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Kinai nutraukė san
tykius su Rusija

čiang Kaišek, Kinų prezidentas, atsišau
kia į karininkus ir visą tautą stoti išvien 
prieš sovietų Rusijos pavojų

NANKINAS, Kinai, liepos 21.
Kinu valstybės taryba vakar 

nutraukė visus santykius su so
vietų Rusija. Visi sovietų diplo
matiniai valdininkai bus papra
šyti tuojau apleisti Kinų žemę.

Kadangi Kinų diplomatiniai 
valdininkai atšaukiami iš sovie
tų Rusijos, Kinų vyriausybė pa
prašė Vokietijų, kad pastaroji 
prižiūrėtų Kinų reikalus Ru- * 
suose.

Sovietų generalinis 
konsulas Harbine 

areštuotas
TOKIO, Japonija, liepos 21. 

— Kinų vyriausybė suėmė so
vietų generalinį konsulų Harbi
ne, Borisą Melnikovą, ir kele
tą dešimčių kilų sovietų diplo
matinių, konsularinių ir preky
binių valdininkų. Del ko tai pa-| 
daryta, žinių nėra.

Valstybės taryba jau sutaisė 
proklamaciją, kurioj ji aiškina 
Kinų poziciją dabartiniame kri- 
zy. Ji bus tuojau paskelbta.

Kinų prezidentas gen. čiang 
Kaišek, kuris yra ir vyriausias 
karo vadas, išleido atsišaukimą 
Į visus krašto kariuomenės va
dus ir Į visuomenę,’ragindamas 
stoti išvien prieš sovietų Rusi
jos pavojų. Gen. čiang Kaišek 
sako, kad, nežiūrint niekingų so
vietų atstovų veiksmų, vyriau
sybė vis dar turinti vilties, kad 
karo busią išvengta. Tačiau, kol 
kinų tautos teisės, nepriklauso
mybė ir lygybė tebesą pavoju
je, visa tauta turi išvien stoti 
kovon su svetimais puolikais.

Rusų-Kinų kariški pri
sirengimai tęsiasi

TOKIO, Japonija, liepos 21.
Sovietų Rusijos ir Kinų ka

riuomenės nepaliauja bruzdėju
sios abipus sienos, rengdamo- 
sios karo veiksmams.

Tuo tarpu gauta patvirtini
mas žinių, kad Japonijos karo* 
departamentas įsake savo ka-| 
riuomenei Mandžurijoj mobili-, 
zuotis ir būti kiekvieną valau-' 
dą prisirengusiai.

Sovietuos spauda ir Francuos atstovų ru- 
radio vengia minėti mai ratifikavo skolų 

žodį “karas” J. V. sutartį
RYGA, liepos 21. — Sovietų 

Rusų spauda stengias niekur 
neminėti žodžio “karas,” taip 
pat keturios didžiausios sovietų 
radio stotys — Maskvoj, Lenin
grade, Charkove ir Minske 
nieko nemini apie tai, kad tarp 
Rusijos ir Kinų gali kilti ka
ras dėl Rytų Kinų geležinkelio.

Maskvos spauda taipjau nie
ko nemini apie sovietų kariuo
menės mobilizavimą Sibire, bet 
tenkinas tik , pranešimais apie 
masinius mitingus fabrikuose, 
kur valdžia stengias juo dau
giau parduoti darbininkams bo
rų trečiai industrializacijos pa
skolai.

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

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus; truputį šilčiau; 
vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 770 F.

Šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 8:20. Mėnuo teka 9:21 
vakaro.

Kaina 3c

Siunčia daugiau man- 
džurų kariuomenės 

sienon
MUKDENAS, Mandžurija, lie

pos 21. — Dar penkios mandžu- 
rų kareivių brigados gavo įsa
kymą tuojau išvykti Į Mandžu- 
li apielinkę,xMandžurijos žiemių 
vakarų sienoj.

Prašo Japonų apsaugos 
svetimšaliams Man

džurijoje
DARBINAS, Mandžurija, lie

pos 21. — Girdėt, kad Anglijos 
ir Jungtinių Valstybių konsulai 
Harbine nutarė prašyti Japo
nus, kad jie teiktų visos reikia
mos apsaugos svetimšaliams 
Mandžurijoje, jeigu tarp Rusų 
ir Kinų kiltų karas.

Amerikos ministeriui 
įsakyta pasilikti

Kinuose
PEIP1NGAS (Pekinas), Ki

nai, liepos 21. — Jungtinių Val
stybių ministeris Kinams, John 
MacMurray, kuris buvo besiren
giąs grįžti namo atostogų, gavo 
iš Washingrtono įsakymų pasi

likti vietoj, kol nepagerės situa
cija Mandžurijoje.

PARYŽIUS, liepos 21. — Po 
vienuolikos dienų ginčų, Fran- 
cijos atstovų rūmai vakar pa
galiau 300 balsų prieš 292, tai
gi visai menkute dauguma, ra
tifikavo Mellono-Berengero pa
darytą karo skolų Jungtinėms 
Valstybėms mokėjimo sutartį.

Sutartis dar turės būt senato 
patvirtinta.

Einant Franci jos ambasado
riaus Berengero ir Jungtinių 
Valstybių iždo sekretoriaus Mel
iono sutartimi, pasirašyta Wa- 
shingtone 1926 metų liepos mė
nesio 29 dieną, Francija sutin
ka per 62 metus sumokėti Jung
tinėms Valstybėms, kartu su 
nuošimčiais, viso labo 4,025 mi- 
lionus dolerių, mokėdama kas 
metai tam tikrai nustatytomis 
sumomis.

Suėmė aeroplaną su 
svaigiųjų gėrimų 

šmugeliu
DETROIT, Mich., liepos 21. 

— Valstijos policija vakar su
ėmė ties New Boston, Mich., 
nusileidusį aeroplaną, ,atskridu- 
sį per sieną iš Kanados. Aero
plane rado 14 keisų degtinės. 
Aeroplano pilotas, kurs pasisa
kė esąs Hovvard Gaylord iš De
troito, suimtas.
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Kinijos kareiviai, kurio. 1926 m. užėmė Pekiną. Dabar, kad kokios, jiems teks kariauti
su bolševikais.

Rusija nenorinti ka
ro, jei tik Kinai jo 

nepradesią
Sovietų viršila sako, kad sovie

tai pasirašę Kelloggo anti-ka- 
ro paktą ir norį jo laikytis

MASKVA, liepos 21. — So
vietų viceprezidentas Jan R tul
žu tak pasikalbėjime su užsienio 
spaudos korespondentas pasakė, 
kad ir be Jungtinių Valstybių 
sekretoriaus Stimsono primini
mo Maskvos valdžia žinanti sa
vo priedermę, kaip pasirašiusi 
Kelloggo anti-karo paktą. Jis 
pareiškė, kad sovietai to pakto 
laikysis, jei tik Kinai nepapil- 
dysią bet kurių karo žingsnių 
prieš sovietų sąjungą. Nežiū
rint, girdi, dabartinio provokuo
jamo Kinų elgesio; nežiūrint, 
kad Kinai sulaužę bendros Ry
lų Kinų geležinkelio kontrolės 
sutartį; nežiūrint, kad jie at- 
kartotinai trempę sovietijos pi
liečių teises, sovietų Rusija ne
darysianti nė kokių karo žygių 
prieš Kinus, jei tik patys Ki
nai nesibriausią i sovietų teri
toriją ir nepriversią sovietų val
džią stvertis apsigynimo prie
monių.

Ir Kinai nenori karo
ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 

21. — Kinų užsienio reikalų mi
nisteris C. Wang pasakė, kad 
Kinija neužmiršus Kelloggo an
ti-karo pakto, nenorinti karo su 
sovietų Rusija ir dar turinti 
vilties jo išvengti. Tačiau kiek
vienas sovietų Rusijos bandy
mas pastatyti savo kareivius 
Mandžurijoj busiąs Kinų laiko
mas karo žingsniu, ir valdžia 
busianti priversta pavaitoti 
ginklą kaip apsigynimo prie
monę.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
21. — Vakar į Meksikos Mie
stą atvyko daugiau kaip aštuo
niasdešimt didžiulio biznio at
stovų iš įvairių Jungtinių Val
stybių centrų — iš New Yor- 
ko, Bostono, Čhicagos, St. 
Louis, San Francisco, Los An
geles ir kitur.

Jų vizito tikslas yra patyri
nėti biznio sąlygas Meksikoj ir 
įsteigti čia savo biznio skyrius.

WARSAW, Ind., liepos 21. — 
Netoli nuo čia gyvenąs farme- 
rys A. Kincaid, važiuodamas per 
kaimyno dobilų lauką, netyčia 
apvertė avilį bičių. Bitės puolė 
farmerj ir taip jį sukandžiojo, 
kad teko gabenti į ligoninę kri
ti ngo j padėty. Gydytojai tačiau 
tikis, kad farmerys dąr pa
sveiks.

Dar vienas Floridos 
bankas bankrotavo

JACKSONVILLE, Fla., liepos 
21. Vakar užsidarė čia dar 
vienas bankas, Bank of Pablo.

Tuo budu per pastaras dvi sa
vaites bankrotavusių Floridoj 
bankų skaičius pasiekė 25.

Mano, kad Tautų Są
junga įsimaišys į 
Rusų-Kinų ginčą

LONDONAS, liepos 21. — 
Anglijos užsienio reikalų depar
tamentas oficialiai paskelbė da
vęs žinoti Jungtinėms Valsty
bėms ir Francijai, kad Didžio
ji Britanija pilnai kooperuos su 
jomis pastangose neleisti įvyk
ti karui tarp Kinų ir sovietų 
Rusijos.

Oficialiose britų sferose, be 
to, manoma, kad galų gale į Ru
sų Kinų ginčą įsimaišys Tau
tų Sąjunga ir stengsis priver
sti abidvi šąli savo ginčą. pa- 
vęsti arbitražui.

Washingtonas vis ti
kis, kad karo bus 

išvengta
WASHINGTONAS, liepos 21. 

— Valstybės sekretorius Stim- 
son vakar vėl konferavo su 
Francijos ambasadorium Clau- 
del’iu ir paskui su Kinų minis- 
teriu C. C. Wu dėl situacijos 
Mandžurijoje.

Nors nei Kinija nei sovietų 
Rusija dar neatsakė į valstybės 
sekretoriaus Stimsono pasiųstą 
joms praeitą ketvirtadienį pri
minimą, kad abidvi šalys yra 
pasirašiusios Kelloggo anti-ka
ro paktą, o todėl kad kilusį tarp 
abiejų ginčą stengtųsi taikos 
keliu išlyginti, valstybės depar
tamentas tiki, kad karo toli
muose rytuose bus išvengta.

Trys asmens žuvo aero
planui nukritus ir 

užsidegus
TOLEDO, Ohio, liepos 21.

Vakar netoli nuo Perrysburgo 
nukrito aeroplanas ir užsidegė. 
Liepsnose žuvo trys aeroplanu 
skridę asmens, Tari Depphan, 
jo sūnūs ir Carles Jonės, visi 
trys iš Youngstovvno.

Aviacijos studentas žuvo
MINOT, N. D., liepos 21. — 

Jo aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia į kviečią lauką, užsi
mušė aviacijos studentas Her- 
bert Gingerish, 24 metų am
žiaus.

Maskva nori derėtis 
su Amerika dėl so
vietų pripažinimo

Sovietų valdžia esanti pasiren
gus kalbėtis dėl atmokėjimo 
skolų Jungt. Valstybėms

MASKVA, liepos 21. — Ke
liolika Amerikos laikraščių ko
respondentų, atvykę į Maskvą 
kartu su arti šimto žymių ame
rikiečių biznierių, vakar Krem
liuje turėjo pasikalbėjimą su 
Janu Rudzutaku, sovietų liau
dies komisarų tarybos vicepre
zidentu ir susisiekimo komisa
rą.

Rudzutak pasakė, kad' sovie
tų valdžia norėtų pradėti dery
bas su Jungtinėmis Valstybė
mis dėl atsteigimo normalių di
plomatinių ir prekybinių santy
kių, jeigu tik Washingtono vy
riausybė atsiųstų savo atstovus 
į Maskvą, arba pakviestų so
vietų vyriausybę atsiųsti savo 
jg-aliotinius i Washingrtoną.

Rudzutak pareiškė, kad so
vietai esą pasirengę tartis su 
Jungtinėmis Valstybėmis dėl 
atmokėjimo 187 milionų dole
rių Kerenskio valdžios skolos 
atmokėti pinigais, prekėmis ar
ba koncesijomis. Tik caro val
džios skolų tai sovietų valdžia 
iš principo nepripažįstanti.

Per 9 mėn. Vokietija 
sumokėjo 428 milio- 

nus reparacijų
BERLYNAS, liepos 21. — 

Generalinio reparacijų agento, 
Gilberto, pranešimu, per pasta
rus devynios menesius iki ge
gužės 31 dienos Vokietija su
mokėjo aliantams, einant Daw- 
eso planu, $428,573,000 repara
cijų.

Per visą reparacijų mokėji
mo laiką Vokietijos yra sumo
kėjus aliantams iš viso arti 10 
bilionų dolerių.

Kautynės su degtinės 
kontrabandininkais

Meksikos sienoj_______
EL PASO, Tex., liepos 21. — 

Dvi mylias į vakarus nuo čia 
ties Rio Grande įvyko kautynės 
tarp Jungtinių Valstybių sienos 
sargybos ir degtinės iš Meksi-' 
kos šmugeliuotojų. Kautynėse 
vienas sargybinis, Ivan Scotten, 
buvo nušautas, šmugeliuotojai 
sugebėjo pasprukti, nors kai ku
rie jų, sako, buvę sužaloti.

Vyras, pati džiau
giasi užmušę seną 

piktą ‘raganą’
Abudu suimti ir gydytojų tyri

nėjami, ar jie yra sveiko pro* 
to žmonės

KALAMAZOO, Mich., liepos 
21. čia tapo suimti ir kalė
jime padėti keturi asmens, vi
si vienos šeimos nariai: Eugene 
Burgess, 54 metų amžiaus au
tomobilių fabriko darbininkas, 
jo žmona Pearl, 50, jų sūnūs 
Burnett, 27, ir duktė Eugenia, 
17 metų" amžiaus. Jie kaltina
mi dėl užmušimo vienos senos 
moteriškės, Mrs. Etta Fair- 
child, 76 metų amžiaus, buvu
sios savo kaimynės, kurią jie 
laikė ragana, galėjusia žmo
nėms visokių nelaimių užleisti, 
vien savo akių pažiūrėjimo iš 
šio svieto išvaryti.

Burgess ir jo pati nesigina 
užmušę “raganą”. Jie dagi di
džiuojas tatai padarę ir užmuš
tosios kūną įmetę Į šulinį, nes 
tuo ne tik patys išsigelbėję, 
bet ir visus kitus gerus žmo
nes išgelbėję nuo “piktos raga
nos”, kuri, pasak jų, šimtus 
žmonių išmarinus. Burgessai tik 
ginčijas dėl to, katras judvie
jų “raganą” užmušė su švinine 
tūta: vyras sakosi, kad jis, pa
ti gi sakosi kad ji užmušus, o 
ne vyras. Vaikai toje žmogžu- 
dybėj visai nedalyvavę.

Tuo tarpu kiti žmonės, kurie 
arti pažinojo senulę Fairchild, 
sako, kad ji buvus gero auklė
jimo, maloni ir geros širdies 
moteriške, vieno protestonų ku
nigo našlė. Per pastarus dvejus 
metus ji gyveno senelių prie
glaudoj, bet mėgo dažnai savo 
senus pažįstamus ir buvusius 
kaimynus aplankyti, jų tarpe ir 
Burgessus. Kai praeitą penkta
dieni senute vėl apsilankė pas 
Burgessus, tieji ją. nudaigojo ir 
jos kūną įmetę į šulinį.

Burgessai, vyras Ir pati, da
bar psichiatrų tyrinėjami. Jei 
tie specialistai pripažins, kad 
jie pamišėliai, jie bus padėti pa

mišėlių namuose. Kitaip, bus 
atiduoti i teismo rankas, kalti
nami, kaip žmogžudžiai.

JONESBORO, Ark., liepos 21 
Federalinė prohibicijos vy

riausybe pradėjo stiprią kam
paniją prieš moteris butlegeres, 
kadangi, pasak prohibicininkų, 
Arkansaso valstijoj butlegeria- 
vimu užsiimą daugiausiai mote
rys. Per dvi pastaras dienas su
imta 20 moterų butlegerių.

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 
laiką.

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

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

NAUJIENOS
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LIETUVOS ŽINIOS
Nužudė eigulį ir sužei

dė jo žmoną
TAURAGĖ. — Birželio mėn. 

23 d. Klaipėdos krašto gyven
tojas Vincas šemeta atvykęs į 
Eržvilko valsč. pas šilines eigų-* 
lį A. Eišmontą išsivedė jį į mi
šką, neva, turėdamas kažin ką 
svarbų pranešti nužudė ir 
paslėpė jo lavoną.

Vėliau šemeta sugrįžo atgal 
j eigulio namus ir išviliojęs ei
gulio žmoną į mišką kėsinosi ir 
ją nužudyti. Tačiau, piktadariui 
kažin kas sukliudė ir jis paliko 
ją Sužalojęs.

šis įvykis tuoj buvo patirtas 
ir policija sulaikė žmogžudį.

Praslinkus parai Eišmontie- 
nė atgavo sąmonę ir papasako
jo kalbamas smulkmenas.

Eišmonto lavonas atgabentas 
i namus, žudynių paslaptingu
mas sukėlė kaimo gyventojuo
se įvairių įvykio aiškinimų.

Komandantas' nubaudė 
“Žemaičio” redaktorių
Telšių komendantas nubau

dė “žemaičio” redaktorių p. 
Gedvilą 2 mėnesiais kalėjimo 
arba 500 litų. Nutarimas ap
skustas krašto ąpsaugos mini
steriui.

Lietuvos Kultūros 
kongresas

Įvykusiam Kaune Kultūros 
kongrese Kultūros tarybon iš
rinkta: prof. Pr. Augustaitis, 
prof. Vac. Biržiška, ,.prof. VI. 
Lašas, prof. Purenąs, prof. K. 
Sleževičius, B. Novickienė. V. 
Kvieska, J. Geniušas, D. Bud
rys, V. Ruzgas, J. Kutra, A. 
škudzinskas.

Kažikas sprogo
Nežinomas sprogimas buvo 

girdėtas birželio 29 d., 2 vai. 
30 min. ties Veršvų kaimo ne- 
toli Nemuno. Policija tiria, 
kas sprogo.

GAISRAS JURGIŠKIUOSE

ROKIŠKIS. — Birželio mėn. 
24 d. Jūžintų valsč., Jurgiškių 
vienk. dėl nežinomos priežasties 
kilo gaisras. Sudegė pil. Vinco 
Jasiulionio gyvenamas namas, 
klėtis, tvartas su kai kuriais 
gyvuliais, ir šiaip kito turto.

Nuostolių priskaitoma per 
8,000 litų.

-
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KORESPONDENCIJOS
pasityčiojo, sakydama, kad jos 
vaikais yra vertas medalio už 
tokį karžygiškumą. Reiškia, ge
rą darbų atliko. Mažas dideli 
sužalojo, o motinėlė juokiasi.

Eagle River, Wis.
Liepos 10 d. lankėmės pas p. 

Godliauską. P-as Godliauskas 
yra našlys ir ūkininkauja apie 
i-Va mylios nuo šio miestelio. Jis 
turi dvi gražias duk
teris. Vyresnioji duktė dirba 
miestely, o mažesnioji šeiminin
kauja namie. Su p. Godliaus- 
ku mums teko susipažinti pra
eitą vasarą beatostogaujant šia
me miestely. Jis išrodo apie 
40-45 metų amžiaus, manda
gaus budo ir gražus vyras. Ypa
tingai pavyzdingai vedamas jo 
ūkis. Namas gražus, kiemas 
švarus, o darželis prisodintas 
įvairiomis kvepiančiomis ir gra
žiai žydinčiomis kvietkomis.

Po trumpo pasikalbėjimo su 
p. Godliausku nusiskundėme, 
kad mums nusibodo valgyti eše
riai ir sukeriai (suckers). Perch 
ežerėly, ant kurio kranto mes 
atostogaujame, pilna . ešerių 
knibždėte knibžda, bet jų labai 
didelių nėra. Jų mėsa yra gar
di, tik nesmagu valgyti, kadan
gi jie turi daug ašakų. Wiscon- 
sino upėj sukerių sugaunama 
iki penkių svarų. Jų mėsa 
mums, kaip išlepintiems atosto- 
gininkams, nusibodo ir pasida
rė negardi. P-as Godliauskas 
mums patarė važiuoti žuvauti

mių rezortą, kurį veda tvirta ir 
sveika našlė lietuvė moteris, 
p-nia Bendoraitienė.

Po trijų ar ^keturių valandų 
žuvavimo mudu su p. Žuku pa
gavome apie 10 vidutinio svo
rio pikes ir vieną keturių sva
rų lydeką. Lydeka visai tokia, 
kaip Lietuvoje, o pikes yra gi
miningos lydekoms. Jų žiotys 
ir dantys visai panašus lyde
koms. Tik jos yra trumpesnės, 
storesnės ir snukis apskritesnis. 
Jų mėsos skonis visai panašus 
lydekų mėsai.

Liepos 13 d. sumažėjo musų 
kompanija. Apie 8 vai. vaka
ro palydėjome • į geležinkelio 
stotį “Naujienų” raštinės dar
bininkę, Feliciją Kontrimiutę. 
Palydėjome ją, atsisveikinome, 
palinkėjome laimingos kelionės. 
Bet ji skyrėsi su mumis liūd
nai. Matyt, jai patiko atosto
gos ir ji nenorėjo su mumis 
skirtis.

Geležinkelio bilietas iš Eagle 
River į Chicagą atsieina $11.75. 
Aš automobiliu su penkiais pa- 
sažieriais iš Chicagos į šį mies
telį važiuodamas sudeginau už 
keturis dolerius kuro ir apie 
už dolerį tepalo. Tuo budu 
mums kiekvienam į vieną pusę 
kelionė atsieina po vieną dolerį.

—J. Lapaitis.

Abejoju, kad tai butų geras pa
vyzdys vaikams.—Be j imasi.

Kenosha, Wis.
SLA. Jaunuolių 338 kuopos 

veikimas

Liepos 14 d. Dailės Ratelis ir 
jaunuolių kuopa turėjo bendrą 
išvažiavimą į Powers ežerą. At
važiavo nemažai ir pašalinių 
žmonių. Visi gražiai linksmino
si tarsi viena didelė šeimyna.

Susirinkusieji šoko, maudėsi, 
važinėjosi laivukais ir 1.1. Keno- 
shos jaunuoliai pradeda pasižy
mėti dideliais ir gražiais paren
gimais. Jų pirmas bankietas 
German-American svetainėj bu
vo labai sėkmingas. Yra pagrin
do manyti, kad ir rengiamas lie
pos 28 d. piknikas taip pat pa
vyks. Piknikas įvyks prie Dex- 
ter miškų. Surasti tą vietą nė
ra sunku. Iš Kenoshos reikia 
važiuoti Roosevelt Road iki 
Milvvaukee kelio, kuris yra pa
žymėtas No. 41. Pastaruoju ke
liu nuvažiuosite į pikniką. Prie 
miškų bus iškabinėtas SLA. 338 
kuopos iškaba, rodanti, kur rei
kia važiuoti. Piknikas įvyks 
Valuko farmoj.

Piknikas prasidės 1 valandą 
po pietų. Programas bus labai 
įvairus. Tačiau svarbiausi jo

į Muskellunge ežerą, šis eže
ras yra garsus savo didelėmis 
lydekomis, muskelunžais ir pai
komis (pikes). Pastarosios dvi 
žuvų rųšys lietuviams, tur būt, 
mažai žinomos, nes man pana
šios žuvies Lietuvoje niekur ne
teko sugauti. Bet šios žuvų 
rūšies su slieku nepagausi. Joms 
vartojama taip vadinami “min- 
nows” (mažos žuvelės).

Liepos 12 <1., susikrovę į a.v»- 
tomobilį žuvavimo įrankius, nu
vykome į Muskellunge paežerį. 
Paežery radome trijų vasarna-

Sioux City, Iowa
Vieniems juokas ir patieka, o 
kitiems verksmas ir piktumas

Liepos 16 d. Povilas Rudokas, 
keturių metų vaikas, nupiovė 
Petrui šepečiui ausį. Petras 
yra penkiolikos metų berniu
kas. Jis tuoj tapo nugabentas 
i ligoninę.

Pravartu pastebėti tai, kad 
Rudokienė ne tik nesudraude 
savo vaiką, bet dar pasijuokė ir

dalis susidės iš beisbolo rung
tynių tarpe Waukegano jaukto 
ir SLA. 338 kuopos.

Waukegano jauktas yra labai 
geras. Todėl Kenoshos jaunuo
liams reikės šį kartą smarkiai 
lošti, jeigu jie nenorės pralai
mėti.

Manome, kad vietos ir aplin
kinių miestų lietuviai parems 
jaunuolius, atvykdami į jų pik- 
niktį. Komitetas užtikrina, kad 
programas bus geras ir paten
kins publiką.

—338 kuopos* reporteris.

CERTIFICATE OF 
REGISTRY

(Liudymas užsirašymo)

Daugelis lietuvių negalėjo 
gaut Amerikos pilietybės popie- 
rų dėl neatminimo laiko atke- 
liavimo Amerikon nei laivo var
do.

Dabar toji klintis yra paša
linta.

Nuo liepos 1, 1929, visi ga- 
linti gaut Amerikos pilietybės 
popieras, atkeliavę Amerikon 
pirm birželio (June) 3 dienai, 
1921 metų, vyrai ir moters, tu
rės pasirūpint gavimu LIUDY- 
MO UŽSIRAŠYMO — CERTIFI
CATE OF REGISTRY nuo 
Commis'sioner General of Immi- 
gration, Washington, D. C.

Tačiaus gavimui LIUDYMO 
reikės viršininkui prirodyt, jog 
prašytojas atkeliavo Amerikon 
pirm birželio 3, 1921 '(būtent: 
apsivedė, pirkosi namus-žemę- 
farmą, pirkliavo, dirbo-tarnavo 
šen ar ten);

Kad visados gyveno Ameri
koje nuo atkeliavimo;

Kad yra doro budo ir pasive
dimo;

Kad nepriguli prie negeisti
nų j ų-bolševikų.

Drašytojas-aplikantas paduos 
prašymą-peticiją viršininkui per 
rankas (nusiunčiant pašta) at
keliavimo stoties viršininko 
(pav. New York’o Kaslegarnę, 
Bostono, Baltimorės ir t.t.), ku
ris nusiųs į Washingtoną. Pra
šymą galima rašyt tiktai ant 
blankos (form) No. 659 dupli- 
kate (dviejose kopijose), pri
lipinti dvi potografijas l%x- 
2’/t didumo ant minkštos popie- 
ros ir dar keturias potografijas 
ant visų pasirašant pilnai — 
pridedant liuosai, ir sykiu 
$20.00.

Blankas-prašymus reikia iš- 
rašyt rąžomąją mašinėle, kur 
ir duplikatas pasidaro, bet rei
kia gerai suprast visus klausi
mus' ir teisingus atsakymus

duot, kad nereiktų antru kartu 
rašyt.

Jeigu prašytojas-aplikantas 
yra gyvenęs keliose vietose 
(pav. Waterbury, Metiden, 
Brooklyn, Newark ir t.t.), tai 
paduos adresus kur gyveno, kaip 
ilgai, pas ką dirbo ir kaip ilgai; 
priegtam iš kiekvienos vietos 
paduos po du liudytoju, žinan
čiu apie aplikanto dorą gyveni
mą. Aplikantas turės nuvykt 
į viršininko paskirtą vietą kvo
timui asmeniškai. (New York, 
N. Y. Barge Office, Baltimore, 
Md., Buffalo, N. Y., Chicago,. 
III., Cincinnati, Ohio, Cleveland, 
Ohio, Erie, Pa., Gloucester, 
Mass., Boston, Masš., Hartford, 
Conn., Philadelphia, Pa., Pitts- 
burgh, Pa., Portland, Me., Pro- 
vidence, R. I., Rochester, N. Y. 
ir kitur), kur ir liudytojai turės 
nuvykt, arba affidavitus nu
siųst, kaip viršininkas nurodys.

Taigi viršuje paduotas apra
šymas apie gavimą Amerikos 
pilietybės liečia visus ateivius, 
vyrus ir moteris, atkeliavusius 
iki birželio 3, 1921, ięztikrumo- 
je reiškia surašymą visų atei
vių Amerikoje gyvenančių, ku
rie turės pasirūpint ir gaut 
CERTIFICATE OF REGISTRY 

pirma, ką turint jau. bus ga
lima gauti pilietybės popieras.

Daugelis yra kvieslių jau 
kviečiančių Lietuvon keliaut at
einančią vasarą į svečius —ap
lankyti savo gimines. Dauge
lio šeimų vyras yra Amerikos 
pilietis, žmona (pati) Lietuvos

ESORKA

PAVARGĘS?
Prastos apetitas? Nerviiku- 
mas? Nepasiduokit. Leis
kite .Severa’s Esorka, ver
tingam virftkinlmo Ir laxa- tyviam ton Ik ui, pagelbėti 
jums atgauti naujų gyvu
mą ir sugrąžinti jus ant 
kelio j sveikatą. Paprašyk 
savo aptiekinlnko duoti 
jums bonką šiandie.

pilietė, ir todėl jau negaus nuo 
Amerikos valdžios leidimo su
grįžt Amerikon, kurios apsive
dė su vyrais-piliečiais po rug
sėjo 22, 1922. Tokios moters 
yra skaitomos kaipo atkeliavu
sios pirm birželio 3, 1921, ir tu
ri tuojaus REGISTRUOTIS, 
kaip viršuj nurodyta, kad gau
tų “Certificate of Registry” 
pirma, tai tik naskiaus gaus

“Permit to Reentry the United 
States”. Tokios piliečių žmo
nos ir Amerikos pilietybę gaus 
tiktai užsiregistravę (pirmųjų 
popiėrų tokioms nereikia). Re-
gistracija kainuoja $20.00.

—P. Mikolainis.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu* Gy
vastie* (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nijas.
2) RE AL ESTATĘ: Turiu gerą 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 8a. Halsted St 
TeL Rooeevelt 8600

SpectallatM lydyme chroniškų ir Baniu li
ra. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas itagzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikri ligų Ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveiksti jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurte neklaus jūsų 
kur ir kaa jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino llėgsaminavimo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jaekaon Blvdn netoli State St. 

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

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

nuo 10 iki 1 no pieta.

P Ko ne V irgi n ia 2054

JOSEPH VILIMAS
Na m u Statymo 

c KONTRAKTOR1US 2'

4556 So. Rockwell St., Chicago. HL

i 
Apsisaugokit nuo keblu

mų su rendauninkais 
City of Chicago Landlords As- 

sociation Incororatcd
Under Laws of the State of III. 

Visas Antras Aukštas 
4650-52 So. Ashland Avė. 

Už mažą suma, mažesnę kaip 
centą dienoj, tiksliau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose— 

Jus galit gauti ekspertų pata
rimą ir. apsauga, 

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumu, 

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumų su kitais, etc.;

Kur jus galit ateiti ir pasitar
ti su advokatais kiekvienu klau
simu ir gauti iš musų Asociaci
jos advokatų patarimus veltui.

Kur jus galit 5, 30, 60 dienų 
notas veltui gauti.

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalėm popie- 
rom notaro patarnavimas veltui. 

Kur jus galit gauti paskolą, ap- 
draudą, anglį pigiau.

Kur jus galit kreiptis, kad gau
ti pagalbos taksų ir asesmentų 
reikaluose veltui, o taipjau Šimtus 
kitokių naudingų jum patarnavimų, 
kurių visų čia negalima suminėti.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatve

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

nausis
Tirščiausis!

Vakariene miškuose

2722

40 ir 42 colių per krutinę.

(Adresas)

(Miestas ir vaisi)

^Vi

los didel įam

mą. Ska«- 
dijtac ir 
Koasjim*.

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

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

druskos 
išplaktos, sal

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ANTISEP
TIKAS 

A*M«xoja 
k Prašali
na Oerk-

sveikatai. 
artimiausiai 
mo stočiai 
mandagiam 
niui 
ris.

ŠVIEŽIA KIAULIENA 
DARŽOVĖM

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

tvirtos, juodos

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

lb prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

ATŠALDYTA PUSRYČIAMS 
KOŠĖ

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

trakiniai 24 vagonų, išvažiuoja su 
iš fabrikų. Kiekvienas vagonas turi

Pavyzdžiui: Taip daug prašo cigaretų padarytų iš pake 
pyto tabako kad cieli 
Lucky Strike cigaretais ~
apie 10 milijonų Lucky Strikes, visa suma susideda iš 240 
milijonų Luckies vienos dienos išdirbystės iš vienos fabrikos.

Amerikonų pramoninkai neturi bėdos išdirbt užtektinai 
publikai. Daug išdirbt yra Amerikos išradimas, išmokta per 
Karų. Bet jei daug nesimaudo tų, daug ir nepadarytų. Jūsų 
gerui ir šalies labui, pramoninkas padaro prieinamas kainas.

RAS MADE GOOD with 
millions!

Virk, pupas kol visai sumin
kštės. Pridėk bulves ir dar pa
virk 10 minutų. Pertrink pen 
sietą, patirštink pakepinus mil
tus su sviestu. Paduok stalan 
su krekėsais.

Patelefonuokit 
Ynusų išvežioji- 
arba užsakykit 

Bovvman nie
kutis praeina jūsų du-

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

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia j dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No --------------
M i eros ....... _................. per krutinę

Niekur Pasauljy darbininkai gauna tokią gerą algą kaip 
Suv. Valstijose, ir niekur taip galima gaut nusipirkt visokių 
'daiktų kaip Amerike. Amerikonų system 
tokiomis augštomis išlygomis, padaro iš tų pačių darbininkų 
geriausius pirkėjus.

Šitos išdirbystės ir jų išpardavimas tokiai dideliai publikai 
padaro Suv. Valstijas bagočiausią šalį sviete.

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

. Tel. Kedzie 8902

Paimk vidutinį šmotą, apie 3 
svarus, šviežios, ne labai riebios 
kiaulienos. Nuplauk su šlapiu 
skuduru, apiberk pipirais ir 
druska. Padėk puodan, apdėk 
su žaliom riekutėm supjausty
tom bulvėm. Taip bulvių pa
dėk rūgščių, neluptų obuolių ir
gi riekutėm supiaustyk. Pas
kui, svogūnų ir truputį morkvų 
ir kepink pečiuje kol mėsa ge
rai parus ir suminkštės.

Prie mėsos paduok burokų.

2 šaukštai miltų
2 šaukštai sviesto
% puoduko pieno
2 pouduku šviežių komų ar

ba iš blokinių
Druskos
</> puoduko baltos duonos 

trupinių
1 kiaušinis
Pipirų.
Ištarpyk sviestą, pridek mil

tus. Pilk po truputį pieną ir 
gerai ir tankiai maišyk. Pridek 
korinis, druską ir pipirus. Virk 
dvigubame puode. Sudėk kiau
šinį ir gerai išmaišyk. Padėk 
idant atšaltų.

Ištepk tam tikrus “muffin 
pana” sviestu ir išbarstyk duo
nos trupiniais. Trupiniai turi 
būti labai smulkus ir sausi. Pri
dėk atšaldytą, bet ne visai šal
tą mišinį. Kepk nekarštame pe
čiuje 25 minutes. Kaip iškeps 
padek blėtį ant šlapio abruso 
ir duok 2 3 minutes pastovėti. 
Paeiliui atsargiai atliuosuok 
pyragaičius nuo blėties, jr at
sargiai apvertus išdek ant sta
lo. Dažalą padaryk iš nevirtų 
raudonų tomatų. Supiaustyk 
5 tomates, sudėkApuodukan ir 
virk ant mažos ugnies be van
dens. Perkošk. Pridėk sviesto, 
druskos, 1 šaukštukų cukraus, 
svogūnų sunkos, duok užvirti 
ir užpilk ant bandyčių. Jeigu 
kam tinka gali ir tomates iš 
blekinių vartoti. Paduok karš
tą. Tai lengvas ir sveikas vai-

30 minutų. Per- 
i/j puoduko dalį 
trupinių, ir virk 

Pridėk ’/t puoduko 
2 šaukštu 

sumai-

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfRcient 
MILLIONS OP POUNDS 

USEI) BY OUR GOVERNMENT

Išvirk oatmeal arba kvietinių 
kruopų košę iš vakaro. Pridėk 
besėklių razinkų, sukapotų figų, 
riešutų. Sudek tampriai į ma- 
žuš puodukus Jr padėk šalton 
vieton. Išryto apversk puodu
kų ant torielio, košė gražiai at 
siliuosuos. Apipilk saldžia* Sme
tona ų* paduok stalan.

1 puodukas kernų miltų
1 puodukas paprastų, baltų 

miltų
1/2 šaukštuko druskos
4 šaukštukai baking pauderio
1 puodukas miltų
1 kiaušinis
2 šaukštai sviesto arba taukų 
Vaisių košės.
Su/naišyk ir persijok miltus, 

kornų miltus, druską ir baking 
pauderį. Pilk pieną pamainant 
su Išplaktu kiaušiniu ir tar- 
pytu sviestu. Pridėk su miši
niu išsviestuota muffin bloki
nę tik Yį jos dalį, paskui padėk 
1 šaukštuka virtos vaisiu košės 
ir uždėk vėl mišinio. Kepk 
karštame pečiuje.

Kaip iškeps, ant viršaus gali 
vėl uždėti Vaisių košės.

Tas išaiškina kodėl traukiniai nešdami 240,C 
Strike cigaretų yra paprastas dalykas Lucky 
kuose, Readsville, North Carolinoje.

Čia tik mažas pavyzdys 
aprašyme.

k ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.*

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Geba svečiuosna ir gatvei eiti suknelė. Galima siūdinti 
materijos.

Bowman
D AIRY COMPA NY 

M ILK

Nors ir ne prie stalo, bet vis galima gerai ir maistingai pavalgyti. 
Mėgstančiom piknikauti gerai yra pasiimti namie prirengtu bulvės Salo
čių, sandvičių, šaltos keptos mėsos, vaisių, pyragaičių, citrinų, Grandžių 
ir tt. štai čia maloni šeima linksmai laiką leidžia.

PASAK aukščiausių auto
ritetų, pienas yra vie

natinis maistas, kurio nieku 
tinkamai nepavaduosit. Ir 
sveikatos žvilgsniu jis yra 
ekonomiškiausias ir naudin
giausias maistas, kuri jus 
galit pirkti.
Kvorta pieno dienoj duoda 
jums energijos ir spėkos ne
pasiduoti ligai. Jo protei- 
niai budavoja tvirtus rau
menis ir audinius. Jo kal
cio turinys teikia tvirtumo 
kaulams ir kietumo dan
tims.
Bovyano pienas sujungia tas 
sveikatai budavoti ypatybes 
su gardžiausiu skoniu. Ačiū 
nepaprastam rūpesniui, ku
riuo mes atgabenau) jį iš 
farmos iki jūsų stalo, jus 
rasit, kad jis yra ekstra — 
geras* — turtingas Smetona, 
šviežias, saldus ir aiškiai 
geriausias savo skoniu.
Užsisakykit kvortą jo šian
die. Tai yra investmentas

2722
bite sunkesnė

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
2710 — Lengva suknelė. Tinka bile progai. Galima siūdinti iš 

šilko arba kokios kitokios lengvos materijos. Dabar tų materijų galima 
gauti visokios rūšies ir kainų.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETE

1 puodukas cukraus
1 puodukas, vandens
1 puodukas 

kavos
14 šaukštuko
1 puodukas 

džios Smetonos.
Virk cukrų ir vandenį kartu 

5 minutes. Pridėk druską ir 
supilk kavų. Atšaldyk. Sudek 
išplaktą, saldžią Smetoną. Pas
kui sušaldyk, bet tik ant tiek, 
kad mišinys išrodytų kaip koše
lė, o ne kaip šaltakošė. Sudėk 
į stiklines. Uždėk viršui iš
plaktos Smetonos, sukapotų rie
šutų ir po višnią. ant kiekvieno 
stiklo. Paduok stalan ant stik
linių torielių kaipo desertą.

KORNŲ RITULIAI TOMATŲ 
DAŽALE

MUSŲ MOTERIMS
■ ■■■■■■■■■■■■■ Vedą Dora Vilkienė ■ .im.-- ,

' NAUJIENOS, Chicago, IR 
........ ...................... » - —.....—> -v*

Nuvirk burokus neluptus kol 
bus minkšti. Paskui užpilk šal
tu vandeniu ir luobelė lengvai 
nusilups. Nupiauk viršų, iš- 
skusk vidurį ir pripildyk seka
mu dažalu:,

H/2 puoduko pieno 
2 riekutes svogūnų 
1 gvazdikas 
petruškų 
Virk kartu 

košk, pridėk 
baltos duonos 
10 minutų 
tarkuotų krienų 
citrinų sunkos. Mišinį 
šyk prikimšk išvirtus 
grandytus burokus. Padėk mė
są ant toriėlio, apdėk keptom 
bulvėm, obuoliais ir prikimštais 
burokais.

2 puoduku pupų (Įima beans)
3 kvortas vandens
2 šaukštus milįų
3 šaukštus sviesto

I *

3 bulves (smulkiai supiaus
tyk)

V AISIŲ KOŠĖS IR KORNU 
MILTŲ MUFFINS

—1 ■ 'i . .... ... i į r «i -g-.-.-T"'' ■ ui vi.

Mano patarimas yra

FLIT
Užmuša muses

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Traukinys Veža 240 Milijonu Lucky Strike Cigaretų
Pelnas, yra dabatr padarytas iš milžiniškos sumos išdirby 

čių, o ne tik kas nors uždėto ant kainos.
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ŠNEKOS APIE SEIMĄ.

Pasikalbėjime su laikraščių atstovais vienas žurna
listas paklausė Voldemaro, kodėl naujame biudžete yra 
pažymėta tam tikra suma pinigų seimo reikalams, kuo
met seimo nėra ir apie jo rinkimus nieko negirdėt. Anot 
“L. Aido”, Voldemaras į tai atsakė, kad “galimas daik
tas, jog po savivaldybių pertvarkymo ateinanti pavasa
ri gali įvykti ir seimo rinkimai. Iki pavasario seimo rin
kimų nenumatoma.”

Pirmiausia, vadinasi, Voldemaras nori “pertvarky
ti” savivaldybes ir paskelbti jų rinkimus. Kai jisai pama
tys, kokių rezultatų duos šitie rinkimai, tai jisai spręs, 
ar jau žmonės “pribrendo”, ar dar ne, rinkti ir seimą.

Bet mums rodosi, kad iš tų šnekų vargiai kas beiš
eis. Rinkimuose į seimą, kad ir balsavimo teisė žmonėms 
bus susiaurinta, tautininkai negali tikėtis laimėti, nes 
visuomenėje jie neturi jokio pasitikėjimo. Todėl geruo
ju valdžia neleis žmonėms seimą rinkti ir valdys kraštą 
diktatoriškai, kol galės valdyti. Bet demokratijai imant 
yiršų Europoje, turės ir Voldemaro diktatūra susmukti.

Tautininkų valdžia tam ir šneka apie seimą, kad no
ri nuraminti žmones, kurie dabartiniu sauvalės režimu 
yra nepatenkinti.

KALBA APIE TAIKĄ, RUOŠIASI PRIE KARO.

Ir rusai, ir kinai sakosi nenorį kariauti, bet vieni ir 
antri tuo pačiu laiku daro žinksnius, kurie vis labiau tas 
dvi šalis artina prie karo.

Pasiuntę ultimatumą Nankino vyriausybei, į kurį 
pastaroji nedavė patenkinančio atsakymo, sovietai, kaip 
jau žinoma, nutraukė visus ryšius su kinais. Dabar tą 
patį padarė ir kinai, atšaukdami savo atstovus iš Rusi
jos ir paliepdami rusų atstovams kraustytis iš Kinijos.

Telegramos iš įvairių vietų, be to, praneša apie ru
sų ir kinų armijų mobilizavimą ir apie įvykusius kai kur 
Mandžurijos pasieniuose ginkluotų burių susirėmimus.

Tečiaus, nežiūrint šitų įvykių, dar vis yra vilties, 
kad karo bus išvengta. Jo, be abejonės, nenori kinų tau
tinė valdžia. Kam jai kariauti, kad ji jau pasiėmė tą, kas 
jai reikėjo? Kinų Rytų geležinkelis jos rankose, bolše
vikų agitatoriai Kinijoje daugumoje išgaudyti ir ištrem
ti arba sukišti į kalėjimą — tai ko ji gali dar daugiau
norėti? Antra vertus, karo negeidžia ir Maskva. Kai so-
vietų geležinkelių komisaras Rudzutak pareiškė, kad jo 
valdžia dėl dešimties milionų dolerių, kuriuos kasmet at
neša geležinkelis Mandžurijoje, neketinanti griebtis gin
klo, tai atrodo, kad jisai kalbėjo nuoširdžiai. Dalykas 
čia, žinoma, ne tas, kad Rusijos diktatoriams negaila tos

Nankinu bus lengviau susilaikyti nuo žinksnių, kurie pa
darytų karą neišvengiamu. Bet iki šiol ir Rusijos bolše
vikai, ir Kinijos tautininkai elgiasi taip, kad karo pavo
jus kasdien- eina didyn, nežiūrint jų kalbų apie taiką.

Trumpa Pasaulio Įvykių Apžvalga Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

J. VILEIŠIS PASITRAUKĖ Iš 
LIAUDININKŲ PARTIJOS.

žinios apie p. Jono Vileišio 
pasitraukimų, iš vai. liaudinin
kų centro komiteto pirmininko 
vietos ir iš partijos visgi pasi
tvirtino, nors liaudininkų spau
da ilgai apie tai tylėjo. “L. ži
nios” praneša:

Bielskis ir L. Purėnienė. Mes 
jau gavome du jo numeriu.

Laikraštis daro gerą įspūdį. 
Jo tonas ir pakraipa niekuo ne
siskiria nuo uždarytojo “Social
demokrato”. Bet jisai, žinoma, 
negali . kalbėti partijos . vardu 
(kurią diktatoriški smurtinin
kai taip pat uždarė), todėl kak 
ba “Lietuvos darbo žmonių” ar
ba “‘Lietuvos liaudies” vardu. 
“Darbo Balso” nusistatymą aiš
kiai rodo šie jo žodžiai apie Lie
tuvos darbo žmonių siekimus 
nepasikeitusius nuo vokiečių 
okupacijos laikų karo metu iki

“Liepos m. 5 d. Valstiečių 
Liaudininkų Centro Komite
to posėdy vieton išėjusio iš 
C. K. ir partijos J. Vileišio 
j C. K-ą pakviestas pirmas 
kandidatas. Partijos Centro 
Komiteto pirmininku vienu 
balsu išrinktas Dr. Kazys Gri
nius.”
Vileišio išėjimas* iš partijos 

yra didelis smūgis vai. liaudi
ninkams, nes Vileišis buvo vie
nas stambiausiųjų jos šulų. Del 
ko jisai rezignavo, tikrai neži
nia. Buvo rašyta, kad nesusi
pratimas tarp jo ir partijos ki
lęs iš to, kad jisai partijos var
du išreiškė Voldemarui užuo
jautą po atentato, o liaudinin
kų dienraštis netiesioginiu budu 
jį dėl to pakritikavo.

HOLANDIJOS RINKIMŲ 
REZULTATAI.

Nors socialdemokratų partija 
rinkimuose į Holandijos atsto
vų butą gavo beveik 100,000 
balsų daugiau, negu 1925 m. 
(804,818 vietoje 706,689), bet 
visų balsuotojų skaičiui šiemet 
žymiai padidėjus jos atstovybė 
parlamente pasiliko tokia pat 
(24). Tiek pat atstovų, kiek tu
rėjo senam j am parlamente, ga
vo ir dauguma kitų partijų, tik 
liberalai prakišo Vieną (gauda
mi 8 vietoje 9), anti-revoliuci- 
nė partija prakišo taip pat vie
ną atstovą (12 vietoje 13), o 
krikščioniškos smulkiosios gru
pės laimėjo vieną (4 vietoje 3), 
ir vieną atstovą pravedė komu
nistinė opozicija.

SOCIALISTŲ PERSEKIO
JIMAI LENKIJOJE.

Buvęs nepriklausomosios len-

carizmo paliktos Mandžurijoje nuosavybės. Jeigu jie bu- raščio

kų socialistų partijos vadas, Dr. 
Drobner, iš Krokuvos miesto, 
tapo nuteistas vieniems metams 

tvirtovę už kurstymą žmonių 
priešintis Pilsudskio valdžiai.

Vokiečių socialdemokratų laik-
“Volkswille” redakto-

tų jos nepaisę, tai jie seniai butų jos atsižadėję ir dabar 
nereikėtų dėl jos turėti nemalonumų. Bet Maskva bijosi 
įsivelti į karą Azijoje!

rius, Joseph Helmrich, už strai
psnį, kritikuojantį lenkų moky
klų inspektorių, tapo nubaus
tas 1,800 zlotų piniginės pabau-

Mandžurija yra per toli rusams gabenti į karo lau
ką armijas, amuniciją ir maistą kareiviams. Kinus, be 
abejonės, aprūpintų visomis karo reikmenomis japonai 
ir kitos valstybės. O Maskva neturi draugų pasaulyje. 
Kilus karui tarp rusų ir kinų, vargiai bent viena šalis 
simpatizuotų bolševikams, o tuo tarpu visa eilė bolševi
kų pavergtų tautų — Gruzija, Azerbeidžanas, Armėni
ja, Ukraina ir t.t. — gal bandytų pasinaudoti proga nu
versti neapkenčiamą svetimą jungą, šitokiose aplinky
bėse karas reikštų beveik tikrą pralaimėjimą rusams ir 
kapus komunistų diktatūrai.

Bet ir tos valstybės, kurios yra griežtai nusistačiu- 
sios prieš sovietų valdžią, anaiptol ne visos gali norėt, 
kad dabartinis konfliktas Tolimuose Rytuose išsivysty
tų į karą. Prasidėjus ginkluotai kovai tarp rusų ir kinų, 
atsidarytų puiki proga japonams įsigalėti Kinijoje ir ry
tų Azijoje. To bijo šalys, turinčios stambių prekybos in
teresų toje pasaulio dalyje, o ypatingai Amerika. Jung
tinių Valstijų valdžia todėl buvo pirmutinė, kuri įsikišo 
į rusų-kinų ginčą, bandydama užbėgti už akių karui. 
Valstybės sekretorius Stimson šitam tikslui pavartojo 
Kelloggo amžinos taikos paktą, kurį yra pasirašę ir bol
ševikai (nežiūrint to, kad tas paktas, anot komunistų, 
esąs “imperialistų išmislas darbininkų klasei mulkinti0).

Del to, kad Amerika, Francija ir Anglija ne aliejų 
pila į tą ugnį, bet stengiasi ją gesinti, tai ir Maskvai su

dos.

600,000 NARIŲ BELGIJOS SO
CIALISTŲ PARTIJOJE.

Briusely įvyko Belgijos socia
listų darbininkų partijos suva
žiavimas. Nors paskutiniuose 
rinkimuose į parlamentą Belgi
jos partija turėjo šiek-tiek nuo
stolių, bet, pasirodo, tai parėjo 
ne dėl organizacinio jos susilp
nėjimo, o tik dėl to, kad bur
žuazinės partijos buvo sudariu
sios prieš ją bendrą frontą. Bel
gijos socialistų partija nuolatos 
auga ir jos narių skaičius jau 
viršija 600,000.

“DARBO BALSAS”.

Vidaus reikalų ministerijai 
uždarius Kauno “Socialdemo
kratą”, Lietuvos darbininkai 
buvo kurį laiką pasilikę be sa- 
vo spaudos organo. Bet dabar 
pradėjo eiti naujas socialdemo
kratų savaitraštis, “Darbo Bal
sas”, kurį leidžia S. Kairys, V.

dabar. Savaitraštis sako:

“Juo mažiau jai (Lietuvos 
liaudžiai) pagrindo iškrypti 
iš savo kelio dabar. Pokari
niai laikai visam pasauly pa
sižymėjo ryškiu ir sparčiu 
darbo demokratijos įsigalėji
mu. Tik labai laikinai darbi- 
nin’kų klasė Europos Vaka
ruose pasitraukdavo žinksnj 
atgal, reakcijos spaudžiama. 
Bet patys pastarieji laikai vėl 
davė mums keletą pavyzdžių 
nepaprasto darbo žmonių lai
mėjimo. Vokietijos vyriausy
bėje socialdemokratai yra 
šiandien sprendžiamieji savo 
krašto šeimininkai.

“Valdžios priešaky atsisto
jo ir Danų socialdemokratija. 
Nepaprastas darbo partijos 
laimėjimas Anglijoj dar kar
tą parodė, kad Didžiosios Bri
tanijos proletariatas sėkmin
gai eina prie to, kad jau ar
timoj ateity pasidarytų pil
nas savojo krašto šeiminin
kas.

“Darbo žmonių šeima vi
sam pasauly savo veikimo pa- 
grindan padėjo kilnų ir nuo
sakiai vykdomą obalsį: visų 
šalių darbininkai eikite išvie- 
no. Lietuvos darbininkai yra 
tos šeimos maža, bet irgi kie
tai susirišusi dalelė, kuri ži
no, kad pasaulinės darbo de
mokratijos laimėjimas yra 
kartu ir jos laimėjimas. Ir 
todėl mums negali parauti vil
ties laikini staptelėjimai, lai
kini sunkumai.” 

f

Įdomu yra pažymėti tai, kad 
socialdemokratų laikraštis var
du “Darbo Balsas” pirmiausia 
pradėjo eiti Vilniuje vokiečių 
okupacijos metu, 1917 m. Oku
pantai tuomet nepakentė jokių 
politinių partijų Lietuvoje ir
neleido nieko spaudoje rašyti,
kas butų buvę priešinga kaize- 
riško militarizmo tikslams. Aš
tri vokiečių karininkų cenzūra 
be pasigailėjimo braukdavo 
kiekvieną žinią ir straipsnį, ku
riame buvo išreiškiama nepa-
lanki mintis kaizeriško despo-
tizmo politikai. O betgi “Darbo 
Balsas” sugebėjb iškelti Lietu 
vos nepriklausomybės ir demo
kratinio susitvarkymo obalsius.

Šiandie Lietuva irgi yra oku
pantų valdoma — ne kaizeriš- 
kų, bet “savųjų”. Tie patys gai
valai, kurie šiandie yra uždėję 
diktatūros jungą Lietuvai, vo
kiečių okupacijos laikais stojo 
už Lietuvos sujungimą su Vo
kietija ir už kunigaikščio Ura
cho pasodinimą į Lietuvos so
stą. Tie urachininkai taip pat 
leido Vilniuje savo laikraštį, 
būtent, “Lietuvos Aidą’,’. Po 
1926 m. gruodžio mėn. “pučo” 
laikraštis tuo pačiu vardu vėl 
ėmė eiti Lietuvoje. Jisai dabar 
yra tautininkų partijos ir kar
tu valdžios organas.

Taigi dabar tapo atgaivinta 
Lietuvoje du. laikraščiai, ėju
sieji Vilniuje vokiečių okupaci
jos metu: vienas ‘atžagareivių, 
rėmusių Vokietijos despotizmą, 
antras i socialdemokratų, kovo
jusių prieš tą despotizmą. Pir
masis rodo Lietuvai kelią į pra
eitį, antrasis — į ateitį, ir mes 
neabejojame, kad anksčiaus ar 
vėliaus pergalė bus toje pusė
je, kurios siekimus reiškia 
“Darbo Balsas”,

AUSTRALIJA. — čia Darbo 
Partija pralaimėjo. Rinkimuose 
gegužės 11 d. iš 43 vietų, ligi 
tol turėtų Darbo partija nete
ko 18 vietų, kurių tarpe buvo 4 
Darbo ministeriai. Naujame 
kongrese Nacionalė Krašto Koa
licija paima 46 vietas ir jos va
das A. E. Moore tampa prem
jeru, tuo tarpu Darbo partijos 
premjeras McCormack begauna 
26 atstovus. Kampanija prieš 
darbiečius vesta platforma, kri
tikuojančia darbiečių industri
nę politiką. Pastangos papi
ginti gyventojams pragyveni
mo budus nepasisekė. Kairieji 
darbiečiai taip pat buvo prieš 
McCormack, kadangi jis nesi
stengė pravesti radikalių refor
mų.

ŠIAURĖS AIRIJA. — čia 
rinkimus laimėjo Unionistų 
(Konservatorių) partija, kuri 
ėjo po obalsiu suvienytos Airi
jos po viena vėliava ir viena 
valdžia, pasiliekant santykiuose 
su Britanija. Partija turėjo 
pereitame seime 33 atstovus, 
dabar tutinti 34. Darbiečiai 
pereitame seime turėję 3, da
bar tik vieną. Liberalai nei 
vieno.

INDIJA. — Propaganda už 
Indijos Home Rule (savivaldą) 
darosi plačių masių dalyku, ir 
ne tik padaryti Indiją mažiau 
priklausomą, bet ir sudemokra- 
tinti Indijos tautines valstybi- 
kes. Gegužės 25 d. įvykusia
me tautinių valstybėlių kongre
se Simloj pirmininkas išreiškė 
to judėjimo mintį sakydamas: 
“Mes norime turėti visą Indiją, 
paremtą konstitucine swarai 
(savivalda, home rule), kur ne
būtų viena dalis valdoma žemi
nančių svetimtaučių svajų, nei 
kita dalis autokratiškų, kad ir 
vietinių, valdovų”. Vietinių ku- 
nigaikščiukų reikalauta simpa
tizuoti tautinėms Indijos aspi
racijoms ir patiems patapti 
konstituciniais valdovais. Va
dovaujamos Indijos partijos už
kviestos pagaminti konstituciją- 
federalę, kuri galėtų apimti ir 
Britanijos valdomas provincijas 
ir tautines valstybėles. Bend
ras ūpas Indijoj toks, kad pra
dedama* versti sudemokratėti 
tautines valstybėlės ir patapti 
dalimis suvienytos Indijos.

FRANCUZIJA. — Gegužės 
pirmą ir antrą sekmadienį įvy
kę savivaldybių rinkimai visoje 
Francuzijoje, neįnešė žymesnių 
naujienų. Socialistai Radikalai 
pasilieka vienintelė stiprioji 
partija krašte, ir turi daugu
mą 227 respublikos komunose 
iš 769 visų komunų (valsčių). 
164 valčiuose ir kaimuose kon
trolę turi Socialistai. Įvai
rios konservatorių ir moderato
rių grupės valdo 312 vietų. Ko
munistai kontroliuoja 30 vietų. 
Kraštutiniai Francuzijos fašis
tai turi tik 8 vietas. Socialistų 
radikalų vadas M. Herriot, per 
25 metus Lyons miesto majo
ras, tik antru perbalsavimu ta
po išrinktas. To miesto tary
bos daugumą laimėjo socialis
tai. Lorraine komunistai ėjo 
kartu su, autonomistais, bet lai
mėjo tik keliuose kaimupse. Se
paratistai Elsas Lorraine, link
dami į Vokietiją sudaro labai 
daug nerimo franeuzų naciona
listams.

Francuzijos parlamentas su
sirinko po Velykų vakacijų ge
gužės 23 d. Prasidėjo karšti 
ginčai dėl gegužės 1 d. uždrau
dimų demonstruoti. Kairieji 
kaltino vid. reik. min. Tardieu, 
kad jis įvedęs neteisėtą apgulos 
stovį Paryžiuj. Konservatorių 
laikraštis Temps iškėlė, kad 
paskutinėmis balaridžjo dieno
mis Maskva stengėsi sukelti gy
ventojus Francuzijoj ir iššaukti 
armijoj revoliuciją. Gegužės 1 
d. areštuota 3000 žmonių.

Ministerių kabinetaas įteikė 
atstovų kamerai biudžetą, kurs 
viršija pereitųjų metų biudžetą 
3,300,000,000 frankų. Socialiems

darbams pakelta sumos 535,- 
000,000 fr. iš kurių norima sta
tyti gyventojams pigius gyve
namus butus ir remti gimimų 
pakėlimą. Armijai pakelta su
mos ant 224,000,000. Taksų nu
matyta sumažinti ant 1,500,- 
000,000. Socialistai ir kairieji 
pareiškė priešinusi tam biudže
tui, kadangi jame nėra radika
lių priemonių neturtingiems bū
vį pagerinti.

BELGIJA. — Rinkimai į rit
mus ir senatą įvyko gegužės 26 
d. Visuotinu balsavimu, balsų 
skaičius buvo 2,500,000, kurie 
išrinko 187 atstovus ir dalį iš 
93 senatorių. Pasekmės trupu
tį pasikeitė po 1925 m. Rūmuo
se katalikai turi 76, socialstai 
70, liberalai 28 ir kitos grupės 
mažesnius skaičius. Senate ka
talikai gavo 41, socialistai 36, 
liberalai 13. Pirmą kartą rū
muose gavo vietą moteris p-ie 
Dujardie, socialiste.

VOKIETIJA. — čia tebeatsi- 
liepia gegužės 1 d. riaušės. 
Tardymas parodė, kad iš 24 
užmuštų 17 yra nušauti poli
cijos kulkomis. Policija nebu
vo apšaudoma iš riaušininkų 
pusės, bent sužeistų nėra šū
viais, o tik lazdomis, akmenimis 
ir kt. Komunistai stengiasi tą 
progą išnaudoti “proletariato 
diktatūrai” priartinti. Vidaus 
reik, ministeris pareiškė, kad 
prieš gegužės 1 d. buvo pa
gauti du laiškai vokiečių ko
munistams, gegužės 1 d. ruoši
mo komitetui, vienas nuo So
vietų metalo darbininkų unijos, 
kitas nuo egzekutyvio komiteto, 
kuriuose raginta “revoliucinius 
darbininkus būti narsiais kovo
tojais už sociaįizmą”.

LIETUVOS GAMTOS 
MUZIEJUS

Lietuvos Universiteto rūmuo
se įrengtas prof. Ivanausko se
nai jau sukolektuotas ir rūpes
tingai tvarkytas G. muziejus. 
Zoologijos skyrius papildytas 
turtingais rinkiniais. Ilgomis 
eilėmis, moderniškai padirbtose 
vitrinose tęsiasi Lietuvos pau
kščių skyrius. Jau čia surinkta 
bemaž viskas, kas galima buvo 
surinkti Lietuvoje. Tą. patį ga
lima pasakyti apie žinduolių 
rinkinį, čia randame mažne vi
sus musų krašto laukinių gy
vulių atstovus, nuo mažiausio 
kirstuko iki milžino briedžio. 
Biologinės grupės. Yra tai mu
sų faunos pavyzdžiai, nuprepa- 
ruoti ir ištaisyti natūralinėje 
aplinkumoje, kuri vaizdžiai 
iliustruoja jų papročius, veisi
mos! ir mitimo būdą ir t. p. 
Tokios grupės jau dabar įtaisy
tos didelių pasaulio centrų mu
ziejuose, nes joms pripažinta 
didelė pedagoginė reikšmė. Ne
paisant to, kad nauji rūmai da
vė muziejui galimybės žymiai 
išsiplėsti, vis dėlto jam vietos 
neužtenka ir žymi dalis jų rin
kinių pavyzd, apie 1000 paukš
čių egzempliorių ir keli šimtai 
tūkstančių vabzdžių, žuvų, rop
lių, taip pat anatominių prepa
ratų dėl vietos stokos dar gludi 
tamsiose spintose, laukdami sa
vo eilės.

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

z— "" 
40 pėdų Ištiesiamos Ko

pėčios, tiktai ....  $12.98
St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 st. 11.50
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................. 98c

Žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 1 
už .......................... 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR. ‘

JOHN DERING 
4414 SO. ROCKWELL ST 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 46

-U
U

LLU
 

21 
8

7T

WAREHOUSE 
IŠPARDAVIMAS

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianų----nau
jų ir mažai vartotų, paimtų atgal 
iš žmonių už skolp.

MAJESTIC 8 tūbų, Dynamic, 
gražus kabinetas, už

595.00
FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei
kia, tik idėk i saketa. Vertas 

$200.00 už

$49.00
FADA A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už

S49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas, už

S49.00
R. C. RADIOLA, nereikia nieko 
daugiau pirkt, 104 Dynamic 

Speeker, 12 tūbų už
$79.00

BRUNSWICK A. C. Gražus Ra
dio už

S<9.00
ATWATER KENT Mod. 30. Gra

žus kabinetas su viskuo už
S39.00

VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina 
$335.00 už 
S79.00

GROJIKUS PIANAS Gulbransen 
vertas $600.00 už 
$125.00

KIMBALL PIANAS vertas $700.00 
už 

$165.00’
SMITH Nauias Grojiklis vertas 

$650.00 už 

$195.00
GALIMA PIRKTI IR ANT 

LENGVU IŠMOKĖJIMU

STORAGE AND
FACTORY SALES

3343 So. Halsted St.
Storage atdara tiktai po pietų 

iki 9 vai. vakaro.
Seredomis ir Pėtnyčiomis 

iki 6 vai. vakaro.
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GHICAGOS 
ŽINIOS

Girdėsim laukinius 
žmones kalbant

Grįžtantis iš ekspedicijos po 
Afrikos džiungles (raistus) di
rektorius Stephen Simmons 
Kambly praneša, kad jis parve
ža daug rekorduotų Afrikos lau
kinių žmonių garsų, kalbų ir 
dainų. Tai bus pirmas užrekor- 
davimas. Nelengva buvę jų 
garsus bei dainas gauti, nes 
laukinia baisiai baidosi dicta- 
fono, vadina jį “juodąją magi
ja”, ir bėga. Vis tik keli drą
suoliai ir drąsuolės’’ nesibijojo 
įdainuoti.

Valdžia tyrinės saldy 
tuvus

Pastaruoju laiku Chicagoj 
mirė keli žmonės nuo metilinio 
chlorido dujų, kurie yra varto
jami šaldytuvams (refrigera- 
tors). Jungtinių Valstijų chi
rurgas Hugh S. Cumming 
skelbė, jog federalė valdžia 
rinės padėtį Chicagoj, kad 
stabdžius mirtingumą nuo 
tikusių šaldytuvų.

pa- 
ty- 
su- 
ne-

i

Šuo išgelbėjo
Minette Keller, Illinois uni

versiteto studente, kasdieną 
maudosi Evanston maudykloj. 
Su savim ji visuomet pasiima 
policijos šunį Teddy. Praeitą 
savaitę besimaudydama ji pra
dėjo skęsti. Teddy tuoj šoko į 
vandenį ir išgelbėjo ją.

Graboriai

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties 
Ištraukimas 
RK 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys J Siauro nuo elovatorio.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro.

Nedėliotais iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Pagavo degtinės už 
$65,000

Ant Illinois Central trekių pro- 
hybicijos agentai pagavo ties 
91 St. ir Cottage Grove visą 
vagoną, prikrautą degtinės bač
kų. Rasta 84 bačkos kiekviena 
po 50 galionų, vertės 60,000 
dol. Policijai bevažiuojant jų 
pagauti, gengsterių automobilis 
užvažiavo skersai kelio su tiks
lu sudaužyti policijos karą. 
Trys gengsteriai pagauti. Kam 
tas vagonas priklauso, rodos, 
dar nėra aiškiai nustatyta. Spė
jama kokiems tai Willie ir Ter- 
ry Druggan.

[Pacific and Atlantic Photo] 

London. — Beatriče Webb, Sid- 
ney Webb žmona. Sidney Webb 
yra žymus mokslininkas ir da
bartinėj valdžioj užima kolonijų 
ministeriaus vietą. Kadangi jis 
nėra parlamento narys, tai jis 
tapo paskirtas į lordų butą, kad 
galėtų valdžioj vietą užimti.

Tačiau Beatriče Webb pareiš
kė, jog ji “Lady Passfield” titu
lą nepriimsianti, ir pasiliksianti 
paprasta “Mrs. Webb.”

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Nusišovė Fox lake 
miškuose

Chicagiečiai ne sykį galabytis 
išvyksta toliau už miesto. Dabar 
rastas Otto E. Russel, 45 m. 
amžiaus, restorano savininkas 
prie 1714 Belmont Avė. Fox 
lake giriose su peršauta galva 
ir iššautu savo šautuvu. Patir
ta, kad turėjęs kokių nesmagu
mu dėl likero.

Refrigeratorius re 
formuoja

w\j> *As in that Famoi 
BelįmnRyeBj
, in that Pamotas Old 
BdgLanRy’eBiead

^EMNERSTEI^

Retas ir nepaprastai pilnas 
apynių kvapas ruginėj Belgų 
ūkininkų duonoj yra užtikrin
tas su Wennersten’s, kadangi 
musų patentuotas procesas už
laiko kožnam kene šj grynų 
selyklo ekstraktų.

Grynas Selyklo Ekstraktas

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. Mj

Natalii Žukauskas, D.N 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOSi

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

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

• Nuo 2
Nedėlioj

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

Telefonas Canal D464

Per 7 minutes paliuosa- 
vo žmogžudį

Visokių teisėjų Chicagoj esa
ma. Teisėjo Jacob H. Hopkins 
corte truko tik 7 minutes jury 
paleisti 6 pėdų 200 svarų saliu- 
ninką Marty Quirk, kurs savo 
saliune 5111 Wentworth Avė. 
nušovė 20 m. amžiaus jauną El- 
mer Kili.

Sali u iii n kas papasakojo, kad 
“bežaisdamas” jis nušovęs, ka
da H i 11 išsiėmęs revolverį į jį 
norėdamas šauti. Bet paties 
IIiii prieš mirtį parodyta, kad 
Quirk jį nušovė be jokios prie
žasties jam bešokant.

Chlorid vi- 
uždraudžia- 
refrigerato- 
gauti svei-

Sveikatos komisionieriaus Ke- 
gel parėdymu pavojingasis gy
vybei gesas Methyl 
sai pašalinamas ir 
mas. Kiekvienas 
rius nuo šiol turės
kates inspekcijos patikrintą liu- 
dymą. Ligi tam visi be liudy- 
mo refrigeratoriai uždaromi. 
Ateityj visoki gesai, vartojami 
šaldymo tikslams, turės būti ga
minami su tam tikru ryškiu ait
riu kvapu, kad gesams išėjus 
tuojau galima butų pajausti.

Pagarsėjęs atletas užsi
ėmė plėšimais

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų

Rez. 6G00 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Vai.

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 StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

Chicagos Universitetas 
rado Asyrijos kara

lių romus
U. C. ekspedicija Syrijoje iš

kasė rumus Assyrijos karalių 
Sargono II ir Sennacheribo, ne
toli prie Tigris upės, Assyrijo- 
je. Tie rūmai esą “neapsako
mai” didesni, kaip Salamono 
Jeruzolimoje. Iškasta daug ar
cheologinių palaikų, kurių tarpe 
daug akmens raštų ir vienas 
akmens bulius 20 tonų. Visi 
tie daiktai bus atvežti į Chica- 
go ir iššifruoti užrašai.

“Sargonas paėmė Samarą ir 
nuvedė į nelaisvę apie 27,000 
žydų. Jis buvo užmuštas 705 
m. prieš Kristų. Jo rūmai ne
buvo pabaigti, nes jo įpėdinis 
Sennacheribas pasistatė kitus 
apie 10 mylių toliau”, išaiškino 
prof. Chiera.

Henry Nelson, pagarsėjęs vi
same pasaulyj čempionas čiuo- 
žinėtojas ir beisbolininkas, pri
sipažino atlikęs keletą šimtų 
plėšimų. Jis plėšė ne tik papra
stus piliečius, ale ir 
nūs.

Suėmė narkotų 
gelninką

policmo-

padarėFedaraliai agentai 
kratą pas William Pope (14 S. 
Flalsted St.) ir rado $5,000 ver
tės narkotų. Be to, buvo ra
sta nemažai alaus ir munšaino. 
Pope tapo areštuotas.

Tai Amerikos “jau 
nuomenė”?

šešiolika vaikėzų 16 ir 17 me
tų amžiaus suimti ir padėti Ju- 
venile Detention Home už su
ardymą Mitchel mokyklos, pa
darant nuostolių ant $4,500. Pa-, 
tirta, kad tie visi vaikėzai jau 
turėjo policijos rekordus ir ne
šiojo su savim ginklus. Patys 
prisipažino.

Zoologijos daržas bus 
gatavas 1933 m.

• • I

Pranešta, kad Chicagos Zoo| 
logijos daržas (naujas žvėry
nas), kurs kainuos $4,000,000/ 
bus gatavas 1933 metų pašau-: 
linei parodai. Jau dabar daug 
padaryta ir jau gatavi skyriai 
reptilijoms ir smulkiems gyvu
liams. Daržas bu$ prie Brook- 
field Avė. už Riverside.

STANISLAVA SVEREčKIENe 
po tėvais Survilaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 1:30 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukus 30 me
tų amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Kelmės parap., Verpe- 
niij, kaime. Amerikoj išgyve
no 16 metų. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Joną, 2 dukteris 
— Alice 6 metų, Elenorų 6 mė
nesiu, 2 broliu 
Bronislovų, 
lę Sverečkienę ir gimines, 
Lietuvoj seserį Kazimierų Ra
kauskiene. Kūnas pašarvotas, 
randasi ■ 8819 So. Houston Avė.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
liepos 23 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Povilo ir Petro pa
rapijos bažnyčių, 91st St. ir 
Commercial Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Sve- 
rečkienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.'

Nubudę liekam,
Vynas, Vaikai, Broliai, 
Švogerka ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Antaną ir 
švogerkų Petronė- 

o
Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, 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

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

smu Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius.
A.A. NORKUS, sa

750 West į 
31st St. £

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįriino srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai 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, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJA^ 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 sutarti 
-------- 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 Westcrn 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 Lafayctte 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer A ve.

CHICAGO, ILL.
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K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
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 G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketverge.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avc
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

TAMOŠIUS KLAPATAUSKIS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 dienų, 7:40 valandų 
iš ryto, 1929 m., sulaukės 50 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kražių parapijoj, Valpainių 
kaime, Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliam nuliudi
me Lietuvoj moterį Onų, du sū
nūs — Stanislovų ir Antanų ir 
dukterį ^ronislavų. Amerikoj 
paliko brolį Boleslovų, švogerį 
Adomų Jančauskį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi I. J. 
Zolpo koplyčioj 1646 W. 46th 
St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks utayninke, 
liepos 23 dienų, 7:30 vai. iš ry
to iš namų i Panelės švenčiau- 
čios parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Tamošiaus Klapa- 
tauskio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Feenamint

)

Liuosuotojų 
Jus kramtysit ■ 
Kaip Gumų 
Soknis Tik 

Mėtos

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labui 
prieinamų kainų.

Koplyčių duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tcl. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Tol. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

2221 W. 22nd St
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tcl. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tcl. Hyde Park 3395

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

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

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

Įvairus Gydytojai

25

Mes 1 sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose 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

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:

>238 8. Halsted St. 
TeL Victory 4088

A. MONTVID, M.
1579 Milvvaukee Avenue, Room

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

D.
209 

St. 
vak.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 

Tcl. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams St., Room 2117

Tolephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Tolephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tcl. Prospect 3525.

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

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 8200 
f

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Tolephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street r 
CHICAGO, ILL.

_____ _ Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak. 
vai no pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. j Local Office: 1900 S. T nion Avė. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienųi Tel. Roosevelt 8 < 10

Phone Midway 2880 Vai. puo 6 iki 9 vai. vak.



6 NAUJIENOS, Chlcago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lankėsi “Naujie 
nose”

su kitais draugais įsteigė- 
dienraščio “Naujienų” ir 
iki šiam laikui tebėra vie- 
iš stambiųjų šėrininkų. Jis 
pat yra “Naujienų” advo- 

Dar senesniais laikais

Subatoje, liepos 20 d., atlan
kė “Naujienas” Motiejus Čiur
lionį — iš Windsor, Ontario, 
Canada. Čiurlionis keliauja Į 
Arkanso valstiją su J. L. Smi
tu biznio reikalais ir mano iš
būti apie porą savaičių. P-nas 
Čiurlionis yra Real Estate biz
nyje, tupi du ofisus 
Canadoj. kitą 
Canados valdžia suteikusi jam 
teisių apgyvendinti lietuvius 
ant ūkių su toms pačioms pri
vilegijoms ir teisėms, kaip An
glijos žmonių. Bet pirmiau 
turi išdirbti ant ūkės nemažiau,

vieną
Detroit, Mich..

Valdžia duoda didelę pinigiš- 
ką paramą tiems, kurie tikrai 
nori įsigyti sau ūkę ir ant jos 
gyventi. Rep.

Bridgeport
Bridgeportas ne vien biznie

riais, bet ir profesionalais yra 
turtingas, čia advokatų, dak
tarų, aptiekorių ir kitokių pro
fesijų žmonių gyvena apsčiai, 
nes Bridgeportas yra centras 
viso to, kas. lietuviškam gyve
nimui yra reikalinga pasisem
ti. Apsirgęs, čia randa dakta
rą ir vietų, kur reikia gauti 
vaistų, na, mirusiam graborių 
irgi nėra stoka. Mechanikų 
tarsi grybų ix> rudens lietui- 
kokių tiktai nori. . Musų senoji 
Halsted gatvė lyginasi Kauno 
Laisvės Alėjai su tuo skirtu-į 
mu, kad ant Halsted gatves y ra i 
daug daugiau lietuviškų biznių, 
profesionalų ir t.t., negu ant 
garsiosios Laisvės Alėjos. Ži-I 
nantieji sako, kad čia ir lietu-! 
viška kalba dažniau girdima, | 
negu Laisves Alėjoj.

geras Bridgeporto pilietis.
Neklysiu pasakęs, kad adv. 

Gugls buvo sumanytojas ir sy
kiu 
jas 
dar 
nas 
taip
katas. 
pažinau p. Gugį kaipo svarbų 
akstiną socialistų judėjime; 
kiek man žinoma; dar toms idė
joms jis artimas ir šiandien te
bėra.

Adv. K. P. G ūgis šiandien 
yra iždininkas didžiausios lietu
vių organizacijos Amerikoje —- 
SLA., kurio kapitalas yra pa
siekęs milijoną dolerių. Sitai 
atsakomingai vietai p. Gugis yra 
pilnai tinkamas, nes jis finan
siniuose ir biznio reikaluose ge
rai nusimano. Yra didele nau
da organizacijai iš tokio iždi
ninko, kuris moka tinkamai ei
ti savo pareigas.

Dar reikia priminti, kad pp. 
Gugiai yra kaip ir centras su
eigai visų lietuvių inteligentų, 
kadangi jie yra labai svetingi 
žmones.
Advokatūroje p. Gugis prakti

kuojasi jau apie 15 metų; tin
kamai patarnaudamas savo kli
entams, jis įgavo platų pasiti
kėjimų—šiandie jo firmoje dir
ba 3 advokatai apversti įvai
riausiais teismiškais darbais. 
Kaipo profesionalas savo parei
gas jis eina sėkmingai,— apie 
tai liudija klientų atsiliepimai.

—Julius Nemunas.

[ įteikė savo rezignaciją. .Žino
ma, tame nieko naujo. Vienam 
pasitraukus turės kitas užimti 
jo vietą. Pasak to posakio, 
‘‘Nauja šluota (Jar geriau šluo
ja”, taip bus ir čia.

Einant susirinkimui prie už
baigos pareikalauta, kad kiek
vienas direktorius pareikštų sa
vo nuomonę linkui bendrovės 
įvairių reikalų. Visi pareiškė 
tik su maža išimčia kuone vie
nodai, būtent, kad bendrovė gy
vuoja gerai, daro puikų biznį 
ir kaskartą įsigyja vis naujų 
koštu m erių.

Nebereikalo užpereitus šešius 
mėnesius bendrovės tutras .pa
sididino sumoj $13,726.78.

Susirinkinpą uždarius išmokė
ta visiems dalininkams priklau
santis dividendai. Kuomet vi
si skirstėsi namo, tai mano

I draugas pakalbino užeiti pas 
vienus bridgeportičius. — Kur
gi taip? paklausiau jo. — 
Nugų sako pas pp. Kačerąus-

Adv. K. P. G ūgis

Brighton Park
Po susirinkimui svečiuose.

kus. v’
Mums besikalbant štai prisi

artina ir p. Kačerauskienė, mat 
ir jos butą susirinkime, ji taip
gi prašo eiti kartu pas juos. 
Kurgi čia žmogus busi toks 
priešingas, sutikau, žinojau, 
kad p. Kačerauskas yra geras 
prityręs paveikslų piešėjas. Ne
tik paveikslų, o ir įvairių iška
bų malevotojas. Kaip kur jau 
man teko pamatyti gražius joi 
rankom pieštus paveikslus 
P. Kačerauskienė prašo mus 
prie pietų. Valgom, šinka, bul
vės, agurkai, žalbarščiai, namie 
darytas suris ir tt., tai rodos 
paprasti valgiai, bet kad labai 
skaniai padaryta, tai žmogus

valgai ir nori. Už taip skaniai 
sutaisytus Valgius garbė pri
klauso p. Kačerauskieni. P. 
Kačerauskas paprašė užeiti ir j 
priekinį kambarį. Aš labai 
tuomi nudžiugau, mat vis man 
rūpėjo pamatyti paveikslų, ir 
tai neapsirikau. P. Kačeraus
kui paveikslų turini paaiškinus, 
aš ir pats galėjau įsivaizduoti 

! kaip viename paveiksle rudens 
vėjas drasko lapus nuo medžių, 
tai ne paveikslas, o gyva, dra
ma, kurią gali sutverti tik p. 
Kačerausko valdomas teptuvas.

Kam-iš biznierių yra reika
linga sainos ant langų, ar šiaip 
iškabos, tai 
Kačerauskas 
geriau ir už 
gu kiti.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pirmadieniu į-iepęs 22, '29 
ii.,'•, "T...

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Fumiture & Fixtures

Rakandai-Itaiaai

tokius darbus p. 
gali padaryti daug 
pigesnę kainą ne- 
Ne Direktorius.

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexų apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant ’ Larvexą — 
apsauga visiems plauja-, 
miems vilnoniams.

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Cannl 1678

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Ileating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

BARGENAS. Tikras Khuvla Oriental kau
ras, 7-5x12 — $300: 6 fim. wlcker setas 
$25: 2 Sin. Jac. Vėl. Parlorio setas $65: 7 
Ant. valgotnamiam rleAuto setas $35: kauras 
9x12 — $8.00 ir aukščiau: eedar skrynios, 
knygom Ačpoa. komodos, lovos, $2; 
nin?H lovos, Kasiniai pečiai $6. 
krėslai $1. Grindžių kampos 
Gauger. Furntture Co., 541-43 
prie St. Lawrence Av. Atdara 
vergą ir Subatų vakarais.

----- o--- —

. Die-
Suparni 

$2; Pianai. 
E. 61 St. 

Utarn., Ket-

Business Chances
Pa r da v i m u i B i z n i a i

KAS NORI pinigų padaryti, tai 
ieškom partnerio pirmos klesos bu- 
černei. Bizniavojam $1,500 savai
tėj. Jei neturi cash, tai priimsim 
partneri su lotu.

Atsišaukit —
Crawford 3258 

ligi 6 vakare, po 6 vak. šaukit 
Albany 6347

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesiu, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

frontams budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

r-------------------------------------------——
Zelvis Building Co. 

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir taisom senus na- 

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

Tel. Prosnect 9856

mus, 
ma

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Rpal Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

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

2231 West

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

Tel. Arinitage 1199

----- o-----
IŠPARDAVIMAS

Perimame inventorių ir turime 
perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. I>ake St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernės bizni. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

----- o-----
PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 

černė, kounteris su re f ri gera toriu, 
ledaunė, darom biznio už $1,600 sa
vaitėj. Parduosiu labai pigiai ar 
mainysiu ant loto, namo ar namo 
kitam mieste, arba ant gero auto
mobilio.

Atsišauki t —<
3000 West 22nd St.

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

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nerv) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

PARDAVIMUI gasolino stotis ant 
Cottage Grove arti Mar<iuette Road. 
Gera vieta bizniui. Parsiduos bar- 
geno kaina. Del platesnių informaci- 

kreipkitės — x
A. N. MASULIS & Co., 
6641 So. VVestern Avė., 

Republic 5550

jų

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 

1 Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
I Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki G 
i D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
I Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimąs 

Gossard Building
Į Room 301

Rush and Ohio Sts.
----- o-----

PARDAVIMUI soft d rinks parlor 
su lunch ruimiu ir restoranu. 475G 
So. Westem Avė. • .

PARDAVIMUI pigiai krautuvė, 
saldainių ir smulkių daiktų yra bu- 
Černės įrengimai, 658 W. 123rd St.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

iš
80 AKERIŲ nukirsto miško žemės, 

geros veisimui bobrų (beavers). Tel. 
Graceland 7773.

Exchange—Mainai
MAINUI arba pardavimui bučernė 

Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu j lotą, automobilių, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — štoras su 
4 flatais — mainysiu i farmą arba 
privati narna — priimsiu lotus kai
po 1-mą j mokėjimą.

. Mainui kampinis naujas muro 
j bungalow, 6 kambariu, 2 karu mū
rinis garažius, mainysiu i lotą, seną 
namą arba gerą automobilių.

F. G. LUCAS 
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 51j)7

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

“BAYER ASPIRIN” Educational
MokyklosBrighton parkiečių finansi

nės įstaigos Mi(PWest Home 
Loan Assocition pusmetinis su
sirinkimas įvyko praeitą nedėl- 
dienį liepos 14 d., Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Prezidentui p. J. 
Lėtukui susirinkimą atidarius 
apie dešimtą vai. ryte ir per' 

’ I skaičius
. priimta 
į rektorių 
tarimus 
rinkimo.

Kadangi nutarimai teisingai 
ir gražioj išaiškinančioj formoj 
užrašyti, tai apie nepriėmimą ir 
minties nesirado. Sekantys, du 
raštininkai arba knygvedžiai 
duoda finansišką apyskaitą kas 
link nudaryto biznio už pusme
tį. Pirmasis kiek smulkiau iš- 
skaitliuoja, o antras lik apž val

YRA SAUGUS
Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso’ išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 6 iki 8 vakarais^

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600

Lyon & Healy Bldg 
Phone VVebster 7188

Apribotas skaičius mokinių 
priimama. >

Mes perkame real estate 
kontraktus

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

VIENAM IŠ
CHICAGOS ŽYMIAU-

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION'1
• Kapitalas $500^000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6V38-6716

ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 
REIKALINGIdienotvarkę, kuri buvo 

vienbalsiai, vienas di- 
F. Sandarga skaitė nu- 
iš praeito metinio susi-

baye
Halsted gatvė yra ne 

profesionalais, bet sykiu ir vi
suomenes darbuotojais turtinga. 
Iš profesionalų tarpo bene svar
biausią visuomeniško darbo naš
tą neša adv. K. P. Gugis. Tiesa, 
gal kai kurie sakyti, kad pa
staruoju laiku p. Gugis visuo
meniškame veikime yra kiek su
tingęs,— rečiau ji girdime sa
kant prakalbas. Tas gal tiesa, 
bet juk ne vien tas rimtas vi
suomenės darbuotoj ils, kuris ga
li ‘‘oracijose” pasižymėti, bet ir 
tas, kuris savo darbu cementuo
ja musų bendrą darbuotę. Pa
žįstu p. Gugį, rodosi, jau 20 me-1 pražuvęs. Beto vienas direkto- i plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tų. Per visų tų laikų jis buvo rių verčiamas tūlų aplinkybių b<>nkU’

LIETUVIAI SELSMONAS 
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

vien

Does not affect 
the Heart

Nežiūrint to kad įplaukos ar
ba išlaidos skaitosi ne tūkstan
čiais, bet desėtkais tūkstančių 
dolerių, knygos balansuojasi, 
reiškia nė vienas centas nėra

Jeigu jus nematot "‘Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.
t

ATOSTOGOS
nuo birže os iki rugpiučio

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais. ' \

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

v Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street, žema kaina, greitam 

Didžiausia pinigams padaryti pro-! pardavimui. Karštu vandeniu Šil- 
ga parduodant artimoj South Sidėje doma, ledaunės, privatiška alėja, 
savastj Po akrą, akro ir ketvir-; Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
tądali akro plotai taip pigiai, kaip uždangos ant langų.

.......................... D j O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

$600 lengvais išmokėjimais.
Pilniausias koperavimas, garsini

mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie j p.
George Elmore.

H. W. ELMORE &
Room 348, 

29 S. LaSalle St.

CO.

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

DIDELIS BARGENAS. Savinin- 
kas išvyksta j Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muęo namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas fomi- 
šių: piano, radio, victrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

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

BY AD CARTER

»

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.

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

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

1726 W. Chlcago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL. Automobiles

IŠMOKIT murininkystės, pliaste- 
riavimo su statybos kontraktoriais. 
Matykit mus, ar dirbdami ar be dar
bo. Illinois Building Trades, 2000 
So. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir didelius 
Taipgi taisau senus. Penhufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
8230 So. Union Avė.

Phone Victorv 274(»

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Renublic 7869

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

•10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbą mieste^ Kedzie 5111.

’20
’27
’28
’20
’25
’2l)
>27
’20

$150 
$295 
$400 
$550 
$150 

Didelis nuleidimas, naujas 
" - $895

$150

Dodgre Coupe 
Chandler Coach 
Pontiac Coupe 
Ebbox ................ .
Dodge Sedan ... 
Ehbcx Sedan * .....__
Oakiand Landeau Sedan ..._............
Ford — Tudor .................  ....
McDERMOTT MOTOK SALES CO 

7136 So. Halsted St. 
Trlanirle 0330

-----o----
VYRAM

Gerų darbu dabar yra:
plovėjai ......... ..... 35 savaitei
mekanikai ........... $40 savaitei

80c. valandai 
70c. valandai 
$80 mėnesiui 

$18 savaitei 
$40 savaitei 

$135 mėnesiui
60c. valandai

Autų 
Autų 
Kalviai ..............
Steam fitteriai 
Top plovėjai .... 
Virėjų padėjėjai 
Inžinieriai .........
Maloriai ...........
Ix?iberiai ...........
Darbui namuose $80 mėn. ir burdas

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.,
• kampas 42 St.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas prie keiksų. Atsišaukite, 10502 
So. Michigan Avė.

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA 
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

• dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijines mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 

(impruvementai įvesti. Aplink dai- 
1 lūs namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

I 1111 pi vi V II1X711 veli npill

! lūs namai ir flatų trobesiai. 
$2,500, verta $3,000. Dalif

Nepaprasta proga
7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi

duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima pigiai nupirkti ir 
greitai ir brangiai parduoti. Del 
daugiau 
kit

ir brangiai parduoti.
informacijų tuojau telfonuo-

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvčtų 

automobilių už nepaprastai žemų 
kainų, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurj iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progų kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sedan

(demonstrator) už 
1928 m. Hupmofc ‘

sedan, 6 cyl..........
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan $495 
1926 “ *
1926 
1926 
1925
1925 m. Cadillac 4 pas. Coupe $375

Daug kitokių biskj pigesnių ka
rų nuo $50 iki $100* — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Jusų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

REIKALINGAS vyras helperio 
(padėjėjo) darbui virtuvėje, 6810 So. 
Western Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
rys rėksams (skudurams) sortuoti. 
Kreipkitės — Peoples Iron & Metai 
Co., 5835 So. Loomis St.

$1250
Hupmobile, 7 pasažirų 

$1250

m. Dodge sedan ...................$245
m. Studebaker Coach .... $450 
m. Hudson Coach ........... $195
m. Buick Brougham ....... $450

Kepėja
Greitiem užsakymam virėja 

savaitei.
Dišių plovėjų
Mangle girls
Veitėrkos ................... $20

nereikia nedėlioj.
ACCURATE EMPLOYMENT.

6311 So. Halsted St., 2 fl.

Beverly 9102, 
Klauskit 

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatai po 4 ruimus. Pardavimo prie
žastis važiuoju j kitą miestą. 7006 
So. Talman Avė. (Imos lubos).

$25 ir valius: PARDAVIMUI TIKRAS
■u* 1 BARGENAS

Dviflatis, jrera vieta. Reikia parduo
ti, kad likviduoti turtą. $1,000 pi
giau, nejfu vertė.

A. PETERSON & CO. 
4503 Milvvaukee Avė.

Tel. Kildare 1286, 
M r. Crawford.

For Rent

$15 savaitei!
$15 savaitei

savaitei

STORAS RENRAI ar pardavimui 
grosernė.

2646 W. 71 St.

RENDAI STORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Westem. Parda
vimui — naujas trobėsis, biznio gat
vėj. Bergenas. Kreipkitės 7131 So. 
Wstern Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl rendos, puikus, 

šviesus, su visais patogumais, 4517 
So. Rockwell St. 2-ros lubos. Tel.
Lafayette 0541.

TIKRAS BARGENAS. Moderniš
kas 2 apartmentų .namas, 6 ir 6 
kambariu, karštu vandeniu Šildomas, 
2 karų garažas, Leavitt St. arti 35th 
St. Kaina $11,500. Telefonuokit sa
vininkui — Dearborn 6718.




