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Ir Rusija ir Kinai 
sakosi nenorį karo

Lietuvos Naujienos
Penktasis Kultūros 

kongresas

Maskvos ir Nankino valdžios praneša 
Jungtinėms Valstybėms, kad jos nema
nančios Kelloggo anti - karo pakto 
laužyti

vvashingtonas, liepos 22. Sovietų karo laivas pa- 
Kinų ir sovietų Rusijos vai- i 

džios, oficialiai atsakydamos į 
valstybės sekretoriaus pasių
stus graudenimus, kad abidvi, 
kaip pasirašiusios Kelloggo an
ti-karo paktą, savo ginčus tai- ninku vakar apleido Pekiną. Jie 
kos keliu išlygintų, ir viena ir iškeliauja į Daireną. Netrukus 
antra pranešė, kad jos nema- iš Tientsino išvyks į Daireną 
nančios Kelloggo pakto laužyti, antra sovietų valdininkų parti-

Kadangi Jungtinės Valstybės ja, viso dvidešimt trys žmonės, 
diplomatinių santykių su sovie-Į Sovietų generalinis konsulas 
tų Rusija neturi, tai Maskvos Darbine, Merinkovas, ir keletas 
atsakymas buvo gautas per kitų sovietų valdininkų, kurie 
Francijos ambasadorių Čiaudo- buvo kinų vyriausybės 
jį. ii, dabar gavo leidimą

-----  . namo.
. _ ' Aštuoni šimtai rusų,

grobė du kinų gar
laiviu

PEKINAS, Kinai, liepos 22.
Septyniolika sovietų valdi-

areštuo
ki! iauti

[Atlantic and Pacific Photo)

Culver City, Cal. — Aviatoriai — po kairei Loren W. Mendell, po dešinei II. B. Reinhart, 
viduryj jųdviejų manadžeris McManus. Aviatoriai išbuvo ore 246 valandas, sumušdami visuso 

rekordus.

Maskva atmete Franci- Rytų Kinų geležinkelio 
jos pasiūlymą tar

pininkauti
MASKVA, liepos 22. — So

vietų valdžia šiandie atmetė 
Francijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Briando pasisiūlymą 
tarpininkauti Rusų-Kinų ginče. 
Sovietai sako, kad Kinai turį 
pirma atsteigti status quo pa
grobto Rytų Kinų geležinkelio, 
tada busią galima kalbėti apie 
derybas. —

buvusiu 
t

tarnau-
sovietųtojų, ir keturi šimtai 

mokytojų geležinkelio zonoj, pa- 
■ sitraukč iš savo vietų ir iške
liauja į Daireną, o iš ten — 
namo.

22.

Sovietų kariuomenė 
šaudo mandžurų 

miestą
TOKIO, Japonija, liepos

i — Iš Darbino praneša, kad so- 
I vietų Rusijos karo laivas pra- 
' eitą šeštadienį paėmė Heilungo 

Kinai vėl siulo sovie- (Amūro) upėje du kinų preky- 
' tams pradėti derybas bos »arlaiviu-

NANKINAS, Kinai, liepos 22. j
— Praneša, kad Kinų užsienio | 
reikalų departamentas pasiuntė 
sovietų Rusijai antrą notą, ku
ria atkartoja Kinų norą pradėti 
taikos derybas dėl 
geležinkelio.

Rytų Kinų

Japonijai nepatinka 
Amerikos maišymos 
į Rusų-Kinu ginčą

Sąjungą 

ministeris
Apeliuos į Tautų
Užsienio reikalų

C. Wu pareiškė, kad jeigu so
vietų Rusija laužysianti Kellog
go anti-karo paktą ryšy su Ry
tų Kinų geležinkeliu, kai Kinai 
apeliuosią i Tautų Sąjungą.

Tokio laikraštis sako, kad į gin
čą galinti kištis tik Japonija, 
kuriai Mandžurija labiausiai 
rupi

Kinai kaltina sovietą 
valdžią dėl konflikto 

Mandžuriioie 
w «z

Manifeste j pasaulio valstybes 
sako bolševikai konspiravę 
sunaikinti Kinų respubliką

rių buvo Rytų Kinų geležinke
lio štabo nariai, Rytų Kinų ge
ležinkelio darbininkų sąjungos 
nariai, sovietų juroš prekybos, 
sovietų Tolimųjų Rytų Petro- 
liaus sindikato ir kitokių sovie
tų prekybinių organizacijų to
limuose rytuose žmonės.

Neramumų versmėms išnai
kinti, vietos mandžurų vyriau
sybė buvo priversta daryti tin- 

1 karnų žingsnių ir minėtas so
vietų organizacijas uždaryti.

Sovietų ultimatumas Kinams 
Kinų atsakymas

ir

Afganistano sosto 
uzurpatoriaus ka
riuomenė sumušta

16 valandų kautynėse su prie
šininkų armijomis, Basa Sa- 
kao prarado apie 600 kareivių

PESHAWAR, Indija, liepos 
22. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad prieš Afganistano so
sto uzurpątorių, Basą Sakao, 
prasidėjo nauja stipri katnpani- 

I ja, kuriai vadovauja Nadir Cha-
Sovietų valdžia, tačiau, neno-inas, buvusio karaliaus Amanul-

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
22. — Tautinė Kinų valdžia iš
leido manifestą, adresuotą vi
soms svetimoms valstybėms, ku
riame dėl kilusio konflikto tarp 
sovietų Rusijos ir Kinijos visa 
kaltė suverčiama Maskva i.
Trumpai suglaudus,' manifeste rejo savo klaidų matyti ir jas'los rėmėjas, 
sakoma- i atitaisyti. To vietoj, ji liepos1 T> v. , . . . ..sdKoma. . . . •’ i Pranešimai sako, kad netoli13 dieną, iškraipius faktus, pa-1 , KT ,.- "---- • •• 1 nuo Chusi tarp Nadir Chano ir

sosto uzurpatoriaus armijų įvy- 
; ko smarkus susikirtimas, kuris 

.. ! traukėsi šešioliką valandų ir ir sovietų Rusijos i .. . _ .. v * v a .j pasibaigė dideliu Basos Sakao 
į jėgų pralaimėjimu. 600 jo ka- 
ireivių krito kautynėse, taipjau 

Antra savo nota sovietų vai- į jo priešu rankas pateko daug

Ti)19 ir 1920 metais naujoji statė Kinams ultimatumą.
Rusijos valdžia kartkartėmis Kinai pasiuntė atsakymą, pa
skelbė savo draugingumą kinų reikšdami vilties, kad kilusieji 
tautai ir valdžiai. Tuos drau- tarp Kinų 
gingumo pareiškimus kinai at- ginį0 klausimai bus taikos ke 
vira širdžia priėmė. 1924 me- ]ju išlyginti, 
tais buvo pasirašyta Kinų-Ru- 
sų sutartis, kurioj, be kita, bu
vo nustatytas Rytų Kinų ’gele- džia situaciJ$ dar labiau supai- ginklų ir amunicijos.

Sovietų valdininkai ap
leidžia Kiny žemę

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
22. — Gen. čang Hsueliang, 
Mandžurijos valdytojas, tele- 
grafu pranešė tautinei Kiny 
valdžiai, kad rusų kareivių bū
rys šaudęs Suifenho, netoli nuo 
Pograničnaja. Kinų kareiviams 
buvę įsakyta nešaudyti atgal. 
Rusai buvę apsiginklavę aštuo- 
niomis sunkiomis armotomis, 
trimis dešimtimis lengvų kanuc- 
lių r nuodingų dujų bombomis.

Puolimo metu ant Suifenho 
skraidę penki rusų karo aero
planai.

^ORH

TOKIO, Japonija, liepos 22.
Iš viso matyt, kad Japonija 

nepalankiai žiuri į Jungtinių 
. Valstybių sekretoriaus Stimso- 
no notas Kinijai ir sovietų Ru
sijai su priminimu, kad abidvi 
jos yra pasirašiusios Kelloggo 
anti-karo paktą ir kad todėl sa
vo ginčą taikos keliu baigtų.

Įtakingiausias Tokio laikraš
tis, Asahi, pareiškia, kad Japo
nija, o n-e kuri kita valstybe, 
esanti labiausiai suinteresuota 
Mandžurija, ir jeigu jau esą 
reikalo tarpininkauti, patarimų 
duoti ar intervenciją daryti Ru- 
sų-Kinų ginče, tai tą turinti da
ryti tik Japonija, o ne kas ki
tas.

Tokio Asahi pabrėžia, kad 
specialiai japonų interesai Man
džurijoj ir Mongolijoj esą taip 
svarbus ir tiesioginiai, jogei Ja
ponijos pozicija čia negalinti 
būt laikoma toje pačioj švie
soj, kaip kad kitų valstybių, 
kurios šaukiančios kinus ir 
sus taikytis tik dėl to, kad 
šaulio taika butų išlaikyta.

r li
pa-

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

Gali būt lietaus ir perkūnijų; 
vėsiau po pietų; vidutiniai mai- 
nąsis vėjai.

.Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 630 ir 890 F.

šiandie saulė teka 5:35, lei
džiasi 8:19. Mėnuo teka 9:52 
vakaro.

7 asmens užmušti trau
kiniui užgavus auto

mobilį
EATON, Ohio, liepos 22. — 

Dayton-Richmond kely, netoli 
nuo čia, vakar pasažierinis 
Pennsylvania traukinys užgavo 
automobilį, kuriuo važiavo sep
tyni asmens. Visi jie buvo už
mušti.

( niojo, paskelbdama, pirma, at-! 
j šaukimą iš Kinų savo diplomą-!

tinių, konsularinių ir prekybi
nių atstovų; antra, atšaukimą

!.sovietų valdininkų iš Rytų Ki- 
Susekimas bolševiku konspira- Į nų geležinkelio administracijos; I

ei jos prieš Kinus
Bet 1927 metais buvo susek

ta visuose Kinuose komunistų 
propaganda, kuriai dirigavo so
vietų ambasada ir sovietų kon
sulatai, slaptai konspiruodami 
prieš Kinų valdžią ir draugiją. 
Del to Kinų valdžia buvo pri
versta atšaukti pripažinimą so
vietų respublikos ir suspenduo
ti įvairias sovietą prekybos or
ganizacijas, idant tuo užbėgtų 
už akių staigiam komunistų su
kilimui Kinuose.
Krata sovietų konsulate Harbi- 

ne ir suėmimas dokumentų
Gegužės 27 dieną komunistų 

lyderiai Mandžurijoje laikė so
vietų konsulate, Darbine, mi
tingą komunistinės trečiojo [ko
munistų] internacionalo propa
gandos reikalais. Kinų vyriau
sybė, padarius kratą konsulabe, 
suėmė dokumentų, parodančių 
slaptus planus prieš Kinijos vie
nybę, organizavimą slaptų gal- 
važindžių bandų Nankine, Man
džurijoj ir kituose svarbiuose 
Kinų centruose, taipjau organi
zavimą slaptos armijos Rytų 
Kinų 
Be to 
kitos 
kurios 
vidujinę kovą Kinuose.

Konspiratoriai buvo sovietų 
įstaigų Kinuose žmonės

Dauguma suimtų konspirato-

žinkelio Mandžurijoj operacijų 
reguliavimas. Nuo to laiko kinai 
elgėsi su sovietų rusais kaip su 
tikrais savo draugais.

trečia, sustabdymą susisiekimo 
geležinkeliu tarp Rusijos ir Ki- 

! nų ir, ketvirta, pašalinimą visų 
i Kinų diplomatinių ir konsulari- 
nių valdininkų iš Rusijos.

geležinkeliui sunaikinti, 
buvo suimta dar {vairios 
bolševikų propagandos, 
siekimas buvo kurstyti

Laimėję šitą kovą, sosto uzur- 
[patoriaus priešai pasirengę žy- 
Įgiuoti j sostinę Kabulą ir Bu
šą Sakao nuversti nuo sosto.

i
Sovietų notos—tuščios frazės 

pasaulio akims dumti
Visas sovietų komunikatas 

yra tik tuščios frazes, kuriomis 
siekiama apdumti pasauliui akis, 
o apie Kinų pasiūlymą tuojau j 
pasiųsti atstovus ginčijamiems 
klausimas taikos keliu išlygin
ti nė neminima.

I

Tai yra pakankamas įrody
mas to, kad sovietų Rusija sa
vo tarptautiniuose santykiavi
muose žino tik išsisukinėti.

Nors Kinai trokšta taikos, jie 
vis tik bus priversti imtis tei
sėtų priemonių savo apsigyni
mui, jeigu sovietų Rusija ban
dys mindžioti Kinijos apsigyni
mo teisę, ir dėl to atsakomybė 
kris ne Kinams, bet sovietų Ru
sams.

Pilotas ir mokinys žuvo 
aeroplanui nukritus
NORTH PLATTE, Neb>, lie- 

pos 22. — Netoli nuo miesto 
aerodromo čia nukrito aeropla
nas, kuriuo skrido pilotas Hen
ry Oldham ir aviacijos moki
nys Mike Ryan. Abudu buvo 
smarkiai sužaloti ir netrukus 
mirė. (

Bucharinas ir šeši 
kiti bolševikų va

dai išvyti
BERLYNAS, liepos 22. — 

Gauta čia telegrama iš Mask
vos praneša, kad vykdomasis 
komunistų internacionalo komi
tetas pašalino Nikalojų Bucha- 
riną, žinomą komunizmo teori- 
ninkų ir komunistų partijos or
gano Pravdos redaktorių, ir še- 
š:s kitus žymius dešiniosios opo
zicijos lyrius.

“Bremen” prašoko
“Mauretanijos” grei

tumo rekordą
Atlanto

per 4
vandenyną, perplaukė 

dienas ir 18 valandų

YORKAS, liepos 22.NEW
| New Yorką šiandie atplaukė 
naujausias Vokiečių pasažieri
nis laivas-milžinas “Bremen,” 
dar pirmą kartą padaręs kelio
nę per vandenyną.

Greitumu, “Bremen” prašoko 
greičiausio iki šiol garlaivio 
“Mauretania” Rekordą, perplau
kęs per Atlantą iš Cherbourgo, 
Franci joj, į New Yorką per 4 
dienas, 18 valandų ir 17 minu
čių. “Mauretanijos” rekordas 
buvo 5 dienos, 2 valandos ir 
34 minutės.

mynystėj stiprintų tautą, di
dintų jos kultūros jėgas.

Toliau sekė prof. žemaičio 
referatas, kurį skaitė p. Ruz
gas.

Po to ėjo diskusijos, kuriose 
dalyvavo prof. Herbačevskis, p. 
Bielinis ir k.

Įdomių minčių pasakė p. 
Herbačevskis. Baigdamas jis 
priėjo išvados, kad tautinei 
kultūrai tarpti reikia laisvės, 
tolerancijos ir žmoniškumo, nes 
prievarta kultūros sukuri) ne
galima, ir juo labiau kad lietu
vio bude yra geras bruožas — 
užsispyrimas, kuris rodo, kad 
lietuvis lengvai nepasiduoda vi
liojamas, b t pats reikalą ap
svarsto.

Antruoju dienotvarkės punk
tu svarstyta visuotinio moky
mo klausimas, kurį referavo p. 
Geniušas. Daviniais įrodyta, 
kad visuotinio mokymo nėra, 
bet kad taip dalykams stovint, 
kaip dabar, jo greit ir ne su
silauksime.

Sekamai Kultūros tarybos 
pirm. prof. Lašas padarė pra
nešimą apie nuveiktus darbus. 
Jų svarbesni yra šie: įsteigta 
suaugusiems šviesti fondas, ku
riam išleista ir taisyklės; suda
ryta knygų leidimo komisija ir 
išleista (kartu su Sp. Fondu) 
knygelė “Ant ko laikosi žemė”; 
Kultūros tarybos iniciatyva su
ruošta 25 m. spaudos atgavimo 
jubiliejus, kurio komitetą su- 

1,000 žmonių žuvo | darė jos iniciatyva sušauktas 
susirinkimas; organizuota liau
dies universitetai, kuriems rū
pintasi lektoriais ir jie ruošta; 
organizuota vakariniai suaugu
siems kursai (kartu su V. Ku
dirkos draugija) ir k.

Sumanymuose prof. Jonynas 
iškėlė spaudos platinimo klausi
mą, kuris perduotas plačiau iš
gvildenti naujai tarybai.

Buvo eilė sveikinimų.
Uždarydamas kongresą, pirm, 

prof. Augustaitis pažymėjo di
delį skirtumą tarp 1926 m. kon
greso ir šių metų; 1926 metais 
buvo pilnutėlis Valstybės teat
ras ir kitą dieną Universiteto 
salė dalyvių, šiemet vos virš 
100 asmenų.

KALNAS. (Lž.). Birželio 
mėn. 30 d. buvo susirinkęs 
penktasis Kultūros kongresas. 
Dalyvavo 85 atstovai ir apie 30 
svečių.

Kultūros tarybos pirmininkui 
pro f. V. Lašui pasiūlius prezi- 
diuman buvo išrinkti trys pir
mininkai — prof. Augustaitis, 
prof. Jonynas ir p. Didžiulis; 
sekretoriatan — p. Kundrotas 
ir p. Mikėnas.

Pirmuoju dienotvarkės punk
tu eina “Lietuvių tautos kultū
ros savarankumo problema”, 
kurią budina referatai prof. Ja
nulaičio ir prof. Žemaičio.

Prof. Janulaitis, turėdamas 
omeny tautų kovas už būvį ir 
savają kultūrą, daro trumpą 
peržvalgą tautų kilnojimosi.

Yra plačiai įsivyravusi nuo
monė, kad aukštesnės kultūros 
tautos asimiliuoja, nutautina 
žemesnės kultūros tautas. Prof. 
Janulaitis faktais įrodo, kad ši 
nuomonė nėra teisinga. Todėl 
ir lietuvių tauta gali išsilaikyti. 
Prof. Janulaitis abejingai žiuri 
į emigraciją. Esą geriau reikia 
rūpintis užimti vietas arčiau 
tėvynės. Esą davinių, kad lie
tuviai gali spaustis ir j vakarus 
ir į rytus. Įsigyvenimas kai-

per žemės drėbė 
jimus Turkijoj

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 22. 
pranešimai iš šiaurinės Anato- 
lijcs sako, kad per pastaruo
sius žemės drebėjimus ir žemių 
nugriuvimus žuvo 1,000 žmonių. 
Dešimt tūkstančių kitų liko be 
pastoges ir be maisto.

Turkų Raudonasis Kryžius 
stengias suteikti pagalbos nu
kentėjusioms, o Konstantinopo
lio spauda dar atsišaukia dėl 
pagalbos i Tartptautinį RatidTT 
na j į Kryžių.

Paskiausi

Rado seną farmerj ir 
jo žmoną nužudytus
BARBOURVILLE, Ky., liepos 

22. — Artemus kaimely, neto
li nuo čia, jų namuose rado nu
žudytus seną farmeri Forema- 
ną, 72 metų amžiaus, ir jo žmo
ną. Manoma, kad juos nužudė 
plėšikai.

Autobusas važinės tarp 
Kauno ir Klaipėdos
KAUNAS. — Teko girdėti, 

kad netrukus iš Kauno auto
busais bus galima važiuoti j 
Palangą pro Smalininkus ir 
Klaipėdą. Kelionė iki Klaipė
dos truksianti apie 8 vai. 
(traukiniu užtrunka 12 vai.).

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 trumpiausj 
laikų.

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
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III.
_________________________ • ■- ________________

Antradienis, Liepos 23,1929

[korespondencijos Kas Dedasi Lietuvoj
Apsnūdęs gyvenimas

Dės Moines, Iowa.
Oi tie čigonai!

Kada čigonai apgauna kokį 
ten neapšviestų ateivį, tai nėra 
nieko stebėtino. Bet šį kartą 
jiems pavyko apšmutyti ap- 
sišviestusį amerikoną.

Keletas dieną atgal, netoli 
nuo čia, pas vieną farmerį at
važiavo trys automobiliai čigo
nų. Farmeris Charles Gloat, 
50 mtų amžiaus žmogus, nieko 
prasto nemanydamas, perdaug 
įsikalbėjo, čigonai bešnekėda
mi pasisakė, kad jie, girdi, turi 
stebuklingo skystimo, su ku
rio pagelba gali padvigubinti 
pinigus, kaip tai: iš vieno du; 
iš penkių dešimtį, etc. Farme
ris nudžiugo ir pasisakė turįs 
$10,000.00, bet labai norėtų tu
rėt $20,000.00.

nitarium. Gavęs pagelbos iš 
musų kaikurių organizacijų ir 
šiaip gerų žmonių, atsisveiki
nau su savo likimo draugais 

i()ak Forest Institution, kurie 
linkėjo pasveikti, 

ant La Šalie stoties 
keletą draugų ir pa
traukimų inspektorių

Farmeris pasirūpino $10,000 
dvidešimkėmis ir padavė čigo
nams. Šie suvyniojo pinigus į 
tam tikrą diržą ir paliepė fer
meriui apsijuosti ir tam tikru 
laiku pakrapint su jų paliktu 
vandeniu. Gi po dviejų dienų 
ras jame $20,000.00.

Farmeris viską išpildė kaip 
buvo prisakyta ir pasibaigus 
tam tikram laikui misi juosia 
diržą, atvynioja, ir žiuri ”lo! 
and behold!” vietoj $20,000.00 
randa gražiai suvyniotų nuo 
mėsos popierių.

Apgautas žmogelis puolėsi 
prie policijos, bet kol kas apga
viko surast nepavyko.

—Z. Liūlius.

Chicago j 
susitikau 
žįstamų,
F. Andryk ir A. Ivanaitį, kurie 

j pakvietė į namus. Mat sveikas 
į būdamas čia dirbau. Namuose 
| pasimačiau su daugiau pažjsta- 
1 mų. P-nai J. M. Urbonai pa- 
• kvietė vakarienei, kur apsilan- 
; kė ir daugiau svečių.

Man sanatorijai apmokėti su- 
aukavo: ponai Urbonai $20, p. 
Jonas Sabas $5, J. Vinevičia

I $2. Sykiu $27. F. Kalvaitis ir 
i Sabas savo mašina nuvežė B. 
i and O. stotin, tiesiai į Manis- 
■ tee, Mich. Kelionėj teko 4 kar- 
I tus persėsti, bet mandagus 
konduktoriai vis pagelbėjo.

Ligoninėj gavau gerą kam
barį ir gerą priežiūrą. Jau ga
vau kėlės suras minerališkas 
vonias. Jau sveikatą jaučiu 
geriau. Tik baimė ima, kad iš-

i laidos čia didelės, o mano tos 
I lėšos taip mažos. Kad gaučiau I ivicvuovmj uvo 
daugiau pagelbos, tikrai P»- vytis), tai ir

Vilkaviškis.—Kaip visur, taip 
ir čia gyvenimas visai apsnū
dęs, ir nenumatoma, kada jis 
atsigeiveliuos, kada daugiau pa
rodys savo aktyvumo. Miestas 
koks buvo prieš 10 20 melų, 
toks ir dabar. Bažnyčia apše- 
pėjus, upele užakus. Kapseliai 
slankioja kaip nesūdytą srėbę. 
Spaustuvėle (“Progresas”) vie
na ir ta pati vos kruta. Pusiau 
periodiškas išeina žydų laikraš
tėlis (įvairiais vardais), bet 
tai žydų, o krikščionių su kata
likais nieko. Minėtas laikraš
tėlis užsiėmęs
(Vilkaviškio) vietos žydų 
lais ir istorija. Tai labai 
tina, ir gražu.

Daugiau Vilkaviškyje
nėtina kerpėms apžėlus bažny
tėlė su seneliu klebonu Dobri- 
la, 'užrukusiu upeliu, iš kurio 
vasaros šiltalaikiu neskanus 
skonis eina. Na, dar autobusų 
stotis su alarmuojančiais žyde
liais, dar tik pradedąs augti 
naujas miesto sodnas, kuris 
laiku užaugęs į milžinišką, gra
žų sodną ir bus didis Vilkaviš
kio papuošalas, beje, dar Nepri
klausomybės paminklas (granito 

r visas Vilkaviškis.

Būt viskas nieko sau, kad tik 
to gyvumo, aktualumo butų 
daugiau.—Akis.
Kad nemanai duoti... 
“bučkio”, tai ne nepra

sidėk
Mariampolė. — Tūla panelė 

(pavarė, kol kas—paslaptis) va
džiojusi gan ilgai su tulu tar
naujančiu ir dar merikontu. Bet 
vis jam nebuvo progos ją pa
bučiuoti. Galų gale atsirado 
proga nuvyko abudu į Kazlų 
Rudą gegužinei) ir ten, gamtos 
prieglobstyje, jis jau ant pie-

velės pilvu pradėjo šliaužti ją 
pabučiuoti. Jai pasipriešinus, 
perpyko ir taip smarkiai tren
ks jai į žandą, kad ji užvirto 
ir kepŠb. Jis pamatęs, kokį 
baisų darbą padarė—mergą už
mušė, pabėgęs tolyn, nusijuo
sęs diržą, po medžio šaka pasi
korė. Ji atsigai vėliavas pamatė 
baisų vaizdą ir pakėlė dar bai
sesnį skandalą. Bet jau viskas 
buvo po laikui.—Medžio šaknis.

Z-u x- -  

SERGANTYS
ŽMONĖS!

Manistee, Mich.

sveikčiau. Tad prašyčiau tau
tiečių dar kiek pagelbėti, o pa
sveikęs aš galėčiau atsiteisti. 
Gal kokios draugijos rastų ga
limybes, nes esant prie paties 
sveikatos šaltinio, baisiai skau
du butų, jei teks išeiti nepajė
gus tos sveikatos pasisemti pa
kankamai.

Mano adresas: Joseph Lapin- 
I skas, Mercy Sanitorium, Room 
104, Manistee, Mich.

Lapinskas Mercy Sanitorium
Daug kas parašo savo įspū

džius iš tolimų kelionių, aš no
riu parašyti apie savo kad ir 
trumpą kelionę ligi Mercy Ša

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.

daugiausiai 
reika- 
pagir-

pam i-

Priduoda naują jėgą 
sumenkusiem organam

Ar jūsų organai yra silpni ir sumenkę? 
Ar jus prastai miegate naktį ir pabundate 
pavargę ir nusikakamavę ryte? Ar esate 
nervingi ir susierzinę? Nuga-Totm greitai 
pataiso tokių padėtį, nes jie sustiprina qr- 
ganus ir jų veikimų ir priduoda naujų jėgų 
nervams ir muskulams. Tuo būdu nevirš
kinimas ir konstipacija yra nugalimos, ink
stų ir pūslės suerzinimas palengvinamas, 
galvos skaudėjimas ir kvaituliai išnyksta ir 
miegas būna poilsingas ir gaivingas.

įrodymų kų NugiV-Tono atlieka dėl žmo
nių su sumenkusiais organais duoda laiškas 
p. W. J. Hopper iš Lumberston, N. C. P-as 
Hoppcr yra 54 metų ir sako: “Aš niekad 
nevartojau vaistų, kurio taip greitai su- 
grųžintų spėkų, kaip Nuga-Tone. Aš juos 
vartojau tik 20 dienų ir jaučiuos taip jau
nas, kaili būdamas 25 m.” Vaistai, kurie 
padaro tokius stebuklus, turi būti imami 
kiekvieno žmogaus, kuris yra menkos svei
katos. Jus galite gauti Nuga-Tono kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, arba jūsų 
vertelga užsakys dėl jus iš urmo vaisty- 
nės.

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

ligos ar silpnumo.

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

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

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689

Specialistai gydyme chroniškų ir naujų U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kyktt pas mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveika..* jums sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

Į pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj 
nuo 10 >ki 1 po pietų.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
to, Odos, Inkstų, 

’uslės. Slapi mosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai bm. gydo

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi
kreipki! šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroo St., Crilly Buildtng. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dol 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 5. Nedfi- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet. 1’anedS- 
liais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos I

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt 85UB

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
• f

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

---- ĮVYKS----

Rugpiucio-August 4,1929
CERNAUSKO DARŽE

i

Visos Chicagos ir kitų miestų lietu
vaitės gražuolės (nevedusios) yrą kvie

čiamos dalyvauti konteste. Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantinį žiedą ir $45 

bei $25 pinigais.

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančią aplikaciją ir 
kartu su savo paveikslu prisiųsti ją 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butų galima padaryti 
“cnt”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu 

konteste. Esu ................... metų amžiaus; ................... pėdų ...........

colių ūgio; sveriu ................... svarų. Gimiau ...................................

(miestas). Užsiėmimas .................................... .....................................

Vardas pavardė .........................................................................................

Adresas .....................................................................................................
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VYRŲ IR MOTERŲ 
SANTYKIAI NETO

LIMOJ ATEITY

■ ...........* "■ ......................— ..........

legitimavimo • procedūra turi 
būti ta pati, kaip ir formali
zuoto) moterystėj.

Tarptautinė lyga vyry lygioms 
teisėms su moterimis iškovoti

5) Tėvų nelegaliai gimusioms 
vaikams susekimui turi būti 
prakitkuojamas kraujo tyrimas, 
kaip teisinis ir legaliais Įrody
mo metodas.

yra pa- 
Hoebert, 

vyrams nuo
6) Motinos turi sulig savo 

išgalių prisidėti nelegaliems 
vaikams išauginti.

7) Nelegalaus vaiko tėva's tu
ri turėti ne tik obligacijas link 
to vaiko, bet taip jau turi tu
rėti ir teisių prie to vaiko.

8) Nelegalus- vaikai privalo 
paaugę paremti savo senus ir 
invalidus tėvus.

9) Pragyvenimo minimumas 
negali būti siaurinamas neišga
lint mokėti alimonijų ar prisi
dėti prie išlaikymo. įstatymas, 
kuriuo vyras gali būti įmeta
mas i kalėjimą už tai, kad ne
išmoka alimonijų, turi būti pa
naikintas. .

Tarptautinė moterų sufražistių 
/ sąjunga A

Moterys tuo tarpu neatsilie
ka, bet toliau pirmyn žengia. 
Šių metų birželio mėn. Įvyko 
Berlyne Tarptautinės moterų 
sufražisčių sąjungos kongre
sas, kuriame dalyvavo atstovės 
iš Vokietijos, Austrijos, Angli
jos, Amerikos, Brazilijos, Urug
vajaus ir daugelio kitų kraštų. 
Be daugelio kitų klausimų nu
tarta veikti į šalių vyriausy
bes, kad išleistų specialius Įsta
tymus dėl moterų darbo fabri
kuose ir kad išleistų kitus įsta
tymus’, kad moterys galėtų iš
auginti vaikus nepriklausomai 
nuo vyrų uždarbio,]r kad lėšos 
vaikams išauginti butų išmoka
mos tik motinoms. Konferenci
joj dalyvavo ir atstovė nuo 
Tarptautinio darbo prie Tautų 
Sąjungos, Margarita Thibert. 
Konferencijos nutarimus ata
kavo socialistų ir komunistų, 
specialiuose mitinguose už kon
ferencijos paneigimą apsaugos 
įstatymu. • • i

NAUJIENOS, Chicago, III 
.. --j--- »« ■!

Priešingoji medalio puse
Greta tokios Austrijos, kur 

jau vyrai pradeda Sufražistiką 
prieš moteris, tebėra tokia Bos
nija, kur gali būti pavyzdžiu, 
kaip nevienodai ir moterų ėman- 
sipacija progresuoja. Bosnija 
randasi tarpe Austrijos, Jugo
slavijos ir Albanijos. Tenai 
moterys tebenešioja kelines, te- 
bedažo savo plaukus ir nagus 
raudonais dažais ir dėvi ant 
galvų juodus numirėlių apsiaus
tus, išrodydamos tikromis ra
ganomis. Be to, joms nevalia 
nudengti veido prieš nieką kitą, 
kaip tik prieš tėvą, vyrą ir bro
lį, ir turi dėvėti visą kūną ap
dengusios, net rankas amžinai 
pirštinėse, kad “nepagimdytų”. 
Jos gyvena garemuose, amžinai 
užsidariusios namie, išlaukinio 
pasaulio joms nėra, ir 99.68% 
tų moterų tebėra analfabetės, 
tai yra nemoka skaityti nei ra
šyti.

Flirto, meilės ten nei žinoti 
nežino, 
uos,

uifri ■ .nu u i ................iw M*** . ................. I. *1 ■

Vyrų Teisių Lygos
Daugelis moterų, ei-

imperato-
Hofburgo

Austrijoj, Vienoj, 
garsėjęs Dr. Sigurd 
kurs laiko ofisą 
moterų ginti ir lange turi Įren
gęs ypatingą parodą, kur gali
ma skaityti ir matyti Įvairus 
dokumentai ir eksponatai iš nu
kentėjusių nuo moterų vyrų 
gyvenimo.

Dr. Hoebert ir jo ofisas yra 
patapęs ne tik Vienos, bet ir 
kitų šalių garsenybė. Jo ofisas 
yra užbarikaduotas prieš gali
mą pogromą iš moterų pusės ir 
turi slaptą išėjimą į gatvę. Jo 
ofiso parodos langas diena iš 
dienos piketuojamas jaunų 
gražių moterų, stenografisčių, 
kurios langą apstoję ir lietsar
giais uždengę trukdo vyrams 
skaityti lange •išstatytas nau
jienas iš 
pasaulio.
damos pro langą, piktai tyčio
jasi. Dažnai pro duris Įsmun
ka į ofisą vienas kitas vyras, 
kalnierių pasistatęs, kad pike- 
tininkės nepažintų ir gavęs li
teratūros apie vyrų teises, 
sprunka pro užpakalines duris.

Dr. Hoebert šaukia šiemet 
pasaulinę konferenciją, kur vie
ni vyrai susirinkę tarsis savo 
teisėms kovoti klausimais. Kon
ferencijai parinkta 
riaus Prano Juozo
rūmai, kurie turi daug išėjimų, 
kad atsitikime, jei moterys' už
pultų, butų vyrams pro kur iš
sprukti.

Dr. Hoebert išdirbo vyrų 
reikalavimus ir suglaudė juos į 
1.0 punktų, pasiryžęs paliaubų 
su moterimis tol nedaryti, kol 
jos nepriims tų visų punktų:

1) Divorsuotos moterys, ga
linčios užsidirbti pragyveni
mą, arba tokios, kurios turi ko
kiui įplaukų, neprivalo g-auti iš 

vyro alimonijų (išlaikymo).
2) Alimonijos galima reika

lauti tik tada; kada apsivedę 
išgyveno trejus metus. Alimo
nijų didumas turi pareiti nuo! 
šeimyninio gyvenimo ilgumo.

3) Šeimyniniam gyvenimui 
taip ar kitaip išsibaigus, buvusi 
žmona nustoja teisės naudotis 
buvusio vyro pavarde.

4) Legališkas terminas vaiko 
gimimui legitimuoti dabar Aus
trijoj yra trys mėnesiai. Tas 
turi būti panaikintas ir vaikų

1(1) Toliau, sako Dr. Hoe
bert, mes kovojame prieš visas 
nedorybes, kurios kilo dėl mo
terų emancipacijos'.

Viena ištokiu faktu Dr. lloe- 
bert pasakoja iš pačios Vienos. 
Vienas pilietis Apfelmuss susir
go ir gulėjo ligoninėj, kada jo 
žmona panorėjo atsiskirti. Tei
sėjas paskyrė bylai svarstyti 
dieną, kada p. Apfelmussui bu
vo daroma operacija. Teisėjas 
nepaklausė bylą atidėti ir di- 
vorsą davė jo žmonai, vyrui 
teisme negalint dalyvauti. Po 
ilgos ligos p. Apfelmuss išgijo 
ir po dviejų metų gavo darbą su 
alga 30 dolerių mėnesiui, iš ku
rių 5 dol. turėjo mokėti kas 
mėnesi už sveikatos apdraudą, 
į pensijų fondą ir socialę kasą., 
kas Vienoj yra priverstina. Už 
kambarį ir pusryčius po 9 do
lerius. Teisėjas dar priteisė 
kas mėnesį mokėti po 13 dole
rių atsiskyrusiai žmonai ali
monijų. Tad pačiam Apfelmus-
išgyventi. Tuo tarpu jo atsis- 
kyrusi žmona dirbo pašto Įstai
goj ir gavo gerą algą. Amerikoj 
yra daug atsitikimų, kur vyrą 
Įmeta i kalėjimą už neišgalėji
mą mokėti divorsuotai žmonai 
alimonijų, kuomet ta žmona iš
teka už kito ir gyvena daug 
geresnėse ekonominėse sąlygo
se, kaip su pirmuoju vyru gy
veno. Visus tokius faktus Dr. 
Hoebert žada iškelti vyrų kon
grese, jei moterys to kongreso laikį turėsiąs pasidaryti civili- 
neišvaikys. zuotų kraštų dienos klausimu.

Kaip išrodys vyrai ir moterys 
ateityje?

Chicagoj neseniai 
fizikos auklėtojų konferen
cija, kur atstovai su
sirūpinę pastebėjo besireiškian
čią tendenciją link vyrų fizinio 
sumenkėjimo iš vienos pusės, ir 
su pasididžiavimu pabrėžė au
gančią moterų tendenciją spor- 
tauti.

btibo

Ateities vyrus jie nupiešė 
kaip silpnus individualus, išsem
tus trukumu mankštos, sėdėji
mu ilgas valandas bedirbant 
blogai ventiliuojamuose ofisų 
kambariuose, kaip išblyškusius, 
anemiškus, sudribusius sutvėri
mus. Iš kitos puses moterims 
jie išpranašavo netolimą ateitį, 
kada jos bus dinamiška kombi
nacija iš Dianos ir Veneros, gre
ta kurių vyrai s'armatingai lai
kysis šešėlyje. P-lė Mabel Lee 
iš Nebraskos universiteto iš- 
pranašavo, kad nevėliau, kaip 
1950 metais moterys jau bus 

pasiekę kimo ir dvasios tobulu
mo ir grožybes, ir tą visa išvys
tys moterų sportas atvirame 
lauke ir ritmiški šokiai... Vy
rams 
savo 
prie 
kino
dos fiziškam tobulinjpruisi lau
ko sporte. Mokslas, kaip svei
kai ir naudingai suvartoti liuos-

Kada vyrui reikia žmo- 
jis nueina j rinką ir nu

siperka pasirinkęs merginą už 
tiek ir tiek pinigų ar purų ru
gių, kviečių ar kitokių produk
tų. Tai yra mahometonų ti
kyba, kurios Koranas (savo rų- 
šies biblija) Įpratino moteris 
būti vyrų vergėmis ir kaip ir 
prakeiktomis. • Jau Turkijoj ir 
net Persijoj ir tokiame lauki
niame Afganistane moterys pra
deda atgauti žmogaus teises, 
bet Europoj dar yra vietų, kaip 
minėtas’ pavyzdys ryškiai paro
do, kur dar toli ligi visuotino 
vyrų ir moterų sulyginimo.

ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienu 
dauninkams.
Veltui-30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.

Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
Gaukit apdraudą pigesne kaina. 
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupe advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
M ETA M S $3 M ET A M S
City of Ctiicajęo
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

1.

2.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

$3

palaikyt 
figūrą, 

negali už-
ginčyti teisingu* 
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

$ W o

lUC% 
ISW*61

Maišalienė

perspėjimai 

perspėjimai 

perspėjimai

ren-

ren-

ren-

Kada maišalienė pagyrų ir parei
škimų būna nuodugniai išlukštenta, 
tai negalima ten surast užginčijimo 
to fakto, jog apkepinimo procesas 
atžymi Lucky Strike, kaipo augštos 
kokybės cigaretę. Apart savo pui
kių tabakų, Lucky Strike naudoja 
tokj išimtiną kaitinimą, kuris pra
šalina nešvarumus ir subrandina jo 
kvapsnį iki pilnam rūkymo pasi
tenkinimui. štai kodėl 20.679Y- dak
tarai, štai kodėl žymūs žmonės iš 
v>sų gyvenimo sričių, skelbia Lucky 
Strike nuopelnus.

dar lieka vilties išvengti 
liūdnos ateities, jei vietoj 
biliardų, kortų, teatrų ir 
jie savo liuoslaikj sunau-

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice nirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
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Patikrintojai ir The American Tobacco Company, 
Auditoriai. Ihcorporated

Adresas ........................................
City of Chica.ąo Landlords 

Association
. 4650-52 So. Ashland Av.

The Lucky Strike Šokit) Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C. 
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Muzikales Komedijos Žvaigžde

Naujas Milžinas Laivas ‘BREMEN’ Atplaukė
Naujas 50,000 tonų okeano milžinas, priklausąs North German 
Lloydui, atplaukė New Yorkan. “Bremen” yra 938 pėdų ilgio, 

Kapitonas 98 pėdų pločio. Jis yra didžiausias ir greičiausias Vokiečių gar- 
Leopold laivis Transatlantinei tarnybai.
Ziegenbein

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”
• V>

It’s toasted
Nepoškozuji krk—Nenuti ku kašli.

© 1M9, The American Tobacco Co.j Manuiacturers

JUST KIDS-The Morning Plunge. By Ad Carter 
------------------- ,

“Bremen”, kuris yra kūrenamas • aliejum, ga
bena patogiai 2,200 pasažierių ir 950 tarnautojų.

Reguliarė jo kelionių ypatybė bus ta, kad ae
roplanas paims iš jo gabenamą paštą, kai jis ra
sis dar 500 mylių tolumoj nuo atplaukiamo uos
to, ir ačiū tam pašto siuntiniai pasieks krantą 
visa diena anksčiau, negu laivas. Tatai galima 
padaryti dėka vėliausių laikų priemonėms, kurių 
pagalba aeroplanas išmetama i orą į pusantros 
sekundos greitumu 60 myku valandoj. Aeropla
nui yra paruošta specialė platforma ant laivo.

“Bremen” grįš Europon iš New Yorko liepos 
27-tą dieną.
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POINCARĖ LAIMĖJIMAS.

miesčiuose, kuomet miesteliuose jie tik laiko savo rezi
dencijas. Nuo 1880 m. todėl Amerikos cenzuso (gyvento
jų surašinėjimo) biuras ėmė skaityt, kiek yra žmonių 
miestuose, turinčiuose po 2,500 gyventojų arba daugiau, 
ir štai ką jisai surado.

1880 m. gyventojai miestų, kuriuose yra ne mažiau 
kaip 2,500 žmonių, sudarė 28.6 nuošimčius visų krašto 
gyventojų; 1890 m. — 35.4 nuoš.; 1900 m. — 40 nuoš.; 
1910 m. — 45.8 nuoš.; 1920 m. — 51.4 nuoš.

Vadinasi, jau 1920 m. dauguma Amerikos žmonių 
buvo miestų gyventojai. Miestas paėmė viršų ant sod
žiaus, ir nėra jokio pagrindo manyti, kad evoliucija at
eityje eis priešingon pusėn. Tas faktas, kad Amerikos 
ūkininkai tolyn vis labiau skundžiasi savo padėtim, rodo, 
jogei sodžiaus nykimas šiandie progresuoja dar spar
čiau, negu praeityje. \

Čia mes paduodame tik faktus. Norint, iš jų galima 
padaryti daug įvairių išvadų.

tuvos darbininkai. Tai atsiekti 
mes galėsime tik jūsų padeda
mi, tik ir jums jsitraukus i tą 
darbų. Mes nebe pirmąjį kartą 
kalbiname jus, draugai, spaus-

Trumpa Pasaulio
AUSTRIJA. — Nauja valdžia, 

susiformavusi po kelių savaičių 
derybų, pradėjo parlamentari
nę darbuotę gegužes 7 d. su 
kancleriu Streeruvitz pryšaky, 
kurs patiekė labai atsargią pro
gramų. Socialistai pasiryžę, 
vyriausybę smarkiai kritikuoti 
dęl fašistinių organizacijų 
“Heimwehr” kentimo, kurie su-

dintu žodžiu ir esame tikri, kad 
“Darbo Balsas“, jūsų palaiko
mas, uoliai skaitomas ir plati
namas, greitai virs tuo, kuo jis 
buvo vokiečių okupacijos me
tais.“

Įvykių Apžvalga
JUGOSLAVIJA. — Paplitę 

gandai, kad karalius Aleksand
ra su savo generolu Zivkovičiu 
praplatins savo diktatūrą, pa
keisdami konstituciją, nuneigti 
paties generolo, kurs pareiškė, 
kad konstitucijos keisti nežada
ma.

Nuolat tačiau žiauresnės dik
tatūros priemonės daromos

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipacijų ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Francijos valdžios partijos labai džiaugiasi, kad val
džios pasiūlymas ratifikuoti skolų mokėjimo sutartis, pa
darytas su Amerika ir Anglija, gavo daugumą balsų at
stovų rūmuose. Bet tą daugumą sudarė tik 8 balsai. Poin- 
carė laimėjo tik dėl to, kad apie penkiolika radikalų at
stovų balsavo už valdžią, o ne su savo partija.

Už skolų mokėjimo sutarčių ratifikavimą dauguma 
balsuos veikiausia ir senate. Tuo budu valdžios sumany
mas bus priimtas. Bet ginčai parlamente parodė, kad da
bartinė Francijos vyriausybė laikosi, kaip ant vištos ko-1 pravedė 56 atstovus 
jos. Kai skolų klausimas bus sutvarkytas, tai ji vargiai | buvusiųjų 52)._ Beveik tiek-pat 
begalės ilgai gyvuoti.

Apžvalga
SUOMIJOS RINKIMAI.

Neseniai įvykusieji rinkimai į 
Suomijos seimą beveik nepakei
tė seimo sąstato. Daugiausia 
pelnė ūkininkų partija, kuri 

(vietoje

ŠAUDIMAI MANDŽURIJOS PASIENY.

1

Mandžurijos gubernatorius, gen. Čang Hsueh-liang, 
telegrafu pranešė tautinei vyriausybei Nankine, kad ru
sų kareiviai šaudė į miestelį Suifenho, kuris guli prie ry
tinės Mandžurijos sienos, netoli Pograničnaja.

Japonų telegrafo agentūros korespondentas Char- 
bine (Harbine) praneša spaudai, kad rusų karo laivas 
suėmė du kinų garlaiviu Amūro upėje. Skelbiama taip 
pat, kad rusų aeroplanai skraidą ties Mandžurijos pasie
niu ir tų vietų gyventojai panikoje bėgą į Charbiną, Man
džurijos gilumom

Kartu yra pranešimų apie kinų šaudymą i rusų aero
planus ir apie kitokius kariškus kinų žinksnius prieš so
vietus.

Matyt, esama tiek rusų, tiek kinų pusėje tam tikrų 
elementų, kurie būtinai nori išprovokuoti karą tarpe tų 
dviejų valstybių, ir centralinės jų valdžios gal nesugebėt 
juos suvaldyt. Prie to dar prisideda įvairus pašaliniai 
gaivalai (sakysime, rusų “baltagvardiečiai”, gyvenantys 
Mandžurijoje), kurie trokšta atkeršyti Maskvai ir sten
giasi įtraukti ją į keblumus.

Jei Rusija butų Tautų Sąjungos narys, tai valsty
bėms, kurios nori apsaugoti taiką, butų nesunku surasti 
būdą * besiginčijančias puses sutaikyti. Galėtų ir patys 
sovietai priversti kinus eiti prie taikaus išsprendimo tų 
klausimų, kurie kilo sąryšyje su geležinkelio užgrobimu 
Mandžurijoje. O dabar nežinia, kaip viskas pasibaigs. 
Izoliuodami save nuo viso pasaulio, bolševikai atsidūrė 
tokioje padėtyje, kad į karą jie gali įsivelti, ir patys to 
nenorėdami.

Į prakišo vienybės partija, kuriai 
[teko 31 atstovas (vietoje 34). 
Vieno atstovo neteko socialde
mokratai, gavusieji 59 vietas 
(vietoje 60), švedų liaudies 
partija (32 vietoje 24) ir libe
ralų partija (9 vietoje 10). 
Komunistai pravedė 21 (vieto
je 20).

Socialdemokratai pasiliko sti
priausia partija. Maskvos pas
tangomis ji buvo suskaldyta, ir 
atskilusioji nuo jos komunistų 
partija vienu laiku turėjo sei
me 27 atstovus, kuomet social
demokratai buvo palikę tik su 
53 atstovais. Bet Suomijos ko
munistai nėra tokie fanatikai, 
kaip kitų šalių maskvinės da
vatkos. Kai Suomijos valdžia 
buvo sudaryta iš socialdemokra
tų, tai komunistai ją rėmė.

DAR VIENĄ “IŠŠLAVĖ“.

Buvęs komunistų laikraščio 
“Arbeiterzeitung“ redaktorius 
ir dabartinis Saarbruecken ap
skričio komiteto narys, Ernst 
Becker, tapo išmestas iš Vokie
tijos komunistų partijos už Sta
lino politikos kritikavimą.

“DARBO BALSO“ PRANEŠI
MAS LIETUVOS DARBI

NINKAMS.

MIESTO IR SODŽIAUS GYVENTOJAI AMERIKOJE.

Visose šalyse, kur vystosi pramonė, miestų gyvento
jų skaičius auga daug sparčiau, negu sodžiaus gyvento
jų. Seniausioje pramonės šalyje, Anglijoje, yra, galima 
sakyt, net visai išnykusi ūkininkų klasė, — tuo tarpu 
kad atsilikusiuose kraštuose (pav. Rusijoje, Lietuvoje ir 
k.) ūkininkai dar tebesudaro svarbiausiąjį visuomenės 
sluoksnį.

Kaip Anglijos pavyzdys rodo, šių dienų visuomenė 
be ūkininkų gali apsieiti. Bet be miestų ir miestų gyven
tojų — ne.

Amerikoje taip pat miestai vis labiau persveria so
džių. Pirmaisiais nepriklausomybės metais Jungtinių 
Valstijų gyventojai buvo daugiausia sodiečiai. 1790 m., 
darant pirmąjį gyventojų surašymą, tik 3.3 nuošimčiai 
žmonių gyveno miestuose, turinčiuose po 8,000 gyvento
jų. 1800 metais tas nuošimtis pakilo iki 4. 1810 jisai pa
siekė 4.9. 1830 jisai buvo 6.7. Toliaus kas dešimtmetis ji
sai keitėsi šitaip: 1840 m. — 8.5; 1850 m. — 12.5; 1860 
m. — 16.1; 1870 m. — 20.9; 1880 m. — 22.7; 1890 m. — 
29; 1900 m. — 32.9; 1910 m. — 38.7; 1920 m. — 43.8.

Šios skaitlinės aiškiai rodo, kad miestų gyventojai 
sudaro vis didesnę ir didesnę gyventojų dalį. Kai 1930 
m. bus padarytas naujas žmonių surašymas, tai miestų 
gyventojai jau gal bus pasiekę daugiau kaip 50 nuošim
čių visų žmonių šiame krašte. Tečiaus faktinai jau ir da
bar daugiau kaip puse Amerikos žmonių gyvena mies
tuose.

Aukščiaus paduotieji nuošimčiai tikrumoje neapima 
visų miestų gyventojų, nes į juos įeina tiktai tie žmonės, 
kurie gyvena miestuose, turinčiuose po aštuonis tūkstan
čius gyventojų arba daugiau. Yra tečiaus ir daug ma
žesnių miestelių, kurių gyventojai yra miesčionys, o ne 
sodiečiai, nes jie verčiasi prekyba arba pramone, o ne že
mės ukiu, ir daugelis jų net turi savo užsiėmimus did-

Tik-kų pradėjęs eiti Kaune 
“Darbo Balsas“ įdėjo pirmam 
savo numeryje šitokį pareiški
mą:

“1917 metų rudenį, kai mu
sų kraštas jau du ištisu metu 
buvo žiauriai valdomas vokiečių 
okupantų, pradėjo eiti Vilniuje 
“Darbo Balsas“. Vokiečių ka
riškoji vadovybė Lietuvoje ne
norėjo pripažinti jokių politinių 
partijų, leisti bet koki politinį 
veikimų, ir “Darbo Balso“ tuo
met pasirodymas buvo viena 
pirmųjų musų nepriklausomojo 
gyvenimo kregždžių.

“Sunku įsivaizduoti sąlygas, 
kuriose musų laikraščiui teko 
tuomet verstis. Budri ir žiauri 
cenzūra su įtarimu knibinėjo 
kiekvieną laikrašty keliamą 
klausimų ir nemielaširdingai 
braukė. Vokiečių okupantų pa
lankumo galėjo anais laikais 
įgyti tik toks leidinys, kuris rė
mė jų siekimus Lietuvos atve
ju, o tie jų siekimai buvo — 
padaryti Lietuvą Vokietijos ko
lonija.

“Mes nenusilenkėm okupan
tams. “Darbo Balsas“, nežiūrint 
varžymų ir stabdymų, drąsiai 
iškėlė nepriklausomos demokra
tinės Lietuvos obalsį, nenusi
leisdamas įspėdavo musų liau
dį prieš vokiečių bandymus su
rišti Lietuvą konvencijomis su 
Vokietija ir nenuilstaipai > žadi
no Lietuvos darbo žmones gin
ti savo reikalus visais frontais, 
kiek tik sąlygos leido.

“Lietuvos liaudis įvertino 
“Darbo Balso“ atsidavimų jos 
ir musų krašto ateities reika
lams, ir musų laikraštis buvo

tuomet labiausia išsiplatinęs ir 
| laukiamas svečias kiekvienoj 
darbininko ir vargingo ūkinin
ko grįčioj. “Darbo Balsas“ iš
tikimai atlaikė jo užimtąją po
ziciją daugiau kaip ištisus me
tus ir sustojo ėjęs tik naujai 
bolševikų okupacijai Vilnių už
ėmus.

“Nuo to laiko prabėgo greit 
vienuolika metų. Per tą laikų 
daug’ kas pas mus pasikeitė. 
Bet nepasikeitė Lietuvos darbo 
žmonės su jų vargais ir sieki
mais, su jų pastangomis pasiek
ti geresnės buities Lietuvos 
darbininkų klasei ir visam mu
sų kraštui. Pasikeitė gal tik 
tuo, kad pasidarė labiau susi
pratę, per pragyventus dešimts 
metų turėjo progos suburti sa
vo jėgas į stiprias klasines or
ganizacijas ir įsilieti į politinį 
musų krašto gyvenimą lygiomis 
su kitomis visuomenės grupė
mis. xKitaip sakant, gavo dar 
kartų progos išbandyti savo jė
gas.

“Nepasikeitė ir Lietuvos dar
bo žmonių siekimai. Pakeldama 
sunkiausius jai laikus, Lietu
vos liaudis kartais veiklesnė, 
kartais iš prievartos, bet laiki
nai, aptilusi, visuomet ištikimai 
laikėsi vienos vėliavos ir žiurė
jo ateitin ta kryptim, kurią žy
mėdavo tiesiomis gairėmis jos 
idėjinė vadovybė.

“Juo mažiau jai pagrindo iš
krypti is( savojo kelio dabar. 
Pokariniai laikai visam pasauly 
pasižymėjo ryškiu ir sparčiu 
darbo demokratijos įsigalėjimu. 
Tik labai laikinai darbininkų 
klasė Europos Vakaruose pasi
traukdavo žingsnį atgal, reak
cijos spaudžiama. Bet patys pa
starieji laikai vėl davė mums 
keletą pavyzdžių nepaprasto 
darbo žmonių laimėjimo. Vo
kietijos vyriausybėje socialde
mokratai yra šiandien spren
džiamieji savo krašto šeiminin
kai.

“Valdžios priešaky atsistojo 
ir Danų socialdemokratija. Ne
paprastas darbo partijos laimė
jimas Anglijoj dar kartą paro
dė, kad Didžiosios Britanijos 
proletariatas sėkmingai eina 
prie to, kad jau artimoj ateity 
pasidarytų pilnas savojo krašto 
šeimininkas.

“Darbo žmonių šeima visam 
pasauly savo veikimo pagrindan 
padėjo kilnų ir nuosakiai vyk
domą obalsį: visų šalių darbi
ninkai eikite išvieno. Lietuvos 
darbininkai yra tos šeimos ma
ža, bet irgi kietai susirišusi da
lelė, kuri žino, kad pasaulinės 
darbo demokratijos laimėjimas 
yra kartu ir jos laimėjimas. Ir 
todėl mums negali parauti vil
ties laikini stabtelėjimai, laikini 
sunkumai.

'“Su viltim eina į jus, musų 
skaitytojai, jau Kaune vėl pra
dėjęs eiti “Darbo Balsas“. Kiek 
sugebėdamas “Darbo Balsas“ 
teiks jums žinių apie darbinin
kų padėtį Lietuvoje ir užsie
niuose, kels ir aiškins klausi
mus, svarbius jūsų buičiai pa
gerinti, pasistengs duoti jums 
sveiko skaitymo, kad galėtumėt 
bfręstj isavo1 reikąlų supratime, 
augti kultūriniai, sąmonėti kai
po savojo krašto piliečiai.

“Lietuvos darbo žmones! Mu
sų tikslas yra padaryti “Dar
bo Balsų“ jūsų laikraščiu, šal
tiniu proletarinės minties, vė
liava, apie kurių spiestųsi Lie-

daro pavojingą privatinę armiją 
valstybės viduj. “Arbeiter Zei- 
tung“ valdžią vadina “fašizmo 
liokajais“.

Gegužės 12 d. tačiau įvyko 
nematytos procesijos, apie 16 
uniformuotų socialistų paradų, 
vienos uniformuotos fašistinės 
Heimwehro procesijos, trys kri
kščionių socialistų parados, arba 
dešiniojo sparno, minios šalinin
kų civiliuose rūbuose. 50,000 
privačių socialistų uniformuotos 
armijos paradavo protestuodami 
prieš “Heimwehro“ “pavietrę“, 
ir 2000 durtuvais ginkluotų 
heimwehriečių maršavo kariš
koj formoj gatvėmis. Tik 10,- 
000 policijos galėjo apsaugoti 
nuo naminio karo.

Didelio nesusipratimo tarpe 
socialistų ir dabartinės valdžios 
galvos yra karo ministeris Vau- 
goin. Austrijoj buvo įvesta sis
tema, kur kareiviai patys galėjo 
išsirinkti savo tarybas ir daly
vauti balsavimuose ir būti iš
rinktais. Dabar Vaugoinas tas 
teises suvaržė, ir stengias pa
pildyti naujokais, kurie turi re
komendacijas iš savo klebonų, 
ir sudaryti reakcionierišką ar
miją.

ISPANIJA. — Karo teismas 
prieš karininkus sukilėlius, ku
rie išlaikė 24 vai. sukilimą prieš 
diktatūrą, ir paskui ramiai pasi
davė karaliaus paliepimui, ve
damas generolų tribunolo. Ka
ralius visiškai palinko diktato
riaus Primo de Rivera pusėn, 
ir bendrai slegia nerimuolius 
prieš diktatūrų. Universitetai, 
kurie buvo buvo uždaryti po to, 
kai studentų sukilime tapo už
mušta 10 žmonių, dabar dau
gumoj atidaryti, bet diktato
rius paėmė studentus kaip ir 
profesorius “sudisciplinuoti“.

BULGARIJA. — Ta šalis ge
gužės pradžioj' turėjo 6 dienų 
iškilmes sąryšy su 1) 1000 me
tų sukatuvėmis nuo pirmojo 
Bulgarų karaliaus Simono did
žiojo, 2) 50 metų po numetimo 
Turkijos jungo San Stefano su
tartim, ir 3) 10 metų nuo už- 
sėdimo ant sosto dabartinio 
“mužikų karaliaus“ seno kava
lieriaus Boriso, po atsisakymo 
nuo sosto caro Fcrdinand.

RUMUNIJA. —Gegužės mėn. 
Rumunija ir gi turėjo milžiniš
kas šventes, sukaktuves didžio
sios Rumunijos įsteigimo 10 
metų atgal. Karalių šeima, 
valdžios atstovai ir valstiečiai 
sykiu šventė, rengiant įvairias 
ceremonijas. Alba Julia, kur 
nesenai prieš Bratiano diktatū
ros nuvertimų buvo susirinkęs 
valstiečių 200,000 kongresas, 
dabar vėl 200,000 valstiečių su
sirinko, bet jau su kitokiu tiks
lu. Pirma čia jie rinkdavosi 
protestuoti prieš diktatūros 
priespaudą ir skurdų, dabar — 
išreikšti savo ištikimybę liau
dies vyriausybei ir savo vadui 
dabartiniam premjerui Juliu 
Maniu.

Dar labai daug reikia daryti, 
kol bus galima atstatyti kraštų 
po Bratianu diktatūros prida
rytų žaizdų. Tačiau naujoji 
valdžia padarė stebuklus, ir iš 
buvusios tamsiausios ir nera
miausios, per gerą pusmetį Ru
munija patapo viena iš taikiau
sių ir darbščiausių Europos ša
lių. Ką reiškia, kada liaudis 
pati gali savo laimę kurti.

prieš diktatūros opoziciją. Su
areštuoti kroatų Nepriklauso
mos Demokratos partijos vadai 
ir užmuštojo kroatų vado Ste
pono Radičiaus draugai. Vie
nas kroatų veikėjas Dr. Vladka 
Matček suareštuotas tik dėl to, 
kad jis davė interviju Amerikos 
žurnalistui apie Jugoslavijos vi
daus padėtį. Cenzūros žvėriš
kumas taip įsigalėjo, kad nieko 
nebežinoma, kas ištikro ten de
dasi. žmogžudis Račič, kurs 
parlamente nušovė Radičų ir 
dar kelis kroatų vadus, nuteis
tas 60 metų kalėjimo, bet ter- 
m.’nas tapo sutrumpintas ligi 
20 metų.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lofl, Incorporated ►
MES rekomenduojam šį Loft, Ine. sta- 

ko pirkimą marketo kaina, padėta 
New Yorko Stock Exchange. Jus galit pirk
ti šį staką per savo brokerį arba per ban
ką ar per savo ofisą. Mes skaitom tą sta
ką kaip vieną geriausių investmentų.

Loft, Ine. yra viena žymiausių kombinuo- 
čių saldainių pramonėj. Kompanija užsi
ima dirbimu, pirkimu, pardavimu ir eks
portavimu saldainių, saldumynų, cukraus, 
sirupų ir kitų dalykų ir reikmenų. Loft, 
Ine. operuoja didžiulį gamybos plentą Long 
Island City.

Sulyg balanso sąmatomis Gruodžio 31 d., 
1928, šios korporacijos turtas viršija de
šimti milionų dolerių. Apskaičiuojama, 
kad sekančių metų grynas pelnas sieks 
daug-maž tris milionus dolerių.

Loft, Ine. platina biznį dabar naujiem ve
dėjam vadovaujant. Loft operuoja virš pen
kių dešimčių krautuvių, ir dabar vedama 
derybos tikslu nupirkti chain-restaurantus 
ir atidaryti naujas krautuves visoj šaly.

x Nepraleiskit šios progos. Veikite tuojau. 
Jūsų brokeris arba bankierius išaiškins 
jum tvirtumą šio stako. Jeigu neturit bro
kerio arba bankieriaus, tai pašaukit, para
šykit arba telegrafuokit—

Henry Green & Co.
25 Broad Street, New York

Tel.: Hanover 6677

.......■ ■<--
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Tarp Ghicagos
“Naujienų” gražuo

liu kontestas

L liepiu
“Naujienų” piknikas 

artinasi
Neužilgo Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai vėl turės progos 
smagiai pasilinksminti —■ tai 
“Naujienų” piknike, kuris įvyks 
rugpiučio-August 4 d. Cher- 
nausko darže.

'lai bus paskutinis milžiniš
kas šiemet Chicago j piknikas, 
kur tiek daug lietuvių susiren
ka. Jeigu kas iki šiol neturėjo 
progos susieiti savo seną draugą, 
kostumerį, giminę, tai šiame 
piknike galės tatai padaryti.

Svarbiausia programo dalis 
“Naujienų” piknike bus gra- 
žuolių-lietu vaičių kontestas. 
Rinkti iš visų gražių lietuvaičių 
vieną gražiausią galės visi tie, 
kurie dalyvaus piknike.

Kiek teko patirti, šiuo kon- 
testu susidomėjo daug lietuvai
čių gražuolių ir jau nemažai 
ko n testo komitetas gavo jų pa
veikslų. Tuoj jų paveikslai ir 
trumpi kontestančių aprašymai 
pasirodys “Naujienose”. Tėmy- 
kit.—V. Rep.

chorai, nors be vadovų ir be 
mokytojų, dainavo pusėtinai 
gerai. Saulei nusileidus visi 
susėdo į mašinas ir išvažiavo 
namo. — Reporteris S.

SPORTAS
RYTOJ BOKSUOSIS MAX 

SCHMELLING

Chicago Stadiume (1800 W. 
Madison St.) rytoj boksuosis 
pagarsėjęs vokiečių kušmtinin- 
kas Max Schmelling. Jo opo
nentas bus Germany Heller. 
Bus taip pat kelios kitos poros 
gerų boksininkų.

JONAS BAKAITIS

Panelė Albina Gricaitė

Roseland
Golden stariečiai nugalėjo

Hammond Sportsmens

Nedėlioję, liejKis 21 d., Golden 
stariečiai, lydimi didelio būrio 
busterių, važiavo į Hammond 
lošti beisbolo. Apie pirmą valan
dą po pietų prie Strumil Hali, 
kur randdsi Golden Star kliub- 
vietė, prisirinko didelis būrys, 
stariečių busterių su automobi
liais, kad beisbolo lošėjus, ir no
rinčius važiuoti, o neturinčius 
automobilių, nuvežus Hammon- 
dan, Ind., kur buvo beisbolo lo
šimas.

Golden Star jaukto manadže- 
riui P. Sadulai viską sutvar
kius, beisbolo lošėjus susodinus 
į automobilius apie antrą va
landą po pietų pasileidom va
žiuoti linkui Hammondo. Buste
rių nors didelis būrys važiavo, 
bet visų ūpas buvo prastas, lie
ku rie, nors patylom jau buvo 
pradėję kaltinti P. Sadulą, kam 
jisai padarė sutartį su tokiu 
jauktu, kurio nėra galimybes 
nugalėti.

Dar ant laimės ar nelaimės 
nesiranda 2 gerų beisbolo lošė
ju. Mat, Hammond Sportmens 
jauktas yra laimėjęs šiemet 
čempionatą ir yra skaitomas ge
riausiu jauktu Hammond apie- 
linkei.

Lošis prasidėjo apie 4 valan
dą. Publikos pažiūrėti lošio pri
sirinko didelis būrys. Golden 
stariečių beisbolo lošėjai visi ge
rame upe, matydami, kad už
pakalyje jų, randasi didelis bū
rys busterių, kurie, jei nieku 
kitu, tai nors geru žodžiu už 
juos užtars. Antrame apsimai- 
nyme Stariečiai užduoda Sports- 
menam mirtiną smūgį — pada
rydami 3 apibėgimus. Lošis ei
na gražiai; be ginčų, be sukty
bių. t mpire teisingai tvarko lo
ši. Aštuntam apsimainyme H. 
Sportsmens buvo susilyginę su 
Stariečiais 6 ir 6. Devintam ap
simainyme Stariečiai padaro dar 
vieną apibėgimą ir lieka laimė
tojais lošio.

Lošimo eiga buvo tokia:
Golden Star 031 001 011—7 
H. Sportsmens 001 000 230—6

“Naujienų” piknikas čia pat.
I Todėl laikas jau susipažinti su 
gražuolėmis kontestantėmis.

Pradedame nuo panelės Albi
nos Gricaitės. Ji gyvena Bridge- 
porte. Į Chicagą atvyko iš John-

I ston City, 111. Tas miestukas 
i yra jos gimimo vieta.

P-lė Gricaitė yra šauni m-er- 
gina, ir ji tikisi, kad jai teks 

Į deimantinis žiedas.
Prie progos norime paragin

ti gražuoles, kurios planuoja 
dalyvauti konteste, kaip galima 
greičiau išpildyti aplikaciją ir 
kartu su savo paveikslu prisių- 

i sti pikniko komisijai.

Reporterio pastabos 
apie biznierių 

pikniką
1 Lockport Highlands, liepos 

i 21 d. buvo biznierių piknikas. 
| Biznierių suvažiavo nemažai ir 
i neperdaug. Diena buvo graži, 
vieta dar gražesnė. Visi, kurie 

; norėjo linksminosi, žaidė ir tu- 
I rėjo good time.

Toks tai buvo biznierių pik- 
' uikas, trumpai pasakius, bet 
' dar reikia pasakyti šis-tas dau
giau.

Tai buvo pirmutinis Vaizbos 
Buto piknikas ir suvažiavusieji 
biznieriai ne visi kits kita pa- 

i žino. Ir čia buvo daugiausia 
! Buto nariai, o kiek dar yra 
I biznierių, kurie visai mums ne
pažįstami. Sekamas piknikas, 
jeigu bus rengiamas kitais me
tais, manau sutrauks dar dau
giau biznierių ir prasidės dar 
platesnės pažintis.

Biznieiis Jonas Zolp, šiame 
į piknike buvo kaip ir vadas: jis 
rengė įvairės lenktynes ir dali
no dovanas. Lenktiniavo bėgi
me įvairaus amžiaus asmenys, 
tai palaidi, tai maišuose; o kiti 
žiurėjo ir juokės. Labai gy
vas ir viliojantis programas ėjo 
po medžiu, kur stovėjo bačka 
ir geras, gintarinis nyrbyris te
kėjo. Šis dalykas buvo vienas 

I iš geriausių programo punktų 
į dėl daugelio svečių ir girdėjau, 
kaip karštai dėkavojo visi už 

' tokį d uos n urną.
Vakarop prasidėjo dainos: 

dainavo kvartetai, sikstetai ir

_______ Oratoriai_____ __
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.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicayo, III.
Tel. Victory 1115

■O

o

DR. HENRY
DENTISTAS

Lietuviai 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--------

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--------

Įvairus Gydytojai

Antradienio vakare, liepos 23 
dieną, Golden stariečiai los beis
bolą su Chicago Giants juodukų 
jauktu. Lošimas bus prie 95th 
St. ir- Michigan Avė. Lošimas 
prasidės 6:30 vakare.

— Busteris.

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

i Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir

I nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nčtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 3:30 valandą, 
1929 m., sulaukės 75 metų am
žiaus, gimęs Jurbarko parapi
joj, Jurbanko mieste. Paliko di
deliame nubudime 3 dukteris— 
Rozalija Vitkienę, Marijoną 
Ramoniene ir Antaniną Maciu- 
kevičiene ir 3 žentus — Augus
tinas, Antanas ir Antanas ir 7 
anūkai ir giminės, Lietuvoj mo
teli Moniką ir 2 dukteris — 
Oną ir Jozefą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 9226 Ellis Avė., 
Burnside, U.

Laidotuvės įvyks liepos 25 
dieną, 9 A. M. iš namų i Šv. 
Jokimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Bakaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentai ir 
Giminės,

laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

MATEUŠAS RAČKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

netikėta mirtimi, prapuolęs bu
vo per du mėnesiu. Kūnas at
rastas vandeny, liepos 19 d., 
1929 m., sulaukęs 57 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Raseinių 
ap., Krakių valse., Rukai kai
mas. Paliko dideliame nubudi
me 2 pusbroliu — Juozapą ir 
Franciškų Sinautskus, giminai
te Kazimierą Baninienę, o Lie
tuvoj du brolių — Kazimierą 
ir Franciškų ir tris seseris —• 
Oną, Petronėle ir Rutiną. Kū
nas pašarvotas, randasi S. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
liepos 24 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mateušo Račkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Pusbroliai, Giminaite 
ir Gimines.

Laidotuvėse natarnauja gra
borius S, P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

’ — yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Ldrge Tube

FLIT
Užmuša muses

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

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

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 Avc.
VALANDOS:

Nuo T iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedelioj yuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Ganai D464

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161
------- O-------

----- o-----

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516
—O——

----- o-----
IGN. J. ZOLP

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

----- o-----
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotoj'as

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

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:

1238 S. Halsted St. 
TeL Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

, Didysis Ofisas: i
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 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 So Halsted St.

Vienos durys 1 Šiaure nuo elevatorio.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro.

Ncdoliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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 Kenvvood 1752

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce 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 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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 

Residcnce Tel. Fairfax 6353

Rez, 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
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. 
Nedėliomis ir šventad. 10-*-12 dieną

Advokatai

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 sutarti 
--o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

. K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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.

A. A. OLIS
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. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12
— . , 4- ................. .. ——.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS f

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 St., Room 2117 

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

< Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvtą. Tel. Republic 9600 

v7w. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

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. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office- 1900 S. Union Avė.

Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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adresas yra
Draugai 

tvers, kaipo 
dojo peilį. 
Clowers pateko į šaltosios ka
maraitę, kurios numeris yra
18.

1318 W. 13 St.
susiginčijo ir Clo- 
argiimentą, panau- 
Atvyko policija ir

rašinėdavo proskripęijas, jau 
šiemet tokių yra 69,645 žmo
nės, daktarai. Esą žadama ki
tais metais pradėti spirito ga
mybą Amrikoj, sveikatos reika
lams. z

savininkai atėję išsirinkę savo 
vaikus ir tokiu budu vėl visus 
atsiėmė.

Kiek Chieago maudosi

Dr. Antante Rongetti 
vėl bus teisiamas

Juodrankiai metė 
bombą

Kunigo vaiko “geri
laikai”

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Chances

Pardavimvi Bizniai

Prieš kiek laiko Dr. Rongetti 
buvo nuteistas mirti už pada
rymą nelegalės operacijos p-lei 
Loretta Enders. Neužilgo po 
tos operacijos Enders mirė.

Mirties nuosprendis buvo pa
keistas kalėjimu, o Dr. 
ti tapo paliuosuotas, 
jis užsistate $25,000 
ir padavė apeliaciją.

Gegužes 23 d. mirė Elizabeth 
Palumbo (2355 29th Avė.). Pa
sirodė, kad Dr. Rongetti ir jai 
buvo padaręs nelegalę operaci
ją. Todėl Dr. Rongetti vėl 
traukimas atsakomybėn.

Ronget- 
kadangi 
kaucijos

Nekaltai pateko į ka
lėjimą

Chicagoj tapo suimtas 
Donald, kuris prisipažino 
plėšęs banką mieste Solden, III. 
Del to apiplėšimo buvo įkalin
tas jaunuolis iš Farmington, 
111. Pasirodė, kad tas jaunuo
lis visai nebuvo kaltas. Jis iš
sėdėjo kalėjime ištisus metus.

Mac- 
api-

Rado Fox upėj moters 
lavoną

Fox upėj rado nežinomos 
moters, apie 50 metų amžiaus, 
lavona.

Michigan ežero bangos 
pridarė daug nuostolių

Praeitą savaitę buvo pusėti
nai Įsisiūbavęs Michigan ežeras. 
Bangos užliejo pakraščius ir 
padarė daug-maž už $100,000 
nuostolių.

Paliuosavo Ralph 
Capone

Teisėjas Helander paliuosavo 
Ralph Capone, paskilbusį but- 
legerių karaliaus Al Capone 
broli. Ralph buvo kaltinamas 
nešiojimu paslėpto ginklo. Po
licija negalėjo įrodyti, kad re
volveris priklausė Capone’iui.

Nelaimingas numeris
Archibald Clowers patyrė, 

kad 13 yra nelaimingas nume
ris. Clovvers nuvyko aplanky
ti savo draugą J. Binion, kurio

1930 metų

, Pašauk
Boulevard 4705

na-Dykai demostravimas jūsų 
muose, lengvi išmokėjimai, po 2 

doleriu i savaitę.

Nauja Atvvater Kent 55. Screen 
Grid

$88.00
Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl. Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu pas mus ir musu kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

reikalavo iŠ An- 
(2101 Washburn 

Kadangi pasta- 
išpildyti reikala- 

metė į 
pa
lai-

Juodrankiai 
gėlo Garanuto 
Avė.) pinigų, 
rasis atsisakė
vimą, tai juodrankiai 
namus bombą. Nuostolių 
daryta už $100. Garanuto 
ko grosernę.

Aklas ir berankis 
lektorius

šiomis dienomis Chicagoj 
vo sustojęs Nymphas C. Hanks. 
Prieš 25 metus kasyklos eks- 
pliozijoj jis neteko regėjimo ir 
abiejų rankų. Po tos nelaimės 
jis pradėjo mokytis, šiandien 
Hanks yra pagarsėjęs lekto
rius. Jis dažnai laiko lekcijas 
žmiausiuose Amerikos univer
sitetuose.

bu-

Pakliuvo dėl cigarete
P-lė Mūriai Cohn, Chicagos 

universiteto studentė, važiavo 
automobiliu rūkydama cigaretą. 
Kadangi cigaretas nedegė tinka
mai, tai ji pradėjo ji tyrinėti. 
Tuo tarpu jos automobilis at
sidūrė į policijos “fliverį”. P-lė 
Cohn tapo areštuota už. neat
sargų važiavimą ir turėjo užsi- 
statyti $100 kaucijos.

Mažiau uodų
J. Lydell CIarke, sanitarinis 

inžinierius, sako, kad šiais me
tais uodų yra mažiau vienu 
trečdaliu, negu jų buvo praei
tą vasarą. Be to, jis tvirtina, 
jog pelkių uodai nemėgsta lepi 
nimo. Kuomet tie uodai yra ge
rai maitinami, tai jie bėgiu še
šių dienų išgaišta.

Jau 450 užmušta Cook 
trafikuose

Miestas susirūpino rasti išsi
gelbėjimą nuo vis labiau didė
jančio žmonių žudymo automo
biliais. Jau nuo naujų metų 
Cook County užmušta daugiau, 
kaip 450 
vis labiau 
ekspertų 
spręsti.

žmonių. Incidentai 
tankėja. Sudarytas 
komitetas padėčiai

Dar dvi bombos Chicą 
goj sprogo

Pereitą sekmadienio rytą 
sprogo viena bomba 1320 So. 
Karlov avė. name kita 2101 So. 
Washburn avė. Spėjama, kad 
viena buvo darbas Skalbyklų 
karo, kita “juodrankių”.

Chicagos nuskendimai
Sekmadienį prigėrė Chieago 

beachs vaikas ir mergaitė, 
nas pagautas mėšlungio, 
bangai pagavus. Du vyrai 
skendo ties Summer resort 
čiai apvirtus.

Kiek dar Amerika 
šnapso?

vie- 
kita 
nu- 
val-

turi

Prohybicijos komisionierius 
James Doran pareiškė beturįs 
tik 9,549,017 galionų spirito 
medicinos reikalams, ir tas vis 
nugaruojąs. Ligi šiol ant pro- 
skripcijų išduota metams apie 
1,6-1,700,000 galionų. Pros- 
kripcijų skaičius nuolat augąs. 
1927 m. buvo 48,097 kurie iš-

Parduodam
1-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalaviriio

Justin • Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Pastoriaus James Hatfield 
sūnus, tėvui išvažiavus į baž
nyčią, pasikvietęs savo jaunų 
vaikinų ir merginų kompaniją 
ūžė LJptovvn kabarete, ir grįž
dami 50 mylių greitumu Michi
gan blv. ties Monroe st. drožė 
i lempos stulpą. Vienas tapo 
numestas per 40 pėdų ir įkrito 
pro langą į krautuvę, 
vietoj užsimušęs, 
jau ligoninėj, 
tiek pat per 40 
pro stiklo duris
laužytom kojomis, 
mestas į sidevvalką su nulaužta 
koja. Kiti trys išmesti į gat
vę, bet išliko sveiki. Policija 
rado visus išsigėrusius.

beveik 
Jis mirė tuo

ki ta numesta

į vidų su su-
Trečias nu-

Sūnūs užmušė tėvą dėl 
munšaino gurkšnio

•Eduardas Jeschke, 21 m. va
kar užmušė savo tėvą Alek Jes- 
shke, 1449 Dixon st. Jiedu gė
rė iš vienos bonkos, bet kai li
to tik vienas gurkšnis, pradėjo 
ginčytis, kuriam tas gurkšnis 
priklauso. Simus pavartojo 
kumščio argumentą ir tvojo tė
vui kumščiu i širdį, užmušda- 
damas vietoj. Simus areštuo
tas ir kaltinamas žmogžudystėj.

150 vaikų pamesta 
Lincoln parke

Pereitą sekmadienį apie 
vaikų buvo “pamesta”, tai 
visaip atsiskyrę nuo tėvų, auk
lių, paklydę, kuriuos surankio
jusi policija stotyje laikė, kol

150 
yra

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag- • 

nesia
.... .. ■ Kadangi jis 

daug pagelbsti iš- 
y laikymui kūdikių 

ir vaikų sveikais
Sįžf ir linksmais, kiek- 

viena motina turi 
žinoti apie Phillips 

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yrĄ veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj 
“Useful Information”, 
pasiųsta jums DYKAI. 
The Phillips Co., 117 
St., New York, N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą, Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį priraši
nėja per virš 50 metų.

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

tiek

knygutėj
Ji bus

, Rašykit
Hudson

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti A - 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba i|RĮ|R 
kaipo profesiją. Pa- IK 
mokos dieną ir vaka- įIL 
rais. Ateikit ar rašy- & 
kit dėl nemokamo* 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake 

1d augSta*
JOS. F. KASNICKA, principala*

SL

Apskaičiuota, kad pereitų 
sekmadienį Oak ir 75th Street 
maudynėse maudėsi po 40,000 
žmonių. Jackson parko mau
dyklėse apie 10,000, Rocky 
ledge į 8.000,- Diversey apie 
5000.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
perkame real estate 

kontraktus

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI soft drinks narlor 
su lunch i-uimiu ir restoranu. 4756 
So. Westem Avė.

Mes

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

[cLfiSSIFlEDflūSJ
L ~ —.1     ~rrriT*

Educational
Mokyklos

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.

Operatinis Tenoras 
IR VEDfiJAS 

Suit 600 
Lyon & Healy Bldg 
Phone VVebster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama. .

Business Service
_______Biznio Patarnavimą*

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažu* ir dideliu*. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. ‘ 
4809 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

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

Tel. Victory 7261

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darba mieste. Kedzie 5111.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

namams iškelti 
frontams budavoti. Ap- 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

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

Tel. Prospect 9856

Financial
Fi n anaai-PaakoIoa

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus. A

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

ir

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

2231 West

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

Tel. Armitage 1199

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. JSafayette 6738-6716
MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi 

čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.Eighteen Bond & Mortgage Čo. 
1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
----- o-----

Be Komiso ir Išlaidų
Me* paskoliname jums $100, $200 

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

1726 W. Chieago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Automobiles
'26
'27
’2H
'29
'25
'29
'27
'29

Dodgu Coupe ......................—..............$150
Chandler Coaoh .... ..............   $295
Ponttac Coupe .. ...................... ........... $400
EB8ex ..................      $550
Dodge Sedan ..........    $150
Esbox Sedan—DldeliH nuleidimas, naujas
Oakland Landeau Sedan .. ................. $395
Ford — Tudor ....................  $450
MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St. 
Triangle 0330

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos ir apielinkCs lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sodan

(demonstrator) už ................$1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų

sedan, 6 cyl............................$1250
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 biskį 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 Jūsų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

G012-14 So. Kedzie Avenue.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BA’RGENAS. Tikras Khuvia Orlental kau- 
rafl, 7-5x12 — $300: 6 6tn. wicker setas 
$25: 2 6m. Jac. Vėl. Parlorio setas $05; 7 
šm. valgornamjatn riefiuto setas $35; kauraH 
9x12 $8.00 ir aukščiau: cedar skrynios,
knygom Sčpos, komodos, lovos, $2: Die
ninės lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžiu liampos $2; Pianai. 
Gauger Furniture Co„ 541-43 E. 61 St. 
prie St. Lawrence Av. Atdara Utarn., Ket- 
vergų' ir Subatų vakarais.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

PRIVERSTAS PARDUOTI savo 
vėliausios mados forničius 4 kamba
riu; forničiai kaip nauji, nerasit net 
bruožo; $450 paims 3 šmotų parlorio 
setą, du 9x12 Wilton karpetus, 4 
šmotų miegruimiui riešuto setas, 5 
šmotu valgomamjam setas, liampos 
mažesni karpetai, ištiesiamas stalas, 
paveikslai, sidabras, 
arba parduosiu atskirai, 
si m

Ist

$450 už viską 
Užmokė- 

parvežimo lėšas. šaukit 
MRS. WINNER, 

8228 Maryland Avė., 
apartment, Phone Stewartl875

Partners Wanted
Pusininku Reikia

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS vyrėjas dienomis 
restaurantui. Geras mokesnis, pasto
vus darbas. 4178 Archer Avė.

Energiški 
rasti progą 
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.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

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

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

VIENAM IŠ
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PARSIDUODA grosernė rūkytos 
mėsos, norintiems laikyti bizni pel
ninga vieta, 3631 So. Ūntyn Avė.

DEL SVARBIOS priežasties par
duosiu bizni — grosernę su namu 
labai pigiai, arba mainysiu i bunga- 
low, 2 flatus. Pasiskubinkit grei
tai, 3432 So. Morgan St. Boulevard 
5976.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Norinčiam užsidirbti gerų proga. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 3729 So. Parnell Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKER1Ų nukirsto miško žemės, 
geros veisimui bebrų (beavers). Tel. 
Graceland 7773.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 

httt ei t t Tt t t t a TTATTiT'iTTT Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai SIU SUBDIVAIDERIŲ uždanKo« ant langu.
D. J. O’CONNOR,

10 So. La Šalie St., 
Franklin 4465

CHICAGOS ŽYMIAU-

REIKALINGI
LIETUVIAI SELSMONAS 

’ MANAŽERIS IR 
SELSMONA1

Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje .. .............. ..... . .......r
savastį Po akrą, V-2 akro ir ketvir-j piano, radio, vietrola, parduoda- 
tadali akro plotai, taip pigiai, kaip m į dideliu pasiaukavimu.
$600 lengvais išmokėjimais. ™ ..........   ’ —

Pilniausias koperavimas, garsini
mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE &
Room 348, 

29 S. LaSalle St.

pro-

CO.

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

VYRAM 
Gerų darbų dabar yra:

Autų plovėjai ............... 35 savaitei
Autų mekanikai ............... $40 savaitei
Kalviai ............................... 80c. valandai
Steam fitteriai ................ 70c. valandai
Top plovėjai ................  $80 mėnesiui
Virėjų padėjėjai ........... $18 savaitei
Inžinieriai ...................... $40 savaitei
Maloriai .......................... $135 mėnesiui
Leiberiai ............................ 60c. valandai
Darbui namuose $80 įnėn. ir burdas

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St., 
kampas 42 St.

JANITORIUS apleidžia darbų — 
$214 j mėnesi — 5 kambarių šilto 
vandenio apšildomas flatas. Gasas, 
elktrikas, viskas veltui. F. Petraitis, 
1867 So. Avers Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris, kuri norė
tu praleisti vasarą ant farmos Mi
chigan valstijoj. Dirbti ne daug 
tereikės. Kreipkitės j “Naujienas”, 
Box 1110.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku ^Reikia

REIKALINGAS • diktas bernaitis 
(boy) ar mergaitė dirbti ice cream 
konus. Turi būti geras darbinin
kas. Gera mokestis. Kreipkitės 
658 W. 31 St., 2nd flat rear.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KAS NQRI 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 G vak. šaukit 
Albany 6347

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė, kounteris su refrigeratoriu, 
ledaune, darom biznio už $1,600 sa
vaitėj. Parduosiu labai pigiai ar 
mainysiu ant loto, namo ar 
kitam mieste, arba ant gero 
mobilio.

Atsišaukit —>
3000 West 22nd St.

namo 
auto-

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

PARDAVIMUI gasolino stotis ant 
Cottage Grove arti Marųuette Road. 
Gera vieta bizniui. Parsiduos bar- 
geno kaina. Del platesnių informaci
jų kreipkitės —

A. N. MASULIS & Co., 
6641 So. Western Avė., 

Republic 5550

SALDAINIS, cigarai, stationery, 
mokykloms reikmenos, sodės fonta
nas, senai išdirbtas, didelius pinigus 
mokantis kampas priešai* platų par
ką, žaismavietę ir mokyklą. Reikia 
parduoti greitai. Pigi renda. Garu 
šildoma, kambariai gyventi. Viską 
parduos už $1,600, — dalį išmokė
jimais, jei norima.

4501 No. Westem Avė. 
Corner Sunnyside 

tel. Ravenswood 3344

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 

i centralinis Šildymas, pilnas forni-

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

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko—rfao gatvėkario, arti 

dviejų katalikišku bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligonines ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

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 informacijų tuojau telfonuo- 
kit

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).

PARDAVIMUI TIKRAS 
BARGENAS 

Dviflatis, gera vieta. Reikia parduo
ti, kad likviduoti turtą. $1,000 pi
giau, negu verte. •

A. PETERSON & CO. 
4503 Milwaukee Avė. 

Tel. Kildare 1286, 
M r. Cravvford.

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

TIKRAS BARGENAS. Modemiš
kas 2 apartmentu namas, 6 ir 6 

1 kambariu, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, Leavitt St. arti 35th 
St. Kaina $11,500. Telefonuokit sa
vininkui — Dearborn 6748.

VERTES $12.000, PARSIDUODA 
UŽ $4,900

7 kambarių rezidencija, 
symai, 1 karvė, 250 vištų, 
randasi anglies kasyklų 
200 mylių nuo Chicagos.

visi įtai- 
100 ančių, 

distrikte, 
Žmonės 

uždirba nuo $10 iki $15 j dienų 
syklose. Savininkas priims bile 
kj mainų Chicagoje.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

ka- 
ko-

PARSIDUODA bizniavas namas 
su 4 kambariais. Gera vieta dėl 
grosernės arba kitam bizniui nėra 
jokiu biznių per 5 blokus, restrietd 
neighborhood. šaukit dėl infor
macijų, Republic'* 7647,

visi įrengimai. Miegami
- Wilmette. Kaina 
Didžiausias bargenas

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

6 KAMBARIŲ medinė 2 auk
štų rezidencija. Karštu vande
niu šildoma, 1 karo garažas. 
Kaina $14,000, tik už $11,500. 
Pamatyk tuojaus. Nepasilaikys 
ilgai; taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SOHAEFER & CO.
803 Ridge Avė. Wilmctte. III. 

Telephone 364




