
į ' • .................................... ' ' ’

Ttje First and Greatest Lithuaniąn Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879 »

**&*>437 No. 180VOL. XVI Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugpiut’s-August 1 d., 1929

Lietuvoj 14 Žmonių Pas 
merkta Mirties Bausmei

Francija turi mokėti U 
S. skolą šiandien

Derybos pabaigti audė
jų streiką Anglijoj

Mirties bausmė pakeista amžinu kalėjimu
KALINAS, Lietuva, liepos 30 d. Mirties bausmė, priteista 

14 socialdemokratams kaltinamiems suokalby prieš valdžių, 
šiandien pakeista kalėjimu visam amžiui. Suokalbininkai nasti 
kalti rengime ginkluoto sukilimo prieš valdžią.

WASH1NGTON, liepos 31 d. 
Skolos suma $400,000,000 už 
karo reikmenis, turėjo būt su
mokėta Suvienytoms Valsti
joms rugp. 1 d., bet atidėta ki
tų n.Jų geg. 1 dienai, tuotar- 
pu patiekiant kongresui ar su
tiks. Jei sutiks, manoma tas 
skobs nurašyti j padarytąją 
tarp Meliono ir Brengerio sutar-

Kinai kaltina Sovie
tus atsisakyme 

derėtis

Čekai kelia bylą 
prieš Slovakus

Briandas gavo žy 
mią daugumą 
pasitikėjimo

iMANCHESTER, Anglija, lie
pos 31 d. Pastangos pasiekti tai
kos Lanceshire medvilnės dirb
tuvių ginče, kurs sustabdė apie 
1800 fabrikų ir paliko be dar
bo pusę milijono darbininkų, 
tęsiamos šiandien ir yra vilties, 
kad ginčas bus išrištas ateinan
čių savaitę.

Audėjų delegacija šiandien 
nutarė perduoti visą klausimų 
apsvarstyti distrikto organiza
cijoms.

Šveicarijoj pasibaigė Socialistų Ekzeku 
. tyvo sesija

. . Žada bylų perduot Tautų 
Sąjungai

d. Ki 
kai t in-1

D-ras Tuką įrodo savo 
nekaltumų

VIENA, Austrija, rugpiučio 1 
j d. Sensacinė byla prieš tris Slo- 
j vakų patriotus D-rą Tuką ir dar 
du eina. Jie kaltinami valsty

bės išdavime ir pastangomis 
Slovakiją -atplėšti nuo Čekijos 
bei prijungti prie Vengrijos- 
D-ias Tuką kaitinamas, kad jis 

i esąs vengras.

Radikalai Socialistai susilaikė

Generaič permaina 
U. S. atstovų užsie

niuose

NANK1NG, liepos 31 
nų nacionalistų valdžia, 
dama Sovietus, kad tie atsisako! 
derėtis tiesioginai su Kinais dėl 
tvarkos atstatymo, rengia raš- 
tą Tautų Sąjungai, žadėdama 
visą reikalą pavesti Tautų Są
jungai išspręsti. ' » » • ...

Nustatyta 20 mylių neitrah- Kaltina 23 streikimn
kus policmano 

užmušime
nė zona tarpe Kinų ir Bušų į 
kariuomenių, kad rusų balt-1 
gvardiečiai negalėtų naudotis 
Kinų teritorija savo operaci-1 
joms prieš bolševikus.

PA R YžICS, liepos 31 d. At
stovų rūmuose šiandien įvyko 
pasitikėjimo balsavimas naujam 
Briando. kabinetui. Pasitikėji
mų išreiškė 324 balsai prieš 136. 
Radikalai Socialistai susilaikė 

' nuo balsavimo, tačiau tas susi
laikymas suprantama kaip pa
lankus neitraliteto pažadėjimas. 
Tekiu budu Briandas turi ak
tingų palaikytojų 50 balsų dau- 

| ginu, kaip Poincare.

Viena, Austrija. — Carl Beck, 
garsus Chicagos daktaras tyri
nėja Vienoj vėžio ligų.

Hooveris aiškinasi
“Legionieriams”

Su Anglija siekiama kam laivų 
lygybės

GAkSTONIA, N. C., liepos 
d- Gastono county grand jury 
grąžino indiktmentų prieš 23

30

Jack Sharkey ir Max 
Shellingo kumštynės 
bus Detroite, Mich.

Didelės plėmės ant sau- darbininkus streikierius, vyrus 
lės. Laukiama didelių 

audrų
ir moteris, kaltinamus suokal
by, sąryšyje su t rastom jos po- 

I nužudymu.
licijos šefo O. F. Anderholto 
nužudymu.MOUNT WH_SON, Cal., lie- 

|M>s 31 d. Čionykštė observato
rija pastebėjo saulėj irepapras-' 
to didumo plėnies. Viena yra| GaSOllIlO taksos pake- 
beveik prie pat saulės ekvato- lianiOS 3 CCntais 
riaus ir 33,000 mylių ilgumo., -----------
Kol kas tos plėmės “užsileidžia“, j CHICAGO, III., liepos 331 d. 
bet apskaičiuojama, kad rug-išią naktį įsigalioja naujas tak- 
piučio 14 d. jos vėl bus tiesiai pų patvarkymas gazolinui,, sulig 
priešais žemę, ir tada laukiama 1 kurio pakeliamas mokesnis 3

DETROIT, Mieli., liepos 31 d- 
Rugsėjo 19 dienai čia rengia
mos bokso rungtynės tarpe Jack 
Sharkey-Žukausko ir vokiečių 
Čempiono Max Shmellingo. At
važiavęs iš Madison Sųuare Gar
deli menagerls vk'tos paruošti 
tačiau pranešė, kad ta diena 
dar nėra galutinai nustatyta, 
be to su Sharkey dar nesą ga
lutinai pasirašyta kontrakto, 
nors IMichigan commission 
reiškė, kad jau viskas yra 
daryta.

WASHINGTON, D. C., liepos 
31 d. Prezidentas Hooveris at
sakė j kaltinimus American 

I Legicn, kad Amerika “perdaug 
norinti nusiginkluoti“, kad esą 
tariamasi tik susilyginti su 
A’nglija jūrių spėkomis. Lenkty
niavimas prie taikos neveda ir 
tik apsunkina gyventojus mo
kesniais ir kelia karo pavojus 
ir kitų tautų įtariamą, ko Ame
rika vengsianti.'

WASHINGTON, liepos 31 d. 
Prezidentas Hoover ir sekreto
rius Stimson sudarė planų U. S. 
ambasadoriams ir atstovams ki
tose valstybėse pakeisti-

Iš 14 ambasadorių, tarnavu
sių Coolidge prezidentavimo 
laike, bepaliks tik 4, daugiausia 
kad 6. Tarpe 49 atstovų mažes
nėms valstybėms taip pat daro
ma daugybė pakeitimų.

Anglijai ir Italijai jau paskir
ti nauji: Dąvves ir Garrett. Vo
kietijai skiriamas Jacob Gould 
Schurman iš New York:o; Ispa*- 
nijai 
Nevv 
Wm. 
Peru
Moore iš Philadelphijos; Japo
nijai Charles MaeVeagh iš Nevv 
York ir 11.

Ogden H. Hammond iš 
Jersey; Chiili skiriamas 

S. Culberston iš Kansas; 
skiriama Alexander P.

Komunistų internacio
nalo suokalbis Kinijoj 

susektas

didelių magnetinių audrų.

Susekė “daktarų 
fabriką”

centų galionui. Tad Illinois 
valstijoj vietoj 17c dabar reikės 
mokėti 20c už galioną.

Tikimasi iš tokio pakėlimo su
daryti pajamų nuo $21? ligi $26,- 
' 000,000.

H. -----------------Chicagoj apkaltintas W.
Miller, buvęs prie gubernato- Cepelinas atveža 
riaus Small miesto skyriaus re
gistracijos ir edukaci jos virši-1 
ninkas, kurs dabar su keliais BERLYNAS, liepos 
padėjėjais dirbdavo falšyvus (jraf Ceppelin, kurs išskrenda į 
daktarystės dokumentus ii Pal" į pjkų šį trečiadienį, atveža 
davinėdavo po $3,000 ir $10,- |gu saivjm (>()00 kanarkų ir bene 
000. 'lokių diplomų susekta 79 xmAnM 
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gana daug parduotų.

kanarkų
6000

31 d.

FRIDRICHSHAVEN, Vokie- 
FRANCISCO, liepos 31 į tija, liepos 31 d. Graf Ceppe.lin 
Ana VVhitney, už “ne-Į išlekia į United States šią naktį, 

šiojimų vėliavų kaip opozicijos liepos 31 d., 9 vai. vak. Chiea- 
vy-jgos laiku, arba 3 vai. ryto rug

piučio 1 d. Europos laiku.

<d. M i ss

ženklo 
riausybę

Kiny armija pabėgo 30
ba- 
pa-

Anglija duos Egyptui 
nepriklausomybę

CAIRO, Egyptas, liepos 31 d. 
Paskelbta daviniai pasekmingo 
pasitarimo su Anglijos vyriau
sybe. Anglų karo ministeris 
Tom Shaiw pareiškęs, kad Egyp
tui bus suteikta nepriklauso
mybė, kuri garantuos gerus 
santykius tarp tų dviejų šalių ir 
apsaugos Anglų susisiekimų 
Rytinėmis imperijos dalimis.

OHARBINAS, liepos 31 d. 
Rusų orlaivis iš prožektorių šių 
naktį susekė kiniečių šarvuotų 
traukinį, kurs pabūgęs, kad i po 
to netaptų apšaudytas pasitrau
kė per 30 mylių atgal.

CH ANGLIAI, rugp. 1 d. Prancū
zų policija vakar padariusi 
visą eilę kratų susekė platų ko
munistų suokalbį sukelti visa
me mieste

Riaušės

literatūros, 
šes ruošė 
internacionalas.

riaušes.
turėjo prasidėti šį

Pagauta dvi tonos 
Susekta, kad riau- 

komunistų trečiasis

su

Sovietai plečiasi 
šiaurėn

“Vestris” žuvimo 
kaltė Stambus bankierius pa

siuntiniu Italijai

prieš organizuotų
“ ir dar devyni asine- 
dtinti. “Plakatai“ buvę 

nešami su tikslu protestuoti 
prieš Kinus.

Pe- 
eks-

Automobiliai užmušė 
jau 468 žmones

CHICAGO, 111., rugp. 1 d. Va
kar dieną automobiliai užmušė 
dar 4 žmones ir kelis Sunkiai 
sužeidė. Nuo pirmos sausio 
nuo automobilių žuvo jau 168 
žmonės. Be to keli mirė iš F 
pirmesnių sužeidimų.

dienai

šiaurėn.

Prel. Olšausko byloj kaltina- 
asis aktas esųs baigiamas 
ngti ir ateinančių savaitę bu- 
i įteiktas prel. Olšauskui. Tei- 
as busiąs apie rugsėjo mėn-

Chicagai ir apielinkei 
linis oro biuras šiai 
našauja:

švelnus vakarų 
naktį atsisuks kiek

Temperatūra vakar siekė 
vai. popiet 90 ir 4 vai. 91-

Chicagoj mirė vakar 4 žn 
nes iš karščio.

Automobiliai galės 
atsikvėpti

Cook
I larry

Chicagoj suars t uolos 
County policijos šefo 
Mclnners knygos ir pradėta tar
dymas, iš kurio susekta, kad 
Mclnners ir jo valdininkai baus
dami automobiliais važiuojan
čius, darė daug suktybių, gau
dydami ir bausdami pinigine 
pabauda be jokių pakvitavimų. 
Mclnners busiąs paliuosuotas.

MASKVA, liepos 31 d. 
reitą sekmadienį sovietų 
pedicija į šiaurę, iškilmingai iš
kėlė Sovietų vėliavų Prano Juo
zapo salyne, šiaurės Ledinia
me okeane. Tai yra grupė 
mažų salukių dar toliau į šiau
rę už Novaja Zemlia salos.

Išbuvo ore 18 dienų
Mataras vis dar geras.

d.

Praloto Olšausko byla

ST. LOULS, Mo., liepos 31 
Jackson ir O’Briene pagaliau 
nusileido, savo bosų liepiami. 
Išbuvo ore lygiai 420 valandų. 
Pasitikti susirinko 25,000 mi
nia. laimėtojams visas mies
tas rengia ikilmes.

200 svečių kurorte
aipėdos krašte, Juodkran- 
urorte dabar yra apie 2000 
otojų, iš jų apie 75 nuoš. 
denio.

D-ras Tuką teisme įrodė, kad 
jo kaltinimas yra absurdiškas, 
kad jo giminė 200 metų yra slo
vakai, ir kad jis pats yra veng
rams priešingas, ką paliudijo jo 
parašytos brošiūros.

Bet D-ras Tuką pareiškė, kad 
jis yra griežtas autonomistas,
ir nežiūrint, kaip teismas jį Londone mažiausia telaukiama 
smerks ar išteisins, jis kovos bolševikų šurmulio, tačiau at- 
už Slovakų pilnų autonomiją.

LONDONAS, liepos 31 d. Po 
40 dienų teismas nustatė laivo 
“Vestris“ žuvinio kaltę ir kalti
ninkus, kuriais yra negirdėtas 
apsileidimas kapitono ir tar
nautojų. Reikėję išsiųsti SOS 
6 valandomis anksčiau, ir ne
reikėję išvažiuoti tokiame sto
vy iš Nevv Yorko.

WASH1NIGTON, I). C., liepos 
31 d. Prezidentas Hoover ren
gias paskirti pasiuntiniu Itali
jai stambų Baltimorės banki
ninką John W. Garrett. Italija 
kandidatūrą jau užgyrusi.

Išnykstantis areš- 
tantas

Chicagos vyrų paradas
pyjamose

Chicagos Crime Commission 
susi interesavo krimina 1 i s t o 
Harry Pakitka įvykiu, kurs du 
kartu areštuotas, abudu kartu 
ištirpo be jokių pėdsakų.

Bolševikų “šventė” at
rodo bus be ūpo

Liepos 30< d. tarp Adams ir 
Monroe gatvių susirinko apie 
2000 minia pasižiūrėti Chicagos 
vyrų parado gatvėse naujoj 
“madoj“, pyjamose. Apie 11 
vai. pasirodė pustuzinis pyja- 
muotų vyriukų, kurie, tačiau, 
kaip reporteriai praneša susekę, 
ir po pyjamomis turėję kelines 
pasi vilkę.

LONDONAS, liepos 31 d. Vi
sa Europa pasirengusi bolševi
kų demonstracijoms. Policija 
lyg kokam paradui pasiruošu
si. Visur pastebėta Maskvos 
internacionalo instrukcijų rugp. 
1 d. padaryti “bolševikų diena.”’ 

Daugely šalių dar rugpiučio 
1 d. nelaukiant prasidėjo polici-

Karščiai Amerikoje
NiEW YORK, liepos 31 d. 

Nepaprastas karštis ir trošku
mas vakar kamavo New Yor- 
kų ir visą apylinkę. Termomet
ras ix)dė 102 laipsnius šiaurės 
Dakotoj; Oklahoma City bu>vo 
100, Washingtone ir Baltimorėj 

jos su “demonstrantais“, rung- R°stone ir, Philadelphijoj ir
Berlyne, Miunchene, 5torke 90, Indianapolis 86,tynės.

Hamburge, Ruhro krašte, Bal
kanuose, Lenkijoje, Suomijoj 
ir kitur padaryta atsargos prie
monių riaušėms išvengti- 
Changhajuj, franeuzų distrik- 
te areštuota 300 komunistų.

Clevelande 80.

Lietuviai sumušė 
lenkus

sarga ir čia pasirūpinta1.

Rygoje įvyko futbolo rungty
nės tarp lietuvių Vytis ir lenkų 
Bedūla žaidėjų. Laimėjo lietu
viai 4:1.

Pranaauja Socialistų Partijos prieš imperializmą ir karą, da- 
Amerikoj stiprėjimą bartinis parlamento narys;

-----------  : Herr Crispien iš Vokietijos ir
ZURICH, Šveicarija, liepos Morris HiHųuit iš Amerikos, 

31 d. Šiandien pasibaigė Darbo kaip atstovas nuo Socialistų par- 
ir Socialistų Internacionalo Ek- lijęs Amerikoj. Taip pat buvo 
zekutyvio Komiteto sesija, k u- Pranašauja Socialistų Partijas 
rioj dalyvavo 37 atstoavi nuo 22. kos League of Industrial De- 
valstybių. mccracy sekretorius.

Posėdyje dalyvavo daug žy-; ... -/ J ». . ... . Morris lhll(|int pareiškė spau-mių vadų, pagarsėjusių partijoj , . . . , . . .• i . i- i i- i • dos atstovams, kad po to, kaiir savo valstybėse, tokie kaip ~ .... ... ..
Emile Vandervelde, žymus Bei-. SooaJ.sty par .jos Europoje v.s

.... .... j, . labiau pradeda užimti svarbųgijos ministeris, Olto Bauer ir ., . . , , . V1.. .Aii a * •• ii- vaidmenį valstybių politikoj, l-ritjz Adler, Austrijos lyderis;! , , . . ‘ .
, t . . iz v darbe ir socialiame gyvenime,Jean Longet, kurs yra Karolio ...
Markso ainis ir b'rancijos so-Has taktas padarys didelio elek- 
cialistų lyderis; Fenner Brock- to ir į Amerikos Socialistų par- 
way, garsus Anglijos kovotojas I tiją.

Mušasi raudonieji ir į Dideli miškų gaisrai 
baltieji rusai Kanadoj

Numa
toma, kad bus blogas derlius. 
Tik netikėtai skubus lietus ga-

100 užmuštų ir 7000 sužeistų TORONTO, Kanada, liepos 31
----------- 1 jd. Karštis, džiova ir miškų gai-

TOKYO, liepos 31 d. Žinios srai gręsia Kanadai sunkiomis 
pasiekę T'ckyo praneša, kad ties pasekmėmis šių vasarų. 
Imam miesto, kurs randasi prie 
Trans-Sibiro gelžkelio netoli
Vladivostoko įvyko smarkus i lėtų dar javus pataisyti.
mušįs tarp rusų raudonosios ir j Tūkstančiai žmonių užimti 
baltosios armijų, kuriame krito miškų gaisrų gesinimu, kum 
106 ir yra sužeista apie 7 tuk-; nepaprastai išsiplatino, ypač 
stančiai. lOntario, iManitaba ir Britiškos

Kolumbijos apylinkėse.
Visoj vakarinėj Kanados da

lyje karštis siekia 194 ir dau
giau laipsnių.

Amerika kviečia Nor
vegijos princą

OSLO, Norvegija, rugp. 
Pacific Coast association 
savo atstovų Įteikė princui 
fui pakvietimų alvy’Ui 1932 m. 
į California į yachtų lenktynes, 
ką princas su noru priėmęs.

per 
Ola- LIETUVOS ŽINIOS

16,000,000 lity jau pra
gerta

Sugavo $150,000 vertes 
angliško spirito

FERDINAND, Fla., rugp. 1
Pakraščių sargyba suėmė 

anglišką laivą su 2,500 keisais 
angliško rūmo vertės $150,000. 
Savininkai suimti.

d.

49 vaikai nori būti 
Edisonukais

EAST ORANGE, N. J., lie
pos 31 d. Iš visos Amerikos iš
rinkta geriausių ir gabiausių 
mokinių 49 vaikai, kurie šian
dien laiko ekzamenus prieš pa
tį Edisoną. Gabiausiam iš vi
sų Edisonas skiria stipendijų 
mokslui ir paskui suteikia jam 
savo talento' teises.

Šiemet per 5 pirmuosius mė
nesius parduota 40° degtinės 
2,005,178 litrai ir 95° spirito 
94,604 litrai už 16,480,940 litų. 
Daugiausia degtinės parduota 
Kauno rajone — už 5,773,079 
litų, antroj vietoj stovi Vilka
viškio rajonas — 2,210,405 lit. 
ir mažiausia parduota Elenos 
rajone — už 620,607 lit.

Statomi penkių aukštų 
namai

Artimiausiomis dienomis Kau
ne prie Vienybes aikštės bus 
pradėta statyti penkių aukštų 
namus. Namus stato Vailokai
čiai. Naujuose namuose bus ne
dideli butai iš 3 4 kambarių 
su visais patogumais.

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 j trumpiausį 
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
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Lietuvoj 14 Žmonių Pas 
merkta Mirties Bausmei

Francija turi mokėti U 
S. skolą šiandien

Mirties bausmė pakeista amžinu kalėjimu
KAUNAS, Lietuva, liepos 30 d. Mirties bausmė, priteista 

14 socialdemokratams kaltinamiems suokalby prieš valdžių, 
šiandien pakeista kalėjimu visam amžiui. Suokalbininkai rasti 
kalti rengime ginkluoto sukilimo prieš valdžių.

WASH1NGTON, liepos 31 <1. 
Skolos suma $100,000,000 už 
karo reikmenis, turėjo būt su
mokėta Suvienytoms Valsti
joms rugp. 1 d., bot atidėta ki
tų ir.; tų geg- 1 dienai, tuotar- 
pu patiekiant kongresui ar su
tiks. Jei sutiks, manoma tas! 
skobs nurašyti į padarytųjų 
taip Meliono ir Brengerio sutar-

Kinai kaltina Sovie 
tus atsisakyme 

derėtis

Čekai kelia bylą 
prieš Slovakus

Briandas gavo žy 
mią daugumą 
pasitikėjimo

. . žada bylą perduot Tautų 
Sąjungai

NANKING, liepos 31 d. Ki- i 
nų nacionalistų valdžia, kaltin
dama Sovietus, kad tie atsisako | 
derėtis tiesioginai su Kinais dėl 
tvarkos atstatymo, rengia ras-1 
tą Tautų Sąjungai, žadėdama 
visą reikalą pavesti Tautų Są-' 
jungai išspręsti.

Nustatyta 20 mylių neitrah- 
nė zona tarpe Kinų ir Rusų. 
kariuomenių, kad rusų balt- 
gvardiečiai negalėtų naudotis 
Kinų teritorija savo operaci-1 
joms prieš bolševikus.

D-ras Tuką jrodo savo 
nekaltumą

VIENA, Austrija, rugpiučio 1 
; d. Sensacinė byla prieš tris Slo- 
j vakų patriotus D-rą Tuką ir dar 
■ du eina. Jie kaltinami valsty
bės išdavime ir pastangomis 
j Slovakiją -atplėšti nuo Čekijos 
bei prijungti prie Vengrijos. 

>D-ias Tuką kaltinamas, kad jis 
l esąs vengras.

Kaltina 23 streikinin
kus policmano 

užmušime
30GAkSTONIA, N. C., liepos 

d. Gastono county grand jury 
grąžino indiktmentų prieš 23

Didelės plėmės ant sau- dar)>ininkus streikierius, vyrus 
lės. Laukiama didelių 

audrų
ir moteris, kaltinamus suokal
by, sąryšyje su Gastonijos po- 

’ nužudymu.
Ilicijos šefo O. F. Anderholto 
i nužudymu.MOUNT VVILSON, Gal 

jx>s 31 d. čionykštė observato-! 
rija pastebėjo saulėj nepapras-' .. . .
to didumo plėmes. Viena yra Gasohno taksos pake- 
beveik prie pat saulės ekvalo- HamOS 3 Centais 
riaus ir 33,000 mylių ilgumo. į -----------
Kol kas tos plėmės “užsileidžia”, | CHICAGO, III., liepos 331 d- 
bet apskaičiuojama, kad rug-|Sią naktį įsigalioja naujas tak- 
piučio 11 d. jos vėl bus tiesiai j sų patvarkymas gasolinui, sulig 
priešais žemę, ir tada laukiama I kurio pakeliamas mokesnis 3 
didelių magnetinių audrų. I centų galionui. Tad Illinois 

valstijoj vietoj 17c dabar reikės 
įmokėti 20c už galioną.

Tikimasi iš tokio pakėlimo su- 
I daryti pajamų nuo $21 ligi $26,- 
1000,000. >

Susekė “daktarų 
fabriką”

II.Chicagoj apkaltintas W.
Miller, buvęs prie gubernato
riaus Small miesto skyriaus re- į 
gistracijos ir edukacijos virsi-1 
ninkas, kurs dabar su keliais 
padėjėjais dirbdavo falšyvus 
daktarystės dokumentus ir par-1 
dūrinėdavo po $3,000 ir $10,- Į 
000. Tokių diplomų susekta 
gana daug parduotų.

Cepelinas atveža 
kanarkų

6000

31 d-BERLYNAS, liepos
Graf Ceppelin, kurs išskrenda į 
Ameriką ši trečiadienį, atveža 
su saivim 6000 kanarkų ir bene

172 žmones.
F1RIDRICHSHAVEN, Vokie- 

FRANCISCO, liepos 31 i tija, liepos 31 d. Graf Ceppelin 
Ana VVhitpey, už “ne- | išlekia į United States šių naktį, 
vėliavų kaip opozicijos! liepos 31 d., 9 vai. vak. Chica- 
prieš organizuotų vy-jgos laiku, arba 3 vai. ryto rug- 
” ir dar devyni asine- piučio 1 d. Europos laiku.

šioj i mu
ženklo
riansybę
nys apkaltinti. “Plakatai” buvę 
nešami su tikslu protestuoti 
prieš Kinus.

Automobiliai galės 
atsikvėpti

Radikalai Socialistai susilaikė

PARYŽIUS, liepos 31 d. At
stovų rūmuose šiandien įvyko 
pasitikėjimo balsavimas naujam 
Briando. kabinetui. Pasitikėji
mų išreiškė 324 balsai prieš 136. 
Radikalai Socialistai susilaikė 
nuo balsavimo, tačiau tas susi
laikymas suprantama kaip pa
lankus neitraliteto pažadėjimas. 
Tekiu budu Briandas turi ak
tingu palaikytojų 50 balsų dau
giau, kaip Poincare.

Jack Sharkey ir Max 
Shellingo kumštynės 
bus Detroite, Mich.

DETROIT, Mich., liepos 31 d. 
Rugsėjo 19 dienai čia rengia
mos bokso rungtynės tarpe Jack 
Sharkey-Žiika'usko ir vokiečių 
čempiono Max Shmollingo. At
važiavęs iš Madison Square Gar
deli menagerls vietos paruošti 
tačiau pranešė, kati ta diena 
dar nėra galutinai nustatyta, 
be to su Sharkey dar nesą ga
lutinai pasirašyta kontrakto, 
nors IMichigan commission 
reiškė, kad jau viskas yra 
daryta.

t>a-
pa-

Anglija duos Egyptui 
nepriklausomybę

GAIRO, Egyptas, liepos 31 d. 
Paskelbta daviniai pasekmingo 
pasitarimo su Anglijos vyriau
sybe. Anglų karo ministeris 
Tom Shai\v pareiškęs, kad Egyp
tui bus suteikta nepriklauso
mybė, kuri garantuos gerus 
santykius tarp tų dviejų šalių ir 
apsaugos Anglų susisiekimų 
Rytinėmis imperijos dalimis.

Sovietai plečiasi 
šiaurėn

su

Pe-

Automobiliai užmušė 
jau 468 žmones

Cook
I larry

Chicagoj suarštuotos
County policijos šefo 
Mclnners knygos ir pradėta tar
dymas, iš kurio susekta, kad

MASKVA, liepos 31 d.
reitą sekmadienį sovietų eks
pedicija į šiaurę, iškilmingai iš
kėlė Sovietų vėliavų Prano Juo
zapo salyne, šiaurės Ledinia
me okeane. Tai yra grupe 
mažų šakikių dar toliau į šiau
rę už Novaja Zemlia salos.

CHICAGO, 111., rugp. 1 d. Va
kar dieną automobiliai užmušė Mclnners ir jo valdininkai baus- 
dar 4 žmones ir kelis šunk'ai 
sužeidė. Nuo pirmos sausio 
nuo automobilių žuvo jau 468|dydaini ir bausdami 
žmonės. I 
pirmesnių sužeidimų.

darni automobiliais važiuojan
čius, darė daug suktybių, gau- 

i pinigine 
Be to keli mirė iš ' pabauda be jokių pakvitavimų.

Mclnners busiąs paliuosuotas.

ORH
Praloto Olšausko byla

Išbuvo ore 18 dienų
Motoras vis dar geras.

d.

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

švelnus vakarų vėjukas, į 
naktį atsisuks kiek šiaurėn.

Temperatūra vakar siekė 3 
vai. popiet 90 ir 4 vai. 91.

Chicagoj mirė vakar 4 žmo
nės iš karščio.

Prel. Olšausko byloj kaltina
masis aktas esųs baigiamas 
rengti ir ateinančią savaitę bu
sią įteiktas prel. Olšauskui. Tei-

ST. LOUIS, Mo., liepos 31 
Jackson ir O’Briene pagaliau 
nusileido, savo bosų liepiami. 
Išbuvo ore lygiai 420 valandų. 
Pasitikti susirinko 25,000 mi
nia. 'I^aimetojams visas mies
tas rengia ikilmes.

D-ras Tuką teisme įrodė, kad 
jo kaltinimas yra absurdiškas, 

i kad jo giminė 200 metų yra slo- 
smas busiąs apie rugsėjo mėn. vakai, ir kad jis pats yra veng

rams priešingas, ką paliudijo jo 
parašytos brošiūros.

Bet D-ras Tuką pareiškė, kad 
jis yra griežtas autonomistas, 
ir nežiūrint, kaip teismas jį 
smerks ar išteisins, jis kovos 
už Slovakų pilną autonomiją.

200 svečių kurorte

Klaipėdos krašte, Juodkran
tės kurorte dabar yra apie 2000 
vasarotojų, iš jų a-pie 75 nuoš. 
iš užsienio.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Derybos pabaigti audė
jų streiką Anglijoj
iMANCHESTEB, Anglija, lie

pos 31 d. Pastangos pasiekti tai
kos Lanceshire medvilnės dirl> 
tuvių ginče, kurs sustabdė apie 
1800 fabrikų ir paliko be dar
bo pusę milijono darbininkų, 
tęsiamos šiandien ir yra vilties, 
kad ginčas bus išrištas ateinan
čių savaitę.

Audėjų delegacija šiandien 
nutarė perduoti visą klausinių 
apsvarstyti distrikto organiza
cijoms.

Generaiė permaina 
U. S. atstovų užsie

niuose

Viena, Austrija. — Carl Beck, 
garsus Chicagos daktaras tyri
nėja Vienoj vėžio ligų.

Hooveris aiškinasi
“Legionieriams”

Su Anglija siekiama kar.3 laivų 
lygybės

WASHINGTON, D. C., liepos 
31 d. Prezidentas Hooveris at
sake j kaltinimus American 
Legicn, kad Amerika “perdaug 
norinti nusiginkluoti”, kad esą 
tariamasi tik susilyginti su 
A’nglija jūrių spėkomis. Lenkty
niavimas prie taikos neveda ir 
tik apsunkina gyventojus mo
kesniais ir kelia karo pavojus 
ir kitų tautų įtariama, ko Ame
rika vengsianti.*

WASHINGTON, liepos 31 d. 
Prezidentas Hoover ir sekreto
rius Stimson sudarė planų U. S. 
ambasadoriams ir atstovams ki
tose valstybėse pakeisti.

Iš 14 ambasadorių, tarnavu
sių Goolidge prezidentavimo 
laike, bepaliks tik 4, daugiausia 
kad 6. Tarpe 49 atstovų mažes
nėms valstybėms taip pat daro
ma daugybė pakeitimų.

Anglijai ir Italijai jau paskir
ti nauji: Dąvves ir Garrett. Vo
kietijai skiriamas Jacob Gould 
Schurman iš New Yorko; Ispa
nijai Ogden H. Hammond iš 
New Jersey; Ghiili skiriamas 
Wm. S. Cul'berston iš Kaušas; 
Peru skiriama Alexander P- 
Moore iš Philadelphijos; Japo
nijai Charles MaicVeagh iš New 
York ir 11.

Komunistų internacio
nalo suokalbis Kinijoj 

susektas
Kinų armija pabėgo 30 

mylių
OIIARBINAS, liepos 31 d. 

Rusų orlaivis iš prožektorių šių 
naktį susekė kiniečių šarvuotų 
traukinį, kurs pabūgęs, kad i po 
to netaptų apšaudytas pasitrau
kė per 30 mylių atgal.

GHANGHAI, rugp. 1 d. Prancū
zų policija vakar padariusi 
visą eilę kratų susekė platų ko
munistų suokalbį sukelti visa
me mieste

Riaušės 
antradienį, 
literatūros, 
sės ruošė
internacionalas.

riaušes.
turėjo prasidėti šį

Pagauta dvi tonos

komunistų trečiasis

“Vestris” žuvimo 
kaltė Stambus bankierius pa

siuntiniu Italijai

Šveicarijoj pasibaigė Socialistų Ekzeku 
, tyvo sesija

Pranaauja Socialistų Partija
Amerikoj stiprėjimą

ZURIGH, Šveicarija, liepos 
31 d. šiandien pasibaigė Darbo 
ir Socialistų Internacionalo Ek- 
zekutyvio Komiteto sesija, ku
rioj dalyvavo 37 atstoavi nuo 22 
valstybių.

Posėdyje dalyvavo daug žy
mių vadų, pagarsėjusių partijoj 
ir savo valstybėse, tokie kaip 
Emile Vandervelde, žymus Bel
gijos ministeris, Otto Bauer ir 
FritiZ Adler, Austrijos lyderis; 
.lean Longet, kurs yra Karolio 
Markso ainis ir Franci jos so
cialistų lyderis; Fenner Brock- 
way, garsus Anglijos kovotojas

prieš imperializmą ir karą, da
bartinis parlamento narys; 
Herr Crispien iš Vokietijos ir 
Morris Hillquit iš Amerikos, 
kaip atstovas nuo Socialistų par- 
tije-s Amerikoj. Taip pat buvo 
Pranašauja Socialistų Partijos 
kos League of Industrini De- 
mccracy sekretorius.

Morris Hillųuit pareiškė spau
dos atstovams, kad. po to, kai 
Socialistų partijos Europoje vis 
labiau pradeda užimti svarbų 
vaidmenį valstybių politikoj, 
darbe ir socialiame gyvenime, 
tas faktas padarys didelio efek
to ir į Amerikos Socialistų par
tiją.

Mušasi raudonieji iri Dideli miškų gaisrai 
baltieji rusai Kanadoj

100 užmuštų ir 7000 sužeistų TORONTO, Kanada, liepos 31 
------------------------ . j <1. Karštis, džiova ir miškų gai

srai gręsia Kanadai sunkiomis 
pasekmėmis šių vasarų. Numa
toma, kad bus blogas derlius. 
Tik netikėtai skubus lietus ga
lėtų dar javus pataisyti.

Tūkstančiai žmonių

TOKYO, liepos 31 d. žinios 
pasiekę Tckyo praneša, kad ties 
Imam miesto, kurs randasi prie 
Trans-Sibiro gelžkclio netoli 
Vladivostoko įvyko smarkus 
mušįs tarp rusų raudonosios ir užimti 

kurie 
ypač

baltosios armijų, kuriame krito miškų gaisrų gesinimu, 
100 ir yra sužeista apie 7 tuk-j nepaprastai išsiplatino, 
stančiai. lOntario, iManitaba ir Britiškos

Kolumbijcs apylinkėse.
Visoj vakarinėj Kanados da

lyje karštis siekia 104 ir dau
giau laipsnių.

Amerika kviečia Nor
vegijos princą

OSLO, Norvegija, rugp. 
Pacific Coest association 
savo atstovų įteikė princui 
fui pakvietimą atvykti 1932 m- 
i California i yachtų lenktynes, 
ką princas su noru priėmęs.

per 
Ola- LIETUVOS ŽINIOS

16,000,000 litų jau pra
gerta

Sugavo $150,000 vertės 
angliško spirito

FERDINAND, Fla., rugp. 1
Pakraščių sargyba suėmėd.

anglišką laivą su 2,500 keisais 
angliško rūmo vertės $150.000. 
Savininkai suimti.

49
LONDONAS, liepos 31 d. Po 

40 dienu teismas nustatė laivo 
“Vestris” žuvimo kaltę ir kalti
ninkus, kuriais yra negirdėtas 
apsileidimas kapitono ir tar
nautojų. Reikėję išsiųsti SOS 
6 valandomis anksčiau, ir ne
reikėję išvažiuoti tokiame sto
vy iš New Yorko.

WASHINIGTON, D. C., liepos 
31 d. Prezidentas Hoover ren
gias paskirti pasiuntiniu Itali
jai stambų Baltimorės banki
ninkų John W. Garrett. Italija 
kandidatūrų jau užgyrusi.

vaikai nori būti 
Edisonukais

Šiemet per 5 pirmuosius mė
nesius parduota 40° degtinės 
2,005,178 litrai ir 95° spirito 
91,601 litrai už 16,480,940 litų. 
Daugiausia degtinės parduota 
Kauno rajone — už 5,773,079 
litų, antroj vietoj stovi Vilka
viškio rajonas — 2,210,405 lit. 
ir mažiausia parduota Utenos 
rajone — už 620,607 lit.

Išnykstantis areš- 
tantas

Chicagos vyrų paradas 
pyjamose

EAST ORANGE, N. J., lie
pos 31 d. Iš visos Amerikos iš
rinkta geriausių ir gabiausių 
mokinių 49 vaikai, kurie šian
dien laiko ekzamenus prieš pa
tį Edisonų. Gabiausiam iš vi
sų Edisonas skiria Stipendijų 
mokslui ir paskui suteikia jam 
savo talento teises.

Statomi penkių aukštų 
namai

Artimiausiomis dienomis Kau
ne prie Vienybės aikštės bus 
pradėta statyti penkių aukštų 
namus. Namus stato Vailokai
čiai. Naujuose namuose bus ne
dideli butai iš 3 4 kambarių 
su visais patogumais.

Chicagos Crime Commission 
susi interesavo krimina 1 i s t o 
Harry Pakitka įvykiu, kurs du 
kartu areštuotas, abudu kartu 
ištirpo be jokių pėdsakų.

Bolševikų “šventė” 
rodo bus be ūpo

at-

LONDONAS, liepos 31 d. Vi
sa Europa pasirengusi bolševi
kų demonstracijoms. Policija 
lyg kokam paradui pasiruošu
si. Visur pastebėta Maskvos 
internacionalo instrukcijų rugp. 
1 d. padaryti “bolševikų diena.’’’

Daugely šalių dar rugpiučio

Liepos 30< d. tarp Adams ir 
Monroe gatvių susirinko apie 
2000 minia pasižiūrėti Chicagos 
vyrų parado gatvėse naujoj 
“madoj”, pyjamose. Apie 11 
vai. pasirodė pustuzinis pyja- 
muotų vyriukų, kurie, tačiau, 
kaip reporteriai praneša susekę, 
ir po pyjamomis turėję kelines 
pasivilkę.

Karščiai Amerikoje
NEW YORK, liepos 31 d. 

Nepaprastas karštis ir trošku
mas vakar kamavo New Yor- 
ką ir visą apylinkę. Termomet
ras rodė 102 laipsnius šiaurės 
Dakotoj; Oklahoma City buvo

1 d. nelaukiant prasidėjo polici- Waslringtone ir Baltimorėj 
jos su “demonstrantais”, rung- 94, Bostone n*. Philadelphijoj h 
tynės.
Hamburge, Ruhro krašte, Bal
kanuose, Lenkijoje, Suomijoj 
ir kitur padaryta atsargos prie
monių riaušėms išvengti-; 
Changhajuj, franeuzų distrik- 
te areštuota 300 komunistų. 
Londone mažiausia telaukiama 
bolševikų šurmulio, tačiau at
sarga ir čia pasirūpinta1.

Berlyne, Miunchene, New Yorke Indianapolis 86, 
Clevelande 80.

Lietuviai sumušė 
lenkus

Rygoje j vyko futbolo rungty
nės tarp lietuvių Vytis ir lenkų 
Bedu t a žaidėjų. Laimėjo lietu
viai 4:1.

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
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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South Boston, Mass.
Puikus piknikas.

Liepos 28 d. James McAna 
farmoj (No. Easton, Mass.) įvy
ko piknikas, kurį surengė So. 
Bostono ir Cambridgės lietuviai 
socialistai.

Piknikas buvo puikus; žmo
nelių buvo privažiavę iš visur: 
So. Boston, Cambridge, Staugh- 
ton, Montello, Dorchester, Lyn- 
no, Wothartown ir iš kitur.

yra labai patogi ir graži. Ku
rie neturite automobilių ir ne
žinote išvažiavimo vietos, tai 
prašome prieš 1 valandų susi
rinkti prie Yvanowo svetainės, 

j 2101 Broadvvay. Nuvažiuosime 
, visi kartu. Automobilių bus, tai 
dėl vietos nesirūpinkite.

Reikia tikėtis, kad į šį gra
žų 185 kuopos išvažiavimų skait
lingai atsilankys Indiana Har- 

J boro ir apielinkių lietuviai.
— SLA. 185 kuopos narys.

Ir visi gražiai per diena link
sminosi. Buvo gera muzika, tad 
kas norėjo prisišoko ligi ausų. 
Taip pat buvo visokių gėmių,— 
pav.: traukimas virvės; traukės 
So. Bostono ir Cambridgės vy
rai. Nors netiesėtai nutraukė 
So. bostoniečiai cambridgiečius. 
Buvo lenktynės moterų ir mer
ginų; lenktynės berniukų ir 
mergaičių.

Gal svarbiausias dalykas bu
vo ežeras, kur svečiai kas no
rėjo puikiai išsimaudė. Įvyko ir 
plaukimo lenktynės. Už visas 
lenktynes buvo duodama dova
nos. Kas kokias gavo dovanas, 
— nerašysiu.

Valgius ir gėrimus kuone vi
sus išbaigėm, taip kad uždarbio 
kuopoms liks gražaus. Butų ge
rai, kad nors dalį arba pusę 
uždarbio butų pasiųsta Lietu
vos socialdemokratams, nes Lie
tuvos draugai dabar ten kovo
ja ant žut-but, ir jiem pinigai 
yra taip reikalingi, kaip žuviai 
vanduo. — Raulinaitis.

Boston, Mass.
Apsivedė V. A. .lenkins.

Liepos 27 d. apsivedė V. A. 
Jenkins su p-le Mare Olga Bu- 
činskaite.

P-as Jenkins yra gerai žino
mas bostoniečiams biznierius ir 
meno mėgėjas. Jis pats turi ne
bloga balsų ir dažnai dalyvau
davo lietuvių rengiamuose kon
certuose. — r.

McNaughton, Wis.
McNaughton lietuvių ūkininkų 

“barn dance”.

Šioje apielinkėje gyvena apie 
50 lietuvių ūkininkų, čia tiktai 
su virš du metai kai tapo su
organizuota SLA. 341 kuopa, o 
jai jau priklauso apie 40 narių, 

i ši kuopa dažnai rengia įvairius 
parengimus bei pasilinksminimo 
vakarėlius, kurie gan gerai pa
vyksta. Vienas tokių sėkmingų

Ručine, Wis.
Nepaprasta naujiena Racine’o 

lietuviams.

Jau gana per ilga laik^čia 
nesimatė ir nesigirdėjo lietuviš
ko choro. Dabai' vėl pasitaiko 
proga Racine’o ir aplinkinių 
miestų lietuviams išgirsti lietu
viškas daineles, kurios bus su
dainuotos rugpiučio 4 d. “4 
Milės Road” darže.

Dainuos Lietuvių Brolių ir 
Seserų Draugijos Dramatiškas 
Choras, kuris susitvėrė tik prieš 
du mėnesiu. Nors choras dar 
tebėra jaunutis, bet jis jau spė
jo gana neblogai pasirodyti 
tarptautiniame Racine’o apvaik- 
ščiojime. Tačiau tada dalyvavo 
ir kitų organizacijų chorai, šį 
karta Dramos choras pasistengs 
savo jėgomis visa programų iš
pildyti. Jis parodys kad ir peri 
du mėnesiu galima daug pada
ryti, jeigu tik rimtai dirbama.

Palaikymas choro yra visuo- j 
meniškas reikalas. Be visuome
niško pritarimo choras ar kito
kia meno organizacija negalė-i 
tų gyvuoti. Iki šiol atsinešimas | 
Racine’o lietuvių į Dramatiško i 
choro darbuotę buvo gana prie-! 
lankus. Reikia turėti vilties, i 
kad tas atsinešimas nepakiotės! 
ir ateityj. Dramatiškas choras; 
yra bepartyviškas, jokia politi
ka jam nerupi; jis tik dirba1 
meno srityj.

Rugpiučio 4 d. įvyks to cho-! 
ro pirmas išvažiavimas. Tad vi
si lietuviai yra kviečiami jame 
dalyvauti. Choras turės gražių I 
programų. Pradžia 2 valandų po1 
pietų.

Turiu dar priminti, kad cho-; 
ras kas ketvergo vakarų laiko 
repeticijas, kurios įvyksta Dzen-| 
dzilietos svetainėj. Taigi daina-' 
vimo mėgėjai yra prašomi pri-j 
sidėti prie choro.

— Rr. S—tis.

Indiana Harbor, Ind
Išvažiavimas*

parengimų buvo pradžioj liepos 
Į mėnesio. Kaip girdėti, tas pa
rengimas davęs kuopai su virš 

i šimtą dol. pelno.
Piknikas įvyko naujojoj p. 

Vihičio farmoj. P-as Vilutis ne 
; tik suteikė SLA. 341 kp. vel
tui vietų savo farmoj, bet dar 

i naujai ištaisė grindis savo bar- 
nėj šokiams. Kadangi tas pik
nikas gerai pavyko, tad virš- 
minėtos kuopos nariai, įvertin
dami P. Vilučio pasidarbavimų 
kuopai, kaipo atlygindami jam 
už tai, skaitlingai dalyvavo jo 
parengtame liepos 28 d. “barn 
dance” šokiuose.

Reikia pastebėti, kad šios 
apielinkės lietuviai ūkininkai 
yra labai linksmi ir svetingi 
žmonės. Būdamas šiuose šokiuo
se tikrai jautiesi, kaip Lietu
voj — griežiama lietuviški šo
kiai, žaidžiama lietuviškos žai
smės ir skamba lietuviškos dai
nelės. Ypatingai įdomu tas, kad 
tolimame šiaurės Wisconsino 
valstijos krašte, kur dar visai 
nesenai buvo girios ir miškai, 
dabar jau gyvuoja jaunutė lie
tuvių kolonija. Jų ūkis gan auk
štai pakilęs ir ūkininkai gana 
pasiturinčiai gyvena. Tatai pa
tvirtina ir tas, kad siu paren- 
giman suvažiavo visi lietuviai 
ūkininkai su automobiliais, ir 
dargi geresnių išdirbysČių.

Beje, piknike dalyvavo nema
žai chicagiečių, kurie čia atva
žiavo pas lietuvius ūkininkus 
praleisti atostogas. Mums, chi- 
cagiečiams įdomu ir tas, kad čia 
šokiuose ir žaismėse rodo dide
lio vikrumo senieji, kas Chica- 
goj yra didelė retenybe. Tur
būt visa tai daro Wisconsino 
tyras oras ir šviežias pienas. 
Net ir mes chicagiečiai, kurie 
čia esame vos keletas dienų, 
daug vikriau kojas raitėm, ne
gu Chicagoj.

Baigiant reikia paminėti, jog 
SLA. 341 kuopa turi gan veik
lių valdybų, kuri susideda iš šių 
narių: Pirm. J. Varekojis, St, 
Šaltis, nut. rašt. ir J. Vilutis, 
fin. rašt. Bet šios kuopos ne tik 
valdyba yra darbšti, o ir visi

Jonas, seniiiu gyve- 
nęs 101 Main St., Annapolis, 
Md-., buvęs Lietuvos kariuome
nės karys.

Martas, Chonelis, gimęs 1895 
m. Kovarsko miestely, Ukmer
gės apskr., tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje.

Švailachas, Abromas, gimęs 
1894 m. Giedraičių miestely, 
Ukmergės apskr., gyvenęs 517 
Varet ar Varick St., Boston, 
Mass., kviečiamas atsiimti savo 
kariuomenės rezervisto Ii ady
mų.

Zganas, Jokūbas, Izrajo sū
nūs, bu v. 1-jo pėstininkų pulko 
ir vėliau 3-jo pūst, pulko karys, 
gimęs 1900 m., žydų tikėjimo, 
kviečiamas atsiimti savo rezer
visto liudymų.

Kuliašius, Ignas, kilęs iš Ot- 
skavičių kaimo, Kamajų vaisė., 
Švenčionių apskr., baltgudys, 
iki 1913 m. gyvenęs Boston, 
Mass.
Jurkonienė-Ramanauskaitė, Pal
mira, seniau gyvenusi Livings- 
ton, III., P. O. Box 689.

čerakavičius, Izidoris, Kaje
tono ir Jievos sūnūs, kilęs iš 
Kurpikų km., Kaupiškio v., Vil
kaviškio apskr., gyvenęs Maha- 
noy City ir vėliau Mahanoy 
Plains, Pa., esu miręs 1918- 
1924 m. nežinomoj parapijoj.

Kriščiūnas, Juozas, taipogi 
vadinęsis Krish ir Kristian, ki
lęs iš Panasupio km., Padovi- 
nio v., Mariampolės apskr., esu 
miręs neturtėlių namuose, She- 
nandoah, Pa., nežinia kada ir 
kokiu adresu.

Motiejaitis, Andrius, kilęs iš 
Dotnuvos vaisė., tarnavęs Ame
rikos armijoje ir miręs karei
viu Brooklyn, N. Y. Jo draugai 
prašomi pranešti ar jis buvo 
kada vedęs ar ne.

Paulikas, Antanas, Motiejaus 
sūnūs, Amerikon atvykęs 1919 
m. į Philadelphia, Pa., kilęs iš 
Gaurės vaisė., Tauragės apskr.

Matulevičius, Vincas, gyve- 
. .... . i ' I Ifc’ ,,4 i .

nęs Wyatt, W. Va., nėra žinios 
ar jis gyvas ar miręs.
Smirnavičius-Smirnovas, Alek- 

sanii-as, seniau prieš 1024 m. 
gyvenęs Natron, Pa., Allen- 
gheny Co., Box 256.

Blank, Pranas, kuris žuvo ka
syklų sprogime 1928 m.. Mather, 
Pa., Green County, — ieškomi 
jo giminės. Jo brolis Jonas be
ne esųs miręs taipgi.
Samuilevičius, Stasys, ir Bart- 

kevičiai, Juozas ir Jonas, pa
ieškomi giminių iš Ukrainos. 
Samuilevičius vadinasi taipgi 
Zimontovvicz.

Rinkunas, Jonas, kilęs iš Kau
no miesto, gyvenęs Brooklyn, 
N. Y., ar New Yorke, ir Hart
ford, Conn., spėjama buvęs ka
re... Jis pažinojo Alfonsų Maželį 
iš Brooklyn, N. Y., bet ir jo 
adresas nežinomas.

Pranas Bartkus arba Frank 
Bortnik, kilęs iš Kėdainių mies
to; tarnavo Amerikos armijoje, 
bet 1919 m. buvo atleistas. Ne
žinia kur dingęs nuo to laiko, 
spėjama gal miręs ar sergąs li
goninėje.

Kuprelis, Kazys, kilęs iš Vil
niaus krašto, Amerikon atvy- 

I kęs prieš karų, vedęs Eugeniją 
Sinkevičiūtę. Ieško gimines iš 
Kauno.

Semenevičius, Kazys, kilęs iš 
Papilės miestelio; miręs Brook- 
lyno ligoninėje* 1923 m. Buk 

/tarnavęs kare; '- prašoma tikrų v • •žinių.
Untermanas, Karolis, kilęs iš 

Biržų; gyvenęs Kalifornijos ir 
Ohio valstybėse; neva turėjęs 
savo odų ar kailių fabrikų.

Zoba, Pranas-Frank, miręs 
1928 m. Brooklyne; spėjama, 
kad jis kilęs iš Lietuvos ir te
nai turįs giminių. Prašoma apie 
jį žinių.

Vilkonis, Klemensas, miręs 
1928 m. Brooklyne ar New 
Yorke, dirbo National Bisquit 
Co., New Yorke. Nėra žinių 
apie jo šeimų ir iš kur jis yra 
kilęs.

Šiupenis-Šiupięnis, Antanas,

iki 1928 m. gyvenęs 103 East 
21st St., Bafyonne, N. J.

Vaitiekūnas, Juozas, iki 1921 
m. gyvenęs š-inis adresais: 200 
ar 20a.N. 12th St. ir 1210 Win- 
ter St., Philadelphia, Pa. Ieško 
duktė.

Vargalis, Antanas, Vinco sū
nūs, Amerikon atvykęs 1913 m. 
ir gyvenęs Athens St., Boston, 
Mass. Neva buvęs kare. Ieško 
tėvas.

Labanauskas, Feliksas, se- 
niau gyvenęs 830 Third St., Be- 
loit, Wis., kilęs iš Šiaulių apsk., 
bene Kruopių mieste. Ieško se
suo.

Bersonas, Boleslovas, arba 
Ben Berson, 1926 m. gyvenęs 
Cheswick, Allegtieny Co., Pa., 
Box 135; kilęs iš Kėdainių aps., 
Palėptų kaimo, Josvainių vals
čiaus; ieško tėvas Martynas.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kvie
čiami atsiliepti šiuo adresu: 
Consulate General of Lithuiania, 
15 Park Row, New York City.

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

leidžiama. dvisavaitini sualvuotu jumoro žurnalą 

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalai neturėjo tokio bendradarbių, sąstato: A. Varbas, 
K. Alijošius, J. Horbačiauskas, Plvoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE” "

SLA. 185 kuopa rengia puikų 
metinį išvažiavimų. Dedama vi- j 
sos pastangos, kad išvažiavimas 
visais atžvilgiais butų sėkmin
gas.

Išvažiavimas įvyks sekmadie
nį, rugpiučio 4 d., Griffith, Ind. 
Prasidės tuoj po pietų. Pasi
baigs, — kada kas norės. Vieta

nariai yra pilni energijos ir pa
siryžimo dirbti lietuvybei.

— J. ir V. Rep.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

< — -■*

Tik Produktas

Nepalyginamos
KoKybės
ir absoliučio vienodumo gali likti vadu 
savo srity į tik tris metus. — Šiandie 
Budweiser Barley Malt-Syrup yra vie
nas iš Amerikos populiariškiausių ryšių.
— Pardavinėjamas visur.

spalvų

Anheuser-Busch
St. Louis

Yra garantuojama, 
kad neturi pridėč- 
kų, dirbtinio sko
nio ir dirbtinių

Kad pagerinti sko
ni ir padidinti 
maistingumą jūsų 
duonos, keksų, 
sausainių. dough- 
nutsų, kepdami var
tokite Budweiser 
Barley-Malt Syrup

(PAMUŠO)
paduodamas 

skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMHRY, Patikrinto- 
jai ir oficialiai Skait
menų Auditoriai.

tUCKY

© 1929, The American 
Tobacco Co.. Mcnufacturera

luckVJ

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vienų sukatos vakarų 
skleis savo muzikų, nuo 
vieno vandenyno iki kito, 
per N. B. C, radio tinklų.

Prastesni -Procesai . . . .

maskeraduojanti kaip “apkepinimas” (toasting) padaro tik menką 
atsiliepimą į vartotojų publiką, kadangi Lucky Striką rūkytojai 
žino, jog tėra tik vienas tikras apkepinimo procesas. Tai yra 
išimtinas, slaptas kaitinimo būdas, težinomas tiktai Lucky Strike 
gamintojams. Jis apvalo tabaką, apsaugoja nuo gerklės suerzi
nimo ir kosulio ir prideda galutiną kvapsnio ištryškimą prie pui
kiausių pasaulyj tabakų. 20.679* daktarai sako, jog Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. Publikos pasitenkinimas 
yra pilnas įrodymas augštesnės Lucky Strike kokybės.

Kad palaikyt 
ląibą, figūrą, nieks 
negali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo :

“SIEK 
LUCKY 
VIETOJ 

SALDUMYNO.”
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h: Studentas Gelažninkas
Kazys Kiela

išęs. studentą Gelažniką žeria 
Alunta skersai gatvės, pasižiū
ri į skubantį pasislėpti bolševi
ką ir lenkiasi prie proklamaci
jos.

“Visų šalių proletarai, vieny
kitės” sumirga iš keršto jo aky
se, paskui raidės susilieja ir pra
nyksta.

—Metropolitan. Volga, Volga 
— sumurma Alunta ir meta 
proklamaciją žemėn.

Gausi įspūdžiais Aluntos tar
nyba. Gausi įvairiausiais nuoti- 
kiais. Aluntos pastabumas tie 
siog pagirtinas. Kiekvi e n a s 
smerktinas šlamesys, kaip fono
grafe, jame užsifiksuoja,
mano rankose menkas tik, ži
noma, 
ringas. _ .... .
Supažindinsiu. 1 ButU jums tada “šnipas” ir

'Tarnibiniaj pasižimiejimaj. | kiaulys spenys, 
vasaria. Ašmuo iš kontrolės: 
bakais puse trečios pasveiki- 
socialdemokratą ir bolševi-

Gal laikini nepasisekimai dar 
labiau užgrudins jį. Kas žino?

Kaip skurstantis dailininkas, 
kaip pradedąs poetas, kaip neži
nomas mokslininkas, Petras 
Alunta tikisi iš karto švistelėti 
ir nustebinti pasaulį, atkreipu
sių visų akis, nemirtingu, kuri
niu, ir tas kūrinys jam yra 
atidengti sąmokslas.

Ir jeigu pasakytų jam kas 
nors:

—Ech, brolau, kokie čia są
mokslai. Nebebus sąmokslų 
nusigąstų taip pat Alunta, kaip 
ir sparnuoto malūno 
išgirdęs:

—Kokie čia vejai, 
brolau vėjų.

Pastatęs kalni erių
Alunta gatvėmis ir užkliuvęs 
drąsų, mestą su panieka kaž ko
kio “ašmens” žvilgsni pagalvo
ja: “ot, kad taip aparatą, kur 
mintis spėja, mums iš Amerikos 
išrašytų nesispardytumėt, nesi-

savininkas

• II
Prie Aušros tako, kada Alun

ta norėjo grįžti namo užsivilkti 
šiltesnį paltą, pasipynė po jo ko
jų studentas Gelažinskas. Akis 
akin susidūrė jie abu ir not pa
lietė Aluntos veidą šiltas išsi
veržęs iš Gelažinsko burnos ga
ras. Prabėgo Gelažinskas. Už
miršęs šaltį apsigręžė Alunta ir 
nuėjo paskui jį. Aluntos užda
viny sekti prieš porą savaičių, 

į kaip į žemes, ties soboru, įlin
dęs studentas Gelažinskas ir kas 
žino, ar nenuves jis į tą vietą, 
kur paspaudus knopkę nuslink- 
sta i šąli sieninis veidrodis ir

i €
Nebebus I Pras^ver^’a slaptoji, prikrauta 

brauningų, granatų, pirokselino 
patalpa ir kur guli jau paruoš
tas revoliucionieriams įsaky
mas: nukirpti telefonai, užmušti 
ministeriai, įsiveržti bankan. Ar 
nenuves studentas Gelažnikas, 
kur guli paslėptas už visus jo 
nepasisekimus gausus atpildas?

įsmeigęs žvilgsnį į pat Gelaž- 
niko pakaušį, niekur į šalis ne
sidairydamas, skubėjo iš paskos 
Alunta.

Nuvedė jį Gelažnikas pro Kar
melitus į šančus ir paliko stovė
ti Ringu vos gatvėje.

Išsiėmęs užrašų knygelę pasi
žymėjo Alunta’to namo, kur ne
žinomais tikslais įsmuko Gelaž
nikas, numerį ir porą kartų pra
ėjo pro langus, šaltis. Girg
žda sniegas po kojų. Aluntai 
mintis: Užeiti į prieš priešinį 
namuka sušilti. Užeina. Ant*
stalo garuoja pietus, o am 
grindų guli melsvas, skardinis 
bliudas, kuriame prausiasi pasi
lenkęs kaž koks darbininkas.

Pas tamstas kambarių, 
džias, yra? klausia Alunta.

Darbininkas pakelia šlapią 
sišaušusią galvą ir sako:

—Ne gi atimsi, kad yra.
—Kodėl imti. Už pinigus.
—O kur pats tarnauji? — ne 

tikėtai klausia darbininkas.

Dienos Per Vandenyną

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

EEEMENs EEECEA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos

ro-

Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. . — 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 

Lloyd laivų
Del sugryžimo certifikatų ir kitų Informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

NCRTH <1 IMAS 
kLLCYEjUl 
^^130 W. Randolph St., Chicago.

pa-|

žingsniavo

(Bus daugiau)
Štai

dokumentėlis. Charakte-
Jo paties parašytas, vaipytumėt jus man, ponaičiai.

į ir iš

gali

ne

už-

TUBBY

MALT EXTRACT

vandeniu

ir 
nu-

Nudurti, kiau- 
Ar už- 

Užmir- rnirš Alunta. Ne! Neužmirš 
--------  jis, bet ir nebėgs, kaip bailys, iš j 

kovos lauko. '

Alunta parodys.
visai no Petras 

dar spirtis skep-

Mpe< 1 klU t m ryrlyme chrontlkų ir a«ajQ 11 . 
(Hj Jei kiti negalėjo Jumis Hgyiiytl. a t šilan 
Rykli pas mane. Mano pilnas Uegzamlnavi 
man atidengs jusi) tikrą ligą ir jei ai apsl 
liusiu jus gydyti, sveikai jums augryi. Ei 
kit pas tikrą specialistą, ktlris neklaus jusi) \ 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
galutino IMegsaminavimo—kas .joms yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nediliol 

nuo 10 rzle iki 1 po pint*.

12 
SU 
no 
kų,

14 min. šeštos du ašmens vie
nas Žemaičių g-vė kitas Duone
laičių pavadino p. vidaus minią- 
terį gaidžio broliu.

Apie aštuonias pasirodė Alė
joj nematytas nusigandęs su pil
ku paltu ašmuo ir slankiojo a- 
pie paštą. Paskui tris kartus ap.

, ėjo Tolstojaus, 16 vasario ir
ir toks klausi- Alėjos kvartalą Pražuvo.”

Galima spėti, kad ne tik 12 
— atsakysiu. Jei ne vasario, bet ir kiekvienos dienos 

tuomet ir ne į Aluntos “pasižymėjimai” užra- 
Šmikis arba šomi. Butų įdoomu pasiskaity- 

I ti.
Nors apgavo jį Metropolitan 

Petras afiša, bet numetęs ją žemėn su-

Trumpiau-

sias kelias

Su Ženkleliu ,««7C3Įį 437 reiškia gerumą

Įvairiai žmonės duoną užsi
dirba: :vieni paskui plūgą ei
dami, kiti už stalo plunksna 
brukšnuodami, treti su kuju ar
ba Kirviu rankose, o ketvirti 
šiaip gatve vaikštinėdami.

Ir kas neapsirikęs pasakytų, 
kieno iš jų darbas lengvesnis? 
Štai, pavyzdžiui, Petras Alan
ta. Duoną pelnosi vaikštinėda
mas gatvėmis: rodos, visai ir 
ne darbas, o pasilinksminimas 
vien, bet paklauskit, ar ištik- 
rųjų taip lengva. Geras pasiū
lymas, pagalvos skaitytojas, 
klausti nepažįstamo. O dar 
apysakos herojo. žmogaus, 
kurio gal ir pasauly visai nėra.

Abejojančiam skaitytojui sa
kau : pabandykit, gerbiamasis, 
taip su truputi išlindusioms iš 
kišenės proklamacijomis perei-' 
ti Alėją. Kieno akį pirmon ei
lėn atkreipsit su savo literatū
ra?

Petro Aluntos akį.
Kas parodys artimiausioj | 

kryžkelėj stovinčiam policinin
kui žibantį ženkliuką už atla- 
go?

Petras
O gal 

Alunta? 
tikas.

Numatytas 
mas.

Taip!
Petras Alunta, tai
koks nors Jonas 
Chaim Koitšvanec. 

? ! ? 
Papildau. Jei

Alunta, tai tuomet žmogus visai |jg įpročio Alunta pasižiurėjo j 
be pavardės. O jeigu su pavar-; laikrodį, 
de, tai vistiek netikra.

Reikia žinoti Petro Aluntos 
profesijos savybes, kad suprasti 
šį, pilietiškoms akimis žiūrint, 
keistoką reiškinį.

Petro Aluntos profesijoj, kaip 
baltiniai, susidėvi pavardės. Ir 
vieną susidėvėjusių numetęs jis. 
kaip krakmolytus marškinius, 
pasipuošia sulig reikalo nauja.

Neryškus tipas Petras Alun
ta. Netenka abejoti, kad pavar 
dę bus išsimįslijęs sau jis pats, 
o kodėl prisiklijavo usus- ir už
sivilko, nors Celsijus rodė 33° 
šalčio, rudą, demisezoninį paltą 

nenagrinėsiu, nes nežinau.
Kaip aš galiu spėlioti, taip ga

lės ir skaitytojas.
Apysaką pradedu. Su visais 

atributais Alėja, šerkšnu ap
trauktos vitrinos. Petras Alun
ta pasistatęs demisezoninio pal
to kalnierį dešimtą kartą skro
džia Alėją. Jo uždaviny — su
rasti prieš porą savaičių, kaip 
žemėse, prasmegusį studentą 
Gelažninką. Suraukęs kaktą jis 
žvilgteri kiekvieno studento vei
dan ir vis eina. Eina ir grįžta. ( ciją jam tie margakepuriai pie- 
šaltis pliko Aluntai veidą, akys mens, studentais vadinami. Ar 
nuo šalčio ašaroja. Kelias die- užmirš Alunta, kaip jį, apsiren- 
nas iš eilės teiravosi jis adresų gūsį policininko rūbais ir įėju- 
biure— Gelažnikas neprisirašęs. sį universitetan tie šunsnukiai 
O surasti reikia. sugriebė, tampė ir draskė. Kaip

Staiga pamato Alunta: antroj vieni užkėlę jį ant pakabų, o ki- 
pusėj gatvės kaž kas į bolševi- ti gvoltu rėkė: 
ką panašus apsidairo ir numeta ]gs spenį. Nudurti 
raudoną proklamaciją.

Laikrodis rodė vie- 
j nuolika.

—Kudlotas ašmuo su juoda 
skrybėlė vienuoliktą valandą 
Įstrigo Alintos šmegenyse ir jis 
nusispiovė.

Pradėjo nebesisekti Aluntai. 
Ir kuo labiau nebesisekė, tuo jis 
daugiau, kaip išalkęs šuo lakstė, 
bet vistiek nieko nerado. Nie
kuomet neužmirš jis paskutinio 

; darbininkų susirinkime smūgio, 
kuris ant plauko buvo pakoręs 
net jo tarnybą.

—Asile, špicbuke! — tebe
skamba jo ausyse supykusio vir- 

i šininko žodžiai.
—Ko dar akis muilini, 

jie, tau pačiam ant kaktos
V • ii v • _ » trase snipas.
Taip, užrašė. Įsitikrino 

Alunta prie viršininko akių
sivilkęs apšutusi paltą, kurio pa- 

I čioj nugaroj buvo prisegta kor
tele, o joj raudonomis raidėmis, 
nors į žemes lisk, užrašas 
š-n-i-p-a-s.

Keletą dar gatvių perėjo 
Alunta su prišokta kortele.

O ką pridarė per demonstra-

Lietuvos
Važiuok nauju keliu —trumpu, ra
miu Si. Lavvrence jurų keliu — su
taupydamas 2 dienas kelio juromis! 
Ant milžinišku pasaulio kruzerių ir 
greitų Cabin laivų. įsivaizduok kaip 
puikus Cabin Class ir Tourist Third 
Cabin yr^, jei Trečia Klesa turi vi
sus patogumus moderninio hotelio... 
dideli, šviesus, jaukus kambariai, lo
vos taip patogios, kaip jūsų pačių 
lovos namie, skanus maistus, užtek
tinai denio vietos ir jaukus poilsio 
kambariai, koncertai, partijos ir 
krutamieji paveikslai. Tik $175 
“round trip” kelionė trečia klesa i 
Hamburgą, arba $181 į Klaipėdą. 
Nesimainantys traukiniai iš Chi- 
cagos i uostą... tiesiai ant laivo 
nėra susitrukdymo, nėra hotelių 
išlaidų.

Patogus susisiekimas per 
Anglijos portus, ar plaukite 
tiesiai j
Hamburgą, 
o toliau geležinkeliais i vi
sas vietas Lietuvoje.
Pasportai, rezervacijos, gry- 
žimo perimtai ir visos infor
macijos nuo jūsų vietos 
agento, ar nuo

R. S. ELWORTHY,
Laivų Generalinio Agento,

71 E. Jackson, Blvd., 
Chicago, III.

Telefonas Wabash 1904

Canadian
VVorld’s ■"N •sr Pacific

Vežkis Canadian Pacific Expross Travellers Čekius. 
— Geri Visame Pasaulyje.

Stipriausis!
Tirščiausis!
Geriau si s!

Saus Ole

PILZENBAUR
Paklausk savo grocerio arba skambink 

THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

LOOKAT THE 
SVJELL P'eCE. OP 
AOSE VJE FOUK)$» 
SPIDER, VOE'fcE 

StLL IT 
TO TAB JUNK MAM

r saYy&ufbllas oojoT 
VjADTA. GELT R\D OF VOAT 
GqoD OLE LET
M E SH3U) YOU 

'-TO MAKE A
\TELEPA0ME ODT OF IT

i'M gojome 1
DO THE 

talkui, rr's 
HY BOSE

''4eLYFo«E

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynes reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jusy draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią

1 739 S. Halsted S

Spider Gets a Surpnse
ŪKE FOK) YoU 

AQL! 1'^4 GOAAkJA DO 
THE TALKI M' DlDlOT
I $HO\A) YoU KOVOTO 
NAKE TAIS SU)ELL 

TELEPAOIOE? SO I 
G0TARI6HT ToTALK 
------ FIRST

Alt RlGPTz
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THEK), SO I 
GEV A CHADCt

To OSE IT

HEILO! 
HEILO!

GI V E MB
RNERSlDE 
D0U8LE O O, 
QUICK! ,

CHICAGO, ILL

WOAJ'T vuamta 
HO<? eUER'TMIMG 
THE AJEXT TIME
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PASAULIO KARO SUKAKTUVĖS

į Apžvalga]

Šiandie sukanka lygiai penkiolika metų nuo pasau
lio karo pradžios. Šis laikotarpis atnešė daugiau 
mainų pasaulio gyvenime, negu jų pirma įvykdavo 
šimtmečius. Dabartinis pasaulis daugeliu atžvilgių 
visai nepanašus į pasaulį prieš didįjį karą.

Ta baisioji skerdynė sunaikino milionus žmonių gy
vybių ir miliardus žmonių turto. Žymi šio penkiolikos 
metų dalis todėl buvo bado, epidemijų ir pasibaisėtino 
skurdo laikai daugelyje šalių. Kai kuriose šalyse (pav. 
Rusijoje) žmonės ne tik mirė badu, bet ir ėmė ėsti vieni 
kitus, prasidėjo kanibalizmas!

Per ketverius su viršum metus nesiliovęs kraujo 
liejimas karo laukuose ir kasdieniniai pranešimai apie 
baisenybes iš įvairių frontų, atšipino žmonių jausmus, 
nustelbė juose kilnesnius palinkimus ir pažadino žemus, 
gyvuliškus instinktus. Tuo buvo prirengta dirva žiau
riems pilietiniams karams, kurie daugelyje kraštų pra
sidėjo po didžiojo karo, ir šitos kautynės kai kur galu
tinai pribaigė turto naikinimą ir visuotiną suirutę.

Tik didžiausiu sunkumu žmonijai pavyko išbristi 
iš tos klampynės, į kurią ją buvo įstūmęs karas. Dau
ginus kaip dešimts metų reikėjo, iki Europoje tapo at- 
steigti daugiaus-mažiaus pastovus taikos santykiai, 
bet da ir šiandie jie toli-gražu nėra tvirtai nusistovėję. 
Dar gal turės praeiti ilgokas laikas, iki bus išspręstos 
visos karo paliktos problemos.

Tečiaus vieną dalyką jau galima pasakyti šiandie: 
pasaulis dauginus nebegrįš prie to, kas buvo prieš karą. 
Sugriuvusios kaizerių ir carų monarchijos jau nebeat- 
gis; pasiliuosavusios nuo svetimo jungo tautos senon 
vergijon nebegrįš; įgijusi milžinišką politinę galią dar
bininkų klasė tos galios nebeatsižadės.

Reikia pripažinti, kad didysis, baisusis karas ne tik 
sunaikino daug neapkainuojamų žmonijos gėrybių, bet 
ir sugriovė daug to, kas buvo supuvę ir atgyvenę savo 
amžių.

Amerikoje gyvenantiems žmonėms sunku ir įsi
vaizduoti, ką didysis kąrąs padarė Europai, šis kraštas 
dėl karo nenuskurdo, bet nepaprastai pralobo. Todėl 
amerikonai negali tinkamai įvertinti ir tų milžiniškų 
pastangų, kurios buvo padėtos Europoje, kovojant su 
pokarine suirute. Europa tapo atsteigta daugiausia or
ganizuotų darbininkų pajėgomis. Darbininkų partijos 
sudarė valdžias tose šalyse, kuriose buvo sugriuvusi 
senoji tvarka; jos padiktavo konstitucijas ištisai eilei 
naujų respublikų, ir jos buvo svarbiausias veiksnys tau
tų sutaikyme ir tarptautinės taikos sustiprinime.

Nenuostabu todėl, kad šiandie keletoje Europos val
stybių jau stovi prie valdžios vairo organizuotų darbi
ninku atstovai.

Šis faktas, kad pokariniam pasaulyje vis labiau 
stiprėja darbo žmonių jėgos, yra geriausia garantija 
to, kad tokių katastrofų, kaip 1914-18 metų karas, dau- 
giaus nebebus.

jos eantro komitetą. Supranta
ma, žmogaus įsitikinimai gali 
pasikeisti.

Kitų pasirašiusiųjų asmenų 
vardai mums nežinomi.

Centro komitetas žada netru- 
i kus pradėti leisti “socialistinės 
| minties savaitraštį”, kuris ko
vos prieš fašistus, komunistus 

“Naujienų” redakcijai tik-ką ir klerikalus. Tokio laikraščio 
tapo atsiųstas iš Buenos Aires 
laiškas ir spausdintas lapelis 
(“manifestas”), kuriuose pra
nešama apie Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjungos įsikūri
mą. Po laišku pasirašo, kaipo 
pirmininkas — K. Norkus, kai
po sekretorius — čiučelis, ir 
nariai — žarelyte, Z. Židelis, 
J. Graibus, A. Žukauskas ir E.
Kali batai te.

Iš tų asmenų mes pažįstame 
tiktai Kasti} Norkų, kuris prieš 
keletą metų buvo Amerikoje, o 
paskui gyveno Lietuvoje ir tu
rėjo laivakorčių agentūrą. Nor
kus buvo Amerikos sandariečių 
ir Lietuvos valstiečių liaudinin
kų šalininkas. Dabar jisai jau geriausio pasisekimo, 
įeina į socialistines organizaci-

ARGENTINOJE ĮSIKŪRĖ LIE
TUVIŲ SOCIALISTŲ 

ORGANIZACIJA.
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Lietuvos išeiviams Argentinoje, 
iš tiesų, iki šiol stinga, ir butų 
labai linkėtina, kad jisai tenai 
pasirodytų.

Savo “manifeste” Argentinos 
Lietuvių Socialistų Sąjungos ini
ciatorių grupė sako, kad Sąjun
ga derinsianti savo veikimą su 
Šiaurės Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjunga ir su Argen
tinos Socialistų Partija (Parti- 
do Socialistą).

Nepažinodami nei gyvenimo 
sąlygų Argentinoje, nei tų žmo
nių, kurie imasi šito darbo, 
mes negalime spręsti, ar jie su
gebės įvykinti savo sumanymą. 
Bet, žinoma, mes lindime jiems

Atsišaukimas-manifestas, ku-

su
argentiniečiai atsiuntė kartu 
laišku, skamba taip:
MUSUI MANIFESTAS
Argentinos Lietuviai!

Kiekviena organizacija, pra
dėdama savo darbą vykinti, 
jau išanksto privalo paskelbti 
savo užbriežtus tikslus.

Argentinos lietuvių visuome
ninis gyvenimas eina tokia va
ga, kad būtinai reikalingos to 
gyvenimo reformos, kurios aiš
kiai nustatytų Argentinos lie
tuvių darbininkų politinę kryp
tį ir įvestų aiškion vagon visą 
musų visuomeninį gyvenimą.

Toms idėjoms vykinti susi
tvėrė “Arg. Lietuvių Socialistų 
Sąjunga”.

Savo veikimą sąjunga derins 
su Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjunga ir vietiųe 
Partido Socialistą, kuri leidžia 
savo dienraštį “La Vanguardia”.

Savo veikimą Sąjunga greitu 
laiku pradės milžinišku kon
certu, o taip pat greitu laiku 
pradės leisti socialistinės min
ties savaitraštį, kurio vyriau
sias tikslas bus vesti Argenti
nos lietuvių visuomeninį gyve
nimą tokioje kultūringoje link
mėje, kaip tai yra kitų kultū
ringų tautų tarpe.

Mes skelbiame griežtą kovą 
visokiems darbininkų išnaudo
tojams ir mulkintojams. Kito
kiu vardu mes negalime pava- 
dyti tuos padarus, kurie iki šiol 
jodė ant Argentinos lietuvių 
darbininkų sprando, šundakta
ris su savo gyrimaisis gerais 
santykiais su konsulatu, su sa
vo planavimais bendros aptie- 
kos atidarymo, jau eina šuo
liais aukas operuodamas, pelui 
parduodamas, trucyzną šinkuo- 
damas, fašistus girdamas, žmo
nes mulkindamas. Jis ir jo 
šlamštpalaikis yra didžiausia 
gėda Argentinos lietuvių visuo
menei. O jis dar rašo, kad at
stovaująs 45,000 Argentinos 
lietuvių. Reiškia, mus visus ir 
dar su magaryčiomis. Kas jam 
padeda atstoVau'ti?"“Ar nevalia 
mums apie savo “atstovą” pasi- 
interesucti? Musų laikraštis vi
sa tai nušvies.

Maskvos šunkariai taipgi nė
ra darbininkų autoritetai, ka
dangi patys be darbo gyvena, 
o darbininkus mulkina. Išmin
tingesni ir doresni žmonės jau 
senai nuo jų pasitraukė. Naut 
jasis Socialistų laikraštis kel# 
be ceremonijų visas Maskvos 
šunkarių šunybes iš “Rytojaus” 
pastogės. Numaskuosime veid
mainius, kurie suvadžiojimu 
dąrbininkų tik ir teužsiima. At
mename dar frigorifiko strei
ką! Kiek judošiškų grašių Bal- 
tušniko pavaldiniai gavo už su- 
vadžiojimą lietuvių darbininkų.

Klounai iš Zeballos gatvės 
taip pat vienon dudon su šun
daktariu pučia (jam ir gazietą 
spausdina). Jie sykiu su Avella- 
nedos parazitais biznelį varo, 
tik dėl akių pasibųrnoja.

Argentinos lietuviai darbi
ninkai! Vykite laukan iš savo 
tarpo mulkintojus ir dykaduo
nius! Jus pamatysite, kaip jie 
visi vienu balsu sustaugs, ka
dangi mes patys darbininkai 
nutarėme susiorganizuoti, savo 
laikraštį leisti ir veikti socia
listinėje dirvoje, derinant savo 
darbą su Argentinos Partido 
Socialistą, kuri koncentruoja 
savo darbą Casa de Pueblo, o 
taipgi su musų draugais Ame
rikos Lietuviu Socialistų Są
jungoje, kuriems organais yra 
“Naujienos” ir “Keleivis”.

Argentinos Lietuvių Socialis
tų Sąjungon įstojimas kainuoja 
50 centavų ir 50 centavų mėne
siui. Visi Sąjungos nariai vel
tui gaus laikraštį, kurį mes 
greitu laiku išleisime.

Draugai! Darbo pąsekmingu- 
mas ir greitumas priklauso nuo 
musų visų! Atsiliepkite kiekvie
nas socialistinės minties Ar
gentinos lietuvis darbininkas! 
Rašykite mums savo pageidavi
mus, o mes visa imsime domėn, 
nes musų skelbiama idėja yra 
musų visų vyriausias siekimas.

Šalinkitės Maskvos ir Romos 
agentų!

Lai gyvuoja susipratimas!

>
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Apie Įvairius Dalykus |

Borneo salos gyven 
tojai

Dr. Charles Hose. — Ypatingi 
medžiotojai. — Borneo sala. 
Gyventojai. — Tarpusaviniai 
karai. — Konfliktas. — Susi
taikymas su Abanu Jau. — 
— Rungtynių įvedimas.

liū
tas 
Da- 
jau

didesniu karžygiu, 
“romantiški” laikai 
Tapo įsteigta taika ir

Apie galvų kapojimo

Prieš kiek laiko į Ameriką 
atvyko Dr. Charles Hose, žy
mus etnologas 4r entomologas, 
kuris geriausius savo gyvenimo 
metusi praleido Borneo saloj 
tarp laukinių žmonių. Tuos žmo
nes jis vadina mylimais ir ge
rais draugais.

Kada 1884 m. jis nuvyko j 
Borneo salą, tai ten siautė ne
paliaujamas tarpusavis karas. 
Įvairios gentys be paliovos pe
šėsi tarp savęs. Religiniai ritua
lai reikalavo, kad priešų galvos 
butų nukirstos ir išstatytos pa
rodai. žinoma, kas daugiau 
kirsdavo priešams galvų, 
skaitėsi 
bar tie 
praėjo, 
tvanka.
kontestus nieko nebesigirdi. Bu
vusieji priešai dabar palaiko 
gana draugiškus ryšius.

Per 25 metus Dr. Hose su di
džiausiu pasiryžimu dirbo te
nykščių žmonių labui. Daug 
kartų jis statė sąvo gyvastį pa
vojum Daug .kartų mirtis žiu
rėjo jam į akis, bet jis nieko 
nepaisė, žūt ar būt, jis buvo pa
siryžęs savo tikslą atsiekti. Ir 
atsiekė.

Borneo, — pats vardas yra 
magiškas. Misteriškos upės, 
klimpančios pelkės ir įvairios 
žolės bei medžiai puošia tą sa
lą. Pakraščiais matosi puikiau
sios tropikų maudyklos. Med
žiuose knibžda beždžiones, skrai
do paukščiai, po žole šliaužioja 
baisus angiai. Miškų tankumy
nuose randasi bambukų pala
pinės, kur gyvena laukiniai 
žmonės.

Visa tai skamba tarsi kokia 
pasaka. Apie Borneo gyvento
jus sugrįžę misionieriai papra
stai pasakoja visokių baiseny
bių. Girdi, tai kanibalai, kurie 
pasižymi nepaprastu brutališku- 
mu. Bet Dr. Hose visai kitaip 
kalba apie Borneo skalpų me
džiotojus. Jis sako, kad tie lau
kiniai žmonės pasižymi nepa
prastu sąžiningumu ir aukštu 
doringumu. Tuo atžvilgiu jie 
pralenkia kai kurias civilizuo
tas tautas.

Charles IJįpse buvo dar jau
nas Cambridge, universiteto stu
dentas, kada dėdės rekomenduo
jamas jis gavo vietą pas Sir 
Charles Brooke, kuris tuo laiku 
valdė dalį Borneo salos.

Hose dar buvo visai jaunu
tis, kada jis atvyko į Borneo 
salą. Jis tuoj tapo pasiųstas į 
Claudetovvn, nedidelį džiunglių 
kaimą prie Baram upės. Tenyk
ščiai gyventojai didelio draugiš
kumo link baltaodžių nerodė. 
Kaip tik priešingai: jie neap
kentė europiečių. Daugelis gy
ventojų dar tebepraktikavo ka
nibalizmą sušvelnintoj formoj. 
Kiek svarbesnės religiškos ce
remonijos neapsieidavo be skal
pų, kuriuos jie nuplėšdavo nuo 
savo priešų galvų.

Mažesnio išmanymo žmogus 
butų bandęs tuos netikusius pa
pročius naikinti per prievartą, 
t. y. kardo ir šautuvo pagelba. 
Bet jaunasis Hose pasiryžo tą 
problemą išspręsti kitonišku bu-

Lai gyvuoja Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjunga! Tegy
vuoja jos spauda! Tegyvuoja 
socializmas!

ALSS. Iniciatorių Grupė.
P. S. — Laiškams ir infor

macijoms adresas:
ALSS., per Sr. A. Zidelis,

Azara 1406, .Barracas,
Buenos Aires, Rep. Argentina.

6 d. liepos 1929 m.
Buenos Aires.

tai Dr. Hose. 
suimti tarnus 
kalėjimą. Va-

du. Jis matė, kad pavesti jam 
valdyti žmonės yra savo rųšies 
vaikai, kurie elgiasi ir galvoja, 
kaip vaikai. Tad Dr. Hose pir
miausiai pasirūpino prisitaiky
ti prie tų primityviškų žmonių, 
pasidaryti jų draugu. Jis kartu 
su jais žaidė ir kartu linksmi
nosi.

Tačiau didžiausias jo nuopel
nas, — tai sustabdymas tarpu
savinio karo. Tatai reikalavo 
daug takto ir sumanumo. Pir
mas jo konfliktas įvyko su 
Aban Jau, vienos genties va
du, kuris buvo nepatenkintas 
tuo, kad sultonas jo teritoriją 
priskyrė Sarawaku baltą j am 
radžai. Aban gyveno miškų gi
lumoj ir elgėsi kaip tinkamas, 
kadangi su baltaodžiais jam be
veik jokių reikalų neteko tu
rėti. Bet štai atsitiko nelaime': 
mirė jo žmona. Priimtu papro
čiu einant jam būtinai reikėjo 
gauti savo priešo galvą. To rei
kalavo laidotuvių ceremonijos. 
Todėl‘Aban nutarė paskelbti ka
rą Balait gyventojams. Kažkas 
pranešė apie tai Balait gyven
tojams, ir visas planas nuėjo 
niekais. Aban Jau tąsyk priver
stas buvo permainyti savo tak
tiką. .Jis pasiuntė dešimtį savo 
tarnų pas sultoną, kad nupirk
tų seną vergą. Kadangi vergas 
buvo labai senas ir menkas, tai 
sultonas magaryčioms pridėjo 
dar gmžų audeklą ir kinų iš- 
dirbystes vazą. Abariui visa tai 
kainavo apie du šimtu dolerių.

Nusenęs vergas buvo tiek 
silpnas, kąd jis nebegalėjo net 
kojų pavilkti. Kadangi laidotu
vių ceremonijoms buvo fakti- 
nai reikalingas tik skalpas, tai 
tarnai nutarė vergui nukirsti 
galvą. Nukirstą galvą jie pasi
ėmė su savim, o likusį kūną 
paliko šalę kelio.

Sužinojo apie 
Jis tuoj paliepė 
ir įmesti juos į
za ir audeklas tapo konfiskuo
ti. Be to, Abanas turėjo užsi
mokėti bausmę.

Nėra reikalo aiškinti, kad dū
liai to įvykio Aban Jau neįma
nomai įtūžo. Jis pradėjo viso
kiais budais grąsinti ir viešai 
skelbti, kad iš savo teritorijos 
jis neišleisiąs nei vieno -euro
piečio gyvo. Prie upės jis iš
kaleno didelius piešinius, kuris 
vaizdavo kankinamus 
čius.

Bet Hose nepabūgo 
sinimų. Jis nutarė 
Abanui siurprizą: asmeniškai jį 
aplankyti. Su keliolika ištikimų 
žmonių jis dasigavo iki Abano 
teritorijos. Palaukęs kol su
tems, jis vėlai vakare įsigavo 
į valdovo, taip sakant, palocių. 
Tuoj jį apspito iš visų pusių 
Abano tarnai. Tačiau jie nega
lėjo jam nieko daryti. Mat, pas 
juos yra taip priimta, 
muose esantis žmogus 
svečiu ir jo neg-alima

Ant galo, pasirodė 
Aban Jau. Jis pradėjo skųstis, 
kad baltaodžiai kišasi ne į sa
vo reikalus. Girdi, per šimtus 
metų jie liuosai praktikavo sa
vo religiškas ceremonijas, o da
bar nežinia iš kur atsibaladavo 
atėjūnai ir pradėjo diktuoti, — 
kas valia daryti, o kas ne. Vis
kam yra ribos. Nors jis (va
das) esąs ir nuolaidus žmogus, Į gįrjį prekes pardavė(kie- 
bet ir jam pradedą kantrybes 
pritrukti. Kas tai matė, kad jis 
net savo mylimai žmonai nega
li nei vieno tarno pasiųsti į aną 
pasaulį!

Hose pradėjo įrodinėti, jog 
nėra jokio reikalo ceremoni
joms žudyti žmogų. Juk jo kai
mynas turi žmogaus galvą, ku
ri kabo medžio šakoj; tad ko
dėl jis ją negali pasiskolinti?

Aban Jau po trumpo a^svar- 
stymo sutiko, kad tai geriausi 
išeitis. Vos spėjo praeiti kelios 
valandos ir Aban visai sumink
štėjo. Jis pasidarė labai drau-( 
giškas.

Panašiu budu Dr. Hose įgi-! 
jo simpatiją ir kitų tenykščių 
gyventojų. Jis įvedė plauktoji-!

europie-

tų grą- 
padaryti

kad na- 
skaitosi 
liesti.
ir pats 

mo lenktynes. Lenktynės pada
rė nepaprastai didelės įtakos. 
Jos, galima sakyti, pavadavo 
karus. Ypač įėjo į madą plau
kiojimo laivukais rungtynės, 
kurios sutraukia po kelis tūk
stančius žmonių.

Dabar Dr. Hose jau turi 60 
metų xsuviršum. Tačiau jis jau
čiasi gana gerai. Jis sako, kad 
gyvendamas tarp Borneo lauki
nių žmonių jis buvo pilnai pa
tenkintas ir laimingas.

Prie sovietų 
vaizdelių

“Gyvieji lavonai”
Sovietų .Rusijoje yra daug to

kių piliečių, kurie vadinami 
“gyvais lavonais” (“živije tru
pi”). Kas jie tokie? Tai pir
miausia moterys, kurių vyrai 
žuvo karo lauke. Jos nesugebėjo 
surinkti visų reikiamų žinių 
(“spravkų”) ir neįrodė keno jos 
yra žmonos ir kad jų vyrai ne
buvę “kontrrevoliucionieriais”. 
Tokios moterys neturi jokių tei
sių; jos niekur neturi balso, 
krautuvėse joms neduodama 
produktų, birža jų neįrašo į be
darbių skaičių; butą jos gali 
gauti tik kur nors užmiesty 
privatiškame namely. Už butą 
iš jų galima imti kiek tik nori
ma. Yra “gyvųjų lavonų” ir 
vyrų. Kaip jie gyvena? ^rai 
—seni žmonės ubagauja, jauni 
—vagiliauja. Jaunos moterys 
ir mergaitės užsiima iš bado ir 
skurdo prostitucija.

Kaip einasi biznis?
Privatiška prekyba visai už

gniaužta. Tiesa, dar yra užsi
likę nedaug smulkių prekių 
krautuvėlių. Aš žinau tokią 
mažą krautuvėlę, kuri apmoka 
mokesnių iki 30 rublių į dieną. 
Prekes parduoda “koperatyvas” 
“raspriedielitiel”. Užmoka už 
prekes iš kalno, ir prekes gau
na už poros savaičių. Be to, jei 
duoda 5 pudus cukraus, tai 
krautuvninkas.turi paimti tokią 
pat normą supuvusių riešutų 
arba du bilietus į teatrą po 5 
rublius vertės, o laike vidaus 
paskolos turi užsirašyti “obli- 
gacij zajma” 50—75—100 rub
lių ir daugiau. Be šito prekės 
nebus duodama.

Turguj bobas tekina
i

Atvažiuoja kaimo ūkininkai, 
moterys atneša iš arčiausių kai
mų pieno, kiaušinių, žaliumynų. 
Kokį triukšmą padaro su tais, 
kurie turi dvi bonkas pieno! 
žborščikas reikalauja už vietą 
1 rublį, o prekė kainoja pusant
ro. Tad ji nieko nepardavė ir 
neturi to rublio. Ją grūda uč- 
astkan. Moteris metasi į aša
ras: už ką? delko?

'—Ničiego! v bazarkomie už- 
naječ.

Tas pat darosi ir su veži
mais, kurie atveža biškį malkų, 
šieno, bulvių, arbūzų. Į rinką 
paprastai jau nevažiuoja, bet 
kožnas prisitaikina įvažiuoti 
kur į kiemą ir ten slaptai iš
parduoda savo prekes, bet daž
nai ir čia tagentai atranda, ir 
dažnai kiemo gyventojai mote
rys apkulia finagentą, o vals
tietis greitai likviduoja savo 
prekes ir bėga toliau į miestą. 
Dažnai finagentai pagriebia 
valstiečio vežimą, kad ir tuščią 
ir nuvaro bazarkoman, apskun- 

muose. Krata. Pas valstietį ra
do šiek tiek pinigų ir jau nie
kaip nepasiteisinsi.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.3 •

Parduodam
l-mus MORGICIUS

• mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Diktatorius Pilsudskis 
prieš teismą

Birželio mėn. gale Varšuvoj 
įvyko teismas buvusiam Lenki
jos finansų ministeriui Čecha
vičiui dėl puses milijono zlotų 
pinigų išaikvojimo. Kaltinama
sis teisinos kad girdi, išaikvo- 
jimų padaro ir kitų šalių mims- 
teriai, ir tik jį vieną traukią į 
teismą. Byla buvo iškelta seimo 
biudžeto komisijos. Tad* buvo 
pašauktas pats diktatorius Pil
sudskis pasiaiškinti. Pilsudskis 
šitaip teismui papasakojo: Įsta
tymas, kuriuo ministeris trau
kiamas teismo atsakomybėn 
esąs juokingas ir rodąs aukš- 
čiausj kvailybės laipsnį, abelnai 
visa konstitucija esanti fuserių 
(žiulikų) darbas, ir minislerio 
kaltinimas esąs lygus ritualo 
žmogžudystei. Tuo teismu tik 
jį Pilsudskį buvę norima įžei
sti. čechovičiaus išaikvojimus 
ir tuos 8 milijonus zlotų, ku
riuos ministeriui pirmininkui 
paskiria, jis paimąs ant savęs. 
Seimo nariai esą visi aptemu
sio proto ir esą panašus to
kiems žaisliukams, žmogiukams 
su dviem skylutėmis, viena po 
nose, kita po užpakaliu, iš ku
rių einąs garsas, tačiau tie žmo
giukai taip greitai sukęsis, kad 
negali suprasti, iš kurio galo 
tie garsai einą. — Pabaigęs sa
vo pasaką diktatorius pasakė 
atstovams: “ponai, mano rankos 
yra grynos ir nesmirdi taip, 
kaip jūsų.” — Tuo tardymas ir 
pasibaigė...

Europa prieš Ameriką
žinios iš Europos vis labiau 

rodo didelį pasipiktinimą tenai 
dėl Amerikos muitų politikos. 
Francuzija ir Šveicarija jau at
sikreipė į kitas šalis su įspėji
mu prieš gresiantį Europai pa
vojų iš Amerikos prekybos po
litikos pusės. Vokietijoj tai pat 
pirklių sąjungos pareikalavo 
valdžios, kad su kitų valstybių 
vyriausybėmis imtųsi griežtų 
žingsnių prieš Amerikos muitų 
uždaromąją politiką ir suorga
nizuotų bendrą Europos frontą 
prieš Washingtoną. Washingto- 
n-e esą jau gauta iš 20 valsty
bių protestai prieš įvežimo mui
tų pakėlimą.

Suteikia Poilsingą, 
Ramų Miegą

ZinonėH, kurie kenčia nuo prasto miego 
ir kurie atsikelia rytais pavargę ir nusika
mavę, turi imi Nuga-Tone. Tas stebėtinas 
preparatas padarys jūsų miegų ramų poil
singą. padidins jėgų ir veikimų nervų, mu
skulų ir organų. Kada tai bus atlikta, 
spėka ir energija padidės, apetitas bus ge
resnis, pagerės virškinimas, apsistos inkstų 
ir pūslės susierzinimas, konstipacija bus 
nugalėta ir abcina sveikata pagerės.

Mis. T. B. Redd, Hartfield, Ark., pasa
ko kų. Nuga-Tone padarė jai. Ji sako: 
"Nuga-Tone yra geriausias preparatas koki 
aš kada vartojau. Aš buvau menkos 
sveikatos ir negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
miegoti naktimis ir buvau taip nervuota. 
kad negalėjau pakęsti jokio triukšmo. Da
bar aš nebesu nervuota, mano sveikata yra 
geresnė ir aš gerai miegu naktimis. Aš nie
kad negalėsiu užtektinai pagirti Nuga-Tone”. 
Jeigu jūsų sveikata nėra tokia, kokia ji tu
rėtų būti, jus turite imti Nuga-Tone — 
taip, kaip nulionai kitų daro. Jus galite 
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda- 
viBėjami, arba jūsų vertelga užsakys dcl 
jus iš urmo vaistines.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Uamiea, L&nKU. Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieka 
per dideliaa ir rariauaiaa kompa
nijai.
2) RE AL ĖST ATE: Tunu garu 
bargeni viioie Chicagoi dalyse.

V. MIS3EŪU '
Naujienos

1739 So. Halsted 8L 
Tel. Kooaerelt 8&0D

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chieago, Illinois

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų piknikas 
krutamuose pa

veiksluose!

Todėl nedalioje visi Chicagos 
lietuviai pasirūpinkite būti 
Naujienų piknike Černausko 
darže, kati vėliaus pamatyti sa
ve krutamuose paveiksluose.

Dar pirmu kartu Naujienų 
pikniko dalyviai galės save ma
tyti kruotamuosiuose paveiks
luose. »

“Romuva” teatras, kurio ati
darymas įvyks 18 d. rugpiučio, 
nufotografuos visų Naujienų 
piknikų j krutamus paveikslus 
ir rodys teatre atidarymo die
noje.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot "Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugymą prirodč milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo

Roseland
I 

Komunistų katekizmas, arba 
dešimts Stalino prisakymų.

Komunistai laiko tris susirin
kimus i savaitę apdūmojimui 
savo nuodėmių.

į šį susirinkimų pribuvo drg. 
Imba. Jis pareiškė, kad gavo iš 
drg. Stalino dešimts prisakymų, 
kuriuos dabar pateiksiąs vi
siems vierniesiems. Prigrąsino, 
kad niekam jų neišduotų. Jei
gu kam išduos, tada tie prisa
kymai neturės tokios vertės; o 
kita, tai buržujai darys iš ko
munistų juokus.

Imba paėmė popierą ir skai
to:

“1. Aš esu Stalinas, vadas 
tavo, kuris išvedžiau tave iš 
buržujų žemės, iš nelaisvės 
buržujų ir Trockio. Neturėk 
prieš mane kitų vadų.

“2. Nesidirbk sau stabų ir 
negarbink kitokių vadų, nė 
Trockio, nė Rykovo, nė Bucha- 
rino, kai į) tik mane viena, tavo 
tikrąjį vadą Stalinų. Bet jeigu 
aš tavo vadas Stalinas numir
čiau kokiu nors budu, tada tik 
galėsi garbinti tikrąjį savo va
dą Afganistano carų, nes jis 
yra rytų caras, ir pirmutinis iš

tau įsakęs, kad ilgai gyventum 
buržujų šaly, ir kad gerai rink
tum aukas, kiaurus čeverykus, 
nuplyšusias kelines, nudrisku
sius sejonus ir prisiųstum Rusi
jon darbininkams, kurie gyve
na caro palociuos-e, tokiuose, 
kad buržujai neišdrįstų nė viš
tų laikyti.

“6. Neužmiršk, kad kur tik 
tu eisi, visur mislyk apie aukų 
rinkimą.

“7. Neieškok svetimų idėjų, 
laikykis vienos komunistų idė
jos.

“8. Nevok kitokios idėjos, 
apart komunistiškos.

“9. Neliudyk neteisingai prieš 
savo artimą, kuris yra komu
nistas. Bet kai reikalas verčia, 
tai turi meluot, jeigu tau rei
kės gelbėt tavo draugą komu
nistų.

“10. Negeisk turto iš komu
nisto, tavo artimo, bet geisk iš 
'buržuje. Nerink aukas iš savo 
artimo komunisto, rink jas iš 
buržujų, nes buržujai yra tavo 
priešai.”

Po atskaitymui šitos malde
lės, komunistai iš džiaugsmo 
šokinėjo. Kilbasninkas sako, 
kad šita malda bus atspausta 
ant kiekvienos lašinių palties.

Komunistai prisiekė, kad ši
tą dešimt prisakymų jie turi 
kalbėti visur, kur tik sutiks 
buržujų.

Taipgi buvo skaitomas Stali
no laiškas, kuriame reikalauja
ma- rinkti aukas Afganistano

carui, kuris dabar yra buržujų 
išvytas iš “savo” žemės. Komu
nistai nutarė turėti vieną išva
žiavimų šių vasarą, idant pa
rinkus minėtam carui aukų.

Prie to nutarė pasiųsti griež
tą reikalavimų žalpiui į Rusiją, 
kad greičiau prisiųstų Lenine 
plaukų ir nagų, nes dabar esą 
labai sunku aukas rinkti.

į šį susirinkimų buvo atva
žiavęs ir “redaktorius” Kvailo
ms. Šis pareiškė, kad jeigu ko
munistai ščyrai tikės kalbėdami 
Stalino dešimtį prisakymų, tai 
SLA. bus tuoj užkariautas.

Del įtikinimo komunistų 
Kvailoms sakė, kad kaip tik jis 
savo stuboj atkalbėjo tuos de
šimtį prisakymų, tai katė per 
langą iššoko ir daugiau nesugrį
žo. Sako: jeigu mes ščyrai kal
bėdami tikėsim, tai be jokios 
bėdos visi buržujai išbėgs iš 
SLA. ir mums komunistams 
liks tas milionas dolerių.

Dabar pas komunistus yra

Naujas Stiprumas II
NiiHlkratykit t« Jautimų^ II 
utbtikiiKhi. Severu’n En«r- I 
ha. patikimas laxatyvls ■■ 
(oilikiiH. piiHiilina koiiHtipa- |B 
ci.bi. ptiKclbHti Jiiiiih Kerimi II 
valgyti, gerinu miegoti, g b- ■ ■ 
riaii (laukit Jo hu- II
vo uptiekoje. II

Severa’s I 
esorka

didžiausis džiaugsmas dėl Stali
no dešimties prisakymų.

Komisaras.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsk* 
taip pataria Lietuvos bankai

.I1.,. .'ABC ..11... 1 ! mo. Ules.
DRESIŲ DEZAININIMAS

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Vi -.".-T" -------- T“

[SERGANTYS 

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

ligos ar silpnumo.

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

visų carų aplankė Lenino kars
tą.

“3. Neištark vardą Stalino, 
tavo vado, neteisingai, nes aš 
baudžiu ta, kuris varda mano 
neteisingai taria.

“4. Atmink šventą dienų švęs
ti, kad turėtum laiko mislyti 
apie Stalinų, vadą tavo, ir ki
tiems pasakyti, kad penktų die
ną liepos, 1928 musų Viešpa- i 
ties metuose, Stalinas bučiavo 
Afganistano carui i pantaplį.

“5. Gerbk komunistų idėjų, 
kaip Stalinas, tavo vadas, yra

Valiausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų, 
PuslCs, dlaplmosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metą 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai lš<y-

Ar Karšta?
Ar norėtumėt atvėsti?
Skaitykit šias knygas, o karščio nejusit 
—šaltas prakaitas ir šiurpas jus atvėdins

Tai yra knygos pilnos nepaprastų prietikių, pilnos įdo
miausių vaizdų, kuo aiškiausia piešiamų gražia lietu
vių kalba. Kiekvienas skyrius, kiekvienas epizodas ap
glėbs jus bangomis naujo susidomėjimo ir šalto šiurpo. 
Ir jus dažinosit dalykus, kurie dar nebuvo jums ži
nomi.

No. 126—Karaliaus Saliamono Kasyklos.
Afrikos dykumuosc.
.......................... 80c.

Medžiotojų prietikiai
Kaina .......................

No. 127—Skalpų Medžiotojai.
Romanas iš gyvenimo 
indėnais “Laukiniuose 
Kaina ...........................

ir kovų baltųjų su 
Vakaruose.”

$1.00

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabūdavojimui, nauja ir seną lumberį, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stbgų popierą, malevą, plųmbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerijų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos lumberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuekite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų.

paeiental biu gydo
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo Įma
niu mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. U prie
žasties Jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarjmas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda Jokių iš Jūsų pu
sės prievolių. Ncatidčlioklt, bet atsl- 
kreipkit šiandie pasitarti aplo sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St

kertėj Monroo St.j Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kandie 10 iki 5, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po plot. Pancdė- 
liats, Seredomis ir Bubėtomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. „

No. 128—šauliai Meksikoje.
Romanas iš Jungt. Valstijų karo su 
sika, kaina .............................................

Mek- 
$1.00

No. 129—Negyvenamoje Saloje
Prietikiai penkių jurininkų laivui sudužus.
Kaina ......................................................... 50c

REIKALAUKIT

Naujiem! Knygyne
1739 South Halsted St., - - - Chicago, III.

Bus Daromi Krutamieji Paveikslai!
NAUJIENŲ PIKNIKE

1929
Černausko Darže

MICKAITĖ

Naujos Naujienų Kontesto Gražuolės

JOSEPHINE PAŽIRAUSKAITĖ

Romuvos” teatras nuims

P-lė Konstancija Mickaitė yra gi
musi Mdžojoj Lietuvoj. Taigi ii 
vra Prūsų lietuvaitė. Dabartiniu 
laiku ji yrą Marųuette Parko 

pilietė.

JOSEPHINE G.UDAIČIUT®
P-lė Josephine Gudaičiutė yra gi- 
misu Beckemeyer. III. Ji yra 
komercijos mokyklos studentė; 
mėlynakė ir geltonplaukė lietu

vaitė.

P-lė Paži rausliai tė, taip sakant, 
atstovaus North Side. Ji yra 

gimusi Lietuvoj.

RUSE V A SILIA U SK A IT Ė
P-lė Rožė Vasal (Vasiliauskaitė) 
yra artistė ir šokėja. Ji trum
pam laikui atvyko į Chicagą, ir 
.sužinojusi apie gražuolių kontes- 
tą nutarė jame dalyvauti. Ji yra 

gimusi Chicagoj.

Rugpiučio 4 bus istoriška diena. Tą dieną bus išrinkta '‘panelė Romuva”; tą dieną pik 
niko dalyviai bus, taip sakant, krutamųjų paveikslų aktoriai
gražuolių kontesto filmą, kuri bus rodoma “Romuvos” teatro atidaryme rugpiučio 18 d. Į tą 
filmą pateks ir kiti pikniko dalyviai. Nereikia tad važiuoti į Hoollywood, kad pasidaryti 
krutamųjų paveikslų “stars”: atvažiuokite Į Naujienų piknikų ir jus pateksite į “muvis”.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Todėl nedalioje vist Chicagos 
lietuviai pasirūpinkite būti 
Naujienų piknike černausko 
darže, kad vėliaus pamatyti sa- 

krutamuose paveiksluose.ve

Naujienų piknikas 
krutamuose pa

veiksluose!

Roseland
Komunistų katekizmas, 

dešimts Stalino prisakymų.
arba

Dar pirmu kartu 
pikniko dalyviai galės 
tyti kruotamuosiuose 
luose. »

“Romuva” teatras, 
darymas įvyks 18 d. 
nufotografuos visų 
piknikų i krutamus
ir rodys teatre atidarymo die
noje.

Naujienų 
save ma- 
pa veiks

kurio ati- 
rugpiučio, 
Naujienų 

paveikslus

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Komunistai laiko tris susirin
kimus i savaitę apdūmojimui 
savo nuodėmių.

f šį susirinkimų pribuvo drg. 
Imba. Jis pareiškė, kad gavo iš 
drg. Stalino dešimts prisakymų, 
kuriuos dabar pateiksiąs vi
siems vierniesiems. Prigrąsino, 
kad niekam jų neišduotų. Jei
gu kam išduos, tada tie prisa
kymai neturės tokios vertės; o 
kita, tai buržujai darys iš ko
munistų juokus.

Imba paėmė popierų ir skai-

carui, kuris dabar yra buržujų 
išvytas iš “savo” žemės. Komu
nistai nutarė turėti vieną išva
žiavimų šių vasarą, idant pa
rinkus minėtam carui aukų.

Prie to nutarė pasiųsti griež
tą reikalavimų Žalpių i į Rusiją, 
kad greičiau prisiųstų Lenine 
plaukų ir nagų, nes dabar esą 
labai sunku aukas rinkti.

didžiausis džiaugsmas dėl Stali
no dešimties prisakymų.

Komisaras.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Stalinas, vadas 
tave iš 

nelaisvės 
Neturėk

ir 
nė

1 i

BAYER

“1. Aš esu 
tavo, kuris išvedžiau 
buržujų žemės, iš 
buržujų ir Trockio,
prieš mane kitų vadų.

“2. Nusidirbk sau stabų 
negarbink kitokių vadų, 
Trockio, nė Rykovo, nė Bucha-
rino, kaip tik mane vieną, tavo 
tikrąjį vadą Stalinų. Bet jeigu 
aš tavo vadas Stalinas numir
čiau kokiu nors budu, tada tik 
galėsi garbinti tikrąjį savo va
dą Afganistano carą, nes jis 
yra rytų caras, ir pirmutinis iš 
visų carų aplankė Lenino kars-

Nevok kitokios idėjos, 
komunistiškos.

Neliudyk neteisingai prieš 
artimą, kuris yra komu-

tau įsakęs, kad ilgai gyventum 
buržujų šaly, ir kad gerai rink
tum aukas, kiaurus čeverykus, 
nuplyšusias kelines, nudrisku
sius sejonus ir prisiųstum Rusi
jon darbininkams, kurie gyve
na caro palociuose, tokiuose, 
kad buržujai neišdrįstų nė viš
tų laikyti.

“6. Neužmiršk, kad kur tik 
tu eisi, visur mislyk apie aukų 
rinkimą.

“7. Neieškok svetimų idėjų, 
laikykis vienos komunistų idė
jos.

“8. 
apart

“9. 
savo
nistas. Bet kai reikalas verčia, 
tai turi meluot, jeigu tau rei
kės gelbėt tavo draugą komu
nistą.

“10. Negeisk turto iš komu
nisto, tavo artimo, bet geisk iš 
buržujo. Nerink aukas iš savo 
artimo komunisto, rink jas iš 
buržujų, nes buržujai yra tavo 
priešai.”

Po atskaitymui šitos malde
lės, komunistai iš džiaugsmo 
šokinėjo. Kilbasninkas sako, 
kad šita malda bus atspausta 
ant kiekvienos lašinių palties.

Komunistai prisiekė, kad ši
tą dešimt prisakymų jie turi 
kalbėti visur, kur tik sutiks 
buržujų.

Taipgi buvo skaitomas Stali
no laiškas, kuriame reikalauja
ma rinkti aukas Afganistano

1 šį susirinkimų buvo atva
žiavęs ir “redaktorius” Kvailo
ms. šis pareiškė, kad jeigu ko
munistai ščyrai tikės kalbėdami 
Stalino dešimtį prisakymų, tai 
SLA. bus tuoj užkariautas.

Del įtikinimo komunistų 
Kvailoms sakė, kad kaip tik jis 
savo stuboj atkalbėjo tuos de
šimtį prisakymų, tai katė per 
langą iššoko ir daugiau nesugrį
žo. Sako: jeigu mes ščyrai kal
bėdami tikėsim, tai be jokios 
bėdos visi buržujai išbėgs iš 
SLA. ir mums komunistams 
liks tas milionas dolerių.

Dabar pas komunistus yra

To prašo Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos bankai

DRESųTbEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar raiy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTE R COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augStas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Ar Karšta?
Ar norėtumėt atvėsti?
Skaitykit šias knygas, o karščio nejusit 
—šaltas prakaitas ir šiurpas jus atvėdins

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

“3. Neištark vardą Stalino, 
tavo vado, neteisingai, nes aš 
baudžiu tą, kuris vardą mano 
neteisingai taria.

“4. Atmink šventą dieną švęs
ti, kad turėtum laiko mislyti 
apie Staliną, vadą tavo, ir ki
tiems pasakyti, kad penktą die
ną liepos, 1928 musų Viešpa
ties metuose, Stalinas bučiavo 
Afganistano carui į pantaplį.

“5. Gerbk komunistų idėją, 
kaip Stalinas, tavo vadas, yra

——————I " - J •

SERGANTYS
ŽMONĖS!Naujas Stiprumas

NiiHikratyklt ti> Jiuitimąrf 
ut bukliai ti. Severą’« Kn«»r- 
ka, patikimas Iaxatyvla 
tonikas, pašalina konstipa- 
cija, pagelbsti Jums geriau 
valgyti, geriau miegoti, ge
riau Gaukit jo sa
vo aptiekoje. |

SeVĘRa’s
ESORKA

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabūdavojimui, nauja ir sena lumberj, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popieni, maleva, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — 'turime dideli pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dvieju karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos luinberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų.

Turime dideli pasirinkimų stiklų ir kitų

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

ligos ar silpnumo

No.

No.
pecialistas

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos Ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
to, Odos, Inkstų, i# 
’uslės, dlaplmosl ir t 

visų Privatinių Il
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai būt gydo

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima- 
1113 mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo Įmanios žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

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

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

kertėj Monroe St.» Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kandie 1O iki O. 
Įlomis 10 Iki 1 
liais, 
yra prailgintos nuo 
karo.

Ir

___  __ __ Koda
vai. po plot, I’anedė- 

Seredomls ir SuVaJomla valandos
10 ryto iki 8 va-

lai yra knygos pilnos nepaprastų prietikių, pilnos įdo
miausių vaizdų, kuo aiškiausia piešiamų gražia lietu
vių kalba. Kiekvienas skyrius, kiekvienas epizodas ap
glebs jus bangomis naujo susidomėjimo ir šalto šiurpo. 
Ir jus dažinosit dalykus, kurie dar nebuvo jums ži
nomi.

No. 126—Karaliaus Saliamono Kasyklos.
Medžiotojų prietikiai

Kaina .......................
127—Skalpų Medžiotojai.

Romanas iš gyvenimo 
indėnais “Laukiniuose 
Kaina ...........................

No.

Afrikos dykumuosc.
......................... 80c.

ir kovų baltųjų su 
Vakaruose.”

$1.00
128—šauliai Meksikoje.

Romanas iš Jungt. Valstijų karo su 
sika, kaina ....................... ......................

Mek- 
$1.00

129—Negyvenamoje Saloje
Prietikiai penkių jurininkų laivui sudužus.
Kaina ......................................................... 50c

REIKALAUKIT

Naujiem) Knygyne
1739 South Halsted St., - - - Chicago, III.
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; kimo vienbalsiai priimtas. Pu
sės metų knygų peržiūrėjimo 
atskaita priimta. Priimti du 

j nauji nariai — C. J. Buyokas 
ir J. A. Olshovv.

Pirmininkas pranešė drau
gams,‘kad mirė Petras Greviš- 
kas.

Raportas komisijos žiedams 
padaryti: buvo pranešta, kad 

Sekmadieni, 28 dieną liepos, žiedai bus gatavi sakančiam su- 
džianitoriai turėjo “autingą” sirinkimui. Išmokėta ligos pa- 
Forest Preserves, prie 95-tos ■ §elpa A. Rašinskui ir A. Lin- 
gatvės. Autingas ai*ba išvažiavi- kai. Nutarta atmokėti valdybai 
mas, galima sakyti, pavyko pil- algas už pusę metų. Susirinki- 
nai. Nors publikos nebuvo tiek,: nių uždarė pirm. F. Bacevičia. 
kiek tikėtasi, gal dėl to, kad; Draugystės turtas yra $11,983.- 
oras išrodė debesiuo'tas, visgi | 86. G. P., nut. rast,
svečių turėjome gana daug — 
kaip džianitorių, taip ir paša
liniu.

Povilas Daubaras užkomanda- 
vo vytus virvę traukti, storu
lėms moterims įsakė 
rinkti, pieną čiulpti, etc. Juokai 
neturėjo ribų, 
daryti, tai suspaudus pilvą lai- st. 
kyti, kad dėl juokų neatsitiktų Su. Albany avenue. 1 X V . * . .kas nors. | žmona mirusi pirm poros metų.

Gaila, kad svarbiausias juo- ’ Dabar paliko bernaitis 8 metų 
kų galvočius, P. Daubaras, grei- jr mergaitė 10 metų. Geberio 
tai išvažiavo. Mat, P. D. sesers Runas buvo* nuvežtas į grabo- 
buvo vestuvės. Taigi ir vestu-; Haus Įstaigą 22-roj gatvėje, ki- 
vėse tokie juoku galvočiai pa-' 
geidaujami.

Muzika išvažiavime grojo Ja-; 
saičio - kornetas ič koncerti
na. Beje, buvo laimėjimai, trau-l 
kimas serijų. Kai kurie turėjo I 
linkį, jie gavo ytin geros ver-j

ii

Tarp Ghicagos!
Lietuvių j

Po “autingu”

Rado negyvu lietuvi
Vakar, t. y. trečiadienio ry

obuolius tą, rasta negyvas lietuvis
rio pavardė yra Geber. Jisai 

ir State 
Geber gyveno adresu 2230 

Albany avenue. Geberio

Visa, kas liko'rasta prie 22 gatvės

Visa garbė už išvažiavimo su- j 
rengimą tenka Woodlawn Džia-j 
nitorių Lietuvių kliubui. Ši: 
kliubas nors dar jaunas, bet sa 
vo veiklumu jau spėjo pasižy-| 
mėti.

Kitą penktadienį, rugpiučio 5 j 
dieną, Įvyks mėnesinis kliuboĮ 
susirinkimas. Girdėjau, kad na
rių tarpe kilusi yra mintis, ar,1 
nereikėtų atlankyti t---- ---------
prieglaudos lietuvius Įnamius. 
Tai yra gražus sumanymas.

Woodlawn 
riu Kliubas 
adresu 6201 
džianitoriai, 
klausote kli 
ateinantį pirmadienį.

Gvaizdikas.

teris ir du sunu. Laidotuvės 
Įvyks rugpjūčio 2 d. Iš šv. Kry
žiaus bažnyčios kūnas bus iš
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėmis rūpinasi Eu- 
deikis. " \

Mirė nuo karščių lietuvis.
Liepos 30 d. tapo atrastas 

negyvas savo kambaryj Juoza
pas Stonis, apie 40 metų am
žiaus žmogus. Tyrinėjimas pa
rodė, kad prie jo mirties žy
miame laipsny j prisidėjo karš

J Chicagą Stonis neseniai bu
vo atvykęs iš E. St. Louis, 111. 
Kiek žinoma, ten gyvena ir jo 
šeimyna. Stonio Chicagos adre
sas buvo toks: 4307 S. Honore 
Street.

Nabašninko kūnas dabar ran
dasi pas graborių Eudeiki. Sto
nio giminės ir draugai yra pra
šomi kreiptis į Eudeikių 
gą: 4605 S. Hermitage 
Tel. Yards 1741.

sų savo padarinių... Mes padir
bame didelius aukštus namus, 
kurie paskui mus taip lengvai 
pavergia ir numarina. Padirba
me visokias mašinas savo bro
liams žudyti... Ach, kad mes 
bent kiek galėtume pajausti, 
bent tiek, kiek žvirbliai. Mes 
tada nebedirbtume tokių daik
tų, kurie mus pačius pavergia 
ir suėda.

0 dabar mes suakmenėję ver
gai garbiname savo gatvę. 0 
gatvė musų nė nebegirdi — ji 
ir nenori girdėti.

Galų gale nekaltinkim savo 
gatvės: jinai galinga ir žiauri, 
mes silpni ir žiopli. A.

smi, draugiški. Gal už kokios 
valandėlės prasideda dainos. | 
Aido Choro dainininkai susiren
ka. Nemažas būrys aidiečių, 
po vadaviste J. Kenstavičiaus, 
užtraukė komp. M. Petrausko 
“Draugai į kovą, antrą — “Aud
ra prieš dieną,“ , 
M. Petrausko — “Pirmyn.“ 
Pradėjus dainuoti žmonių bu
vo nedaugiausia, nes buvo išsi
skirstę po miškelį. Kai tik'pa
sigirdo dainos, tai daug žmo
nių prisirinko. Dainos girdė
jos toli, nes mat buvo labai ty
kus oras.

Lietuvių bylos 
teismuose

Ino Miskunas prieš Jos. 
Kaubes, bylos num. 503225, Su
perior crt., byla dėl $10,000.

Roseland

trečią taipgi 
- “Pirmyn.

Adam Romaųowski
Mary Romanowski, bylos

Superior crt., bill for

prieš
nu m.

Cessna, minor, prieš
Taxi Co., bylos num.

Superior crt., byla dėl

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaunamiems — 

’ drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

503091, 
divorce.

Cora 
Checker 
503099, 
$10,000.

Joseph Kudinke prieš Niek 
G. Goloras ir George Kandaras, 
bylos num. B184867, Circuit 
crt., byla dėl $35,000.

Lydia Rogowski prieš Edward 
Rogowski, bylos num. B184903, 
Circuit crt., bill for divorce.

tr

Choras dainavo labai gerai 
— kaip lauke tai geriau negali
ma norėti. Iš publikos buvo 
girdėtis klausimai delko Aidie
čiai taukiaus nerengia išvažiau 
vimų, nes jų dainos patinka. 
Pasibaigus dainoms komitetas 
praneša, kad žadėjo būti kalbė
tojas, bet dėl nežinomos prie
žasties neatsilankęs (tik nepa
aiškino koks kalbėtojas). Pa
baigoj ai’diečiai turėjo laimėji
mus, — net dvyliką dovanų. 
Kas ką išlaimėjo, nepaspėjau 
sužinoti. Taigi galima sakyti, 
kad Aido Choro išvažiavimas 
pavyko kuopuikiausiai. Turės 
ir gražaus pelno. Kaip girdė
tis, lai nemažiau t kaip šimtas

Garsinkites Naujienose

Radios Modeliai 1930 Metų 
Jau gatavi ir yr;i ant IJarodos musų Krautuvėse, 
laiku ir kainos yra daug žemesnės., duodame dykai 

ir išmokėjimai lengvesni.
Nauja Victor Radio, Nauja Brunsvvick Radio, 

R. C. A. Radiolas.

Sužinojęs, kad liepos 28 bus 
net keturi išvažiavimai į Wash- 
ington Heights mišką, tai ir aš 
pieškom nuvažiavau. Jau gal 
buvo penkta valanda po pietų ir 
pats smagumas. Priėjęs prie 
pirmo būrio žmonių, paklausiau 
kieno čia išvažiavimas. Vienas 
iš būrio, valgydamas sandvičių, 
atsako, kad Rymo katalikų.

Nepataikiau į lą būrį, i ku
rį ėjau. Matau antras b u ris — 
didesnis. Kinu prie to . Vėl

■ sielos, pavergta kai mes patys, ijyyyjy kieno gi čia išvažiavi- 
( ;mas. Leidukė atsako, jog šv.
nai musų padarinys ir dėl to ji- Veronikos. Aš, neturėdamas 
nai tokia kai mes. Mes baigia-į ger()S pažinties su Veronika, 
me suakmenėti — neužilgo kiti i trankiu tolinus.

j iš musų galės tokią pat gatvę' 
padaryti.

Gatvė musų ir nepaiso. Jinai 
jaučia tramvajus, automobilius 
ir stulpus, bet musų jinai 
jaučia. Mes toki nykštukai, 
tys greitai išsinešdinsime i 
•tą vietą, 'kurioje gatvių jau 
bedirbsime — musų gatvė 
siliks dar ilgai, ilgai.

Gatvė stipra ir galinga 
mes jos kartais atsipeikėję 
j ome. Mes paprastai bijome

Musų gatvė

Įstai- 
Ave.;

jokiųMusų gatvė rambi, be 
jausmų. Jinai akmeninė kai mu- 

, paniurusi kai musųtoj pusėje nuo Peoples Hospi-igų širdys, 
tai. Koronerio 'tyrinėjimas tu-Į -
rėjo būti kaip vakar po pietųMes pasidirbome savo gatvę, ji-; 
apie pirmą valandą, liet atidė-Į 
tas iki 1 d. rugpiučio. Rep.

Užmirštas lietuvis
Kankakee ligoninėje jau il- 

jus metus randasi lietuvis dak
taras Margaitis. Mažai-kas iš 

| šių dienų chicagiečių ji beatme
na — regis, tik aptiekorius Ku
lis ir “Naujienų“ redaktorius 
A. Lalis.

Šiuo laiku Margaičio padėtis 
yra sunki, ir gal būt, kad jo 

I A 1 A A 1 VIO9 C4A j

Oak Forest! 8yven’mo (^’8nos suskaitytos.
Bet viename miesto banke 

, randasi daktaro turto. Nužiuri- 
Lietuviu Džianito- ma’ kad ^us aP’e aštuonius ar 
laiko susirinkimus 'dešimt) tūkstančių dolerių. 
Kimbark avė. Tad Amerikoje gyveno jo brolis, 
kurie dar nepri- Jau Sakoma, kad
įbui, prisirašykite! Chica8’oje PaIikusi mirusiojo pa

ti ir vaikas. Bet jų adreso ne- 
i žinoma. Nežinoma taipgi ar yra 
Į daugiau Margaičio giminių.

Jei kas galėtų suteikti žinių 
i apie Margaičio gimines, lai 
praneša Lietuvos konsului. Gi
minėms neatsišaukus, turtas 

| teks valdžiai.
Dr. Margaitis dar ameriko- 

nų-ispanų karo metu tarnavo 
Amerikos kariuomenėje.

Rep.

Stasio Petrulio 
Aptieka

Nuvykau atlankyti p. S. Pet- 
,rulį jo naujoj nuosavoj aptie-i 
koj, prie 79tos ir Hermitage I 
Avė. Tai brač ne aptieka, bet I 
visas Walgreenas — toks didu-; 
mas, puikumas ir švarumas, net 
savo akim nenorėjau tikėti, bet 
pamačiusi pati šeimininką ir joj 
žmoną turėjau Įtikėti, kas su
prantama man, kaipo senam I 
draugui, buvo nesunku, o prie-1 Motiejus Karnevskis, 
šingai labai, labai linksma |
ir malonu. Linksma, kad Sta- Į 
sys nors sykį Įsigijo nuosavą; 
aptieka, o smagu, kad lietuviai 
taip sumaniai moka vesti biz 
nĮ ir ne tik susilygina su 
tos biznieriais, bet tankiai 
mandagesni ir sumanesni.

p. Petrulis mums chicagie 
čiams gerai žinomas. Jisai yra 
bene • vienas pirmųjų gavusių 
aukštesni farmakoliogijos mok
slo laipsnį, ir yra buvęs dauge
lio lietuviškų aptiekų Chicago
je vedėjas. Dabar, kuomet visa 
jo energija susikoncentruos ant 
vienos aptiekos, galima tikėti, 
kad jisai ją vystys i tikrai di
delį bizni. Jo nuoširdumui ir są
žiningumui pilnai galima įtikė-

Town of Lake
Mirė Jono Karnevskio tėvas.

vie-

Užvakar po trumpos ligos mi- 
, žino

mo Town of Lake biznierio Jo
no Karnevskio tėvas.

Motiejus Karnevskis iš Lie
tuvos pas savo sūnų atvyko 
prieš 8 metus.

Nabašninkas paliko tris duk-

Dykai sergantiems ' 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodu išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime jį išbandyti savo ekspensais. Ne
svarbu, ar jūsų yra senas knisas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniftka astma ar Sieti* 
ligė (ha.v faver). Jus pareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greit iAgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bęvilties Reisams, kur nieko negel
bėjo visokį įkvėpimai, garininiai, opiunios 

) prieparatai. žvakutes, “patentuoti dūmai" ir 
j kt. Mes norime visiems savo ekspensais 

Ii indei vertėtu f ne iiniplinkėc 'parodyti, kad musu metodas yra padarytas lt, U.UCi veilttųi LOS apieilllKt. HU tik,ųu padaryti liuesą kvėpavimą, panai- 

lietuviams paremti p. Petrulį. | f/
Nuo savęs linkiu, kad jo biz

nis butų pirma pradžia lietuviš
kų VValgreen’ų Amerikoje.

Mariutė.

kinti karkimą, ir visus tuos baisius 
siznius.

Toks nemokamas pasiūlymas butų 
apsileidimas neišnaudoti. Parašykite 
ir pradėkit tą pat dieną metodą, 
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai šiandien.

Dabar vasaros
Radio Benčiu

Naujas

Dykai išbandimas jūsų pačių namuose.
Tel. Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Bridgeportas
Bridgeporto Draugystė Palai

mintos Lietuvos laikė pusmeti
nį susirinkimą 10 dieną Liepos, 
Lietuvių Auditorijoj.

Pirm. F. Bacevičia atidarė su
sirinkimą. Nepribuvo vice-pirm. 
K. Meškauskas. Išrinktas už 
vice-pirm. tam vakarui J. Kaz
lauskas.

Protokolas iš praeito susirin-

parok-

tikras 
tuojau 

Nesiųsk i-

FREE TRAIL COVPON
FRONTIER ASTHMA CO..
•1B72 U Fi-ontiei- Bldg., 402 Niagara St., 
Bu f falo. N. Y.

Senti fre tiial of your method to:

\Phone Virgin! a 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St., Chicago, I1L

Gal dar butų buvęs pasek- 
mingesnis išvažiavimas, jei ne 
tas kliubas, nes susivienijimas 
kliubų turėjo išvažiavimą prie 
127 gat. Rep.

Taip“,

MADOS

bi- 
vi-

ti e- 
pa- 
ki- 
ne- 
pa-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No —...... ........
Mieros......... ................. per krutinę

2723 — Paskiausios mados pavasarine ir vasarinė suknelė. Tinka iš 
margo šilko arba kitokios lengvos materijos.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 Colių per krutinę.
2714 — Sporto suknelė. Tinka iš bite materijos, margos arba vie

nos spalvos. 1
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 coliu per krutinę.

No. 2 A ARR()W CAMERA

KAMARA ir FILMĄ
Už du Skaitytoju NAUJIENOMS

Naujienų

Data

Adresas
2. Vardas ir pavardė

Adresas
Mano vardas(Adresas)

Adresas
(Miestas ir vai s t.)

' rl

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
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:

Naujienų: Pattem Dept., 1733 So. 
iULsted St.. Chicago, III.

Dar randu vieną nedideli bū
relį žmonių. Vėl klausiu kie
no čia išvažiavimas. Taipgi 
gaunu atsakymą, kad SLA. iš 
Morgan Park* Tai vis nepa
taikau surasti tą, i kurį einu, 
štai prieina senas pažįstamas. 
Jo paklausiau, ar randasi čia 
Aidiečių išvažiavimas, 
atsako, “nagi ve ten.’ 
einame.

Ten randame visai 
Mat, Aidiečiai yra priinini, link-

FoįramKA
KAMARA!

Dabar kada vasara
laukai, pievos žaliuoja, 

laukuose žaidžmones
žia, KAMARA yra la 
biausia reikalinga. Ji 
paliks jums vaizdus 
pergyventų vasaros
smagumų

Kiekvienas Nauj’ienu skaitytojas ir skaitytoja, jy šeimynos na
riai ir draugai gali jsigyti šią fotografišką kamarą, prisiųsdami 
dvi naujas metines prenumerams “Naujienoms.” “Naujienų” 
prenumerata metams Chicagoje* ir užsieny $8.00, ne Chicagoje 
—$7.00.

TIK PAGALVOK: brangi kamara ir volelis filmu už dvi prenu
meratas—už valandėlę sugaišto laiko! Ir tie, kam užrašysite 
“Naujienas”, bus dėkingi jums. Padirbėk neatidėliojant. Siųs
dami prenumeratas vartokit žemiau telpančią atkarpą.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

šiuo siunčiu $......................  dvi prenumeratas “Naujienoms“ ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamarą ir volelį filmų už mano darbą,) ir siuntinėti “Naujienas“ 
sekamiems prenumeratoriams:
1. Vardas ir pavardė .............................................................................................................
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NAUJIENOS, Chicago, m.

eHICAGOS 
ŽINIOS

jis buvo 
! ekzaminų 
įrodymai 
džiurei.

įtartas pardavinėjimu 
popierų. Valstybės 

bus patiekti grand

Dvi moterys mirė dėl 
karščio

Nutraukite savo radio veiki
mą. išimdaini tūbas ir paslėp
kite jas. Jeigu vagiliai Įsi- 
briautų į jūsų namus, jie nega
lėtų paleisti radio, kad tuo bu- 
du padarius įspūdžio, jogei jus

arba jūsų šeimyna sugrįžote 
namo.

Jokiu būdu nepalikite na
muose brangesnių dalykų. Ap-

Graboriai

sisaugK)kite padėdami brangmo 
nas artimiausiam jūsų apielin- 
kės banke arba sandėly. Pa
prašykite savo kaimynus, kad 
jie karts nuo karto atkreiptų 
dėmesį į jūsų namą.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Naujos revoliucijos 
išvakariuose

Užvakar keturi vyrai pasiro
dė ant Michigan bulvaro pasi
rėdę... tik naktinėmis kelnėmis 
(pajamas). Juos pastebėta pir
miausia prie dailės instituto. 
Kaip matai, susirinko didžiau
sia minia. Nespėjo keturi vyrai 
paeiti pusę bloko, šitai ir poli
cininkas pasirodė. Bet prieš po
licininką tuojau kilo praktiškas 

klausimas: ar leisti vyrams špa- 
ceruoti toliau, ar gabenti į šal
tąją, kad ten apfėdžius juos 
kazionais rūbais. Policininkas 
skubiai perbėgo akimis knyge
lę, kurioje surašyta visa tai, 
kas policininkui reikia žinoti. 
Jis tečiau neužtiko nieko, kas 
nurodytų, ką reikia daryti to
kiam atsitikime, kuomet vyrai 
paruduoja gatvėmis naktinėmis 
kelnaitėmis. Jis todėl paleido 
vyrus keliauti toliau. Pasirodė 
netrukus būriai reporterių ir fo
tografų. Kuriam laikui praslin
kus, viena mandri reportere! 
kreipėsi į policijos komisionie- 
rių klausdama, kokia yra jo 
nuomonė dėl pastangų įvesti 
naują madą. Komisionierius a't-l 
sake, kad jisai nenusimanąs 
daug apie madas.
na, dėl savo laikraščio labo, pa- Į 
klausė jo, ar nebūtų praktiška 
ir policininkams įvesti tokią 
uniformą: jie jaustųsi smagiai 
ir nebūtų, girdi, jiems karšta. 
Į tai policijos komisionierius at
sakė, kad policininkai jaučiasi 
smagiai ir dabartinėse unifor
mose. Sveikatos departamento1 
komisionierius pareiškęs, “ kad ■ 
smagumas drabužių esąs geras 
dalyku, bet jisai abejojąs, ar 
naktinės kelnaitės esanti tinka
ma uniforma gatvei. Kiti fel 
išreiškė nuomonę, kad naktinių 
kelnių dėvėjimas priklausys nuo 
to, ar jos Įeisią madon. Abel- 
nai, kalbos eina mieste, kai 
pirmas šių keturių vyrų pasi 
rodymas “naujoj uniformoj’’ gal' 
busianti pradžia revoliucijos vy-1 
riškų drabužių madoj.

Del pastarųjų dienų karščių 
Chicagoje mirė p. Anna Win- 
chell, 50 metų, gyv. 1224 West 
Van Buren street, ir p-lū Noyes, 
60 metų, gyv. 2932 Prairie avė.

Halsted gatvės tiltas
bus uždarytas

artiHalsted gatves tiltas 
Division street, kurį pereitą pa- 
nedelį užkabino laivas Cushing, 
bus uždarytas savaitei ar ko
kiai dešimčiai dienų laiko. Nuo- 
stotini (lėliai to įvykio siekian
tys $10,000.

ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina. 
Gaukit apdrauda pigesne kaina.
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupė advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
City of Chicag-o
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

1.

2.

4.

5.
7.
8.
9.

$3

perspėjimai

perspėjimai

perspėjimai

ren-

renr

ren-

Pradėjo kasti kanalą
Jau ne kartą buvo minėta 

apie projektą, sujungti kanalu 
Michigan ežerą ir Meksikos 
Įlanką. Nors nužiūrima pastan
gų sulaikyti darbą, vienok Illi
nois valstija pradėjo kasti tą 

kanalo, kuri išpuola jai ka-

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius Wm. 

Bussell šios savaitės’ biuletenc 
Tada mergi- j perspėja:

Pereitą menesį buvo rapor
tuota daug Įvykių, kuriuose api
plėšta namai dėl gyventojų ne
apsižiūrėjimo. Pirm negu jus 
išvykstate atostogoms, pasiru- 

jusų rezidencija 
apsaugota jums

ir langai turi bu-

pinkite, idant 
butų tinkamai 
nesant namie.

Visos durys
Ii gerai uždaryti gerais stipriais
užraktais. Nenutraukite kurti
nu visai žemyn. Jūsų reziden
cija iš lauko 
Ii taip, kad 
namie.

Perspėkite 
ir laikraščių
sus, kurie atneša jums dalykus

■ j namus, kad nepaliktų* tų daly- 
, kų prie namų kol jus n-esugrį- 
į šile-

pusės turi išrody- 
lyg jus būtumėt

paštininką, pienių 
išnešiotoją ir vi-

PRANEŠIMAI
Nupirko miesto moky 

kly bonus
Halsey, Stuart & Co. firma 

įteikė miesto kontrolieriui 
Schmidtui $40,921,836.14 čekį.

moky- 
kurios 
reika-

Tai yra paskola miesto 
klų 'tarybai ant taksų, 
bus surinktos mokyklų 
lams. /

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
: susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiu- 
I čio 2 <1., 7:30 vak., Jokanto svet., 
j 1138 Archer Avė. Nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime kuoskaitlin- 
giausia, kad galėtume nutarti kur pa
rankiau visiems susirinkimus laikyti, 
nes Jokantas tuos kambarius panai
kina. Yra ir daugiau svarbiu rei
kalu. Užsimokėkite užvilktas mo
kestis ir atsiveskite savo pažįstamus 
prisirašyti prie S. L. A

— Sekr. Trejonis.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė
CHICAGO. ILL.

Danties
Ištraukimai 
BE 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St

Vienos durys l ftlaurę nuo elevatorio. 
Atdara nuo S:30 ryto iki O vakaro.

NedSliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

DR. HENRY
DENTISTAS

Kaltinamas daktaru ir 
dentistų laisnių par 

davinėjimu

Kensington — Draugystės M. L. 
Broliu ir Seserų susirinkimas jvyks 

rugpiučio 2 d. Pageidau- 
nes yra rengiamas 

reikia išrinkt darb- 
Rašt. F. Grigula.

I pėtnyčioj
Į jami visi nariai 
išvažiavimas ir 
nnkus. —

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, IU 
----- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOSi

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

Nuo 2
NedėliojOfiso ir Rez. Tel. Boulevard *6913

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--------

Telefonas Canal 0464

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

750 West č

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystes teises už $2. 
Vardas

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopūstai}^ 
primena mamytės'' 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

Adresas
City of Chicago Landlords 

Association
4650-52 So. Ashland Av.

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 pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. ’Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIRŠIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Pilone Harrison 1950

UNDERTAKING CO
P. B. Hųdley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

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

Natalii Žukauskas, D.N, 
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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 

Residence Tel. Fairfax 6353

Rez. 6600 South Artcsian Avense 
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. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
piety, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

Advokatai

irLietuvis Graborius 
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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

. naujoj vietoj

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 foagal sutarti 
-------- o--------
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Vai.: nuo 10 ryto iki< 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

PRANCIŠKA MACĮ UK AITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

.seredoj, liepos 31 dienų, 10 va
landų ryte, 1929 m„ sulaukus 
13 metų amžiaus, A. A. Pran
ciška gimė Warren, Minnesota. 
Paliko dideliame nubudime tė
vų Antanų, motinų Viktorijų, 5 
seseris ir 4 brolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1751 
W. North Avė.

Laidotuvės jvyks subato.i, 
rugpiučio 3 dienų, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Anunciation pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Franciškos Maciu- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

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 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir, toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė 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

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 8724

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

jonas sulskis
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už 
prieinarųų kainų.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

labai

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

3265 So. Halstcd St.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS: 

nuo £ iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY .
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL. 
--------------------------- 1---------- .---------------

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Mihvaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę 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
OPTOMETKIST

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

Phone Kenwood 1752

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavvicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

KATAUSKASSTANISLOVAS

Cicero

3201

šiuo pasauliu
5 valanda ry-

pėtnyčioj, 
vai. ryte

pašarvo-
Hermita-

Avenue 
0727

Tytavėnų para p., 
kaimo. Amerikoj iš- 

Paliko di-

Jauny Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas /Kliubas laikys mėnesini susirin
kimų penktadieny, rugpiučio 2 d., 
7:30 vakare, Chicagos Lietuviu Au
ditorium, * 3133 So. Halfted St. Visi

kaltinamas tuo, kad jisai vado- nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbiu reikalų aptarti.

— Nut. rašt. S. Kunevičius.

W. II. H. Miller, buvęs direk
torius valstijos departamento 
apšvietai ir registracijai, yra

vavęs organizacijai, kuri išdir
binėdavusi falšyvas diplomas į 
daktarams ir dentistams.

Lietuviai Gydytojai

lodavę pirkti už porą tūkstan
čių dolerių. Gubernatorius pa-j 
liuosavo Millerį iš vietos, kai

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų

KINIJA
Šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultūringų šalių dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavėjauti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.
r Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją j 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

M ATEUŠAS K A RN ELSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 diena, 6:30 valanda 
vakare. 1929 m., ginies Rasei
nių apskr. 
Kibučiu 
gyveno 8 metus.
deliame nuliudime 3 dukterys 
— Ona, Olesė, , Anielė, 3 žen
tai — Juozapas Augustinaitis, 
Domininkas Kasputis, Pranciš
kus Misiūnas, 2 sūnūs — Jonas 
ir Vincentas ir marti Marijo
na ir giminės. Kūnas 
tas, randas 1601 So. 
ge Avė.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 2 diena. 8 
iš Eudeikio koplyčios i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Matcušo Karnels- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Dukterys, Sunai, žentai, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su 
liepos 31 dienų, 
te, 1929 m., sulaukės 41 metų 
amžiaus, gimęs Gūbrių kaime, 
šilalio valsč., Raseinių apskr. 
Paliko dideliame nubudime 
moteris Ona, sūnūs Alfonsas, du 
broliai — Antanas ir Petras, 
dvi seserys Lietuvoje — Ag
nieška ir Ona. Kūnas pašar
votas, randasi 2900 Emerald 
Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 3 dienų, 10 vai. ryte 
iš namų i Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi Ą. A. Stanislovo Katau- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečami 

. dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Broliai. 
Seserys, Giminės ir 
Pažjsta'mi.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachawicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd.

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

Tek Caluniet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Įvairus Gydytojai
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A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu, draugiška 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

yisęse Chioa- 
gos’ dalyse ir 
priertiiesčiuo- 

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St. 
Virginia 1290

A. MONTVID, M. D 
1579 Milwaukee 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

209 
St. 
vak.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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 

Tel. Canal 3116 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 Wcst Adams S’t., Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

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

' Tel. Kemvood 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 dienų, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin. 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La Šalie Street f
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.)

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. vai. po Dietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. Į Local Office:

Telefonas Republic 7S68 Ivakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienai
CHICAGO, ILL, Phone Midway 2880

I Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujienų” gražuo 
lių kontestas

I. Mary Mix (Miksiutė),
1216 N. Irving Avė. Chicago.

>. Aldona Narvidaitė,
2124 W. 69th St., Chicago.

L Aldona Grigonis,
3322 S. Union Avė., Chicago. 
Dvlla Strimaitis,
1715 S. Halsted St., Chicago.

. Fausta Leppa,
3206 S. Halsted St., Chicago.

i. Marijona Druktcinaitė,
6931 So' Maplevvood Avė., 

Chicago.
J ieva Lukošiūtė,

7011 S. Artesian Av., Chicago.
8. Ona Narvainiutū,

3150 So. Halsted SI., Chicago.
Daily Pages,

3259 S. Canal St., Chicago.
10. Albina Gricius,

3133 So. Emerald Avė., 
Chicago.

II. Jeannette Stankus,
530 22 Avė. Beihvood,

12. Alena Bacevičiūtė,
2239 Ninth St., Rockford, III.

13. Marie Adams,

III.

!
i
i

t

Paveikslu bus visas c

puslapis.

Chicago, 111.
I I. Lilyan Gavaliulė, 

9401 So. Ada St., -Chicago.
15. Alice Eagminaitė,

4()I9 So. Washtenaw Avė.
Chicago, 111.
Amilija IVstinkaiiė,

329 S. Francisco Avė.,
Chicago.

17. Valerija Bokšteli ulė,
1827 S. Halsted St. ,Chicago-

18. Josephrhe Pažerauskailė,

Chicago.
19. Josephine Gudaičiutė, 

714 \V. 30th St., Chicago.
20. Rožė Vasal (Vasiliauskaitė)

3259 W. 66th St., Chicago.
, Konstancija Mickailė, 
(>917 So. Artesian Avė.,

Bridgeportas
Prisikėlė iš numirusių

»
Jau bus pora mū

vi ršu m, kaip prapuolė 
Bridgeporto kolonijos 
Laukta jo laukta, ne- 

Duota žinoti polici- 
suskato prapuolusio 

Bet musų lietuvis din-

Imba drožė gerai keikdamas 
savo priešus ir net aiškino apie 
pelenų nelaimę, atleiskite, no
rėjau pasakyti apie pelenų lai
me, ba apie li-i i ržn j ų 
(ivariui. 
plovėme

Juk 
mo- 
sve-

nabašninkas sugrį-
Išsigandusi šeimininkė

Bet pamačiu-

•Bridgeportą, išbalzamuota, vei
das kaip reikią nupentuota, kad 
ne sarmata butų danguj pasi
rodyti.

Užperkama mišios, susirenka 
gražus būrys moterų, ka Ibania 
apie velionio gėrusias ypatybes. 
Juk nedera apie mirusį kalbė
ti prastai. Viena kita moterė
lė ir ašaromis apsivilgo, 
neturėjo vargšas Amerikoj 
tinos, tai reikia, kad nors 
timi žmonės apsiašarotų.

O toliau — į karavaną ir ka
pines. Ir niekas, o niekas jo 
neprikels, niekuomet, o niekuo
met jis musų tarpe nevaikščios, 
nekalbės, nesilinksmins ir nelin
dęs. Good bye, good bye....

Bet štai pirm poros ar treje
to dienų stubon įeina pasken
duolis.

Vaije! — sušuko šeimininkė 
nustebusi 
žo!
išbėgo kieman, 
si, kad lauke šviečia dienos sau
lutė ir žmonės ramiai vaikšto 
gatvėmis, ji paėmė drąsos. Su
grįžusi stubon šeimininkė klau
sia: M... ar tikrai tu čia?

—Taip — atsako burdingie- 
ri.us.

—O kaip tu parvažiavai?
—Gi slrytkariu.

Eik jau eik! — netiki gas- 
padynė . Parvažiuoti gal ir 
parvažiavai, bet kaip išlindai?

—Iš kur? — klausia nustebęs 
burdingierius.

—Nagi iš duobės! Juk pirm 
savaitės lailko mes tave palai
dojome.

Gaspadyn! — sako burdin- 
gierius — ar tamsta pilnai svei
ka?

ši tvirtina, kad esanti svei
kutėlė, kaip ridikas. Ji paaiš
kina kas atsiliko.

Burdingierius kvatojasi. Iš 
jo paties pasakos pasirodo ve 
kas. Pirm poros mėnesių jisai, 
išėjęs iš namų, truputi, kaip 
sakoma, išsitraukė. Na, išsi
traukęs kur ten ir kaip ten pa- 
skandalijo. J'ik pasijuto besė
dįs šaltojoj. Ant rytojaus tei
sėjas paskyrė 60 dienų valdžios 
darbo ir maisto. Bet jisai ant 
tokios duonos susirgęs ir buvęs 
nugabentas ligoninėn. Dabar 
sukako 60 dienų ir esąs paliuo- 
suotas. ()t ir viskas.

—Tai tų tikrai neprisikėlei iš 
numirusių? — dar lyg abejoda
ma paklausė šeimininkė.

—Ale kad aš nebuvau nė mi
ręs! — kryžiavojasi burdingie- 
rius. 1

seimininkė pagalios privers
ta buvo patikėti. Kitaip šią 
žinią priėmė klebonas, kuris 
pamaldas laikė už velionio sie
lą. Kada zakraslijonas prane
šė jam apie Įvykį, tai jis tik 
ištarė: “Blogai!”... Pagalvojęs 
paaiškino, kad gal būt dar ko
kis žydas buvęs pa laidotas vie
toj gero lietuvio ir Bridgeporto 

štai kodėl blogai.
Reporteris.

piliečio

Ką matė ir nugirdo 
komunistų švogeris

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Nerviškumas pra 
nyksta -- greitai, 

maloniai$5,000 iš ponų 
ravota raudon- 

Girdi, suodžius nu- 
w gautais iš apdraudos 

kompanijos pinigais.
Geriausia kalbėjo iš Connec- 

tieut valstijos grįžęs komisaras 
Bulis, kuris norėjo, daug ką pa
sakyti apie velionio Lenino na
gus ir plaukus, ale tik tiek dre
bančiu balsu prasitarė, kad, 
girdi, tavorščiai nevierykite, 
jogei mes esame Lenino plaukų 
parsivežę. Tavorščius Leninas, 
girdi, miręs plikas kaip tilvikas-

Žinoma, “Naujienoms” kliu
vo pipirų. Komisaras nesigai
lėjo jų. Kliuvo ir “Tėvynės” 
redaktoriui Vitaičiui. Komisa
ras Driulis yra labai smart: kai 
jis kalbėjo, tai tokiais stebuk
lais, kad daugelis klausytojų ir 
nesuprato kuriuos žmones ji
sai šmeižė.

Be komisarų kalbėjo dar vi
sa eilė kilų — ir vis tęsė tą 
pačią meliodijų. Neduota ra
mybės nū svečių kišeniams. Su
prantama, kitaip ir negalėjo bū
ti, nes šią vakarienę mes ren
gėme abrakui žebyti- Kolek- 
torkos buvo paleistos i darbą 
aukoms rinkti. Bet parėję bu
tą net menševikų. Atsirado to
kių drąsuolių, kurie kilbasų 
prisirijo, o nedavė nė cento. 
Dar viena pilna burna suriko 
gaspadinei: “Ar davei komisa
ram šolde.rį, jau aš suvalgiau 
bolševikiškas kilbasas.”

Šioje vakarienėje mes, komi
sarai, padarėme vieną svarbią 
klaidą, kad iš anksto nesusikal
bėjome apie aukų rinkimą. 
Reikėjo kalbėti vienodai, o da
barties vieni kalba vienaip, gi 
kiti kitaip, treti vėl skirtingai 

vis apie au'kas skirtingiems 
tikslams, 
lo būti-
sakyti vienodai 
lui.

Daugiau to nepriva- 
turi 

tiks-
kalbėtojai
ir vienam

tos aukos nie-
Jos

komisa-

Suprantama, 
kur nebuvo išch perluotos, 
pasiliko skeberacijoj L 
rams ant abrako.

Komisarų švogeris.

& * * Ketvirtadienis, rugp. 1,1929 » , , II.ĮMfrl.l* II I !l4»,   N — ■ ' r-—

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
I

Netikit? Kaip Dievą myliu — 
teisybė! Nesakysiu nė vardo, 
nė pavardės prisikėlusio, ha da
bartinio akyvumo laiku prisi- 
kėlusis negalėtų nė gatve pra
eiti: visi sekiotų jį. Bet fak
tas pasilieka faktu. Ir dar sa
kysit, kad stebuklų šiandien ne
pasitaiko?

Klausykit, 
nešiu su 
lietuvis, 
pilietis, 
sulaukta, 
jai. *Ši 
ieškoti,
go kaip vandenyj.

Praėjo apie pora mėnesių lai
ko. Ir štai liepos 19 dieną iš 
vandens ištraukiama vyras — 
suprantate, negyvas, visai su 
dusia persiskyręs. Policija nu
gabeno jį Į pavieto lavonbutį 
(County Morgue).

Prisimena policija, kad kuris 
laikas atgal geri Bridgeporto pi
liečiai pasigedo vieno savo drau
go. Duoda policija žinoti brid- 
geportiečiams, kad ištrauktas iš 
vandens vyras, ir prašo musų 
lietuvius atvykti pažiūrėti, be
ne jų draugas bus ištrauktasis-

Well, atvyksta šie į lavonbu- 
Malo, kad guli vyras. Vei

das išpurtęs; jis, o gal ir ne jis 
— sunku pažinti. Ale rodos, 
kad jis. Visa bėda, kad prapuo
lęs lietuvis kelnes pasiveržda- 
vo diržu, o šio kelnes buvo pa
laikomos petnešių. Bet vėl, 
kits lai matė, kad iš diržo ar 
petnešių spręstumei apie žmo
gų? Reiškia — jis pats, musų 
prapuolęs lietuvis.

Na, o kadangi jisai buvo ge
ras vyras, tai nutariama ir pa
laidoti, kaip tinka geram žmo
gui. Lavonas pargabentas į

<k|rj>iaim(ieji., komisarų šv<> 
gėris vėl turi jums šį tą pa*- 
poryti. Žinote, kad liepos 27 
dieną, vakare, mes vėl atidarė
me duris musų šmeištų ir plio- 
vonių lapelio ir net surengėm 
vakarienę atėjūnams,
mes kvietėme pažiūrėti, 
dabar išrodo 
da.

Vakarienei 
kolektuota iš
vojimas kilbasų ėjo per porą sa
vaičių.

Nors sarniatydamasis, bet 
kaip komisarų švogeris, tai tu
riu 
ma 
kas 
net

kuriuos 
kaip 

Maskvos ambasa-

kilbasų buvo su- 
biznierių. Žėbra-

pasakyli teisybę, kad esa- 
netikusių biznierių. Daly- 
toks, kad pas kai kuriuos 

kelios žebrokos reikėjo sių- 
ir tai jie nieko nedavė

mums sveikiems invalidams- 
Mes buvome įsakę imli pirmiau
sia dėdės Šamo pinigus, vėliau 
užkandžius, j>ei pinigų neduos, 
o jei kurie neparems, tai juos 
boikotuos musų tavorščiai.

Vakarienės programas susi
dėjo iš komisarų spyčių. Kalbū- 
jd devynios galybės 
ir puskom išariu.

(Pypkių batalijos

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

r«jų čardžiniinas, taisymas.

BIZNIO 
.Rodykle in_.

Jūsų patogumui, žemiau tel
pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks^Jums gerą patar
navimą.

FURN1TURE
COHEN BROS.

1401—9 So. Halsted St. 
Canal 0300 

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
Ė. PELECHOwfcŽ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
^K(rZU^skl’’MŪSlJ^

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J.^H7sCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmettex364
North Shore farmos, lotai, akrai

# ir namai.

SASH ANP DOORS
ALBERT X ANTMONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. roche

4251 Cottage Grove 
Oakland 1867

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S

komisarų

komisaras

Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimą/ 
tai paprastai tai būna Kaitė 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 

‘šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
į penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. Jį daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furnished Rooms
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

rui $2.00 į .savaitę, su 
savaitę. 501 W. 32nd St. •

valgiu $B i

Personal 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvo Kazimiero 
Švažo iš Akmenės parapijos, Pava- 
dakščiai kaimas. Mes atvažiavome i 
Amerika liepos 27 d. ir norėtume 
pasimatyti su savo tėvu. Adomas ir 
Kazimieras Švažai, 423 E. 64th St.

• Chicago, III.

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

114 Al-cnv S. w . M 1 ’11. 11-A N ‘ mylios ihi Nilos; % mylios ant St. Joe River; 
geros 9 kambarių namas; daržinė, gara- 
žafl, uobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
Salį.

IšmokAjimn ar mainais.

D. J. O’CONNOR
10 Sd. La Šalie Si.

Tel. Franklln 4405

ŽEMĖS, Farmos, Rezortų vietos. 
Žemos kainos. Lengvos sąlygos. Rei
kalingi agentai. Rašykite A. W. 
Blom. Menominee, Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutu. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR
6241 S Peoria St. Normai 2635 ~ , . n .Susilauk pasisekimo su
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR i . Chevrolet 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

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

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

[CLASS5FIEO flDS j
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.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600

Lypn & Healy Bldg 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintin^ 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

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

7139

frontams budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senua. Permufinu f 
kitų vietą ir duodu' patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
‘ 3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HQRN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. T»L HmuImK «MT

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus __ __ _ ______ _

1 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 

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- Yards ir Michigan Avė. Turi kai
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.' bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 

ir angliškai.
Priimti aplikantai bus trumpą lai

ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Real Estate For Sale
Narna i - žemė Pa r da v > m ui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaiuruRi tankiu mifiku 

sala ant Diamond Lake. 96 mylioti nuo Cbi- 
cag-OB, arti Nilcs, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse, Šokiam pavilionan, Coltages — 
visi fOrniMuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakrafc'iaL Ideali vieta Resorto 
bizniui, Khubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
I 280 dideliu lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. RaAykit ar telfonnokit —

E. J. KLOSS, 
1134 W. GOth St.. Wentworth 8947 —o----

Financial
Pinansai-PaekolOR

161S West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovvski, ižd.

-------o------- būdų juos parda-

PASKOL1NSIM nuo $50 iki $300 
už 2^6 nuošimčio ir lengvais išmo-. 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 1 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199 
------- O-------

dieną nuo 10 
pietų.

iš

2231

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, turi turėti patyrimą. J. Urbon, 
5557 Kimbark Avė., Tel. Hvde Park 
3580.

REIKALINGAS patyręs pieniny- 
čios darbininkas. Sam Lerner & 

j Sons Dairy, 1057 W. 14 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

INTERNATIONAL I darbininkių nrie sortavimo

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

i moterų
1 darbininkių prie sortavimo skudurų. 
Kreipkitės Peoples Iron & Metai Co. 
5835 S. Loomis St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina pridabojimui 6 metų vaiko va
karais. Guolis ir primokėjimas. 841 

I W. 33rd St., (2-ros lubos).’T’T 1 • A 1 "V . OGIU OI., lUUUb/.3804 So. Kedzie Ave<-----------------------------
Tel. Lafayette 6738-6716 REIKALINGA senyva moteris pri- , dabojimui hoteuo, gyvenimas prie sa- 

vininkų Worland, Wyo. Atsišaukite 
tuojaus, kad išvažiuodami galėtume 
parsivežti. Naujienos. 1739 S. Hals
ted St. Box 1111.Skolinam Jums Pinigus 

$100 IKI $2,000 
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokesti mis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ii

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermltage Avė.

Automobiles
’26
'27
•28
'29
'25
■29
'27
'29

'28
'28 
29 
29
'29

si 50
- $295
_ $400
_ $550
.. $150

Dotige Coupe 
Chandler Coach 
Pontiac Coupe 
Essex ............... .
Dodgre Sedan ____________________ ,__
Er8c«x Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sedan__ ______ ______ __ _______  S395
Forit — Tudor ................................  $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

718(1 80. Halsted St.
Triangle 9330

BUICK coupe 5 pas.........................  $1350
BUICK 5 pas.   $975
BUICK Sedan—Standard Bargenas

$550 
ESSEX Sedan—Didelis nuleidlmuH. naujas 

OAKLAND Landeau Sedan............ $395
FORD — Tudor ............................... $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St. 
Triangle 9330

ESSEX

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI $1200 groiik- 
Ij pianą už $120; suolelis, rolės, J. 
Sweda, 6136 So. Halsted St.

B'urniture & Fixtures

KAURAI $5,' gasiniai pečiai $5, 
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se
tai $10 ir augš., 6 šmotų saulės se
klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, 
day beds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, stroleriai. Gauger 
Furn. Co., 541-43 E. 61st St., prie 
St. Lavvrence gt

IŠPARDAVIMAS 
inventorių ir turimePerimame 

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

4809 W. Lake St.

For Rent
ANT RENDOS labai puikus Storas, 

tinkamas bučernei, bekernei, vaisių 
sankrovai, grosernei ar kitam biz
niui, taipgi kampinis flatas, tinka
mas dentisto ar daktaro ofisui.

2436 N. Laramie Avė.
Lafayette 1235

ar vakarais Lavvndale 1803

Help Wanted—Male-Femalc
Darbininkų Reiikia

REIKALINGA tuojaus 16 moterų 
dirbti naktimis prie valymo naujame 
name. 5 vai. darbo, $15 i savaite. 
Ateikite tuoiaus. Darbas užtikrin

REIKALINGAS patyręs vyras kai
po šoferis prie privatiškos šeiminos. 
Kambaris ir valgis.

Moterų ir mergaičių lengvam dirb
tuves darbui dienomis.

GRAMAM EMPLOYMENT 
AGENCY

833 Mihvaukee Av., kamp. Elston Av.
2 augštas

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bučerj.
šaukite

Virginia 0508

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. . Parduosiu su fornišiais 
ar be. Pnežastis — apleidžiu Chi- 
caga, 2543 W. 71 St.

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu, 4 kambariai, furnasu 
apšildomas, 2 karų garažas. Gera 
vieta. Arba mainysiu. šaukite 
Hemlock 3130.

PARSIDUODA kendžių, ice cream 
ir minkštų gėrimų Storas, priešais 
Davis Sųuare Parko. Geras biznis. 
Turime greit parduoti dėl svarbios 
priežasties, 1707 W. 45th St.

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

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
štoras, gera vieta. Parduosiu pigiai 
iš priežasties senatvės, 2023 S. 
Western Avė., arti 21 St.

MEAT MARKET cash biznis ant 
biznio gatvės, parduosiu už $500. 
priežastis — du bizniu, 4550 South 
Kedzie Avė.

ANT PARDAVIMO groseris mažas 
visai pigiai ir su kambariais, Joe. 
Kazlauskas, 3965 Archer Avė.

BARBERNĖ geriausia šioj, kolio- 
nijoj parsiduoda tuoiaus, nes greitu 
laiku keliaus i Californiją. Reika
laujantis kreipkitės i Naujienų ofi
są, 1739 So, Halsted St.

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

bungalovv ant 83x270 pėdų žemės 
ploto. Gražus medžiai ir darželis 
aplinkui. Prie pat 95 Street. $10,- 
500 už abu. $2,000 cash, o liku
sius kaip renda. Del daugiau in
formacijų telefonuokit.

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro 

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

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės 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.

RENDAI ŠTORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Westem. Parda
vimui — naujas trobesis, biznio gat
vėj. Barirenas. Kreipkitės 7131 So. 
Wstem Avė.

-----o-----

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Tuoj i pietus nuo Ogrden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkai'ių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš
spręsta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St. 

. ------- o-------

6 APARTMENTU KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuviu apielinkė. Pamatykit ji kaip 
gera bargena. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

—O-------

DIDELIS BARGENAS, 25 pėdų 
biznio lotas ant Cicero Avė. 175 pė
dos šiaurei nuo 18 gatvės. Frontas 
i rytus, $2,250 cash. Savininkas 
Andy Carison, 7839 S. Ashland Avė.

South Side Barbenai!
Pirkite Dabar

5 kambarių medinė bungalovv ir 
garažius su 8 extra lotais. Randasi 
arti 105 gatvės.

Moderniškos 5 
galow. Karštu 
2 karų garažai.

Patraukianys 4 ir 6 flatų 
niai namai 
kambarių flatų. 
karų mūriniai 
RENDUOTI. 
transportacija. 
tus kaipo dalį

Taipjau turime kitus gerus pirki
nius. Jeigu interesuojatės namais 
ir lotais, pasitarkite su manim, nes 
aš galiu sutaupinti jums LAIKA ir 
PINIGUS.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

Priims mainus.
ir 6 kambarių bun- 
vandeniu šildomos, 
Elė ištaisyta.

muri- 
susidedantys iš 4 ir 5 

Garu apšildomi, 3 
garažai. VISI IŠ- 
Idealė vieta. Gera 

Priimsime jūsų lo- 
jmokėjimo.

PIKNIKAMS DARŽAS
PARDAVIMUI moderniškas 4 

kambarių namas ir 4 akrai žemės 
irgi Gazolino stotis, 2’^ mylios i 
vakarus nuo Willow Springs, ant 
Archer Avė., Route 4 A, už cash. 
Prieinama kaina su mažu j mokė
jimu.

WALTER COOK,
R. No. 1, Lemont, 111.

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai — Wilmette. Kaina 
$12,500. Didžiausias bargenas 
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. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė. Wilmette. III. 

Telephone 364

IMPERFECT IN ORIGINAL




