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Fašistų Italijoje 
Pradeda Rūgti

Diktatorius Mussolini imasi stiprių prie
monių patremti kramolai, kuri ima 
kilti pačioje fašistų partijoje

GENE V A, Šveicarija, liepos 
2. Gautos čia iš Italijos ži
nios, prašmugeliuotos pro aš
trių fašistų cenzūrų, rodo, kad 
Italijoj pradeda virti ir kad 
Mussolini imasi stiprių disci
plinarinių priemonių prieš ne
patenkintus elementus pačioj 
fašistų partijoj.

Patys italų laikraščiai andai 
rašė, kad įvairiose vietose pro
vincijoj tekę padaryti pakeiti
mu partijos organizacijų valdy
bose. Pačiame fašistų parlamen
te iš 400 narių, kurie praeitą 
kovo mėnesį buvo “išrinkti” 
kaip ištikimi fašistai, du tapo' 
jau pašalinti kaip nebeištikimi- ■

Dabar pranešimai sako, kad . 
fašistų policija suėmė trisde-l 
šimt šešis žymius asmenis, bu-' 
vusius italų masonų vadus. Vi
si jie išsiunčiami i Ponza salų.

Per keletu dienų šiaurinė. Ita
lija buvo sujaudinta praneši-
mais, kad Edmond Rossoni, lai- aukščiausių masonų vadų Ita- 
vęs nacionalinės fašistų sindi- lijoje, Giuseppe Lėti, sugebėjo 
kalų konfederacijos galva, pa- pabėgti į užsienį ir dabar yra 
bėgo j užsienį su tos organiza- Paryžiuje. Nepavykus sugauti 
ei jos pinigais. tėvą, fašistai suėmė jo sūnų,

Sunki ekonominė padėtis kra- Franccsco Lėti, kuris tapo iš- 
šte taipjau daro nemalonumų siųstas Į baucjžiamasias salas 
fašistų valdžiai. Senatorius An- penkeriems metams.

programas išdėtas
karaliaus kalboj

žada stengtis dėl nusiginklavi
mo; naikinti nedarbą; at- 
steigti santykius su RusijaChicagos traukinys Galite savo autu lek- 

susikulė; 9 asmens ti 45 mylias per 
sužaloti valandą

* J t1 • y

MF/1'Z, Io\va, liepos 2. An- SPRINGFIELD, III., liepos 2. 
ksti ši rytų netoli nuo čia iš- — Vyriausybė išleido naujas 
truko iš bėgių ir susikūlė į va- taisykles automobilistams I-lli- 
karus ėjęs pasažierinis Chicago, noks valstijoje.
Rock Island & Pacific trauki-j Einant tomis taisyklėmis, va- 
nys No. 13. Devyni asmens bu- žinlėjamais automobiliais gali- 
vo sužaloti, trys jų pavojingai, ma valstijos vieškeliais lėkti 
Sužalotieji buvo tuojau atvy-1 greitumu iki 45 mylių per var
iusio pagalbon traukinio paim
ti ir nugabenti į Dės Moines 
ligoninę.

Traukinys No. 13 ėjo iš Chi
cagos į Omaha.

Ambasados kaltinamos 
dėl trafiko taisyklių 

laužymo
WASHINGTON, liepos 2. — 

Pastarais 13 metų Washingto- 
no policija užrekordavo 37 at
sitikimus, kur svetimų valsty
bių atstovybės sulaužė trafiko 
įstatymus, ypatingai veždames 
svaigius gėrimus. Nusikaltėlių 
surašė figūruoja visa eilė auk
štų užsienio diplomatų, minis
trių ir ambasadorių.

RANGOON, Burma, liepos 2.
Australijos lakūnai, kurie 

“Southern Cross” aeroplanu 
skrenda iš Australijos j Lon
doną, šiandie išlėkė iš čia Į 
Kalkutą.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; šiltėja; vidu
tiniai mainąsis vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58° ir 68° F.

Šiandie saule teka 5:19, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 2:15 
ryto.

j eoną andai senate smarkiai kri- 
■ tikavo gražias finansų ministe- 
rio Mosconi kalbas, parodyda
mas, kad Italijos finansų rapor

tai yra klaidinantys, neaiškus 
ir kad per daug pinigų išlei
sta. Senatoriaus Anconos kal
bą pats Mussolini buvo kelis 
kartus nutraukęs.

• Praeitą savaitę buvo padary
ta didelių pakeitimų prefektu- 

j rose, kur aštuoniolika prefektų 
buvo pašalinti iš vietų ir pa
skirti trisdešimt keturi nauji.

ITALŲ MASONŲ GALVA 
PABĖGO Į FRANCIJĄ

PARYŽIUS, liepos 2. — Gau
tos italų imigrantuose Paryžiuj 
žinios sako, kad fašistų vald
žia ėmus dar smarkiau perse
kioti ir deportuoti savo kriti
kus, ir kad (daugumas persekio
jimo aukų esu masonai. Vienas 

landą, bet ne greičiau. Auto
busai gali lėkti iki 40 mylių 
per valandą, šalikelėse bus pa
statyti atitinkami parašai.

Iki šiol valstijos vieškeliais 
buvo leista važiuoti automobi
liais greitumu tik 35 mylių per 
valandų.

Nusižudė buvęs Ispani
jos ministeris

MADRIDAS, liepos 2. —. Va
kar čia. nusižudė grafas Saga- 
sta, buvęs Ispanijos vidaus rei
kalų ministeris 1910 metais.

Gatvekarių darbininkų 
streikas New Orleane

NEW ORLEANS, La., liepos
2. — šiandie čia kilo visuoti
nis gatvekarių darbininkų strei
kas. Darbų metė apie 1,800 dar
bininkų. Streikas paskelbtas 
protestui prieš gatvdkarių kom
panijos pašalinimų iš darbo kai 
kurių darbininkų.

Perkūnijų audra pada
rė daug; žalos Kentucky

LEXIN(>TON, Ky., liepos 2. 
— Kentucky centralinėj ir ry
tinėj dalyse siautė smarkiausi 
lietaus ir perkūnijų audra, vie
tomis padariusi stambios žalos. 
Keletas trobesių sugriauta ir 
tiltų išnešta. Trenlkęs į vienus 
namus perkūnas užmušė Ben
jaminą Powerą, aukštesnės mo
kyklos studentų.

(Atlantic and Pacific Photo J

Londonas. — Ramsay MacDonald, Anglijos premjeras, su savo 
šeima sunum Malcolm ir dukterim Ishbel.

Darbiečių valdž i o s Visuotinis motery

LONDONAS, liepos 2. — 
Svarbiausi naujosios darbiečių 
valdžios programų punktai, iš
dėti karaliaus kalboj iš sosto, 
kuri šiandie buvo lordo kanc
lerio Sankcy perskaityta forma
liame parlamento atidaryme, 
trumpai suglaudus yra toki:

Užsienio politikoje:
1. Eiti tuojau prie visuoti

nio ginkluotės sumažinimo vi
same pasauly, kooperuojant su 
domimų valdžiomis ir svetimo
mis valstybėmis.

2. Pripažinti privalomų gin
čų arbitražų tarptautiniame 
teisme.

3. Atsteigti santykius su so
vietų Rusija.

4. Evakuoti Reino kraštą, pri
ėmus Youngo reparacijų planą.

Imperijos ir namų reikalais:
1. Pašalinti nedarbą išrutu- 

lojimu transportacijos ir stimu
liavimu eksporto prekybos; tei
kti paramos žemės ūkini ir pa
lengvinti i'šleidimų rinkon ūkio 
ir žvejos produktų; padidinti 
emigraciją į užjurį, susitarus 
su dominijomis, nedarbui su
mažinti; reorganizuoti anglies 
pramonę; ištirti geležies, plie
no ir medvilnies pramones tik
slu pagerinti jų pozicijų pasau
lio rinkoj; vykinti Washing- 
tono darbo valandų sutartį; 
naikinti landynes (alums) ir 
pradėti patogių butų statybos 
programų.

2. Paskirti tam tikrą komi
sijų, kuri ištirtų visą įstatym- 
davybės sritį, liečiančių svai
giųjų gėrimų gaminimų ir par
davimą.

3. Reformuoti rinkimų įsta
tymus.

NETYČIA NUŠOVUS BROLĮ, 
VAIKAS PATS NUSIŠOVĖ 
MANCHESTER, N. H-, lie^ 

pos 2. — Vietos gyventojo Moo- 
ney keturiolikos metų vaikas, 
bežaizdamas tėvo revolveriu,’ 
netyčia nušovė savo jaunesnį 
brolį. Baisiai išsigandęs, ir bi
jodamas bausmės, tuo pačiu re
volveriu jis pats nusišovė.

rūbų siuvėjų strei
kas New Yorke

NiĖW YORKAS, liepos 2. — 
šiandie New Yorke kilo visuo
tinis moteriškų rūbų siuvėjų 
streikas.

Kaip 10 valandą ryto darbų 
metė daugiau kaip 28 tūkstan
čiai siuvėjų, priklausančių In
ternational Ladies Gar meni 
Workers unijai.

Unija buvo priversta paskelb
ti streiką dėl to, kad negalėjo 
susitaikyti su samdytojais dėl 
naujo algų kontrakto, kuris tu
rėjo pakeisti senąjį, pasibaigu
sį birželio mėnesio 1 dienų.

Vengrai suėmė taria
mus Čechoslovakijos 

šnipus
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie

pos 2. Vengrų detektivai su
ėmė keletą asmenų, kaltinamų 
kaip čechoslovakijos šnipų Ven
grijoje. Tarp areštuotų yra vie
nas geležinkelių valdininkas, 
Vincent Pecha, ir vienas moky
tojas, Paul Bulla.

Ragina Angliją apleisti 
Vakarų Indija

LONDONAS, liepos 2. — 
Charles K. Webster, Wales uni
versiteto tarptautines politikos 
profesorius, iškėlė klausimą, 
kad Anglija panaikintų savo 
karo laivyno bazes Vakarų In
dijos salose, kas esą butų di
delis žingsnis susitarti su Jungt. 
Valstybėmis.

BOSTON, Texas, liepos 2. 
— Ocie Nix, jaunas vietos far- 
merys, kuris nužudė savo 17 
metų amžiaus pačių, tapo teis
mo nubaustas 99 metais ka
lėjimo.

Prohibicijos agentai 
suimti su 5 veži

mais degtinės
NEW YORiKAS, liepos 2. — 

Long Islande deputy šerifai su
laikė penkis krovinių vežimus, 
gabenusi lis degtinę. Užgintus 
gėrimus lydėjo, kaip sargyba, 
du prohibicijos agentai, John 
Kerrigan ir John Calnan. Abu
du tapo suimti, bet kiti vežimų 
vežėjai sugebėjo pabėgti.

Tirinejimai pairodė, kad pro- 
bibiciįps agentas Kerrigan 1925 
metais buvo areštuotas dėl nu
šovimo vieno policininko. An
trą kartų jis buvo areštuotas 
už grūmojimų revolveriu Bay- 
onne apsaugos direktoriui Dev- 
lin’ui; pas Kerriganų tuomet 
buvo rasti įvairus plėšiko įna
giai. 1926 metais Kerrigan bu
vo pašalintas iš prohibicijos tar
nybos, bet metams praslinkus 
jis vėl atgavo prohibicijos įsta
tymo vykdytojo “džiabų”. Cal
nan gi dar tik trys mėnesiai 
kaip gavo prohibicijos agento 
vietą.

\ _ _______

Japonijos kabinetas 
atsistatydino

TOKIO, Japonija, liepos 2.
Premjero T?nakos ministe- 

rių kabinetas šiandie atsistaty
dino.

Imperatorius Uirohito pasi
šaukė opozicijos vadą, liberalų 
Yugo Hamaguči, kuriam pave
dė sudaryti naujų valdžią.

Žemės drebėjimai iškė
lė okeano dugną 

100 pėdų
WELLINGTON, Naujoji Ze

landija, liepos 2. — Nuo pa
starųjų žemes drebėjimų van
denyno dugnas ties baltaisiais 
Karahea kaukarais iki šiol pa
kilo apie 100 pėdų aukščiau. 
Dugno pakilimas pasireiškė per 
ištisų mylių.

Ispanų skridikai per 
Atlantą pargabenti į

Gibraltarą
GIBRALTARAS, liepos 2. — 

Ispanų skridikaii per Atlanto 
vandenynų, maj. Ramon Fran
co, kap. de Aida, maj. Gallar- 
za ir serž. Madariaca, kurie bu
vo britų laivo “Eagle” išgrieb
ti iš vandens apie 100 mylių 
nuo Azorų salų, šį rytų lapo 
pargabenti į Gibraltarą.

Bulgarija išleido amne
stiją tremtiniams

SOFIJA, Bulgarija, liepos 2. 
—i Po ilgų ir karštų ginčų tarp 
valdžios ir opozicijos atstovų 
parlamente, priimta antruoju 
skaitymu amnestijos įstatymas, 
kuriuo leidžiama grįžti atgal 
Bulgarijon prieškariniams mi- 
nisteriams ir kitokiems buvu
siems valdininkams.

Meksikoj užmušti dar 
septyni sukilėliai

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
2. — Vakar smarkiame susi
rėmime su federaline kariuo
mene buvo užmušti 7 maiši i- 

Įninkai, kurių tarpe ir jų va
das Luis Jimenez.

Konfiskuotas sukilimo daly
vių turtas, kurs siekia $4,500,- 
000.

SAN DIEGO, Čilė, liepos 2. 
— Čilės senatas priėmė padary
tų tarp Čilės ir Peru vijos su
tartį dėl Tacna-Arica sienos.

Lietuvos Naujienos
Vestuvininkai 

trobas
Iš 10 į 11 d. šio mėn. Kalva

rijos valsč. Jurgežerių kaime 
sudegė Vasiliausko trobos, gy
vuliai ir visas turtas. Nuosto
lių apie 13,000 Irt. Trobos ne
draustos. Manoma, kad padegė 
vestuvininkai, nes tų dieną bu
vo Vasiliausko vestuvės.

Jungtinis frontas 
prieš Amerikos fil

mas Europoj
LONDONAS, liepos 2. —• 

Praneša, kad tarp Anglijos ir 
Vokietijos garsinių krutamu jų 
paveikslų firmų tapo pasirašy
ta sutartis pradėti bendrą kovą 
prieš Amerikos filmų viešpata
vimų Europoje.

Sutartį esu pasirašiusios Bri- 
tish Talking Pictures, Ltd., ir 
Berlino-Amsterdamo Klangtilnis 
Tobis kompanija, kurių ben
dras kapitalas siekia 3(M> mi- 
lionų dolerių. r

lugoslavijos diktato
rius baudžia net už 

pasveikinimus
ZAGREBAS, Jugoslavija, lie

pos 2. — Dr. M.ilovan ZaniČ, 
garsus kroatų advokatas, vakar 
buvo pasmerktas šešiems mė
nesiams kalėjimo už pasveiki
nimo 'teleigrairtą karaliui dikta
toriui Aleksandrui, kurioj jis 
kartu prašė, kad karalius pa
naikintų diktatūrų ir grąžintų 
piliečiams laisvę.

Sumušė invalidų karo 
veteranų vadą Gaiviną

MINNEAPOLIS, Minu., lie
pos 2. — Trys nežinomi vyrai 
skaudžiai sumušė čia advoka
tų (>\venų Gaiviną, buvusį val
stijos invalidų karo veteranų 
organizacijos vadą. Piktadariai 
sugavo jį, kai jis ėjo namo iš 
savo ofiso, įsi traukė Į automo
bilį ir, išsivežę į užmiestį, su
mušė. Galviu dabar guli ligo
ninėj.

DU JAUNUOLIAI PRIGĖRĖ 
BESIMAUDYDAM1

MINNEAPOLIS, IMinn., lie
pos 2. — Besimaudydami čia 
vakar prigėrė du jauni ber
niukai, Ilerbert Anderson ir 
Perry Lee, vienas 16, antras 17 
metų amžiaus.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 

K bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.
Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 

vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAU IENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

padegė ’ Revizijos miškų urėdi
jose; rasta netvarkos
KAUNAS. — Šiomis dieno

mis Ukmergės miškų urėdijoj, 
dviejose girininkijose buvo da
romos revizijos. Gautais revi
zijoj daviniais pasiremiant iš 
tarnybos atleisti 2 eiguliai ir 1 
urėdijos raštininkas. Jie trau
kiami teisman. Be to, vienas 
girininkas pažemintas į vyr. ei
gulius.

Pasikorė iš skurdo
BALKUP1S, Rokiškio v. -- 

Nuosavam tvarte pasikorė ma
žažemis ūkininkas Dagys.

Priežastis pasikorimo — skAr
dus gyvenimas.

Sudužo orlaivis
KAUNAS, birž. 13. . Vakar 

18 vai. 30 min. du naujokai, 
Brazauskas ir Adomavičius, mo
kamuoju orlaiviu išskrido pra
ktikos darbams. Jiems beskren- 
dant, staiga sugedęs motoras. 
Sugedus motorui skridusieji 
planiruodami bandė nusileisti 
gale Aleksoto, bet užkliuvo už 
didelio krūmo šakų, ir krito 
šonu ant žemės.

Orlaivis visai sunaikintas, 
skridusieji sveiki.

Lietuvoj šalti orai
Ledai kulnyje

JONAVA. Nors jau birželis, 
be>t dar pas mus yra šulinyse 
ledų, pa v. pil. Goldšteino ir ki
tuose. Šaltos žiemos pasėkos 
paliko: daug sodų yra iššalę- 
Šįmet sodnų vaisiai, sako kai
miečiai, bus kaip apelsinai bran- 
gąs.

Nepalankus oras.
iMARIAM'POLft. — Pradžio

je birželio mėnesio taip nepa
prastai atvėso oras, kad pilie
čiai priversti buvo skrandų 
(kailinių ieškotis. Toks oro at
šalimas blogai atsiliepė į auga
lus: medžiai paliovė žydėti, au
galai sustojo augę, paukščiai 
nutilo čiulbėję, gamtos mėgė
jai liovėsi maudęsi šešujieje ir, 
bendrai, visų ūpas pasidarė 
liūdnas, neaiškus.

Birželio 9 d. ant Rokiškio ir 
Kamajų vieškelio naktigoniai 
matė du tupinėjančius vilkus. 
Kraupių miške vienas vilkas nu
šautas.
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[korespondencijos
Racine, Wis

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
apskričio piknikas gerai 

pavyko.

nimas, nemoka anglų kalbos, o 
Senis savo vaikų lietuviškai 
neišmokė, todėl nėra ko visai 

nes mes tiek greit ang- 
negalime išmokti. Tiesa, 

sako, 
metu

kad jų vaikams va- 
nemalonu valkiotis 
bet nutvėrus kur 

išdulkėti “žalian 
tai jau kas kita, 

rįšta. 0 
mes kur dėsimės; pasivalkio
jęs gatve, turi eiti gulti sykiu 
su “gaidžiais”. Senis dar pa
sigiria, kad daug tokių .senių, 
kaip jis buvę Afrikoj, Ameri
koj ir net ten, kur bezdžio-

liškai 
Senis 
saros 
po gatves,
“armobilą” 
gojų n”—ten 
kad ir “auštant” 

dėsimės;

Birželio 23 d., Jackobs Island, 
netoli nuo Kenosha. buvo su
ruoštas T. M. D. apskričio pik
nikas. Publikos suvažiavo daug, 
nors vieta daugumai nežinoma 
ir oras buvo ūkanotas. Matyti, 
tėvynainiai turi įtakos lietuvių 
visuomenėje. Jie turi daug rė
mėjų, kurie laikui bėgant liks 
musų geriausiais bičiuliais. 
Daugiausia svečių buvo iš Ke
nosha ir Racine; iš Milwaukee nes gyvena, nepaklydęs ir 
atvažiavo p. 
broliai Valukoniai, p. Sluffmo- 
nienė ir Vincas Staupickas; iš 
Waukegan Juozas Mačiulis su 
daugybe savo draugų, p.* Gab
riai ir p. Kernagių šeimyna bei 
Juozas Masiliūnas su geriau
siais prieteliais. Kenoshietis 
Kazys Kasparas atvežė paga
minęs stalus ir gerai parėmė 
pikniką. Ačiū tau, gerasai bi
čiuli, už tokį dideli patarnavi
mą. Tariame širdingą ačiū vi
sai publikai už atvažiavimą ir 
paramą ir darbininkams: p-ėms

Adolvinai 
Poviliaus- 
vyrams,— 
Povilaus-

ir J. Kaspa

ne- 
tai 

ma-
Čia 

svieto 
priskaityti prie 

ir nukabinus, 
medalius ir

atiduoti Seniui.^ Kiek 
Senio žodžių kas-

Emilijai šulčytei, 
Radavičiutei. Adelei 
kiutei ir Kelpšaitei;
F. Jankauskui, 
kui, J. Kaspučiui 
r ui.

Turėta pajamų 
dų $41.45; gryno 
čiui liko $37.25.

Baigiantis piknikui, vakarop 
Jonas Čiapas, Stasys Balčaitis 
užkure sukrautą laužą. Ugnelei 
rusenant pritemus po vadovys-

$78.70, išlai- 
pelno apskri-

Macnoriaus sudainuota Didi 
Lietuvos Dievai ir keletas kitų 
liaudies dainelių. Surasta du 
Jonai — čiapas ir Kasparas— 
kaipo vardodienio pagarbai bu
vo pakelti į aukštį, Taip baig
tas tėvynainių išvažiavimas.

Toj pat jaukioj vietelėj, ku
riai duota vardas “Birutės Kal
nas“, bus SLA. 10-to apskričio 
piknikas liepos 21 d. Prašomi 
visų aplinkinių miestelių lietu
viai iš laiko ruoštis atvažiuoti.

šeimyna, pamiršęs Lietuvos. 
1 Senis tikrai daug “ 
tęs“ galima 
didvyrių tarpo, 
“Maikio Tėvui’ 
“ciną
spėjama iš 
link Šiaurės baduolių šelpimo 
komiteto, tai Seniui reikia pri
pažinti tikrą tiesą, bet tik tie 
pinigai dar nėra išsiųsti. La
bai malonu, kad Senis nors ant 
pabaigos savo korespondenijos 
pradėjo rimčiau galvoti. Ret 
kažin ar ne tas pats Senis yra 
rėmėjas “Laisvės“ “načalnin- 
kų”, ir prisidėjo prie tų aukų 
siuntimo per “načalninkų“ 
rankas? Nežiūrint i Senio 
burnojimus, Toronto jaunimas 
gana gerai gyvuoja ir sutinka 
tarpusavy kaip atvykusieji, 
taip ir čionai gimusieji. Lin
kėtina Toronto jaunimui drau
giškai gyventi ir tolinus, o Se
niui, jeigu nepatinka jaunimo 
veikimas, patartume lipti ant 
pečiaus ir nesirgti svetima li-

i ga.—Jaunimo įgaliotinis.

Paieškoma
JONAS JANUŠIS, kilęs iš ar 

nuo Panevėžio. Amerikon atvy
kęs 1914 
220 Sixth

brolius, Praną, Viktorą ir An
taną, ir seserį Oną. Tėvai, jei 
gyvi, galėtų gauti dalį kompen
sacijos iš Veteranų Biuro. Pra
šoma žinių apie tėvus.

BEN SU1GULA, gyvenęs Eli- 
zabeth, Pa., Adamskio Adomai
čio pusbrolis. Amerikos įstai
goms jo surasti nepavyko.

ANTANAS MICKUS ar MI- 
CKA, Antano sūnūs. Amerikon 
atvykęs 1912 m. Gyvenęs St. 
Clair, Pa., karo metu tarnavęs 
Amerikos J. V. kariuomenėje. 
Tėvai neturi jokių žinių apie 
jį po karo.

JONAS ALEKSIUNAS, gy
venęs Brooklyn, N. Y., tarna
vęs kariuomenėje ir neva žu
vęs kare. Tėvai prašo suteikti 
apie jį žinių.

VINCAS VAITIEKŪNAS, ne
va gyvenęs Detroit, Mich. ir 
Nevv Yorke, bet dabartinė jo 
gyvenamoji vieta nežinoma. 
Jam priklauso iš Veteranų Biu
ro dalis brolio Jono apdraudos.

JURGIS KLIMAVIČIUS, gy
venęs Brooklyn, N. Y., bet ad
reso Gen. Konsulatas neturi ir 
negali susisiekti su juo labai 
svarbiu reikalu.

ONA VALANTIEJUTĖ-KAZ- 
LAUSKIENĖ, gyvenusi Water- 
bury, Conn., bet išsikėlusi ki
tur. Svarbu susisiekti.

JONAS STELMOKAS-STEL- 
MOKEVIČIUS, ilgą laiką gyve
nęs apie Scranton, Pa. ir dir
bęs anglių kasyklose. Giminės 
nori susisiekti.

C. STANKEVIČIUS, buvęs 
peČkurys ant laivo “Johanne”, 
bet dingęs 1927 m.

MYKOLAS STANKEVIČIUS, 
gyvenęs apie Wilkes Barre, Pa., 
ir miręs 1927 m. Reikalinga ži
nių apie jo palikimus.

MARĖ SULCK1ENĖ, gyve
nusi 397 Bushwick Avė., Brook
lyn, N. Y., kviečiama užeiti į 
Konsulatą New Yorke.

ANTANAS ULOZA, gyvenęs 
Rochester, N. Y., dabartinė jo 
gyvenamoji vieta nėra žinoma. Skelbimai Naujienose

JUOZAS KRUTULIS, ilgą duoda naudą dėlto, 
laiką gyvenęs Amerikoje ir tar- kad pačios Naujienos 
navęs kariuomenėje pasaulinio yra naudingos.

karo laiku. Reikalinga žinios 
apie jo likimą.

PRANAS MORKŪNAS, Lau
ryno sūnūs, gimęs 1894 m. 
Kriukų v., Šiaulių apskr. Ame
rikoje nuo 1914 m. Neturima 
žinių nuo karo laikų.

PETRAS GRUZDYS, Juozo 
ir Barboros sūnūs. Amerikon 
atvykęs prieš karą ir 1922 m. 
gyvenęs 45 Snyder Avė.,' Phi- 
ladelphia, Pa. Kilęs iš Veviržė- 
nų v., Kretingos apskr.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kvie
čiami atsiliepti šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

15 Park Row, 
New York City.

K. .1 u r gėla.
Konsulato Sekretorius.

Ten ir iŠ

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

QAAA ISNEWYOR- 
M> / II 1 KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionž greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

Hamburg-American line
177 N. Michigan A v. Chicago

Pranešimas Racino lietuviams.

ru. ir seniau gyvenęs 
St., So. Boston, Mass. 
GRUNDA, Kazio su- 
nuo Čedasų, Rokiškio

Amerikon atvykęs 1912 
ir seniau gyvenęs Chester, 

laiškus gaudavo per Box

nūs, kilęs 
apsk i 
m. 
Pa. 
93.

JUOZAS DRfeYS. kilęs 
Rimdžiunų kaimo, Pašvitinio 
Šiaulių apskr., gimęs 1888

išVisų draugijų bendrai yra 
priruošta gražus Lietuvą atsto
vaujantis f lotas—vežimas Lie
pos 4 dieną. Važiuos į parodą Prieš karą gyvenęs 204 So. 15th 
drauge su daugybe kitų veži- i Tacoma, Wash., tuo pat ad- 
mų. Paroda prasidės 10 vai. resu gyvenęs 1926 m. 
ryto; lietuviai tėmykit. Liepos! VINCAS REOTAS, Prano- 
5 d. Jaunimo grupė iš 60 jau- vinco suims, gimęs Raudėnų 
nuolių šoks tautiškuose rubuo- ■ Par,» kutšėnų v., Šiaulių apskr. 
se pasipuošę “Aguonėlę”, o su-1 Amerikon atvykęs 1899 m. ir 
augusieji dainuos dainas. ____
Washington Park, 7:30 vai. va
karo. Be lietuvių, programe

m.

s Vieta gyvenęs ar tebegyvenąs Bos-
ton, Mass.

11A LINA I lOš K() VSKAITĖ.
dalyvaus 10 tautų. Bus įtaisy- Vytaut°.Įr Adelaidos duktė, gi- 

lietuviai imusta mikrofonas, 
sueikite. Po iškilmių bus ap 
rašyta apie įvykius plačiau.

—M. Kasparaitis

Toronto, Kanada

1908 m., atvykus Ameri- 
i kon' po karo ir gyvenusi pas 
| dėdę ADOLFĄ ROŠKAUSKĄ, 
I 1000 Bergen St., Brooklyi 
j Y. ir vėliau studentavusi 
Į shingtone.

JONAS NIKODEMAS
; GUTIS, buvęs Inžinierijos

Wa-

AU-

Toronte net ir seniai 
bi uždėti

Įsismaginus lietuviams raši-i 
Dėti į laikraščius iš Toronto, 
neatsilieka ir musų “seniai”. 
■Štai “Naujienų“ No. 146 tūlas 
Nukentėjęs senis verkia, kad 
Toronto “jaunieji“ nebeklauso

pradėjo ko kai*ys, gyvenęs 56 Iludson 
I Avė., Brooklyn, N. Y., kviečia- 
, mas atsiimti savo atsargos bū

ti Idymą.
PRANAS GAUČAS, kilęs iš 

i Tryškių valšč. Amerikon atvy
kęs 19^5 m., ir seniau, gyvenęs 
14 Ilolbrook Avė., Brockton, 
Mass., ir Montello, Mass.

JONAS SAVICKAS, kilęs iš 
liascinių valšč., apie 43 m. am- 

žiaus, 5 pėdų 8 colių aukščio, 
gyvenęs Pennsylvania valst. ir 
neva žuvęs kasyklose. Paieško 
brolis, Amerikoje.

KAZYS STOGIS, kilęs iš Dar- 
. gaičių km., Pašvitinio v.. Šiau
lių apskr. Amerikoje apie 20 

i m., gyvenęs “Mollinej” (Maha-

atvykusio iš Lietuvos jaunimo, 
tai Toronto “senis“, turbtu, 
skaitė save dideliu vyru, kad 
ir nemokėdamas “raidžių 
uodegom“ rašyti.

Seniui atrodo, kad' mes 
jų negalime niekur apseiti 
reikalaujame, kad jie dėtųs į j 
visokias musų organizacijas.! noy "pa 
Čia tai jau paties Senio prama-! TEOFILĖ KENISIENĖ, gy- 
nyta “filosofija . Jaunieji or-jVenusį pas Uršulę Ninus, 316 
ganizuojasi ir veikia sulig nau-( Marshall St., Philadelphia, Pa. 
ju progresu. Senis nepaten-į ADOMAITIS - ADAMSKY, 
kintas, kad jaunieji jau nebe- JUOZAS, tarnavęs A. J. V. ka- 
klauso jų nudėvėtos “taktikos“, riuomenėje, serga proto liga, 
Toliau Senis sako: “Jus piksta-bet neturima jokių platesnių ži- 
te, kad musų vaikai su jumis nių apie jį. Yra žinoma, kad 
nekalba”. Senis gerai žino, jo tėvų vardai buvę Benjaminas 
kad atvažiavęs iš Lietuvos jau-’ir Ona ir kad jis turėjęs tris

su

be | 
iri

Gražuolių

Ko ntestas
įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D, 1929

Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuoles 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
jn Kon testo Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

APLIKACIJA
NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu

konteste. Esu metų amžiaus; pėdu

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas

M. J. KIRAS
Užbaigė Naujų Namų 
Statymą Bridgeporte

Retai atsitinką tokia proga, nusipirkti namą to
kiomis išlygomis, kaip M. J. Kiro padaryta dėl 

darbininko žmogaus

M. J. KIRAS, Namų Statytojas

Paėmęs nuošimtį liepos 1 dieną — apgalvok 
gerai ir pirk sau namą

Namas atneš jums,daug didesnius nuošimčius ir suteiks didesnį malonu
mą gyvenime jums ir jūsų šeimynai.

$1500
jmokčjęs nupirksi naują, modernišką gražų na- 

' mą, o likusią paskolą lengvai rendoms išmokėsi
2 lubų aukščio, su aukštu anglišku skiepu, 2 pagyvenimų, po 5 kam- 

barius, su vėliausios mados įtaisymais. Aržuolo medžio vidus papuoštas. 
Aukštos rų.šics porcebnės sinkos, maudynes ir lavatories. Metalines vai
stams šeputes (Cabinet) su stiklinėmis lentynomis. Tile grindys maudy
nėse ir prieangiose. Valgyklos kambarių sieribs išdirbtos su panels ir 
komisais. Ledaunyčių durys iš lauko. Mūrinis porčius iš fronto, cemen
tinės grindys. Stogas kokiem dengtas. Užpakalinis porčius privatiš- 
kai stiklais apdarytas. Prie namo priklauso curtain rods ir langų užlai
dos. Priekis skiepo prirengtas dėl gyvenimo. Skalbyklos su šiltu ir šal
tu vandeniu.

žemė apie namų išlyginta, tvora aptverta, žmogus- nusipirkęs šį na
mą. nereikalauja pridėti nei vieno cento. Kaina tik $10,800, ant 34th PI.; 
$11.800 ant Auburn Avė. ir $11.800 ant Mospratt St.

Atmink, jeigu pats statytum tokį namą, tai kainuotų $2,000 dau
giau, negu kad pirksi vieną šių namų.

Žinok, kad kitos tokios progos nėra Ghicagoj, nupirkti tokį gražų 
ir gerą namą už tokius pinigus.

Nesivėlink, ateik į musų ofisą kuogreičiausiai ir pasirink sau vieną 
iš šių namų.M T TX • . J. Kiras

3335 South Halsted Street
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio motery.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarj vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime water) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu- 
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne-

CHICAGOS 
ŽINIOS
—

Pripažino, kad pasi
mirė nuo refrige- 

ratoriaus gaso
Koronerio j ory, susidedantis 

iš žymių mokslininkų ir che
mijos ekspertų, pripažino, kaxl 
Mrs. Violet Clark, 28 m., pasi
mirė nuo menthyl chloride ga
so, išėjusio iš elektrikinio re- 
Irigeratoriaus jos apartmente 

; 926 Eastvvood Avė- Jos vyras 
ir jos motina sunkiai serga ir 

i gal lik vyras pasveiks. Jury 
I taipjau -rekomendavo, kad at

neš ir jų namuose rasta methyl 
gaso refrigeratorius.

Manoma taipjau, kad pasta
ruoju laiku Chicagoje nuo tų 
gasų pasimirė 15 ar daugiau 
žmonių, tik jų mirties priežas
ties tada nesusekta.

N usižudė nepakęsda
mas vaikų šaudimo

Alex Benson, 41 m., iš Wau- 
kegano, turys pakrikusius ner
vus ir delei to jau kelintas mė
nuo nedirbąs, nepakenčia vai
kų šaudimo. O dabar, prieš lie
pos' ketvirtą, vaikai tik piškina 
fejcrkrekius. Vienas vaikas už
metė fejerkrekerį ir ant jo pov
ėm. Benson taip įdūko, kad nė 
vakarienės nėjo valgyti, o ant 
rytojaus jo žmona rado jį pa
sipjovusi rūsy.

i Pacific and Atlantic Photo]

Fvanston, 111. — Georgianna 
H. Peeney, kuri baigė North- 
western universitete inžinierys- 
tės skyrių.

Visuose tokiuose atsitikimuose 
yra labai svarbu įčirkšti seru
mo.

kenksmingas; beveik be skonio.
Visos aptiekos turi Phillips 

Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos, ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms; 
“Useful Information”, labai ver
tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

Iškrito per langą
w.

Z

Dideli Lotai
Puikioje Apielin- 

kėje - Pigiai
(’/i dali įmokėti, o kitus lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais).
Nusipirk nuo musų lota Spring 

Forest, III. (Willow Springs)* pa
sistatyk sau narna ir gyvenk pui
kiausiai, kaip kiti šimtai lietuviu 
jau gyvena. Atsilankyk tuojau i 
musų subdivision ofisų.

S. P. Kazwell & Co
S. P. KAZLAUSKAS. Sav. 

(tai ta pati ypata)
2839 W. 63rd St.

Phone Republic 8899
SUBDIVISION OFISAS
Archer Avė.

Spring* St.
(/a mylios i vakarus 

Kean Avė.)

Sprinff Forest,
(Willow Springs) 

Ofisas atdaras kasdie nuo
ryto iki 7 vai. vakaro

Phone Willow Springs 61

ir

------------------------------------
40 nėdų Ištiesiamos Ko
pėčios. tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Bov” 
White Lead. 100 s v. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant valandas. Tik 
už 1............................ 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas l^afayette 4689

nuos-

Lupę Santos, 10 m., 846 
14th iSt., užsimušė iškritęs iš 
trečio augs t o lango.

sakomi ugi vinšininkai ir refri- 
geratorių išdirbėjai susieitų ir 
surastų budus kaip žmones ap-, 
saugoti nuo nuodingų refriže
ratorių dujų.

Refrigcra torių fabrikantai yra 
labai nepatenkinti jury
prendžiu. Jie sako, kad į tą in
dustriją yra investuoti 
nai dolerių ir tokis nuospren
dis labai kenkiąs jų bizniui, 
nes atbaidysiąs žmones nuo me
chaninių refrigcra torių. Jie 
skundžiasi, kad jury jų “ne
išklausęs”, nors ir jų atstovas 
buvo pašauktas liudyti. Jie sa-1 susirgimų, 
ko, kad menthyl

milio- Saugokitės Tetanus

Kad prisirengus prie dides
nio pareikalavimo delei liepos 
1 dienos susižeidimų, Dr. H. 
Kegel užsalkė didesnį kiekį an- 
titetanus serumo, kurį bus ga
lima gauti skubotam gydymui 
I roti uis- ligoninėje, 23 N. 
cker Drive.

Wa-

gydytoją ir praneškite arti
miausiai policijos stočiai.

“Persergėkite, kad jie nesi- 
kabinėtų prie vežimų ir neva
žinėtų roller skeltomis gatvė
je. Raginkite savo vaikus nau
dotis viešomis žaismavietėmis. 
Tai yra saugios vietos.

“Paaiškinkite jiems apie pa
vojų lipti į ielegrafo ar šviesų 
stulpus. Mirtis gludi vielose, 
kurie jie gali paliesti. Patarki
te, kad kada jie eina maudy
tis, kad jie naudotus viešo
siomis ar parkų maudyklomis, 
kurios yra apsaugotos sargy
bos.

“Automobilistai yra prašomi 
atsiminti, kad daug tūkstančių 
vaikų dabar daugiau žaidžia 
gatvėse, lodei važiuokite atsar
giai. Jūsų pareiga yra visuo
met važiuoti atsargiai.

“Vaikai yra nemąstantys, ne- 
rupestingi, neatsakom i ugi. Jie 
visų laiką yra reikalingi apsau
gos. Saugumas, kaip ir labdary
bė, prasideda namie. Policijos 
departamentas atlieka savo da
lį gelbėjime žmonių .gyvasčių. 
Atlikite ir jus savo dalį.”

Chicago.

J Dienos Per Vandenyną 1
I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

i riui s ELIKCPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos
Patogus

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
-su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar ^su

NORIU GERAiAN
JICYD
^^^130 W. Randolph St

Tetanus (lock jaw, žandų 
surakinimas) yra labai sunki 
liga, sako sveikatos komisionie- 
rius Dr. Arnold H. Kegel. Jis 
atkreipia domę į tai, kad iš 357 

, praneštų Chicagos 
ko, kad menthyl gasas nesąs I sveikatos departamentui laike 
nuodingas, gal lik susirgdinti pastarųjų dešimties motų, 249 
galys. Jie darę visokius bandy- baigėsi mirtimi, nežiūrint visos 
mus, bet nieko geresnio’nesu- teikiamos pagelbos. Tečiaus te
radę dirbtinam šaldymui. Bet tanus yra pagydoma liga ir jo- 
bandymai buvo daromi ne ai- kių mirčių neturėtų būti, jei 
sižvelgiant į žmonių saugumą, visi žmonės, kurie tik apląiko 
bet į fabrikantų kišenių. Mat žaizdas, per kurias gali ligų pe- 
methyl gasas kainuoja 40c s va- >’ai įsigauti į kuną, tuojaus pa
ras ir jo išsisunkimas nemažai imtų dožą antitetanus serumo, 
fabrikantams kainuoja. Ypač atostogininkai, kurie

Dvi* kiaulaitės, kurios buvo susižeidžia koją, ranką, ar ku- 
uždarytos Mrs. Clark apart- rią kitą kūno dalį, yra ragi- 
mente ir išbuvo ten 30 valau- narni stvertis šios apsaugos prie
dų, rastos negyvos, irgi misi- monės. Tetanus ligos perai yra 
nuodijusios menthyl gasu. kana, išsiplatinę ir per kiekvie- 

Dabar pradedama manyti, ną atvirą žaizdą jie gali įsi- 
kad ir Markowskio šeimina ir- gauti į kuną. Nė vienas neturi 
gi buvo apsinuodijusi tais pa- neboti kiauros žaizdos, jei ji 
čiais gasais. Toj šeiminoj trys yra pasidariusi nuo surudiju- 
vaikai mirė, o du dar tebeser- siu vinių, dulkinų akmenų, pa- 
ga, levai irgi buvo lig prisvai- šinų, ar kitokių purvinų, ar 
gę taip, kad su jais ir susikali- mėšluotų daiktų, 
bėti buvo sunku. Manyta, kad | Yra išmintinga 
vaikai buvo užnuodyti aršeni
ku, bet išlirus vidurius tai ne
pasitvirtino. Pašaukta 
ekspertus, 1x4 ir tie surasti’ne-

panaudoti 
šias apsaugos priemones kiek
vieną kartą, kai yra abejonės, 

nuodų I kad į žaizdą yra įsigavę pur- 
• vo, dulkių, mėšlų, ar kitokių 

galėjo. Dabar manoma, kad jie medžiagų, kurios gali būti ap- 
buvo apsinuodiję tais gasais, sikrėtusios tetanus ligos perais.

Jūsų saugumui
Wil- 

savaitės
Policijos komisionierius 

liam F. Russell šios 
biuletene įspėja:

“Šiuo metų laiku tėvams yra 
sunkiausia vaikus išlaikyti nuo 
gatvių, kur jie yra nuolatinia
me pavojuje.

“Persergėkite savo vaikus 
prieš žaidimą su šunimis. Jei 
šuo įkąstų, tuojaus pašaukite

Naujas Stiprumas
NuHikratyklt tą Jautimą*! 
atbukusiu. Severą’* Esor- 
kn, patikimas latątyvis 
tonikas, pašalina konstipa- 
cija, pagelbsti Jums geriau 
valgyti, geriau miegoti, ge
riau Jaustis. Gaukit Jo sa
vo aptiekoje.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Severai
ESORKa

1

CONTRACTORS

REAL estate
2608 W. 471R St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

DRES1Ų DEZAININIMAS ]

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA. principalas

Paklausk savo grocerio arba skambink
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

nuo

III
10 vai

LIEPOS 4 DIENA
NEPRIKLAUSOMYBES DIENA

Specialiais* gydyme chroniškų Ir Baidų U 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atailan 
kykit pas mane. Mano pilnaa išegzaminavi 
<uaa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS ap*i 
imsiu jus gydyti, sveika.4 jums augryi. Ei 
kit paa tikra specialistą, kurie neklaus justi 
kur ir kaa jums skauda, bet pate pasakya po 
ralutino iSc<zaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 Bd l no pietų.

VCliausl Ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
to, Odos, Inkstų, 
’uslčs, Slapimosi ir 

visų Privatinių Li
gų, Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr, Ross 30 metų 
sėkminga praktika 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad 
pacientai bui gydo
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu- 
sčs prievolių. Neatidčliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS 
35 South Dearborn St.

kertčj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 50G dėl vyrų, .kambarys B08 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki fi, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po plet. Panedš- 
liais, Seredomis Ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite: ,

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.
—.................................................................................... ■ ■ - — - ■ . - i -

BANK
GARSINKITES “NAUJIENOSE”

JUST KIDS—Bis din.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eiffhteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Tai yra diena, kada Jungtinės Valstybės 
Amerikoj pasiskelbė laisva ir nepriklauso
ma tauta. Ir nuo to laiko iš viso pasaulio 
žmonės važiuoja į musų kraštą laisvės jėš- 
koti.

Musų kraštas turtėjo, dėlto kad čia nėra 
klasių skirtumo, dėlto kad kiekvienas ir 
visi turi savo tikybos ir politinių įsitikini
mų pilnas teises.

Mes įsigijome gerbūvį dėlto, kad ateiviai 
atnešė į šį kraštą darbštumo dvasią, ir dėl
to kad jie tikėjo į musų bankų įstaigas.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINfl KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
. Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

—' VJHY Ton H Y 
YUH VOLE ME YUH 
V/UZ GĄGED TO HER 
NYUH *NOV) YUH Dirt

-—' M VIRO EV15K SAlD 
£ME WA5 MIY GdRl_?? i. < 
Hever 2AID NOTHIN 
O'THE KIND ~ I N&VER 
EVEN LIKED HE R r-—

^3 00 LooK FELLER3 
HER.E COMES TOm?5 
J IR L V/ITH THAT E>OY VHAT 
2 CĄriE FROH NOO York!

V/MY DONTCHA GO 
NlPUNCH TRE LUTU 
DCOO^ VJELL HELP 
yoh TonnY
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RELIGIJOS LAISVĖ.

Katalikų spauda labai daug rašė apie Meksikos 
valdžios “despotizmą” prieš katalikų bažnyčią. Bet te
nai, kur katalikų bažnyčia turi galią, ji ne pripažįsta 
laisvės kitiems tikėjimams. Tarptautinis evangelikų 
kongresas, kuris dabar yra laikomas Savanoje (Kubo
je), pažymėjo, kad katalikiškoje Ispanijoje evangelikų 
bažnyčia iki šiol dar neturi legalių teisių, ir nutarė pra
šyt Ispanijos valdžią suteikti žmonėms religinę laisvę.

Lietuvoje katalikų dvasiškija visoms jėgoms prie
šinasi tam, kad butų legalizuota nepriklausomųjų arba 
“tautiškų” katalikų bažnyčia.

“TEISINGUMO” ŠULAS.

^uv. Massachusetts valstijos generalis prokuroras, 
Arthur Reading, tapo apkaltintas dėl kyšių ėmimo, ir 
Aukščiausias Teismas, radęs jį kaltu, atėmė jam teisę 
užsiimti advokato praktika.

Šis kyšininkas buvo pirmiaus' pagarsėjęs tuo, kad 
jisai vedė Sacco ir Vanzetti bylą ir savo užsispyrimu 
pasiekė to, kad tuodu italų darbininku buvo nuteistu 
mirčiai ir nugalabytu elektros kedėje, nežiūrint kilu
sių visame pasauly protestų.

NEPASISEKUS LIBERALŲ PROTESTAS.

Garsus Anglijos advokatas William Jowitt, išrink
tas į parlamentą didele balsų dauguma Preston’o apy
gardoje, pasitraukė iš liberalų partijos"lr prisidėjo prie 
darbiečių. Tuo pasipiktinę, liberalų vadai minėtoje 
apygardoje sušaukė viešą susirinkimą užprotestUot 
prieš tokį Jovvitt’o žinksnį ir pai'eikalaut, kad jisai at
sižadėtų savo mandato.

Bet protestas nuėjo niekais, kadangi iš 700 žmonių, 
dalyvavusių mitinge, tik koki 50 balsavo už rezoliuciją, 
kurią buvo patiekę mitingo vedėjai. Užuot privertę 
Jovvitt’ą rezignuot iš parlamento, liberalai davė progos 
piliečiams išreikšti savo pritarimą naujam Darbo Par
tijos nariui.

MacDonaldo valdžioje jisai turi generalio prokuro-
* £

FAŠIZMO KARALIJOJE NERAMU.

Dviejose stambiausiose diktatūros šalyse, bolševi
kiškoje Rusijoje ir fašistiškoje Italijoje, reiškiasi aš
trus krizis. Vakar šioje vietoje buvo minėta apie Rusi
jos darbininkų streikus ir ūkininkų sukilimus prieš so
vietų valdžią. Dabar gautos per Genevą žinios sako, 
kad smarkus judėjimas prasidėjo ir prieš juodą Musso- 
linio diktatūrą. Krašte areštuojami masonų veikėjai, 
ir valdžia aštriausiomis priemonėmis slopiną kritiką, 
kylančią net pačių fašistų eilėse. Nors į Italijos “par
lamentą” buvo išrinkti tiktai fašistų tarybos patvirtin- 
tintieji kandidatai, bet du “atstovai” jau tapo pašalinti 
už tai, kad juodu išreiškė priešingas diktatoriui nuomo
nes. Vienas stambus Mussolinio bendradarbis, fašistiš
kų sindikatų (sąjungų) galva, Edmond Rossoni, sako, 
išdūmęs užsienin su centraliniu sindikatų iždu.

Prastai dalykai stovi, matyt, ir fašistiškuose pro
vincijos valdžios centruose, nes pereitą savaitę buvo 
atstatyta aštuoniolika prefektų (policijos viršininkų) 
įvairiuose miestuose ir paskirta 34 nauji prefektai.

Šitas žinias dalinai patvirtina ir pranešimas iš Pa
ryžiaus, kuris sako, kad tenai atvykęs aukštas Italijos 
masonų viršininkas, Francesco Lėti, kuriam 
slaptai pereiti sieną iš Italijos į Franciją.

Nepasitenkinimą fašistų diktatūra gimdo 
niai ir finansiniai krašto sunkumai. Italijos
prekyba, kaip žinoma, jau seniai rodo pasyvų balansą, 
t. y. kraštas daugiau importuoja, negu eksportuoja, ir 
šitas prekybos nuostolis mažina aukso išteklių krašte, 
kas stato į pavojų lirą (Italijos valiutą).

Pirmiaus fašistų valdžia galėjo verstis didelėmis 
paskolomis, kurių ji gaudavo Amerikoje. Bet pasta
ruoju laiku Amerikos bankininkai, netekę vilties, kad 
Mussolini sugebės geriau sutvarkyti ekonominius kraš
to reikalus, liovėsi skolinę Italijai pinigus, ir joje prasi
dėjo finansiniai keblumai.

Fašizmas gali taip pat sparčiai susmukti,' kaip ji
sai anąmet netikėtai iškilo.

pasisekę

ekonomi- 
užsienių

Apžvalga]
PROTESTAS PRIEŠ ŠAUDY

MUS RUSIJOJE

žuazinių partijų, proporcinga 
vastiečių ir darbininkų atsto
vybė sovietuose, panaikinimas 
komunistų

Bendras 
esąs toks: 
nistų”.

viešpatavimo.
valstiečių obalsis 

“Sovietai be komu-

Franci jos socialistų kongre
sas Nancy mieste kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, ku
rioje protestuojama prieš žmo
nių sušaudymus Rusijoje. Nu
tarta tą rezoliuciją per amba
sadorių Maskvoje 
tų vyriausybei.

Bolševikų neva 
ka” valdžia yra 
už visas valdžias 
šaudo žmones
teismo nuosprendžio, vien 
žvalgybos patvarkymu.

“WORKERTS” SUBLIŪŠKO

įteikti sovie-

“darbininkiš- 
kruviniausia 

pasaulyje. Ji 
dažnai net be 

tik

PRALOTAS SEIPELIS RĖMĖ 
FAŠISTIŠKĄ MILICIJĄ

Vienos (Austrijos) 
ter-Zeitung” paskelbė 
dokumentų, iš kurių 
kad Austrijos krikščionių

“Arbei- 
visą eilę 

matyt, 
“so

cialistų” valdžia, su pralotu
Seipel’iu priešakyje, ir kapita
listai rėmė juodašimtišką mi
liciją “Heimwehr”, kuri tapo į- 
steigta 'tikslu kovoti prieš so
cialdemokratus ir darbininkų 
sąjungas. Laikraštis atspaus
dino kelių “Heimwher” valdy
bos posėdžių protokolus ir eilę 
laiškų, kurie rodo, kad 1927 
m. Seipel’io valdžia duodavo 
“Heimwher’ui” pinigų ir aprū
pindavo jį ginklais.

Vienam tos juodašimtiškos 
milicijos viršininkų posėdyje 
atsilankė generolas, kuris buvo 
pristatytas, kaipo palaikytojas 
ryšių tarpe “Heimvvher’o” ir 
karo ministerijos. “Heimweh- 
r’o” štabo viršininko laiške iš 
pernai metų sakoma,, kad 
“Heimwehr’o” skyriai būtinai 
turį suvažiuoti 1928 m. spalių 
m. 7 d. į Vienos priemiestį 
Neustadt ir maršuoti to darbi
ninkų apgyvento priemiesčio 
gatvėmis, nes toks esąs Šeipe- 
lio pageidavimas*, ir valdžia 
prižadėjusi kariuomenės pa- 
gelbą milicijai, jeigu pastaro
sios maršavimą trukdytų dar
bininkų republikine Apsaugos 
Sąjunga.

Europos (ir Amerikos) spau
doje apie tą “Heimwehr’o” su
planuotą maršavimą spalių 7 d. 
buvo daug bauginančių žinių. 
Buvo rašoma,, kad tarp “patrio
tiškų” milicininkų ir socialistų 
galįs kilti susirėmimas, kurio 
rezultate Austrijoje prasidėtų 
pilietinis karas. Dabar pasi
rodo, kad pats pralotas Seipe
lis kurstė apginkluotus su val
stybės pagelba juodašimtiškus 
milicininkus prie tos pavojingos 
demonstracijos!

Vienas “Arbeiter-Zeitung” iš
spausdintas dokumentas iškelia 
aikštėn dar nuostabesnių daly
kų. Jisai rodo, 
wehr” viršininkai 
tais išdalino savo 
jos nariams
granatas ir nuodingųjų 
čirškynes ir mokino juos, 
jas vartoti.

Tai, matot, kokiomis
monėmis Austrijos klerikalų 
vadas, pralotas Seipelis, rengė
si kovoti su socialistais. Jo pa
stangos sunaikinti sucialistinj 
judėjimą Austrijoje betgi nu
ėjo niekais. Darbininkai, pasi
piktinę atkaklia kunigo vado
vaujamos valdžios politika, ėmė 
trauktis iš katalikų bažnyčios 
ir dvasiška vyriausybė, paga
liau, pareikalavo, kad tas juo
das politikierius pasitrauktų iš 
valdžios. Seipelis turėjo rezig
nuoti, ir jo vietą užėmė pasau
linis žmogus.

kad “Heim- 
pernai me- 
organizaci- 

Graz’e rankines 
gazų 
kaip

prie-

RUSIJOS VALSTIEČIAI REI
KALAUJA LAISVĖS

“Pravda rašo, 
i • -Akaimuose veikia

Centralinis bolševikų parti
jos organas 
kad SSSR 
slapta “valstiečių sąjunga“, ku
ri veda agitaiją prieš komu
nistus. Sąjunga paskelbė to
kius reikalavimus sovietų val
džiai: slaptas balsavimas, le
galizacija socialistinių ir bur-

Vyriausias Amerikos komu
nistų organas, “Daily Worker”, 
jau yra tik keturių puslapių 
dydžio. Ir kiekvienam jo nu
meryje eina ilgas atsišaukimas 
su antgalviu “Save the Daily” 
(gelbėkite dienraštį).

Tur būt, Maskvos sendvičiai 
nepribuvo laiku.

ČECHO-SLOVAKIJOS “LENI-
NISTAI” SUSIPEŠĖ

Čecho-Slovakijos komunistų 
praplėstas centro komitetas 
nutarė išmesti iš partijos visą 
eilę stambių veikėjų, pritaru
sių Hais’o pozicijai (Hais buvo 
pašalintas jau pirmiau). Jų 
vardai yra toki: Vaclav Bolen, 
Bohuslov Jilek, Alois Neurath, 
Vaclav Houser, Alois Muna, 
Joseph Skalek ir Frantisek To- 
uzil.

Visi išmelstieji kaltinami 
tuo, kad jie “nukrypo į deši
nę” (taip, kaip Lovestone ir 
Gitlovv Amerikoje) ir atvirai 
priešinasi kominterno autorite
tui. Kai kurie iš šitų “nusi
dėjėlių esą taip įsidrąsinę, 
kad sako, jogei komunistų in
ternacionalo visa politika esan
ti kontr-revoliucinė ir paremta 
humbugu. Be to, jie atsisakė 
išreikšti simpatiją Berlyno ko
munistams, kurie gegužės mėn. 
pirmose dienose išprovokavo 
kruvinas riaušes. Jie' laikosi 
tos nuomones, kad Berlyne ko
munistai darė kvailą “pučą” 
kuris visai bereikalingai kaina
vo kelioliką žmonių gyvybių.

Išmestieji iš partijos Čecho- 
Slovakijos komunistų veikėjai 
yra parlamento nariai. Parla
mente jie sudarė priešingą ko
munistams frakciją, ir taip pat 
visoje šalyje jie steigia savo 
atskirus komitetus, kurie veda 
kovą su komunistų partijos or
ganizacijomis.

Taigi komunistų judėjimas 
šiandie įra visose šalyse. Jei ne 
pašalpos įš Maskvos, tai visas 
“komunizmas” Europoje ir 
Amerikoje netrukus susmuktų.
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i Apie Įvairius Dalykus I

Potvyniai ir žemes 
išplovimas

Potvyniai Amerikoj. — Potvy
nių pavojus. — Coldvvater ir 
kitos upės. — Upių seklėji- 
mas ir potvyniai. — Laukų 
išplovimas. — Farmų nyki
mas. — Amerikos laukai per 
metus netenka 1,1500,000,000 
tonų žemės. '— Kodėl javai 
neuždera? — Viršutinis že
mes sluoksnis.

darosi seklesnė, tuo 
ji patvinsta. Užėjo 

lietus ir, žiūrėk, van- 
nebesutclpa upės lo-

Prieš kiek laiko įvairiose A- 
merikos dalyse įvyko potvyniai. 
Jų buvo New York o, Illinois, 
Ohio, Wisconsin, Alabama, 
Georgia, Floridos ir kitose val
stijose. Milionai žmonių pirmą 
kartą savo gyvenime išgirdo 
vardus mažų upelių, kurie iš
siliejo iš krantų ir apsėmė di
džiausius žemės plotus. Upeliai, 
kuriuos normaliu laiku galima 
lengvai peršokti, pasidarė ne
įmanomai pavojingi. Tūkstan
čiai žmonių priversti buvo lip
ti ant stogų ir medžių, kad ne
nuskęsti. Smarkiai bėgantis 
vanduo nunešė tiltas, sugriovė 
daugybę trobesių ir išplovė de- 
sėtkus tūkstančių akrų žemės. 
Potvyniams nuslugus. šimtai 
žmonių pasijuto baisioj padė
tyj: jie neteko pastogės, gal
vijų ir kitokio turto.

Nuo senų senovės žmonijai 
yra žinomi potvyniai. Sunku 
butų surasti tokią šalį, kurios 
istorija neminėtų pragaištingus 
tvanus. Potvynių visuomet bu
vo ir visuomet bus. Niekas juk 
negali sustabdyti liūtis ir upių 
išsiliejimus. Ir kai kuriose vie
tose juo tolyn, tuo potvyniai 
darosi pražūtingesni.

Pavyzdžiui, prieš keturias de
šimtis n^etų Coldwater upe Mi- 
ssissippi klonyj plaukiojo lai- 
vukai. Laivukais veždavo į Cold- 
water medvilnę. Kas kita yra 
dabar. Ta upe jokie kiek di
desni laivukar nebegali plau
kioti, nes ji pasidarė labai sek
li. O atsitiko tai sekamu budu. 
Prie upės medžiai tapo iškir
sti ir žemės plotai paversti dir
bamais laukais. Lietus tuoj pra
dėjo išplauti žemę ir nešti ją 
į upę. Ačiū tam, upės vaga da
rėsi vis seklesnė ir seklesnė, 
kol, ant galo, laivų plaukioji
mas turėjo visai sustoti.

Tas pat atsitiko su Tallahat- 
chie ir kitomis upėmis. Nebra- 
skos valstijoj Mėlynoji upė per 
pastariuosįus kelis metus, ne
betinka navigacijai. O dar tik 
prieš keletą desėtkų metų ji 
buvo pagarsėjusi savo gilumu 
ir “mėlynu” vandeniu. Vienas 
Texas valstijos farmeris, kuris 
gyvena prie Brazos upės, per 
paskutinius dvidešimt penke
rius metus pergyveno penkio- •<

liką potvynių! Prieš jį tą f ur
mą per 30 metų operavo jo tė
vas. Per tą laikotarpį potvynių 
įvyko tik trys. x

Dabar gali kilti klausimas: 
kA bendra' upių seklėj imas tu
ri su potvyniais? Labai daug. 
Nėra juk reikalo aiškinti, kad 
juo upė 
greičiau 
smarkus 
duo jau
vyj, nebespėja nubėgti, ir iš
silieja.

Nbrs potvyniai pridaro žmo
nėms daug žalos — išgriauna 
tiltus, namus, užlieja kaimus 
ir miestus — tačiau žemės iš
plovimas yra kur kas blėdin- 
gesnis dalykas. Potvyniai pasi
taiko palyginamai tik retkar
čiais. Visai kitaip yra su žemės 
išplovimu. Po kiekvieno lietaus 
kalnuotose vietose prasideda 
destruktyvis darbas. Nuo kal
nų vanduo bėga į slėnį, nešda
mas išplautą žemę. Miškų nai
kinimas dar labiau prie to pri
sideda. Yra pagrindo manyti, 
kad žemės išplovimas žymiame 
laipsny j prisidėjo prie senovės 
civilizacijų žlugimo.

Visa tai skamba fantastiš
kai. Tačiau pažiūrėkime į fak
tus. Hugh H. Bennett’o, Jung
tinių Valstijų agrikultūros de- 
partmento chemiko, tyrinėji
mai rodo, jog žemės išplovimas 
sudaro rimto pavojaus ir Ame
rikos ' farmeriams. Pavyzdžiui, 
dar visai nesenai Piedmonto pa
viete matėsi puikių farmų. Že
mė ten skaitėsi gana derlinga. 
Dabar apie 91,000 akrų seniau 
dirbamos žemės tapo paversta 
vandens išgriaužtomis grabė- 
mis. Turės praeiti labai daug 
metų, kol ten bebus galima at- 
steigti žemdirbystę. Apskai
čiuojama, kad tokiu budu Ame
rikoj tapo sugadinta 17,000,000 
akrų dirbamos žemės!

Kad geriau suprasti, ką tai 
reiškia, pakaks paminėti tą 
faktą, kad visoj Japonijoj (ku
ri turi 60,000,000 suviršum gy
ventojų) tėra tik apie 17.000,- 
000 akrų dirbamos žemės.

Kai kuriose vietose Ameri
koj lietus iš karto išplauna apie 
60 tonų žemės nuo vieno tik 
akro. Mississippi upė, kaip ap
skaito ekspertai, per metus nu
neša į jurą apie 428,000,000 to
nų žemės. O kur dar kitos upės 
ir upeliai! Be to, reikia atsi
minti, kad į jurą nunešama tė
ra tik palyginamai nedidelė tos 
žemės dalis, kuri yra išplauna
ma iš laukų.

Amerikos laukai, konservaty
viai apskaičiuojant, per metus 
netenka apie 1,500,000.000 to
nų žemės, kurioj randasi maž
daug 126,000,000,000 svarų mai
sto augmenims (pavidale įvai-, 
rių minerališkų druskų). Kitais1

žodžiais sakant, javai per me
tus sunaudoja 21 kartą mažiau 
mineralinių druskų, negu jų iš
plauna vanduo. Vertė to aug
menų maisto (fosforo, potažo 
ir azotinių junginių), kurį iš
plauna vanduo, mažų mažiau
siai siekia $2.000,000,000. Žy
mi tos sumos dalis — sakysi
me, $200,000,000 — yra tiesio
ginis farmeriams nuostolis.

Daugelyj vietų farmeriai ne
begali išsiversti, nes javai ne- 
beuždera. Paprastai bėda suver
čiama ant apsileidimo. Pasta
ruoju laiku net rimtuose žur
naluose pasirodė straipsnių, 
kur Amerikos farmeriams pri
metama nerangumas ir nesu
gebėjimas tinkamai ūkį vesti. 
Tame, žinoma, yra šiek tiek tie
sos. Tačiau daug svarbesnė 
priežastis, kuri didelį skaičių 
farmerių priveda prie bankru- 
tavimo, yra ta, kad jų farmos 
nukenčia nuo žemes išplovimo, 
žemės derlingumas priklauso 
nuo viršutinio sluoksnio, kurio 
vidutiniškas storis yra tarp 
šešių ir astuonių colių. Kuo
met tą sluoksnį nuplauna van
duo, tąsyk žemė nebetenka ver
tės, pasidaro nederlinga.

Federalis Farmerių Paskolos 
Bankas Houston’e, Tex., sko
lina pinigus tik ant tokių far
mų, kur produktyvis žemės 
sluoksnis yra ne mažiau, kaip 
šešių colių storumo. Be to, far
meriai išduoda raštišką pasi
žadėjimą, kad specialėmis tera
somis jie apsaugos savo lau
kus nuo išplovimo. Ir jeigu nė
ra tinkamos apsaugos, ir van
duo pradeda sparčiai naikinti 
viršutinį laukų sluoksnį, tai 
bankas nieko nelaukdamas at
šaukia paskolą.

Taigi dabar mes matome, 
kad žemės išplovimas yra la
bai rimta problema, kuria juo 
tolyn, tuo labiau turės susido
mėti žmonės. Tyrinėjimai ro
do, jog tam tikromis teraso
mis galima žymiai sulaikyti 
viršutinio žemės sluoksnio 
“griaužimą”. Agrikultūros ban
dymo stotys dabar tad ir ban
do atkreipti farmerių dėmesį į 
tą kovos priemonę.

— K. A.
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JOSEPH VILIMAS
Narnu Statymo 

c KONTRAK TORIUS J
4556 So. Rockwell St„ Chicago, UL

PASTABOS
“BROLIŲ” SU “DRAUGAIS” 

PASIKALBĖJIMAS
Tokšelės buvo tokios: “Vil

nies” “draugučiai” kad tai buvę 
prasišnekčję, kad “Draugo” 
“brolučiai” gauną kokio ten vys
kupo fondo pašalpos (pinigais, 
žinoma). Į tai “Draugo“ bro
lučiai paskambinę “Vilnies” 
draugučiams telefonu, net du 
kartu! ir abudu kartu pareiškę 
visai atvirai, kad, girdi, “Mes 
padarysime jums apie $10,000 
išlaidų” (pačių draugučių pa
braukta) .

Į tai “Vilnies“ draugučiai at
sakė “Draugo” brolučiams bal
syčiu saldžiu, lyg ką tik nuo 
karves pienas:

“Iš viso matyti, kad ponai 
iš “Draugo” nė kiek neperdejo 
pasakydami, jog jie išlaidų 
mano mums padaryti —vien iš
laidų.

Bet jie turi žinoti, kad ir 
jų bylą šventieji neves— jiems 
taipjau lešuotų. Sykį Kazys 
Pilėnas buvo užvedęs bylą prieš 
musų dienraštį “Laisvę”, bet jis 
lėšas turėjo užmokėti.

Ir jie gyvena dar ant grieš- 
nos žemes—Chicagoj. Advoka
tai už nieką nedirbs.”

Taip tai taip. “Vilnies” tono 
supadorėjimas stačiai nebepa
žįstamas. Taip ir turi būt tarp 
“draugų” ir “brolių”. Bet “Vil
nies” draugučiai vieną dalyką 
čia pamiršo, kito neatminė, — 
tai, pirma, kaip jie patys mėgs
ta grasinti “džiudže” kiekvie
nam, prieš kurį žodžiais nebe
gali išsisukti, ir antra, kad bro
liukams tas lėšas bylai vesti ga
li pagelbėti sukelti tas pats fon
das, dėl kurio jie grasina skųs
ti. Bet draugučiai ir gi turi 
progų—dar aukų prašyti!—J.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Tėmykite
1) APDRAUDA (In>urancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriauiiai kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tunu Rom 
bargeni visose Chicagoi dalysi.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roooevelt 85Wi

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Liepos 20,1929
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Tuo jaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.



Trečiadienis, liepos 3, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI 5

j " [I

Tarp Chicagos j
Lietuvių j

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Amžinieji komisarų žebrokai 
vėl kakarines paleido, kad buk 
juos politiniai priešai pelenais 
paleido, kas jiems kainavo apie 
porų tūkstančių dolerių, o da
bar, girdi, buk rengiasi juos j 
teismą traukti.

Bet tai yra paprastas komi
sarų riksmas. Niekas juos į 
teismą traukti ir nemano, o tie 
pelenai atsirado tikrai stebuk
lingai—dėl biznio.

Štai ką man vienas komisa
rų darbininkas pasakojo:

Bimbą pasiųsti į teismą bu- 
zvo komisarų sutarta iškąlno, o 
ne pripuolamai ji ir kitus ta- 
vorščius suėmė. Mat, visi ko
misarai susitarė padaryti Grant 
parke demonstraiją be polici
jos leidimo, kad policija juos 
areštuotų. Jie žinojo, kad už 
tą didelės bausmės nebus, gal 
tik keli doleriai. Bet bus ga
lima pakelti didelį riksmą, gal 
pasiseks ir nemažai —gal tū
kstančius dol. —aukų surinkti 
“bylai vesti”. Kartu gi bus 
galima pasigarsinti, nes dabar
komisarus jau visi ima užmirš
ti. Teisėjas betgi panorėjo 
juos paleisti. Komisarai su
prato, kad tada nebūtų biznio 
ir ėmė kelti lermą, o kalėjime 
ant sienų eme rašinėti viso

kiu nesąmones, kaip kad pa
prasti vaikėzai rašinėja tose 
vietose, “kur ir karalius pės
čias vaikštinėja”. Pasivertę, 
dėl biznio, kankiniais jie dabar 
renka aukas dėl streikierių ir 
bylos vedimui. Ar streikieriai 
gaus tas aukas, ar negaus, bet 
komisarai tai jau tikrai gaus.

Kaslink skeberacijos sudegi
mo, tai net ir pieškos tuo yra 
pasipiktinusios. Tas pats dar
bininkas man pasakojo apie tai 
taip. Girdi, komisarai nuola
tos rėkia, kad jie žino kas juos 
padegė. Jei žino, tai kodėl ne
paskelbia ? Bet gal ir žino...

Pasak to darbininko, vienas 
dalykas yra tikrai keistas. Ga- 
zieta į spaudą eina 11 valandą 
nakties. Baigia ją spausdinti 
1 vai. nakties ir visi darbinin
kai išeina namo. Gaisras, pa
čių komisarų pranešimu, kilti 
4:30 vai. ryte, kada gazieta 
turėjo būti jau atspausdinta ir 
jau nieko skeberacijoj nebuvo. 
Betgi gazieta tą dieną neišėjo. 
Marijai apie laukiančią ją ne
laimę pranešė Gabrielius. Bet 
kokis Gabrielius pranešė ko
misarams, kad tą dieną “po
litiniai priešai” padegs skeba- 
raciją ir kad todėl nereikia 
leisti gazietos?

Lentomis savo skebaraciją 
laikė užkalę apie 4 mėnesius 
ir per visą laiką kaulijo aukų. 
Pasak to darbininko, biznis iš 
pelenų buvęs labai geras, nes 
surinkta tiek aukų, kad kelias 
eiles langų buvo galima sudė
ti. Teisingų atskaitų gi nie
kad nedavę ir daug aukų visai 
nežymėta.

Pelnę gerai su pelenais, ko
misarai dabar Bimbą padarė 
kankiniu ir, kaip girdėti, jau 
kelis žebrokus siunčia žebra- 
voti net į rytines valstijas. Mat, I 
komisarams reikia naujų au
tomobilių, o ir gyvena jie rū
muose, kur reikia mokėti $70 j 
į mėnesį. Taigi reikia nema
žai pinigų.

Kad komisarai minta iš sun
kiai darbininkų uždirbtų centų 
ir kad iš aukų daro biznį, tam I 
yra užtektinai įrodymų. Anais 
metais “Nelaisvės” byla su vie
nu kunigu buvo tik dėl biznio. 
Kunigas tada kirpo savo para-! 
pijonus, o “Nelaisvė” klinijo 
kišenius savų parapijom/. “Ne-Į 
laisvė” aukų tai bylai surinku
si apie $6,000, bet byla kaina
vo tik apie $1,900.

Kas darėsi su aukomis Rusi-' 
jos baduoliams, kurias gausiai 
dėjo žmonės tikėdamiesi tuo1 

nors truputį pagelbėti badau
jantiems Rusijos gyventojams, 
kurių, delei komisarų nepaisy
mo, milionai išmirė nuo bado? 
Vien New Yorke iš baduolių 
fondo riebias algas ėmė net 45 
komisarai. Tas pats dėjosi ir 
visose kolonijose. Jei komisa
rai nori, tai aš pasakysiu kas 
viename šios valstijos anglia
kasių miestelyje atsitiko su au
komis Rusijos baduoliams, kaip 
komisarai kėlė revoliuciją už 
baduoliams surinktus pinigus.

O kur dar Lietuvos Kalinių 
Fondas? Aną metą, komisarų 
pastogėje iš to fondo dingo 
$1,000. Tada bėdą vienas ant 
kito vertė, bet visgi taip ir ne
išsiaiškino kur tie pinigai din
go. Jei komisarai norėtų, tai 
ir apie tai galima butų plačiau 
pakalbėti.— Pasaulio Vergas.

Joniškiečių kliubo 
susirinkimas

Pereitą penktadienį, birželio 
28 d., G. Frenčiaus svetainėj, 
4600 S. Wood St., įvyko Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultūros 
Kliubo pusmetinis susirinki
mas. Nors jis buvo šaukiamas 
atvirutėmis, bet gal delei šilto 
oro, o gal ir delei apsileidimo, 
narių į susirinkimą atsilankė 
nedaugiu usia.

Protokolas pereito susirinki
mo priimtas vienbalsiai su pa-

j stabėle. Valdybos raportai pri- 
' imti vienbalsiai. Raportas pik- 
i niko komiteto priimtas su pa
dėką komitetui. Nors birželio 
2 d. oras buvo nepaprastai šal
tas ir daugelis išvažiavimų tą 

' dieną neįvyko, bet Joniškiečių 
į kliubo išvažiavimas netilk įvy
ko, bet dar davė $85.52 pelno- 

1 Už tą nuopelnas priklauso ko- 
I mitetui.

Nutarta surengti dar vieną 
' pikniką rugpiučio mėnesy. Ko- 
misijon įėjo Gurskis, Yonkus 
ir Monika Paugienė.

Konstitucijos komisija pra
nešė, kad ji nieko neveikusi, de
lei niekinių priešmotinio susi
rinkimo nutarimų ir kad vie
nas komisijos narys yra išva
žiavęs į Lietuvą ir tik rudenį 
sugryš. Nutarta konstitucijos 
reikalą palikti priešui etini am 
susirinkimui.

Skaitytas laiškas nuo Joseph 
Lapinskas iš Oak Forest prie
glaudos, prašantis aukų pasi- 
gydimui. Pereitais metais Jo
niškiečių klinikas aukojo $10 
nelaimingiems tos prieglaudos 
lietuviams. Dabar nutarė paau
koti $5 J. Lapinskui.

šiame susirinkime į Joniškie
čių įstojo 15 naujų narių. Mo
kesnių naujieji ir senieji nariai 
sumokėjo $14. Joniškiečių Įdau
bas anga kaip nariais, taip ir 
finansiniai, niekurie valdybos 
nariai turi atlikti labai daug 
darbo. Todėl tapo nutarta 
abienis raštininkams mokėti po 
$10 į melus. Knygų revizijos 
komisijon įėjo: B. Barniškis, 

j L. Yonkus ir V. Kazimieraitis. 
K. Kiplsiii pomirtinės išmokėta 

j $64. Tuos pinigus d. Kipšas 
į tuoj pasiusiąs į Lietuvą savo 
| žmonos, velionės Zuzanos, mo
tinėlei.

Susirinkimas užsidarė 10 vai. 
vak. Kadangi dar buvo anksty
vas vakaras, tai nariai nesi
skubino skirstytis ir dar ilgai 
būreliais šnekučiavosi tarp sa
vos. — R. prie Š.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o pasl.ui su
naikina.

501 Ackas Mike
502 Asmega Tony
503 Bakaitis Agnės
504 Balčiūnas J
508 Cepelis P V
509 Cirulene Mrs M

516 Grinis Ignacas
517 Grigonis Juozapas
519 Guarebi Michal
526 Hgaudas Jonas
529 Kazokievich Anton
536 Lipnyckas Stanislavas
537 Litivinoni Agnos
538 Liudzius Juozas
539 Lituvinos Agnos
542 Mažeika John
543 Mikelatene Ana
541 Miklosiavicinene Antoni- 

na
555 Uoksas iMi kolas
556 Waicka Mrs J
558 Wence Poter
559 Zaura T

SPORTAS A. MASALSKIS

Golden Stars Play Blue
Island

The (Management have sche- 
duled a tough opponent for 
the Golden Stars baseball team, 
on 4th of July. Their opponent 
is the strong Blue Island Base
ball Club at Blue Island. This 
game will be an added attrac- 
tion of Fourth of July celebrar 
t i on a t the Blue Island bąli 
park. A large croud is expected 
to witness lliese two teams 
battle to a finish. Goose Gos
liu, the Golden Star hurling 
aoc, will oppose Dorey of Blue 
Island.

Ali Lithuanian baseball fol- 
loxvers are re<fuested to come 
out and toot their horns for 
the Stars on Fourth of .July 
at Blue Island Illinois.

PRANEŠIMAI S. D. LACHAV1CZ
S. L. A. 109 kp. susirinkimas ivyks 

pentkadienj, liepos 5 <1., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd PI., lygiai 7:30 
vai. vak. Visi nariai kviečiami at
silankyti. Valdyba.

Pranešimas Susivienijimo Lietuvių 
Namu Savininku Bridgeporte, pus
metinis susirinkimas ivyks liepos 3 
d., 1929, Lietuviu Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., 7:30 v. v. Mirus 
buvusiam musų finansų sekretoriui, 
A. Bugailiškiui — turim rinkti nau
ja sekretorių jo vieton, taipgi turim 
daug kitu reikalu aptarti. Visi esate 
kviečiami. Kviečia Vaidyba.

Kadangi Ben. Sigcl, mano vyras 
yra miręs antras mėnesis, pertat 
nuoširdžiai prašau visų jam skoli
ninku, kurie yra kalti už tavorą tuoj

* ..................... '

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra būdavo to jai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

* . ■ >

JOSEPH STRUNEVVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 dieną, 5:45 valanda iš 
ryto, 1929 m., sulaukės 48 me
tu amžiaus, gimęs Panevėžio 
mieste ir Panevėžio apskr. Pa
liko dideliame nubudime mo
teli Ona po tėvais Kaupaite, 
3 sūnūs — Juozapa, Alfonsą ir 
Joną, pusbroli Felixa Strunevi- 
čių New Yorke. Lietuvoj mo
tina, broli ir 3 seseris ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 100 N. 23rd Avė., Melrose 
Park, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 5 diena, 10 vai. iš ryto 
išnamų į Mont Carmel parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į M t. Carmel kapines.

Visi A. A. Juozapo Strune- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Brolis 
ir Giminės. 

pradėti mokėti man. Daugiausia jo 
kostumerių buvo So. Chicago, pertai 
esam tikri, kad geri vSlionio kostu- 
meriai rūpinsis tuoj pradėti mokėti 
skola, kad nereiktų eiti pas kiekvie
na ieškoti skolos. Laukiu.

MRS. IREN SIGEL,
2817 E. 77 Place.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliuo pusmetinis susirinkimas 
atsibus seredoj, liepos 3 d.. 7:30 v. 
v., A. Bagdono svetainėj, 1750 Union 
Avė., kampas 18 gatvės. .Visu na
rių atsilankymas yra reikalingas, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. taipgi naujų narių atsiveskite 
į Kliubą. Bukite visi laiku.

Kviečia Valdyba.

_______ Grabo riai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III. i
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
. Canal 3161

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, UI.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th Street
Tel. Boulevard 5203

1327 South 49th Court
Tel. Cicero 3724

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS. LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ ' 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to- 

• dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel Blvd. 3201

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu. draugiška 
patarnavimą.

, Patarnavimas 
visoje i Chica- 
gos ' dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetinį susi
rinkimą penktadieny, liepos 5, 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribut, nes randasi daug 
svarbiu reikalų aptarti.

S. Kunevičius, nut. rašt.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins ekiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

---- O-----

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.
----- o-----

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752 
-------o-------

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

-------0-------

A. MONTVID, M.' D.
1570 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repubhc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos I

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų I 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 I 
vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai. Į 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienai

Phone Midway 2880

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III
- ■ o ■ ■ ■

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street 
——»-----fl , i

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Rez. 6600' South Artesian Avenue
i Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį -------- o--------

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY / 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624 ’
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS- DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

- JYftjrų8 Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėbomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakara. išskyrus ketverga. 
Nedelioinis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9G00

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St> Room 730 
Tel. Central 6390. Vai? 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. I41 Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3G97
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
ATTORNEY & COUNSELLOR- 

AT-LAW 
134 North LaSaile Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iiki 5 vai vak

Local Office: 1900 S. 1 nion Avė. 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vaK.



Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

Golden Stars prieš Blue 
Island

Byloj, liepos 4 d. (July 
Fourth) Golden Star kliubo 
jauktas los besbolų su Blue Is- 
land jauktu, Blue Island par
ke, 3 vai. po pi’et.

Golden StarieČiams šį kartą 
teks susikibti su labai rinitu 
priešu, čia, kaip žmonės sako, 
silpnesnis stipresniam Į aki 
kimba. Bet Golden Stariečiai 
pasitiki savimi ir mano, kad 
pergalė bus Boselando pusėje.

Kurie norite besįbolo lošio 
liepos I <1. pamatyti važiuoti 
kartu su Golden Stariečiais, 
susirinkite kliubrumy prieš 2 
vai. po piet, nes jauktas išva
žiuos lygiai 2 vai. Kurie ma
tiek atvažiuokite prie kliuhru- 
iiiio — važiuosime sykiu. Blue 
Island parkas rapdasi prie Ca- 
lumet Grove, kur “Naujienos” 
rengdavo savuosius piknikus.

— Boosteris.

P. Sadula susižeidė
Pereitą šeštadienį besitrius- 

damas apie namus skaudžiai su
sižeidė Golden Star kliubo spor
to manažeris Petras Sadula. Ne
laimėje du šonkauliai liko Įlau
žti. Susižeidimas betgi nėra pa
vojingas ir p. Sadula užklaus
tas, kaip jis jaučiasi, juokau
damas atsakė, kad ne taip blo
gai, nes kad ir du 
Įlaužti, tai visgi dar 
likusių daug sveikų.

šonkauliai 
yra pasi-

Pereitą sekmadieni delei lie-

taus Golden Stariečiai besbolą 
lošti negalėjo.

Golden Stariečiai stropiai 
ruošiasi prie savo pikniko, ku
ris įvyks liepos 7 d., Crete, 111.

Birželio 23 d. Greater Pūli
niai) Genesnės Valdžios Kliu- 
bas turėjo savo išvažiavimą 
Crete, 111. Kaip girdėti, išva
žiavimas labai gerai nusisekė. 
Buvo daug svečių, o ir oras pa
sitaikė labai geras.

Liepos ."> d., t-y. ateinanti penk
tadienį, Strumilos svetainėj, 
Golden Star kliubas laikys pus
metinį susirinkimą. Susirinki
me apart kilų draugijos reika
lų bus plačiai svarstoma apie 
busiantį kliubo išvažiavimą lie
pos 7 d., Crete, III.

Apiplėšė
Du ginkluoti plėšikai užpuo- 
Calumet Motor Co„ 10040 
Michigan Avė., suvarė 7 

i'bininkiis. i nžpjAka.lii»į ktuii- 

barj ir pabėgo pastvėrę $1,700. 
Kad negalėtų vytis, plėšikai su
gadino du prie ofiso stovėju
sius automobilius.

lė

BIZNIO
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURN1TURE

COHEN 
1401—9 So. 
• Canal 

Visokeriopi namų 
parduodame

MADOS

(2603

j.

PATENT ATTORNEYS

n

r1

SASH AND DOORS

SEWING MACHINES

KOZLOVVSKI MUSIC SHOP 
914 Milwaukee Avė. 

Haymarket 2121 
Mes parduodame, taisome fonogra

fus paimame, pristatome

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui.

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789
Durys, storm, sash, garažiai, siete

liai, etc.

HALSTED TIRE SHOP 
•1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, b ata

rė jų čardžinimas, taisymas.

Ii n t-'

H

2689 — Sporto suknelė. Galima 
siūdinti iš bile materijos. Gera kas
dieniniam dėvėjimui.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodftų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
it centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No

Mieros ............................  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

^Adresas)

(Miestas ir valgt.) ‘J

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

PARSIDUODA medinis namas 2 
flatų, 2 po 5 kambarius. Šalę vienas 
lotas, parduosiu su lotu, ar be loto. 
1408 So. 48th Ct., Cicero, III.

Parduosiu
Įmokėti tik $500, li

menęs; — mažiau

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 

m a

8 KAMBARIŲ bungaĮow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil- 
domu., leduuTiCH, pr~i vilti Aku ulo.įu. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

Educational

ATOSTOGOS
nuo

PAMOKOS

O

CHICAGO, ILL.

RaliVietinis.
2231 West

iš

Exchange—Mainai

vai.

mes

Radios
M.

A u tomo bi les
Y

PRANEŠIMAS

Fumished Rooms

O-

For Rent

LOGAN SQUAREi.

na-

669 W. 14 St.
Busiu

5 mihh

kain 
mus

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

fikče- 
kaina, 
keisai, 
kartu,

PARDAVIMUI visai nauji pianai 
ir tvpevvriteris — visai pigiai. At
sišaukit JOHN UKSAS, 3933 South 
Talman Avenue.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

REIKALINGA virėja arba virėjas 
dirbti naktimis, 1947 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI 
šiai) dėl 3-jų ruimų 
visiai nikiai, 
tų. 4500 So. Wood St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

W. A. BURGESS 
5853 Kenmore Avė.

Longbeach 6848

Financial
Finansai-Paskolos

rakandai (forni- 
parduosiu 

Važiuoju i kita mies-

prieinama.
2027 Canalport Avė.
Del sutarimo šaukit

Lawndale 1895

Financial 
Finanflai-Paskoloa

jau.
patirsit ant vietos.
3138 S. Wallace St. 
4427.

JAUNAS vaikinas atvykęs nese
niai iš Lietuvos jieško bile kokio 
darbo, kad tik pragyvenimų padary
ti. Antanas. Savickas, 4318 S. Her- 
mitage Avė. 1 lubos, vidurinis flatas.

birželio 28 dienos iki rugpiučio 
1 dienai.

delicattessen krau
geriai įsteigtas, geras biz- 

Del ligos priverstas parduoti. 
Wentworth Avė.

IŠMAINYSIU i gryna tuščia lotų, 
arba maža farma, 2štoru, naujas 
muro namas, susidedąs iš 6 flatu ir 
2 storų. Moderniškas, 3641-43 —• 
55th St. Skambink Brunsvvick 8974.

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernės biznį. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box ?8.

Ilgas 
iš 

Kai- 
Ave.

Business Service
Biznio Patamavhnas

RENDON 3 švarus kambariai su 
toiletais, gazu ir elektra, rendos 
$10 mėnesiui, 913 W. 20th St.

4 KAMBARIŲ cottage ant didelio 
loto arti Addison Bulvaro, greitai 
augančioj apygardoj, $2,400. Sąlygos 
$350 įmokėti, likusius kaip rendų. 
Box 1106.

NORI gauti darbų lietuvaitė ste- 
noRrafS. Rašykit arba šaukit, 816 
W. 22n<l St. Stelių žekas.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Perpaufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

REIKALINGAS pirmos klesos bu- 
čeris, kad atliktu gerai darbą, su 
pragyvenimu arba be pragyvenimo, 
gera alga, cash business. Atsišauki
te, J. žilevvicz, 317 East 115 St.

27
28
29
25
29
27
20

GELEŽIES krautuvė parsiduoda 
pigiai fixtures ir šėpos, parsiduoda 
iš priežasties išvažiavimo miesto. 
DENNIS WYSZKOWSKI, 2552 W. 
69th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Fordo trokas; ge
riausiame stovyj. Atsišaukite tuo- 

Parduosiu pigiai. Priežastį 
J. J. Fabianas, 

Tel. Victory

PARDAVIMUI 
tuvė. 
nis.
4345

TURIU PARDUOTI savo $1000 
grojiklį pianą, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szwarda, 6136 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI 5 flatu budinkas 
arti Humboldt Parko. Įplaukos 
$142 j mėnesi, bargenas įmokėt tik 
$3000. kaina $13,000, V. W. Feciura, 
1624 N. California Avė.

PARDAVIMUI moterišku skrybė
lių krautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St. 

------ V-------

PARDAVIMUI 2 lotai 25x125 ant 
73 ir California Avė., parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju Lietuvon. 
Dubakas, 6749 S. Clearmont Avė.

prasidės rugpiučio 1 dienų
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
merginos arba moteries —• švari 
vieta prie mažos šeimynos, 4401 So. 
Artesian Avė. Tel. Virginia 1326.

PARDAVIMUI arba mainymui 
Storas ir 5-ki kambariai, — gera 
vieta bizniui. 4426 So* Western Avė.

PARDUOSIU 6 kambariu namą 
ant cimentinio beismanto, furnisu 
apšildoma, 2, garažai, arti strytka
rių, gražioj vietoj, 4011 S. Campbell 
Avenue.

$55 už mano graibiusį 1929 metų 
visa elektrikinj, riešuto medžio 
radio. Dynainie kalbėtuvas, kaina
vo $150. 3937 N. Long Avė. 2-ros 
lubos, .

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 '/• nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

didelį lotų 
Greitai augan- 

galima pa- 
Parduosiif 

$250, liku-

REIKALINGOS 5 moterys su pa
tyrimu, skirstyti skudurus, gera 
mokestis. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

CO.
1633

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

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

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

Tel. Prospect 9856

Podirc Coupe .............    $150
Chandlei* Coach ................    $295
gontine Coupe ...................................... $400
E88ex .....................................   $>^50
Dędg’e Sedan ........................   $150
Fhhcx Sedan—Didėlis nuleidimas,* naujas 
Oakland Landeau Sedan ................... $395
Ford — Tudor .................... . . $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

............. 1928

............. 1928
Sport Modelis
... Pagerintas

PARDAVIMUI 5 kambariu ra
kandai, nebrangiai. Nebelaikysime 
nuosavaus buto. 4440 So. Keating 
Avė., arti Cicero Avė.

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

REIKALINGAS duonkepys, pir- 
marankis. Darbas ant visados, mo
kestis gera. P. Stankus, 7053 Archer 
Avė. Heml.Qck 0027.

PASIRENDUOJA kamarys dėl 
vaikinų arba merginų. šiltu van
deniu apšildomas, su visais patogu
mais. Pasirenduoja pigiai, 2773 W. 
71st St.

MES DAROME 1. 2 ir 3 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgųge Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowskit ižd.

PARSIDUODA dvieju flatų na
mas, su bučerne ir Rroserne. ir dvie
jų karų garažas. pu ruimai už
pakalyj štoro, septyni viršui. Ren
dos neša šimtą dolerir Turiu par
duoti į trumpą laiką. Kas pirmes
nis, tas geresnis.

3225 Auburn Avė.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs" vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261 
-- o------

Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD,
Division St., “upstairs”

Tel. Armitagę 1199

jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morsričius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III
-- „ - ---------- 1- . . -.J.  ■

Trečiadienis, liepos 3, 1929

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums 1100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

— O —

REIKALINGAS partneris į mote
riškų drapanų krautuvės biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
būt vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
3214 So. Halsted St. Tel. Victory 
2477,

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunsvvick 7187 
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

PHONOGRAPI1S

RE A L ĖSTATE

T I R E S

Universal Restaurant
Musų virt i e n i ai, 
dešros ir kopūstai! 
primena mamytės) 

valgius.
A.A. NORKUS, sa

750 West E 
31st St. E

Si

fciASSIFIED flDS.Į
Mokyklos 

Educatioaal

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

' SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.

3230 So. Union Avė,
Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phene Renublic 7869

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBA 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. Kedzie 5111.

šildymo plentas, visais 
Vien ina- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
/ 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

INVESTUOK SAVO TAURINIUS 
SAUGIAI

6% geruose Cicero miesto “Im- 
provement Bonds” pasirinkime 1-mo 
morgičiaus.

Sumoje $100.00, $200.00, $500.00 
ir $1000.00.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments, Town of Cicero). 
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, III. 
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link šitų bondsų).

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.
————o———

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puiku kampinį murini 
namų, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drink arba Sa
liunas, taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugeli metu. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužemintą kainą ir 
ant lengvu išmokėjimu. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką pas

MRS T. VIGANAUSKIENI 
9801 Russell St., Detroit, Mich.

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 

6 kambarių Lotas 50 per 125 pė
das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, krūmai 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt Šiuos 
bargenus.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

REIKALINGA ilgalaikinė paskola 
namų statymui. 
REAL ESTATE, 

NAMAI, FARMOS, 
LOTAI.

6134 Commonvvealth Avė.
Tel. North way 4619-.I 

Dotroitz, N4ieh.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GESO kroshys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lavvrence Avė.

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

I’riimti ikantai bus trumpų
ka lavinami dykai 
karų iv geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 -• 

Rush and Ohio Sts

GARAŽAS ir taisymo — 40 karų 
vieta, puikiausia taisymo dirbtuvė — 
tavoras ir įrankiai priedai, 
lysas, parduosiu arba mainysiu 
priežasties silpnos sveikatos, 
na $3,500. 5446 Wentworth
Phone Englevvood 2000. 

-------- 0--------

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatyta muro namų 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli Storą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl wholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė.

Tel. Yards 5762

1'ŠPARDAVtMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR F1REPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

AŠ TURIU gera vieta dėl lietu
vio pardavėjo sekti laiškus nuo 
lietuviu apie namus. Musų $5,000,- 
000.00 išvystymų.

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00
M R. SMITU 

Room 616, 
29 So. La Šalie' St. 

——o-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI 160 akeriu farma 
su gyvuliais ir mašinom, 40 myliu 
nuo Chicagos. Visi įtaisymai pagal 
vėliausios mados, vanduo, boileris, 
elektriką. Triobos geros. J. VALYS. 
Road 21, Box 262. Lake Vila, III.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
lengvų gėrimu ir užkandžių, geroj 
vietoj, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europą. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

VAKACIJŲ PIRKINIAI
Mažas įmokėjimas tik $20.00.

Gerėkis kelione į pajūrį, paežerėmis 
arba kalnus.

Musų pertaisytais karais.
Chevrolet Coach .
Whippet Cabriolet
Buick Pheaton .....
Ford Coupe ........
Overland Coach Naujai numalevotas

A snapp Job 
A Roomy Job 
.......... Big Six

Whippet sedan —.
Reo Sedan .............
Willys Knight .....

21 kitokių karų išsiskirimui.
VESELY BROS. MOTOR SALES 

3811-21 Ogden Avė.
Lavvndale 5112 
Visada adara

BUCERIAUS PROGA •
Parsiduoda ant kampo 2 biznia- 

vų gatvių Storas su bučerne ir gro- 
serne ir 3 flatai po 4 kambarius, 
naujas muro namas, 2 karų gara
džius, garu šildomas. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažo 
mo, loto ar ko kito.

Atsišaukite pas savininkų 
JUOZAPAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St. 

Tel. Virginia 2054
—------o--------

IŠSIMAINO 31otai La Grange 
Parke, 58x140 pėdų kožnas. Graži 
vieta, visi improvementai, suros, 
vanduo ir šaligatviai. Mainysiu ant 
bungalov, 2 flatu arba ant didesnio 
namo.

J. GUSTH, 1606 S. 49th Ct.
Cicero, III. Tel. Cicero 4863

PARDAVIMUI ar mainui, S. Ash
land Avė. nuosavybė, modemiškas 
Storas, 1-4 kambarį j ir 1-5 kamba
rių flatas, 2 karų garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 įmokėti.

■ Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatu medinis 
namas ir lotas 4 ir 4 kambarių, ga- 
sas, elektra, aukšta pastogė ir ga
ražas, maudynės pastogėje. Viskas 
geram stovyje, geros įplaukos. Kai
na

TURIU PARDUOTI 
arti Belmont Avė. 
čioj apielinkėj, ant kurio 
sibudavoti mažų namelį, 
už $1100 jeigu įmokėsi 
sius į 3 metus.

/ Box 1105

PARDAVIMUI 2 Datai po 4 kam
barius, medinis namas ant Įoto ir 
pusės ir garažius. Kaina $5,200.00 
randasi prie 47th ir Rockvvell St.

Savininkas
JOE LILEIKA 

3818 So. Sacramento Avė.

turi
mo-

TURIU TUOJAU PARDUOTI
Savo 1928 m. Essex Sedan visai 
kaip naują., Važinėjau labai mažai, 
yra pirmos klasės kondicijoj. Paim
siu tik $325, Pardavimo priežastis, 
turiu trubelių su akimis, 
namie visą dienų.

2116 W. Harrison St. 
2 floras

PARSIDUODA lunch room 
riai ir saliunas, abu už vieną 
extra 2 ice boxai, 2 cigar 
galima pirkti po vieną arba 
kam reikalinga.

Atsišaukit

PRIVATUS savininkas 
parduoti už mažai cash, 
dernišką up-to-date 8 kambarių 
muro rezidenciją su dideliu 
yardu, 2 karams muro garad- 
žiu, koklinis showeris, du at
skiri bathrumiai, aliejaus šildy
mas, kanvasinės sienos, grin
dys kiaurai karpei notos, mie
gamasis porčius su slkrirais, ge
riausia vieta. Didelis pirkinys. 
Skubus pardavimas. Sužinot: 
by appt. Capitol 2326.

TURIU rezidenciją—namų 12 rui
mų Chicagoj, Roselande, garu ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži, vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdingie- 
rių. Noriu mainyti į farmų arba ne
brangų biznį. Mainant turės pridėti 
biskį cash. Morgičiai dar ant 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15,000. Kreipkitės laišku pas savi
ninką į knygynų “Lietuva”. J. M., 
Box 100, 321(i S. Halsted St., Chi
cago, III.

Įrengimai. Miegami 
— Wilmette. Kaina 
Didžiausias bargenas

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galovv. Karštu vandeniu šildo
ma, visi 
porčiai 
$12,500.
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė. Wilmette, III.

Telephone 364

DIDELIS BARGENAS
Didelė šeimyna reikalauja dau

giau kambarių, parduos su nuosto
liu 2 flatų- muro ir medžio 4 ir 4 
kambarių flatų, toiletai, elektra, Ka
sas yra, arba mainysiu. Kaina 
$4600. Klauskit 2037 Canalport avė. 
bile vakarų po 6 vai., 2-ros lubos 
frontas.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namų 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow 
5 kambarių, furnisu apšildomas. 
Parsiduoda pigiai. Savininkas gy
vena ant vietos. 4919 S. Komensky 
Avė., prie Crawford ir Archer.

PARDAVIMUI trijų aukštų medi
nis namas, cemento pamatu, po ke
turis kambarius, naujos mados, 
elektriką ir maudynės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsišaukit greitai, 
2424 W. 46 Place.

PARSIDUODA 
das ant Kenneth 
gatvės. Vanduo 
dėti ir apmokėti, 
pernai. 3 blokai 
karų linijos. Nupirksi už 
kiekvienų, $200 cųsh ir $10 
siui.

Teisingas bargenas.

lotai 30x126 pė- 
Ave.. ant 55tos 
ir šaligatviai su- 
Surpipės sudėtos 

nuo Archer Avė. 
Nupirksi $650 

mėne-




