marja 
Slavinskas A 
Strangarits Martin 
Stumbrienei Teklei 
Stalioraitis J K 
Tumasonis Mrs Mary 
Uzbu Petru

old gold
JUOKAI

KOKS TAI UŽMARŠUOLIS
Sof. —

maršuolis, ar ne?
Omar — “L__ 1.
Sof.

savo tėvais važiavo baisiai nejaukiu 
keliu ir jiev nuvyko į labiausia nejau
kią vietą, ir pirm negu jis tai daži- 
nojo, jis jau buvo sustabdęs karą. — 
Penn Puch Bovvl.

“Juozas yra striošnas už- 
?”

- “Kodėl V”
“Matai, aną naktį jisai su

Profesorius (inžinėrių klasoj). — 
“Kas tai yra ‘dry dock’?”

Studentas — “Tai yra gydytojas, 
kuris išdavė visus savo receptus“.

Kad nepasiduoti kramtomosios gu
mos išdirbėjui, Harry Lauder, kaip 
tapo pranešta, pasiūlė $100,000, tam, 
kurs pirmutinis perplauks Atlantiko 
Okeaną. — Wall Street Jauniai.

— rūkykit OLD GOLD
— Nė vežime jų nėra 

šiame laikraštyje telpa seri-
skelbimai.

Ci- 
ko-

...Beje 
garėtus, 
sulio. 
jos Old Gold Cigaretų 
Pagarsėję asmenys pažįsta Old Gold 
Cigarctus užrištomis akimis. Žiūrėk 
jų, skaityk juos ir patirk, kad “Nė 
vežime jų nėra kosulio.“

PRANEŠIMAI
DRAUGIJOS’ LIETUVOS DUK

TERŲ, ANTRAS' DIDELIS PIKNI
KAS įvyks prieš Labor Day, Rugsėjo 
2 dieną, p. Kučinskio darže, priešais 
tautiškas kapines. Pradžia 11 valan
dą ryto. Sma^i muzika, patogi vie
ta šokti; įvairus žaislai, dovanos, 
valgit ir gert visiems užtektinai. 
Taigi malonėkite pasinaudoti šią pui
kia proga.

Užprašom visus atsilankyti
PIKNIKO KOMITETAS.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriss 

B<Lzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Ir

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

*
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnav 1 m a * 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet e*ti 
ianžfningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, HaL.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj rengia rudeninį drau
gišką išvažiavimą, kuris atsibus ne- 
(lėlioj, nigsCjo 2 <1., S. Švininio 
farinoj, Koan avė., 87 St.,/Uustice 
Park, III. Per išvažiavimuĮkliuban 
įstojimas veltui. Jeigu lietus butų, 
tai išvažiavimas bus atidė\as ant 
Labor Day. Gera m/izika ir progra
mas. Nuoširdžiai kviečia \

I Komitetai.

Morgan Park, III. — SLA 178 kp. 
antras basket (krepšinis) naktinis 
mėtinis piknikas bus subatoj, rug
sėjo 1 <1., <8 vai. vakare, ant V. Pil
ko dirvonų, 11102 Throop st.. Tu
rėsime ant tyro oro geru^ laikus.

ui, pavieniai ir 
su krepšiais, su pačiom, su vaikais 
smagiai laiką praleisime. Bus ir 
juokų ir žaislų, kokius kas išmis- 
lys. Kviečia Komitetus.

DR. M. T. STRIKOE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valando* 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 2i 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigia* Ir ehroniikaa liga*

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

tro* prietaisu*.
Ofisą* ir Laboratorijai

1025 W. 18th SU netoli Morgan S*. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ir 

m.o 6 iki 7:30 vai. vakar*
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai Šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Mėnulis žibės per naktį. Seni, jau-Į VaL: 1 8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
ir ženoti su maišais, Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė. 
iii nnčiom. su vaikais Tel._ Repubhc_ 786b

CHICAGO, ILL.

Vakarinės žvaigždės Paš. Kliubo 
Ciceroj mėnesinis susiriskimas bus 
rugsėjo 2 d., L. L. svetainėj, 14 St. 
ir 19 (’t. Užsilikę nariai su duok
lėm malonėkit užsimokėti.

Kaz. Jokubka, rašt.

LietuvėsAkušerės
Phon*/ Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės 
reikalai* nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

su
12

»u-

A. Vidilfas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victoiy 1115 
Baigusi akuše- • 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi J’aim.-ylva- 
nijos ligonbu-H 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja, H 
visokiose ligo-fl^’ 
se priei gi m - 
dymą, laike ų J
gimdymo ir po 
gimdymo. Už| 
dyką pa t a r i- 
man, dar ir 
to k i u ose reika- 
Juose moterį ms 
i r merginoms, O \ 
kreipkitės, o ra- įu 
šito iKigvIbą. 
Valandos nuo ’.r ,
ryto iki 2 v. P° 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisaa dabar randa-

• si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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

5107

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicaga 

arti 31st Street

Nediiiomi* ir šventa J. 10—12 dieną

Tol. Kenvrood 
a n d o * 

nuo 2 
nuo 6 

šventadienioart

Iki 
iki

11 vai. ryte;
8 vai. vakare

DR. G. L. MADGE 
DENTISTAS 

ketvirtadienio Dykai egzaminacije. Be *kau*mo 
------------------- ištrauki ma* 

fefiao Ir Re.. Tel. Boulevara 6918 .Qon“w8:1!>0'a;
DR. A. J. BERTASH 4930 w^,13riSt-> CICERO 

3464 South Halsted Street T C 49
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 

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

£o pietų
, DR. CHARLES SEGAL

------- 1 Praktikuoja 20 metai
Ofisas

Dr. J. J. Kowarskas Chicago, Illinoi*
GYDY1OJAS IR CHIRURGAS SStippinlicitaq dzinvAK

2403 W. G3rd St., Suite 3. ‘ Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą
oorn aPr?8pe-h ^28 r. i oo.a OfiSO VALANDOS:

Bes- 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 jęUo jp 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2886

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artealan Avenue 
Phone Prospect 6659 

k Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chioaro. 1U.

Advokatai

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Rob^y St 

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

Namų telefonas Brunsnick 9597 
Ultravioletini iviesa ir diatkermla

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 Suuth Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halalcd 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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai, vak. apart Panedtlio ir 

Pštnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) /F) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 96*0

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

. 3335 So. Halsted St.
Tel. Yarda 0141 

Galima matyti vakarais, aulyg pa
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearbom SU Room 1111
Telefonas Central 4411

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Įvairus Gydytojai

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi*t 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrų* ketvergę 

Nedšliomi* nuo 0 iki 12 ryto

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas li^as vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

Dr. J.W. Beaudette 
VIRSIU ASHU4ND 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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyja
Room 1502 i

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Miesto tarybos finansų komi
teto nuskirti tyrinėtojai arešta
vo penkis draiverius trokų, ku
rie priklauso J. D. K. Cartage, 
2157 Blue Island Avė. Draive- 
riai yra kaltinami tuo, kad jie 
operavę trokus neturėdami lais- 
nio ir kad trokų laisniai (tags) 
buvę falšyvi. Tyrinėjimas paro
dė. kad mieste daug autų ir •e
ypač trokų važinėja be leidimų. 
Pasak tyrinėtojų, falšyvų lais- 
nių pe/ilevotojai gauna tokių lai- 
snių sumokėdami po 50 centų

Jei abejoji apie savo hkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHALJ. I. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABŪRIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi* 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

OPTOMETRIST

Phonu Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 Kast 47th
Phone Kenvrood 
Praktikuoja 20 meti

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui* Avė.

CHICAGO, ILL

F I S A S:
W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted St, 
Tai. Victory 4088

6487
Avenue

Street 
1762

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenie 

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

lies. Telephone Pluza 3200

J. P. WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 1

Namų leL Pullman 6377 X.-
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Krautuvėj
“Naujienų” pikniko atbalsiai— 
“na vkus i cviet tovarišČiai net”

Jbėgau krautuvėn svarą ba- 
Ityiės pasiimti. Bet įbėgti bu
vo lengviau, negu išbėgti. Da
lykas toks, kai^/tik tuo laiku 
bučernėj ėjo labai rimti deba
tai dėl “Naujienų” gražuolių 
kontesto. *

Stora mama, sverianti netoli, 
sakysim, ketvirto šimtų svarų, 
turėjo “fliorą:

Negerai, negerai — karš
čiavosi mama. — Beiting siu-j 
tuose, pasilipusios ant platfor
mos ir sukinėjasi. Nesmagu 
žiūrėti.

O man kaip tik priešingai 
labaų smagu buvo prabilo 

mamos oponentas, gražus vy
ras. Jaunos, dailios merginos 

yra į ką pažiūrėti. Ne be 
pamato ir publika visą laiką 
daugiausia grūdosi apie plat- 
formę.

—Taip, taip — atsikerta ma
ma — tau gražu, bet kaip tu 
būtumei pažiūrėjęs, jei aš bu- 
tau užlipusi ant platformės 
beiting siute?...

- ()h! 
vyras. — 
sifcręžęs -

Mama pasijuto, kad ji “bizi” 
ir skubiai suėmus pundus ap-

— atsiduso jaunas 
Aš, well, bučiau nu-

Lietuvė uždavė galvoji
mo policininkams

Stokjardų policijos stotin ta
po atgabenta p-nia Rekašius, 
gyv. 919 \Vest 35th Street. Kai 
reikėjo ją uždaryti klėtkoje, tai 
teko išvesti iš klėtkos kitus ka
linius. Dalykas toks, kad p-ia 
Rekašius sveria ne mažiau, kaip 
350 svarų. O toki moteris, ga
lite suprasti, užima pusėtinai 
vietos. Kai reikėjo ją vežti po
licijos vežimu, tai ji nepajėgusi 
įlįsti autan per duris. Tad pa
sodinę ją prie šoferio. P-nia 
Rekašius yra kaltinama tuo, 
kad turinti du vyru. Taip kal
tinąs Juozas Bartosh, kuris ve
dęs ją nežinodamas, kad ji bu
vus tuo laiku ir kito vyro pati.

Bridgeportas
Pralotu i rengiama vakarienė. 

Manoma ir dovaną suteikti pi
nigais. Taip pataręs kun. šau- 
linskas. Girdi, kas iš tų dova
nų? Geriausia pinigais. Vie
na draugija nutarusi paskirti 
dovanų iš savo iždo $100.

Kimi tetai pasiėmė pardavi
nėti vakarienei tikėtus. Savo 
užduotį atlieka ne blogai. Siu- 
lija tikėtus pirkti su pasišven
timu.

Dvi komiteto moterys dar ap
siėmė pereiti per visas apielin- 
kės biznio įstaigas. Reikia juk 
pakratyti biznieriams kiše- 
nius. Sakau kam klius, kam 
neklius, 1x4 biznieriui tai tik
rai klius. Biznis prastai eina, 
bet tu, biznieriau, duok, ir ga
na! Žinoma, biznieriai irgi su
pranta, kur\eikia duoti, o kur 
ne.

Kaip girdėti, kai kurie tikė
tų pardavinėtojai nusiskundžia, 
kad daug parapijonų rugoja. 
Viena, šiemet visiems trumpa 
su pinigais, kita — kai kurie 
nepatenkinti, kad kun. Puleikis 
tapo išelktas, treti dar kito
kių dalykų pripasakoja. Bet 
kur čia visas kalbas aprašysi.

Bridgeportietis.

Roseland
Ateinanti sekmadienį, rugsė

jo 2 d., VVasliington Heights 
miške įvyks Aušros knygyno 
išvažiavimas su dovanomis. Šis 
bus vienas didžiausių ir pas
kutinis šiemet Aušros knygy
no išvažiavimas. Jame bus da-

linamos visokios dovanos. Ku
rie jas gaus, bus užganėdinti. 
Visi nepamirškit© atsila i.k v ti se-

I kantį sekmadienį į Aušros kny
gyno išvažiavimą.

Serijas, kurie paėmėte par
davinėti, sugrąžinkite komisi
jai miškelyje.**

Jau artinasi ruduo, naktys 
pailgėjo, dienos sutrumpėjo; 
nors dar dienomis pusėtinai pa
šildo saulute, bet ilga netru
kus ir ji nustos šildžius. Dar- 
bolaikiu galėsime šilčiau apsi- 

Į rengti, bet vakarais turimo tu
rėti šiltesnius kambarius, šil
tuose kambariuose prie pečiaus 
kiekvieną vakarą nesėdėsi. Bū
tinai reikalinga turėti viešą 
įstaigą, kur butų galima užei
ti pasiskaityti laikraščių ir kny
gų, draugijoms laikyti savo su
sirinkimus. Iki šiol tokia įstai
ga buvo Aušros knygynas. Tad, 
kuriems rupi palaikyti tokią I 
įstaigą, būtinai atsilankykite 
sekantį sekmadienį į Washing- gios kainos, 
ton Heights mišką Aušros kny-Įtapę”, 
gyno išvažiaviman.

Komisija H rzLtStjittj DKOb

CIASSIFIED ADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas

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 j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial 
_____ Fi n an sa i - Paskolos_____  

A. 0LSZKW«KI 
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Talephona Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Mergelio 
Valaados nuo 4 iki 8 k*a 

vakaraa

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jaunienrs) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEM1NARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
užeiga, gera vieta ir biznis. Kas 
nupirks, nesigailės. 4617 So. Pau
lina St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė. Mainysiu j elektrįkinį 
pianą. 549 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė; geroj 
vietoj. Gerai išdirbtas biznis. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
2534 W. 45 PI.

1647 W. 47 St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi- 

Nėra “red

Room 607
192 N. Clark St

EducationaL ----------
__________Mokyklos ------ ---------- ■ ...........—

REIKIĄ VYRŲ IŠSIMOKINIMUI MES (|arome u 2 h. 3 lnol.gičius.
AUTOMOBILIŲ AMATO Eighteenth Bond & Mortgage Co.

Praktiškos instrukcijos, darbas w 18th St
kol mokinsiąs ir dar geresnis kaip j F Dankow.ski, pres.
išmoksite. Mokykla dienomis h (. T 1)ankowski iž(L
vakarais. Atsdankykit arba reika- 1 
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Financial
Finansai-Paskolos

Mlsoellaneous
įvairus

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

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-miis ir 2-rus morgečiuą su 

mažu komišinu <
K. J. MACKE & čo.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospeit 3140

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai-, 
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokj pataisymą.

WAHL1N Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojara. Uilai 
kom malevą, popierą, įtikiu* ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phona Victory 7281 

J R. RAMANČIONTS. Saw
SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMA8 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Mals 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
IIOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englęwood 2544

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI ♦

Pašauk Monroe 0455
*

Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 
parduodam tik materijolą arba 

įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU vedusios poros dėl 
užlaikymo 6 kambarių flato ir paga
minimo valgio dėl 2 vedusių janito- 
rių. Atsišaukite D. Bakutis, 1244 S. 
Lawndąle Avė.

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

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

Ex pertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

CO

Pinigų 
kaip 

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

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Šaukit Roosevelt 5373

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

8385 So. Halsted St

Be Komiso ir Išlaidų
Mes pMĮraliname jums $100, $200 
arba $800, imama legali nuošim
ti. Pinigus gani 
Industrial an Service

1726 W. Chicago Ava., 
^'Kampas Harmitage Ava.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Paskolos suteikiamai 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai'
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00.
3804 So. Kedzie zAve.

Kampas Lake ir Halsted Sts JTęl, Lafayette 6738-6716 >

PAJIEŠKAU vyro apsivedimui, 
ne jaunesnio kain 45 metų, su ne
mažinus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai; parduosiu sykiu arba atskirai. 
Labai pigiai. 4243 S. Wnshtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 4107,

Automobiies

Fanus For Sale
________ Ūkiai Pardavimui _______

pahSavimas
160 akrų ūkė, geri bud i n kai, 13 

karvių, 3 arkliai ir 5 kiaulės. Gera 
žemė, arti miesto; upė, miškas, ja
vai, $0500.

40 akrų ūkė, arti cementinio ke
lio, geri budinkai, gyvuliai, javai, 
sodnas, masinos, $3000.

160 akrų ant cementinio kčfio, 2 
mylios j didelį miestą, dvariški bu
dinkai, didelis sodnas, $7000.

153 akrai ūkė, 30 akrų sodnas, 25 
karvės, 26 avis, 5 arkliai, 15 kiaulių, 
javai, pašaras, viskas, mašinos, kai
na $8000, * ant lengvų išmokėjimų; 
užvažiuok tuojaus, pamatyk jas. Taip
gi keletas randasi ant mainymo.

P. I). ANDREKUS, 
Real Estate, Pentwater, Mich.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo, barberis 
gerai patyręs darbą.

Naujienos, 
Box 1121

1739 So. Halsted St.

IEŠKAU darbo kaipo bučeris; 
esu patyręs. 2640 W. 49 Si. 2 lu
bos iš užpakalio.

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVIN6TOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jųa pardavinejot au

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

Jei jus norite biskį 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

REIKALINGAS'- bučeris ženotas 
žmogus. — Atsišaukite po 7:00 vai. 
vakare. 2908 W. 59 St.

Help Wanted—Female
 Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina, norinti 
dirbti valgykloj. Turi būti švari ir 
nebijoti darbo. 1312 So. Cicero Avė.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes' turime pinigų pirkimui ir nu
pirko užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už
skolą, o pasimatykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Furnished Rboms

vis-

KAMBARYS naujame name visi 
patogumai, arti strytkarių. Maža 
šeimyna. Matykit subatoj ,po pietų 
ar nedėlioj. 7037 S. Artesian Avė.

RENDON kambarys vienai ypa- 
tai; su valgiu ar be valgio. 4515 S. 
Rockwell St. 2 lubos.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuves, 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 423

_ . * Delevvare 3000

Musical Instrumentu
Instrumentai

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

6512 So. Halsted St.

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

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

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimto kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$450
$100
$550
$G95

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti ■ “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir I«aurain “Spot Light” kaštuo
ja .TV................................  $1663.00

Presidem “Stritfht Eijęht” 5 pas. pil
nai įrengtas ka-fituoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

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

MILDA AUTO SALES 
> 806-8 W. 31 St.

Victory 1696
D. KURAITIS ir A. KABULIS 

Savininkai

M & K Motor Sales
Chicag-oa snnlauBl ir ataakanClauBt vartotu 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkp.mo 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mes turime karą kuria tinka vi- 
reikalame. Cash, išmokėjimais.

stovyje, 
*2000. 
sokiema 
mainais.

0811-13 So. Halsted Si.

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Okls- 
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Forde, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
senas, geras biznis, labai pigiai, yra 
geras lysas, 10722 Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, priežastį patirsite ant vietos, 
parduosiu už pusę kainos. Atsiliepki
te, Naujienos, Box 1122, 1789 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai. Renda pigi. Priežastis par
davimui turiu du bizniu. 4334 So. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI kriaučių ir valimo 
šaph. Geriausia vieta ant Bridgepor
to. Parduosiu labai pigiai. Darbo už
tektinai dėl 3 kriaučių. Priežastis — 
turiu du bizniu. 3404 So. Halsted St.

AUKSO MAINAS
PARSIDUODA Restoranas ir 

liūno biznis prie pat dirbtuvių, 
praeina kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto, arba automobiliaus.

JUOZAS VILIMAS
5028 Archer Avė.

sa- 
kur

PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
Storas, 4621 Archer avė. Kas pir
mas, tas laimės. Priežastį patirsit 
ant vietos. Renda pigi su 5 kamba
riais. Saldokas, 4034 Archer avė.

GERA proga geram barberiui už 
dykų gauti barbernę. ^Savininkas 
barduos, renduos arbapinainys ant 
lotų. Atsišaukit i Naujienas, bosx 
1123.

PARDAVIMUI gazolino stotis, ge
ras biznis; turiu parduoti iš prie
žasties ligos. Bargcnus. 4722 So. 
VVestern Avė.

VIENAS
NIKELIS 

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

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžhimi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park. .

3. 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 krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną bizni atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto. •>.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceras mieste.
Visus vfršminčius 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 663^

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

MICKEVIČIUS
> 1739 So. Halsted St.

SPECIAL MAINAI .
IŠSIMAINO puikus kampinis biz

niavus muro namas, 2 Storai ir 6 
flatai, parduosiu už $56,000.00 arba 
mainysiu apt privatiško namo, sum- 
mer resort, "fermos, garažo, arba ant 
didelio furniture štoro.• I

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., storas ir 2 flatai, mai
nysiu arlt bungalovv, arba rezidenci
jos.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sine, 40 akrų, mainysiu ant namo ne
paisant vietos.

IŠSIMAINO puikus 6 flatų muro 
namas, parduosiu už $15,500 arba 
mainysiu ant mažesnio namo toliaus 
iš miesto.

PARDAVIMUI puikus 2 bizniavi 
lotai prie Narragansett ir Archer 
Avė., parduosiu abudu lotu už $1,000.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI namas ir biznis. 

Naujas mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas, 2 flatai po 6 kam
barius ir apačioj krautuvė, lotas 37% 
xl25, gatvė ir ėlė cemento ir apmo
kėti. Krautuvėj yra Hardvvare ir 
maliavos biznis — biznis eina labai 
gerai. Parduosiu viską sykiu ir 
labai pigiai, priežastis — šeimynoj 
liga. Danles Wiškowsky, 2552 W. 69 
St. Republic 8331.

BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas — 5 

flatų South Sidėj. — Pečiais apšil
domas 2 po 5 kambarius — 3 po 4 
kambarius. Rendos j mėnesi $150, 
kaina $13,500. $3500 Įmokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais, arba
mainysiu ant 8 flatų, arba biskį di
desnio namo. Turi būt South Si
dėj. Nesenesnis kaip 5 metų.

Atsišaukite nuo 1 iki 4 po pietų.
G951 S. Union Avė.

2-ros lubos 
Englewood 7927 

Agentai neatsišaukite

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis namas, 4 pagyvenimų. Ce
mentinis beizmentas, graži vieta 
dėl gyvenimo, kaip parke, moder
niški įtaisymai. 11,415 Harvard avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage, šalyj lotas. Galima lai
kyti karves ir paukščius. Parduo
siu arba mainysiu j miestavą dides
ni namą. Matyt galima kasdie po 
4 v. v. Nedėliotu visą dieną.

10717 S. Albany Avė. 
Mt. Greenvvood, III,

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mu
ro namas po 6 kambarius. Namas 
vienų metų senumo; įtaisymai vė
liausios mados. Randasi labai ge
roj vietoj — netoli parko ir karų 
linijos. Pardavimo priežastis yra 
labai svarbi. Kam yra reikalingas 
namas, malonėkit greitai atsišaukti.

Ben. J. Kazanauskas 
2242 W. 23 PI.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kamb. bungalovv; randasi 71 St. ir 
Claremont Avė. Taipgi parduosiu 2 
lotu ir automobili. Savininkas, 434 
W. 98 PI.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California 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

___________________ 1_______________
PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 

abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. . Par
duosiu pigiai arba priimsiu i mai
nus bile ką kaipo dalį jmokėjimo.

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

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

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

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681 

_
NAUJAS 6 kamb. mūrinis nąmas 

$7,450, $200(pnokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IK 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH ŠUORE
Nuosavybes 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

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletai, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 953 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesį. Savininkas 

JOHN I. JAŠINSKI, 
2954 So. Loomis 
Lafayette 7143

NAUJA mūrinė 6 kamb. reziden
cija, 2 maudynės, 2jos miegamos 
viškos, tikras namas. Savininkas ati
duos šitą budinką ant labai tinkamų 
sąlygų, už pinigus arba mainu, 5437 
S. May St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas, randa
si Brighton Parke, kaina $6,500.

Savininkas mainys ant lotų arba 
ant farmos.

C. P. SUROMSKIS 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751


