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Latviai kelia baisa prieš fašistu terorą Lietuvoj'•6-

20Lietuvos jaunuolių 
gresia mirties bausmė
Latvių Socialdemokratų Darbininkų Par

tija šaukia Socialistų Internacionalą ir 
Genevą protestuoti prieš 1 Lietuvos 
smurtininkų naujus kruvinus darbus
Rygos “Socialdemokrats” rugsėjo 4 dieną praneša, 

kad Latvijos Socialdemokratų Darbininkų Partijos Cen
tro Komitetas rugsėjo 3 dieną telegrafu kreipėsi i So
cialistų Internacionalo sekretariata, prašydamas pakelti 
visų kraštų darbininkų protestą prieš kruvinus Lietuvos 
fašistų darbus.

Centro Komitetas taip pat esąs pasiuntęs telegra
mą Socialistų Internacionalo biurui Genevoje su prašy
mu protestuoti Lietuvos atstovams Tautų Sąjungoje prieš 
rengiamas Lietuvoje žiaurybes. \

J Socialistų Internacionalą kreipęsis taipjau Socia
listų Lietuvos respublikos gynimo komitetas.

LATVIŲ DARBO JAUNUOMENĖS PROTESTAS.
“Socialdemokrats” toliau praneša, kad dėl persekio

jimų Lietuvoj Latvijos socialdemokratinės jaunuomenės 
draugija ir progresyvių studentų organizacijos šaukė 
didelį protesto mitingą, ir čia pat laikraštis paduoda 
Latvijos darbo jaunuomenes protestą, kuris šiaip skam
ba:

“Iš Lietuvos vėl ateina kruvinų žinių. J kalėjimus 
sugrusti 300 socialdemokratų jaunuolių, kurių 20 jau 
yra atiduoti karo lauko teismui ir jiems gresia mirties 
nuosprendis,

“Po visų persekiojimų ir kraujo liejimų, kuriais Vol
demaro režimas yra taip turtingas, įpėdžiui seka vėl nau
ji atsiskaitymai su šimtais darbo jaunuolių, kurių vie
nintelis nusikaltimas yra tas, kad priešingai fašizmui jie 
pasiliko ištikimi socializmo idealams.

Latvijos socialdemokratinė darbo jaunuomenė su 
pasibaisėjimu žiuri Į naują teroro vilnį Lietuvoje ir griež
čiausiai protestuoja prieš naują fašistų dūkimą, ir pa
reiškia, kad kraujo liejimas niekados nenuslopins dar
bininkų kovos dėl socializmo!”

Atsišaukimą pasirašiusios šios organizacijos: v
1. “Darbo Jaunuomenes” Draugijos Centro valdyba.
2. Latvijos Universiteto Studentų Pad. Progr. frak

cija.
3. Latvijos Soc.-Dem. Darb. Partijos Studentų Sek

cija. ,
4. Latvijos Universiteto Ebre jų Studentų d-ja “Zu- 

kunft”.

Oro katastrofos
Karininkas užsimušė x aeropla

nui nukritus
LONG BEACH, Gal., rūgs. 

18. — Lcit. VValley, .rezervo 
karininkas, užsimušė, o Įeit. 
Hale, taipjau rezerve, skau
džiai užsigavo jų aeroplanui 
nukritus netoli nuo vietos 
aerodromo.

BERLIN, Conn., rūgs. 18.
Colonial Air Transporl pašto 
aeroplanui atsimušus čia į La- 
mentation kalną ir užsidegus, 
žuvo ugny pilotas Henry Tali- 
man, 32. ’ t /

Chicagai ir apielinkei Ledera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; truputį šilčiau; 
vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 42° ir 54° F.

šiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 6:55. Mėnuo teka 7:43 
vakaro.

Kokių kartais bėdų ga
li žmogui padaryt juo

kinga komedija
FITCHBURG, Mass., rūgs. 

18. — Vietos pilietis James 
Raymond taip gardžiai kvato
jo teatre, kur krutumais pa- 
, veikslais buvo rodoma kome- 
Idija, kad atsitiko šitokių daly
bų:

Pirma. James prarijo savo 
dirbtinius dantis.

Antra, James balkono laip
tais nusirito žemyn.

Trečia, kažkas riktelėjo: 
“Gaisras!” ir buvo pašaukta 
gaisrininkų komanda, tik jokio 
gaisro nebuvo.

James truputį užsigavo, ir 
jam buvo pašauktas ambulan- 
sas. Paskui gydytojai kankino, 
kol išėmė prarytus jo dantis.

Katastrofingas kūrina
mo aliejaus sprogimas

BELGRADAS, JugosL, rūgs- 
16. — {vykęs netoli nuo čia 
kūrinamo aliejaus rezervuaro 
sprogimas penkis žmones už
mušė, o daugiau kaip 30 su
žalojo.

Nuteisti dėl žmogžudy- 
bės, papildytos prieš 

20 metų i
NEW YORKAS, rūgs. 18. —' 

Du italai, Gaspare Mioelli ir 
Giuseppe Barbaccia, per 20 
metų gyveno New Yorke. Per 
tų laikų jie vedė ir susilaukė 
po krūvų vaikų. Dabar abudu 
bus deportuoti į Italiją, kame 
jie buvo rasti kalti dėl žmog-; 

ižudybės, papildytos HMM) me-, 
tais ir nuteisti dviem dešimtim : 
metų kalėjimo. 

_

Fašistai Austr u o s e 
toliau vis labiau ima 

riesti galvą
Heimwehr’as reikalauja, kad 

krašto konstitucija butų pa
keista Italijos fašizmo pa
vyzdžiu

VIENA, Austrija, rūgs. 18. 
— Austrų fašistai ketina rei- 
ka'auti griežtų pakeitimų kraš
to konstitucijoje.

Vadinamo Heimvvehr’o — pu
siau kareiviškos katalikų fašis
tų organizacijos — vadai šau
kia ateinanti sekmadienį ma
sinį mitingą, kuriame bus pri
imti planai kovai su socialde
mokratija ir paskelbti respub
likos konstitucijoj keitimo rei
kalavimai. Fašistai reikalauja, 
kad parlamentas butų renka
mas ne visuotiniu blasavimu, 
bet kad vieną jo narių pusę pa
skirtų provincijų seimai, o ant
rą pusę — biznio ir profesijų 
organizacijos, Italijos ir Ispa
nijos pavyzdžiu. Parlamento 
narių skaičius kati butų su
mažintas nuo dabartinių 165 
iki 150, o senatas panaikintas. 
Senatą kad pakeistų didžioji 
taryba — irgi Italijos fašistų 
pavyzdžiu, — kuri turėtų dide
lės galios, dagi galios atmesti 
krašto prezidento paskirtus 
ministerius, jei didžioji tary
ba turės tam priežasčių. Pre
zidentas kad turėtų daugiau 
galios, nekaip dabartinė kon
stitucija jam leidžia.

Bet kadangi Austrijoj, ypa
čiai Vienoj ir kituose centruo
se, socialdemokratija yra labai 
stipri, tai fašistų pasikėsinimai 
vargiai turės kokio pasiseki
mo. »

Vokiečių karinin
kams įsakė išeiti iš 

bajorų ordeno
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

18. _ Krašto apsaugos minis- 
teris gen. Vilhelmas Groener 
išleido įsakymą visiems kari
ninkams, kurie yra “Vokiečių 
Bajorų Draugijos” (“Deutsche 
Adelsgienossenschaft”) nariai, 
kad jie iš tos organizacijos pa
sitrauktų.

“Adelsgenossenschaft’o” tiks
las yra išlaikyti bajorų privi
legijas, ir visi senosios kaize
rinės vokiečių bajorijos ir aris
tokratai nariai tos or
ganizacijos priklauso.

Apsaugos ministerio Įsaky
mas paliečia daug karininkų, 
jų tarpe visų divizijų vadus, 
kadangi respublikos kariuo

menėj daugybė jų pasiliko iš 
kaizerio laikų.

l Pacific and Atlantic Photo]

WASHINGTON, D. C— Owen 
Thomas Edgar, paskutinis1 
Arnerikos-Meksikos karo vete
ranas, kuris šiomis dienomis 
mirė Washingtone. Tas karas, 
kaip žinia, įvyko 1846 m. Ed
gar buvo 98 metų amžiaus.

'i

Projektas puolamai 
valstybei remti nu

ėjo komisijon
GfENEVA, Šveicarija, rūgs. 

18. — Sumanymas, kati Tautų 
Sąjunga teiktų. paramos bet 
kuriai valstybei, kuri butų ki
tos valstybės puolama, tapo 
atiduotas arbitražo ir saugu
mo komisijai, kuri sutaisys ga
lutinį projektą. Projekto teks
tą komisija pristatys specialei 
konferencijai, arba kitaip Tau
tų Sąjungos seimui.

Nugina žinias apie 
šaukimą 5 valstybių 
juros konferencijos

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Britų Vyriausybė nugina pasi
rodžiusius Londono ir New
Yorko spaudoj parnešimus, 
busią premjeras MacDonald 
jau pakvietęs, per jų ambasa
das, Japoniją, Franci ją ir Ita
liją dalyvauti penkių valsty
bių juros konferencijoje Lon
done ateinančio sausio mėne
sį. Britų užsienio reikalų de
partamentas sako, kad tie 
pranešimai esą iš oro pagauti, 
ir kad jokio dar nutarimo ne
buvo padaryta apie tokios kon
ferencijos šaukimą.

[Ankstyvesnės telegramos iš 
Londono skelbė, kad Britų 
premjeras Ramsay (MacDonald 
painformavęs Francuos, Itali
jos ir Japonijos ambasadorius, 
kad jis pasiuntęs Britų amba
sadoriams atitinkamose sosti
nėse instrukcijas pakviesti jų 
valdžias dalyvauti penkių val
stybių juros nusiginklavimo 
konferencijoje, kuri, prasidėsian
ti trečią sausio mėnesio savaitę, 
Londone].

----- f---------
Kurčių nebylių pora žu

vo ginklinės ugny
< ■

NASHIVILIJs, Tenn., rūgs. 
18. — Gaisre, kuris čia sunai
kino ginklinę ir dvejetą kitų 
trobesių, žuvo ginklinės sar
gas Elias Wills, 54, ir jo žmo
na. Abudu jie buvo kurčiai ir 
nebyliai.

Rusų lakūnai pasiren
gę išskristi j Alaską
NIKOtAJEVSKAS, Sibiras, 

rūgs. 18. — Husų aviatorius 
Semion šestakov, kuris su tri
mis savo draugais skrenda 
aeroplanu “Sovietų Žemė” iš 
Maskvos i New Yorką, šiandie 
atliekė į Petropavlovską, svar
biausi miestą Kamčatkos pus- 
saly. Iš Petropavlovsko “Sovie
tų Žemė” išlėks per šiaurės 
Ramųjį vandenyną j Alaską.

Sovietai renka mon
golus į raudonąją ar

miją prieš Kinus
HARBLNAS, mandžur., rūgs. 

18. — Kiną karo vyriausybes 
pranešimas sako, kad sovietų 
Rusų aeroplanai bandę bom
barduoti Motano upės tiltą, 
Mulino rajone, bet neturėję pa
sisekimo.

Pranešimas dar sako, kad 
sovietai verbuoją mongolus į 
raudonąją armiją ir jau turi 
Bargoj, SibircnMandžurijos sie
noj, dvi mongolų raitelių bri
gadas.

Kinų taikos sąlygos 
(Maskvai neprimtinos
MASKVA, rutfs. 18. So- 

vietų valdžia per Vokiečių am
basadą pranešė Kinų valdžiai, 
kad jos pasiūlytos sąlygos gin
čui dėl Rytų Kinų geležinkelio 
išlyginti Maskvai nepriimtinos.

Nugina kinų žiaurumus
su rusais Mandžiurijoj

FEIPINGAS (Pekinas), Ki
nai, rūgs. 18. —j- Vokiečių le- 
gacija Kinuose nugina Mask
vos padarytus kaltinimus, bu
sią kinai skerdžių sovietų pilie
čius Mandžųrijoj ir šiaip ne
žmoniškai žiauriai elgiąsi.

Visi kiltai nekomunistai 
Rusijoje internuojami
BERLYNAS, rug-s. 18. — 

Telegrafo pranešimas iš Kau
no sako, kad gautomis ten ži
niomis iš Maskvos visi Kinų
valdiniai Rusijoj, kurie nėra 
komunistai, arba rusų profso- 
juzų nariai, internuojami Ma
skvoj, Leningrade, Irkutske ir 
Čitoje. Sovietų vyriausybe 
Maskvoj sakanti, kad jiems bu
sią duota progos grįžti Į Kinus.

Rusų puolimai padarę 
Kinams $25,000,000 

žalos
ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 

18. — Tautinė Kinų vyriausy
bė apskaičiuoja, kad sovietų 
Rusų kariuomenės puolimai 
Mandžurijos sienoj padarę ma
terialinės kinams žalos 25 mi- 
lionus dolerių.

Bernard Shaw mokosi 
skraidyt aeroplanu

LONDONAS. rūgs. 18. — 
Praneša, kad garsus drama
turgas Bernard Shafw, kuris 
yra jau 73 metų amžiaus, da
bar mokosi skraidyti aeropla
nu.

SANTA PAULĄ, CaL, rūgs. 
18. — Dideli girių gaisrai, ku
rie Venturos kauntėje sunai
kino 25,000 akrų miško ir pa
darė apie 3 milionus dolerių 
žalos, dabar tapo iš dalies su
stabdyti.

Smurtininkai sumu
šė komunistų unijos 

organizatorių
KINUS MOUNTAIN, N. C., 

rūgs. 18. Praeitų naktį pen
ki vyrai įsiveržė čia i namus, 
kur gyvena Clco Tessner, ko
munistinės National Textile 
Workers unijos organizatorius, 
ištraukė iš lovos Tessnerį, au
tomobili u išsigabeno jį toli į 
laukus ir, skaudžiai sumušę, jį 
ten pametė.

Pusvalandį prieš Tessnerio 
suėmimą buvo dinamitu iš
sprogdinta platforma, pastaty
ta tuščiame sklype, iš kurios 
komunistų oratoriai kas šešta
dienio vakarą sakydavo kalbas 
tekstilės įmonių darbininkams.

“Pavargęs biznierius” 
pačios ir vaikų nuteis- 
tas mirti ir pakartas
BUDAPEŠTAS, V-engr., rug

sėjo 18. — Kai Emerich Szabo, 
50 metų amžiaus Maria Hegy 
miestelio kolonialinių prekių 
krautuvininkas, pasisakė, kad 
jis ketas parduoti savo krau
tuvę ir palikti savo pačią, dve
jetą dukterų ir sūnų manytis 
kaip tinkami, šeima padarė 
konferenciją. Konferencija vir
to karo teismu, ir jo nuospren
dis buvo — mirtis.

Szabo ginčijos, įrodinėjo, kad 
geriausius savo gyvenimo me
tus jis paaukojęs savo rietenai 
pačiai ir nedėkingiems vai
kams, kad jis daugiau nei nu
sipelnęs turėti, galų gale, ra
mumo, ir manąs galėsiąs da
bar ramiai pagyventi pinigais, 
kuriuos gausiąs krautuvę par
davęs.

Tėvo argumentai nieko jam 
nepadėjo, šeimos nuosprendis 
buvo padarytas ir jos pačios 
įvykintas. Kai Szabo lauk ta
sai krautuvės pirkėjas atėjo 
dar pasiderėti, jis rado krau
tuvininkų krautuvėj pakartą. 
Pati ir dukterys jį palaikė, o 
sūnūs virvę ant kaklo užnarino.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
18. — Iš Torreono praneša, kad 
!en Įvyko kautynių tarp priešin
gų partijų kandidatų Į prezi
dentus šalininkų. Vienas as
muo buvo nukautas, o vienas 
policininkas pašautas.
—   - - ---   — - - ----

15-kos Metų
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
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 vakarop Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

LIETUVOS ŽINIOS
Komunistų demonstra- 

cija ties Kauno 
kalėjimu

Suimta .33 komunistai, 14 mo
terų ir 19 vyrų.

KAUNAS. IX. 1. (Elta). Va
kar 1 vai. 20 min. “komunistų 
jaunimo šventes” proga prie 
Kauno kalėjimo mėgino susi
spiesti grupė komunistų. Ta
čiau manifestacija pradėti jiems 
nepavyko.

Kriminalines policijos valdi
ninkai suėmė 33 komunistus, jų 
tarpe 28 žydus. Visos suimtos 
14 moterų — žydės. Pas vieną 
žydę rasta raudona vėliava su 
komunistiniais obalsiais.

Amerikiečiai myli “šla
pumų” Lietuvoje

Rokiškio amerikietis B. pa
liko tokią sąskaitą: “Giminėms 
dovanų daviau 600 dol., Rokiš
kio viešbuty su mergelėms pra
gėriau 1200 litų. Skapišky su

I mergomis pragėriau 972 litų. 
1 Svečiavimas ir užpupdinau iš 
viso už 3405 litus. Alaus 2120 
litų baltos dektinės. Madero už 
680 litų, vyno už $JOJity, kon
jako už 360, užkandžiai ir šiaip 
pragyvenimas 6683 litai ir 80 
centų, elgetomis 47 litus”.

Amerikietes M. vestuvėse 
pragerta 14,890 litų. Man pa
čiam teko matyti, kad ameri
kiečiai užėję kaimo jaunuome
nę gerenčią samagonkę, geres
niam gėrimui gauti sumetė 40 
dolerių. Ar negeriau butų bu
vę, kad tiems jaunuoliams laik
raščių užrašę?

Pabaltijos mokytojų 
konferencija Kaune
KAUNAS. — Rugsėjo 1 d. 

L. M. Profs. pirm. p. B. žyge
lis buvo Rygoj, kur dalyvavo 
Pabaltijos mok. s-gos biuro po
sėdy. Biuras svarstė ateinan
čios Pabaltijo, mokytojų konfe
rencijos kongreso, kuris atei
nančią vasarų Įvyks Kaune, 
dienotvarką.

Kongrese; be Pabaltijo valsty
bių, mokytojų dalyvaus ir Skan
dinavijos mokytojai.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Joniškiečių Kliubo 
susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 22 dienų, Krenčiaus svetai
nėje, 4600 So. Wood St., 1:30 
vai. po pietų, Įvyks Joniškiečių 
L. K. Kliubo svarbus susirinki
mas.

Joniškiečių kliubo valdyba 
pereitą penktadienį, rūgs. 13 d., 
laikė posėdį ir pagamino geroka 
pluoštą sumanymų, kurie atei
nantį susirinkimą bus patiekti 
nariams svarstyti. Taipjau ti-

komitetas žadėjo išduoti rapor
tą.

Taigi, kaip matote, šis susi
rinkimas turės daug ką išklau
syti, apsvarstyti ir nutarti. Ir 
nėra mažiausios abejonės, kad 
nariai atsilankys jin kuo skait
lingiausia.

Pasilinksminimo vakarėlis
Toje pačioje svetainėje, tuoj 

po susirinkimo, prasidės visų 
Joniškiečių kliubo narių pasi
linksminimo vakarėlis. Bus ge
ra muzika, prie kurios galėsime 
smagiai pašokti. Taipjau bus 
skanių užkandžių; na, bus ir 
kai ko kita. Visa tai nariams 
nieko nekaštuos.

Vadinasi, sezoną pradėsime 
smagiai, o jei gerai padirbėsi
me, tai ir užbaigsime ji links
mai.

Joseph Mitchell. yra jau ne 
vienam lietuviui gero padaręs. 
Dar ne vienam jis padarys ge
ro. Žinau, kad ne vienas Chi- 
eagųs lietuvis, nors ir gerai ap
sipratęs su miestu, su miesto 
įstaigomis, jau kreipėsi į Mit
chell ir nesigailėjo tai pada
ręs. Ne vienas dar kreipsis, ba, 
kad ir policijoj, lietuviams su 
lietuviu lengviau susikalbėti, 
ir lietuviui policininkui lietu
viai yra artimesni, ir jų var
gus ir bėdas jis gali geriau su
prasti ir atjausti, negu kitatau
tis.

Taigi paremkite šį kartą 
Juozą MitcbelPį. Tatai nieko 
jums nekaštuos. O padarysite 
žmogui gero, ypač kad jisai 
yra švarus ir sąžiningas mies
to tarnautojas. —Repoirt.

kimasi, kad ir nariai patieksi Tad valio Joniškiečių kliubas 
sumanymų šio sezono darbuotei.. su linksmais ir naudingais žie- 

Išduos platų pranešimą iš sa- mos sezono darbais!—Narys.
Roseland

vo lankymosi Lietuvoje musų 
kliubo narys K. Laucius. Jisai 
pasakos daugeli įdomių dalykų 
apie Lietuvos gyventojų pade- 
tį.

Atsibuvusio antrojo pikniko

Gudrumas

Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si-*

Reikia paremti 
lietuvį

Ne pinigais, ne aukomis, bet 
balsais; tas nieko nekaštuos.

Dienraštis “Chicago Evening 
American” šiuo laiku yra pa-

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips M ilk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkani nekenksmingoj, 'skys* 
toj formoj. Jis pašalina šalčių 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

i skeBbęs kon testą, kuriame ir 
vienas lietuvis dalyvauja.

O kontestas yra toks: kalba
mas dienraštis duoda dešimtį 
automobilių, kaip dovaną, de
šimčiai Chicagos policininkų 
(kiekvienam po automobilių), 

, už kuriuos to dienraščio skai- 
į tytojai paduos daugiausia bal- 
|sų, kaip už labiausia populia- 
riškus vietos policininkus.

Konteste dalyvauja lietuvis. 
'Jo vardas ir pavardė yra Jo- 
jseph Mitchell, star No. 3484. 
j.Jisai tarnauja detektyvų biu- 
Įre. Gyvena jis Brighton Park 
: apielinkėj-3.

Kalbamas kontestas pasibaigs 
šio mėnesio 28 dieną. Laiko ne

bedaug. Bet lietųvjąų day lang
ai galėtų padėti lietuviui pri
zą laimėti.

Visa, ką lietuviai turėtų pa
daryti, tai iškirpti talpinamą 
minėtame dienraštyje (Chica- 

Igb Evening American) kupo
ną ir pasiųsti jį nurodytu ad
resu (jei neklystu) į Detek
tyvų Biuro centralinę buveinę 
(Dctective Bureau Headųuar- 

•lers).
Padaryti tatai nesunku. Juk 

šiaip ar taip išleidžiama trys 
centai laikraščiui nusipirkti. 
Kodėl gi neiškirpti kuponą ir 
nepasiųsti ji, Įrašius Mitchellio 
vardą ir pavardę jin, nurody
tu adresu?

Kai kurie ir komunistai iš- 
gudrėjo. Surengia jie išvažia
vimą Washington Heights miš
ke, bet patys išvažiuoja kitur. 
Mat, patys nebenori mėtyti do
lerius raudonam bizniui, tą 
“garbę” jie palieka pašaliniams 
žmonėms. Tą aš pastebėjau 
pereitą sekmadienį.

Skaičiau komisarų gazietoje, 
kad rengiamas išvažiavimas su 
dovanomis Ateities Žiedo Vai
kų Di augi j Sies ir Jaunų Dar
bininkų Kliubo naudai, Wash- 
ington Heights miške. Tokius 
išvažiavimus karšti komunistai 
pirmiaus remdavo finansais, 
bet dabar kas kita.

Pp. Klibus, buvusius karštus 
pritarėjus ir keletą kitų (ku
rių vardų nežinau) mačiau 
pereitą sekmadieni Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, atiden
giant “dėdei” šernui pamink
lą. Reiškia, visas tas jų karš
tumas pradeda išgaruoti iš 
galvų.

Tai, žinoma/ geras aheireiš- 
kimas, kad pradeda "piA) tau Ii,

mažiau duoda save komisa
rams išnaudoti. Juk mes gy
venam dvidešimtame šimtme
tyje. Jeigu iš turčių jungo no
rom- išsiliuosuoti, lai kam 
dar lysti į raudonųjų komu* 
uis tų jungą?

Komisarai, būdami gudresni 
už paprastuosius narius, kai 
kada paskelbia, buk jie rengią 
išvažiavimą geram tikslui. Bet 
žiūrėkite — kitokiems tikslams 
jie tą pelną sunaudoja.

Kurie mažiau prasilavinę, 
tie mano, kad jie, nuėję pas 
komunistus, ten apsišvies. Bet 
tikrenybėje yra kaip tik atbu
lai. Aš pats pamačiau, kad ko
munistai patys mažiau yra ap
sišvietę už paprastus darbinin
kus. Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir tokius komisarus: jie mažai 
yra apsišvietę. Juk visiems 
gerai žinoma, kad jie apsvilu
sį namą nemoka pasitaisyti; 
dar nemoka viešuose parkuo
se užsilaikyti. Darbininke, kiek 
kartų tu esi vaikščiojęs vie
šuose parkuose —- tave niekas 
neužkaibino. Klausimas: kodėl? 
Atsakymas: todėl, kad tu ži
nai kaip civilizuotam žmogui 
pridera užsilaikyti viešuose par
kuose. Bet komunistai nežino.

Jie į tokias vietas pakliuvę 
rėkiau šaukia lig tie tėliokai, 
lipdami, per virbinę tvorą.*

Gal manysite, kad komisa
rai alkani vaikšto? Jeigu taip 
butų, tai kur dingsta tie visi 
pinigai iš komunistų fondų? 
Visiems yra jau aišku, kad 
juos sunaudoja komisarai.

Samozvancės gyrėsi, kad jų 
kuopa skaitlinga. Jos laikė su
sirinkimus Palmer Parke. O 
dabar buvo skelbiama komisa
rų gazietoje, kad pradės laiky
ti susirinkimus kokiam ten 
skiepe. Iš to galima manyti, 
kad jų ta kuopelė sumažėjo. 
Sumažės ir žvauininkų kuopa. 
Mat, jie kitur nėbegaus laikyti į 

susirinkimus veltui. Po laikui 
visi komunistai gailėsis už iš
ardymą viešojo “Aušros” kny
gyno. —žvalgas. '

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vėl pinigų reikia Dar viena bomba

Laikai mainosi
Vakar buvo nagrinėjama tei

sme byla p. Truly Shattuck. 
Moteriškė seniau buvo ytin pla
čiai paskilbusi aktorė. Vakar gi 
ją kaltinta pavogimu žalios dre- 
sės iš beismento vienos vidur- 
miesčio krautuvių.

Moteriškė sužeista gal 
mirtinai

Gaisras išvijo 12 šei
mynų

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Chicagos finansai pastarai- Ekspliodavo bomba prie tuš 
siais metais buvo labai suma- čios krautuvės adresu 512 Ked 
žėję. Kart kartėmis tartasi kaip zie avė. Išbirejo langai, sutru 
juos pataisyti. O dabar, iki ko vandens dūdos name, 
gruodžio 31 d., reikės miestui ------------------------------- —-----

kad likviduoti trejetą paskolų. Garsinkitės Naujienose

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 {mokėti, trys metai išmokėjimui

kuri pasisakė' esanti 
Davis, sužeista, kai 

teksikebu ir kai šo-

Moteris, 
Mrs. Ruth 
ji važiavo 
feris įvažiavo į kitą autą. Tek-
sikebo šoferis pabėgo, o mote
ris veikiausia mirs.

REMODELIA- 
VIMAS 

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tų patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viskas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakalinių por- 
čių.

Gaisras, kilęs adresu 901 Bel- 
mont avenue, išvijo gatvėn dvy-’ 
liką šeimynų, gyvenusių tame 
name. Nuostolių turtui gaisras! 
padarė i $5,000.

Atėmė $600
D n

James WaŲace, 42 m., namų 
duris, 3410 W. Ohio Street. Mo-I 
teriškė pradarė duris. Du 
rai grūmodami revolveriais 

vidun ir atėmė iš 
kuriuos paliko jai 
jos tėvas.

briove 
$600, 
damas

banditai paskambino p.

yy- 
įsi- 
jos 

mir-

Paskelbė operos savaitę
Meras Thompsonas speciale 

proklamacija paskelbė Chicago 
Civic operos savaitę laikotar
piui nuo 5 iki 12 d. spalio mė
nesio.

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras
darbas,

at-Leiskite musų atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musu paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt 

myliu nuo CHICAGOS

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynes, tilo grindys 
ir sienos 
mos.

ideda-

MARVEL CONSTRUCTION 
' 428 South Kedzie Avė.
| Te!. Nevada 6820
I Vardas ............................ ..........

| Adresas ........................

I Telefonas ............... ........... v..... AG

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai atsakančių 

KRAUTUVIŲ

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 rūšių. 
— Pardavinėjamas visur.

»

ČIA aplaikysitei veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 
patyrusius pardavėjus ir r<dio 

mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems—pasirinkimas di
desnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

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

leidžiama dvisavaitini spalvuota jumoro žurnalą

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

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

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

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6. I

Anheuser-Busch
St. Louis

nutsų,
tokite
Barlcy-Malt Syrup

nio 
spalvų

>udwelser
Barley-Malt Syrup

Kad pagerinti sko
nį ir padidinti 
maistingumą jūsų 
duonos, keksų, 
sausainių. dough- 

kepdami var- 
Bndvveiser

Yra garantuojama, 
kad neturi pridėč- 
kų, dirbtinio sko- 

dirbtinių

U°PfLAVOR£D

Aki... 'C- <1 o IK 1 I

RADIOLAS Atmetėk Kent

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems



Ketvirtadienis, Rūgs. 19, ’29 NĄUChįęągo, IJĮ,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

kimą farmeriauti pirkti ukius 
Th^rp, Wis., apielinkėje.

Kai dėl apšvietos, tai ukinin- 
i kai neatsilieka nuo miestelėnų. 
Laikraščių užtiksi kiekvienoje’

I grįčioje.
I “Tėvynė”, “Margutis” ir 
nybė”. Pas Kurtinaitį 
j ienos” ir “Margutis”. 
Kurtinaičio išsitarimo, ‘ 
“Naujienų”,
pas mane j'os turi 
stalo”. Pabedinskį lanko “Ke
leivis” ir “Tėvynė”. Pas Kaz-

Atostogos
Pabaiga

*vių vaikų lankančių mokyklas. 
Bet ką jie studijuoja, neteko 
patirti.

P-pas Mikolaitis— seniausias 
ūkininkas Thorp apielinkėje.

Pas Mikolainį ateina Užtai vietos gyventojai vadina 
“Vie- jį “ūkininkų karalium.” Uki- 

“Nau- ninkaudamas per 35 metus jis 
Anot ne tik kad neištautėjo, bet dar 

aš be savo kaimynus jisai palaikė lie-
kaip be druskos; tuviškoje dvasioje. Paimkime 

būti ant, kad ir jo paties šeimyną: visa 
nešioja lietuviškus vardus — 
sūnus Keistutis ir Gediminas,

Lietuviai ūkininkai myli 
nas pokiliuose. Taip ir šį

dai-
va-

kuriuos man teko aplankyti, tai 
lapių farma. Vieną gražų va
karą Keistutis Mikolainis nu
vežė manė parodyti, iš kur Chi
cagos moterys gauna “furs” 
(kailius) parėdams. Didelė ūkė. 
Veisiamos čia tik lapės. O la
pių galėjo būti kokie trys šim
tai. Taigi mačiau, iš kur parei
na brangus kalnieriai moterims.

Yra šioje apielinkėje ir dau
giau įdomių ūkių, bet per tą 
trumpą laiką negalėjau visas 
atlankyti.

įa*-*1 ■k> n ii. ,

Tai jau antrą kartą pikta
dariai padaro žalos Dr. Rooth 
ofisui. Pirm kokių keturių mė
nesių vagiliai išnešė iš ofiso 
daugiau dalykų ir padarė di
desnių nuostolių.

* ♦ ♦
Sekmadienį, prie 69-tos gat

vės ir Western avė., 6:30 vai. 
vakare susikūlė du automobi
liai. Vienas važiavusių sužeis
tas tai.p sunkiai, kad jį teko 
nugabenti ligoninėn. —Rr.

7

NAMŲ SAVINNKAI NĖVILKINKIT
Suinažiiiklt wavo lAlaldiu. pašalinklt riipeščiun Ir IičiIhh hii rendaiinliikalH. 
Jus esate upHldranilę nuo gaisro!
Kodėl neapsidrauMI savęs nuo visų rendatinlnkt) ir Aialp su namu sprlAtų ne

smagumų. Tai kainuos jums muMau kaip centas Į dienų.
LegalUki patarimai dykai nariams visi) įniki).

o—30—00 DIENŲ NOTOS rendavninkams dykai nariams.
NARYSTE |3 J ME
TUS. NĖRA KITŲ 

MOKESNIŲ

AT8INESKIT š| 
PRIEŠ SPALIO 30 d., 
HITE 1 METŲ

APGARSINIMĄ 
102tt Ir GAl - 

NARYSTE IZ S-t.

NARYSTĖ *3 J ME
TUS. NĖRA KITŲ

MOKESNIŲ

City of Chicago Landlords Association
4680-SK HO. ASHLAND AVENl'K. TEL. BOULEVARD 7878

A. Bložienė,

Marąuette Park

UEAUSM
ūkių

KaKMMCMMMMb

PRAŠALINTASTAPO

Phone Boulevard 4705'VTiNSOe'

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

LUCKY 1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

IT’S TOASTEO

TUBBY Get-Rich-Quick-Adonis
m?

Mes savo sankrovoje turime pilną rinkių naujųjų Sparton 
radio ir nuoširdžiai kviečiame jus ateiti jų pasiklausyti.

fnor 
[MUinh

HE.RE comes. 
-ru>BBS', L ET S

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

CHICAGO, ILL.

STARTOM 
&QUAS0HNB

Another Amazing 
SPARTON DEVELOPMENT

MMiM

the posromce man 
WASM'T LOOKIKT SO « 
DROPPED THE LETTę.R 
IMTA TUę MAlteoK 
VA/iTHbUT PUTTIAT A
STAMP OA) IT - 
THAT'SMOVJ I blb IT.’

HE SEMT A 
lettep to my 
CCUSlAJ IA) 
TURTLE CtžEEK 
UITHOUT PAYlUG

rr'S a soob 
ŠCHERE, ADOKUS, 
YVU’LL SOON 
HAVE CODLES

< OF momey

ūkininkai ii 
sutikime

Frank Borden
4250 Archer Avė.

© 1929.
Tho American 
Tobacco Co.. 

m n e.

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Vėl grįžtu j surukusią. Chica- 
gą. Negalėdama su, visais at
sisveikinti ypatiškai ir padėkoti 
už malonų priėmimą, nors šiuo 
bu du tariu visiems ačiū už vai
šes

4556 So. Rockwell St., Chicago, III

' 'N* ajchaj i'm > 
GOUMA GET A 
LOTMOUE LfcTTERS 

u TO MAIL /

Pus - Balsio 
Systema

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų rūkymą vyrams ir moterims.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Severas 
ESORKA

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd

mttle bcotuer 
is gcmmg to 

GELT (21CH, HE 
SAVED WO 
CEMTS, ALREADY

TODAY /

Arkliai Nelaipioja I Medžius!

SENOVĖS PRIETARAS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Sekmadienį vagiliai apkraus
tė I)r. Rooth (dentisto lietu
vio) ofisą, kuris randasi prie 
71-mos ir So. Western avė- 
Jie išnešė aukso vertės $45 ar 
$50. Daugiau nieko nepaėmė.

dukterys Birutė ir Milda.
Besilankydama pas lietuvius 

kiekvienoje 
lietuviškus

Jus, kurie gerėjotės “Turtingiau
siu Radio Balsu” praeity... busite 
dar labiau nustebinti tuo, kas jus 
laukia radio srity. Vėliausi Spar- 
ton EQUAS()NNE užveria netik 
tą balso turtingumą, bet ir ką tai 
tokio naujo ir pastebėtino, ką 
klausytojai vadina “REALIZMAS 
PRIEŠ AKIS”. Jus tarsi SUSI
TINKATE savo linksmintojus; 
jaučiate jų artimą buvimą; be
veik MATOTE juos! Nepraleiski
te progos pasiklausyti šių nepa
prastų instrumentų.

kara dainuota nemažai. Ir va
karo žvaigždės dainoms buvo 
pp. Kurtinaitis ir Pobiedinskis. 
Kalbamos šienapiutės pabaigtu
vių iškilmės pasibaigė apie 1- 
mą valandą nakties: ne per 
anksti net miestelėnams, ne |ik 
jau ūkininkams.

P-nia Januliauskienė turi gro- 
sernės biznį ir ukj. Ji paeina 
iš Chicagos. Bet daugiau ne
begrįš į miestą, nes ūkio gy
venimas jai labiau patinka.

Aplankiau ir daugiau lietuvių 
ūkininkų, bet kitų pavardžių ne
atsimenu. Turiu betgi pasaky
ti, kad nei vienas jų nemano 
grįžti j miestą. Svarbiausias 
vietos ūkininkų užsiėmimas lai 
pienininkystė. Kai kurie lietu
viai ūkininkai surenka už pieną 
po šimtą dolerių savaitei— tik, 
žinoma, geriausiu karvių melži
mo sezonu.

žemė šioje apielinkėje yra 
gera. Daugiausia juodžemis; 
smiltynų kaip ir nėra. Auga 
dobilai, motiejukai ir komai. 
Todėl fermeriai gali išlaikyti 
daug karvių. Ūkininkas, turįs 
60 akerių, išmaitina 13 karvių 
ir jaunų gyvulių 6, arklių 2. 
O smiltynuose ir gudriausias 
ūkininkas to nepadarys. Todėl 
drįstu patarti turintiems palin-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

laučiuną ateina “Naujienos”.
Ir kiekvienas ūkininkas skai

to kokį nors laikraštį. Lietu
viai ūkininkai supranta ir mo
kyklų svarbą. Tai galima 
spręsti iš to, kad kiekviena Šei
ma leidžia savo vaikus į mo
kyklas, kas kiek gali.

Kurtinaičių sūnūs (dabar mi
ręs) buvo inžinierius. MiKolai
nių duktė—mokytoja, Budriaus 
sūnūs mokosi medicinos, Prel- 
gausko sūnūs baigęs mokytojų 
kursus, o dabar mokosi inži- 
niervstės. Yra ir daugiau lietu-

aA. Del geriausios rūšies
X ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY
PRODUCTS'

Olselis šviežiu kiauši- 
niu. sviesto ir suriu.
Win.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Nusikamavęs?
Nebūk nusiminęs. Tegul 
Severa’s Enorka pagelbės 
Jums nugalėti tų Jautimas! 
pavargusiu. Patikimas lax- 
atyvia tonikas, kuris paba
lina konstipacijų, verčia 
jim valgyti geriau, geriau 
miegoti, jaustis geriau. Pa
siklausk savo aptiekininko.

ANT1SEP. 
(TIKAS 

Aietiguja 
Ir Pralali
ną Gerk- 
IH Parjd- 
mv Skai- 
tViiiac h 
Kafialbnfe

Kaip padidinti jūsų 
spėkų ir jėgas

Žmonės. kuriems trūksta spėkų ar jėgų, 
ar tūrihtys silpnus gyvintuosius organus dė
lei menkos sveikatos, ar besiartinančios se
natvės. susilauks didelės pagalbos jft 
Nuga-Tone, kadangi jie stimuliuoja nervus, 
muskulus ir visus organus, pagerina apeti
tą. pagelbsti virškinimui, pašalina inkstų ar 
pūslės suerzinimą, nugali konstipaeijų, gal
vos skaudėjimą ir kvaitulį ir suteikia poil- 
Bingų, gaivinanti miega. Nuga-Tone labai
dailg gero padarė per pastaruosius 40 metų 
ir pasekmės kokįų susilaukė p. James 
Walters, Phiiadclphia, Pa., yra tokios, ko
kiu tikisi žmonės, kurie taip kenčia, kaip 
kad jis kentėjo. P-as walters suko: 
■'Nugn-Tone yru pastebėtinas. Pirm ėmimo 
jų nft visuomet buvau pavargęs. Dabar aA 
naktimis miegu gerai ir mano viduriai eina 
reguliariai tris sykius 
dinos puikiai, kai

Kada tiek lengva 
nėra reikalo žmonėms 
bai nesmagiai, 
keletu dienų ir 
rfijimų pajusi, 
turi Nuga-Tone, 
urmo vaistinės.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

“tą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

ūkininkus kuone 
grįčioje girdėjau 
vardus.

Thorp lietuviai i 
miestiečiai gyvena 
Lietuviai užlaiko tautiškas kapi
nes ir užlaiko jas tvarkiai; 
apseina be bažnyčios. Lenkų 
yra didesnis skaičius, negu lie
tuvių, bet šie nepajėgia įsteigti 
savo kapinių. Ale lenkai užlaiko 
net keturias bažnyčias. 
. Vienas iš įdomiausių

SPARTON RADIO
"Radio’s Richest Voice”

Jos.F.Budrik,
3417-21 So. Halsted St.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
tos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

kokįų 
'i», 

k u i-ie 
l’-HH

pavargęs

dienų ir aA jau- 
aA pabundu ryte”.

pasiekti gerų sveikatų, 
kentėti ir jaustis la- 

Paimk Nuga-Tone tik per 
numatysi kok| didelį page- 

Visi vaistų pardavinėtojui 
arbu užsakys dėl jus iŠ

Piktumas ir baimė pasveikino šlubuojančius bandymus pirmojo automobilio. Bet AMERIKOS INTELIGENTIN
GU MO rankos kėravojo vairinį ratą ir kontroliavo stabdytuvą — automobilis dasivarė į garbingą pasisekimą.
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NUSIGINKLAVIMAS.

Praeitą mėnesį prezidentas Hoover paskelbė, kad 46 
valstybės pasirašė Kelloggo taikos paktą, kurio tikslas 
yra panaikinti karus. Tuo pačiu laiku jis išleido patvar
kymą sustabdyti kariškų laivų statymą. Taip pat buvo 
duota suprasti, kad Amerika yra pasiryžusi mažinti ar
mijos ir laivyno išlaidas.

Tą pareiškimą prezidentas Hoover padarė po to, kai 
Anglijos darbiečių valdžia rimtai pradėjo dirbti dėl vi
suotino nusiginklavimo. Sekamas žingsnio buvo tas, kad 
stambiosios valstybės nutarė laikyti laivynų apribojimo 
konferenciją. _ . j , ,

Taikos judėjimui besivystant, Tolimuose Rytuose at
sitiko nepaprastos reikšmės įvykis. Mandžurijoj kinai 
užgriebė geležinkelį, kurį iki šiol jie kartu su rusais kon
troliavo. Rusai tapo pašalinti nuo užimamų vietų, ir ki
niečiai paėmė geležinkelį pilnon savo kontrolėm Dėliai 
to, žinoma, tarp rusų ir kiniečių kilo aštrių susikirtimų. 
Buvo rimto pavojaus, kad jie išsivystys į karą. Bet štai 
abi valstybi pareiškė, kad jos yra pasirašiusios Kelloggo 
paktą ir todėl dės visas pastangas, kad kilusius nesusi
pratimus išspręsti taikiu budu.

Kol kas Rusija su Kinija dar nesusitaikė. Tačiau 
atrodo, kad laikui bėgant prie šiokio tokio susitarimo 
jos visgi prieis. Tokiame atvėyj Kelloggo paktas prisi
dės prie karo išvengimo. Reikia žinoti, kad tas taikos 
paktas tėra paremtas tik morale jėga ir viešąja pasau
lio opinija.. Nežiūrint į tai, ateityj jis gali suvaidinti la
bai svarbią rolę. Vienas stambus laimėjimas žymiai su
stiprintų jo autoritetą.

Jeigu Kelloggo paktas aktualiai prisidės prie to, kad 
susivaidijusios valstybės susilaikys nuo karų, tąsyk jo 
moralė jėga pasidarys labai didelė. Laikui bėgant valsty
bės bijosis skelbti karą, kad tuo budu neizoliavus save 
nuo viso pasaulio. t > .. V

Iki šiol nebuvo daroma rimtų pastangų pašalinti ka
rus. Tiesa, 192.0 m. stambiosios valstybės Washingtone 
pasirašė laivynų apribojimo sutartį. Tačiau iš tos sutar
ties nieko neišėjo, kadangi tarp valstybių nebuvo tarpu
savio pasitikėjimo. Jos kalbėjo apie taiką, o tuo pačiu 
laiku rengėsi prie karo. Spauda iškėlė aikštėn sensacin
gų dalykų. Pasirodė, kad visos valstybės, kurios pasira
šė Washingtono sutartį, slapta leido milžiniškas sumas 
pinigų savo armijų mechanizacijai ir naujų nuodingų 
dujų išradimams. Kiekviena valstybe stengėsi išrasti 
baisesnį ginklą, kad karui atsitikus ji galėtų savo prie
šą nugalėti. Tarp valstybių prasidėjo lenktyniavimas! or
laivių statyme. Nemažai dėmesio buvo atkreipta ir į sub- 
marinų patobulinimą. Per tą laiką Anglija pasidarė mil
žiniškus tankus, kurie faktinai yra savo rųšies tvirto
vės. Franci ja taip pat neatsiliko. Ji turi didžiausi pasau
lyj oro laivyną. Žinoma, nesnaudė ir Amerika: ji išvy
stė kelias rūšis nepaprastai nuodingų dujų.

Ta nauja kryptis ginklavimosi srityj iš Washing- 
tono sutarties padarė farsą. O tai dėl to, kad valstybės 
sutiko apriboti jau pasenusius karo ginklus ir tuo pa
čiu laiku stengėsi išrasti naujus. Kiekviena valstybė ge
rai žinojo, kad sekamo karo svarbiausias ginklas bus or
laiviai. Todėl visi taikos gestai buvo daromi tik tuo tik
slu, kad apgauti žmones. Šiandien jau yra išrasta tokių 
orlaivių, kurie gali būti kontroliuojami su radio pagal
ba. Tokie orlaiviai su sprogstamos medžiagos kroviniu 
gali būti pasiųstas į bile vietą. Su jų pagalba sunaikinti 
karo laivus butų menkniekis.

Turint visa tai galvoj, buvo galima laukti, kad ir 
Genevoj bus pakartotas Washingtono farsas. Konferen
cija dėl laivynų apribavimo butų turėjusi xtą reikšmę, 
kad valstybės nenori nusiginkluoti, o tik senus karo gin
klus pakeisti naujais: orlaiviais ir nuodingomis dujo
mis. Išėjo vienok kitaip. Britų delegacija /Pautų Sąjun
gos seime pasiūlė priimti rezoliuciją, kuri šiepiasi apri
boti ne tik laivynus, bet ir vykdyti visuotiną nusiginkla
vimą: mažinti armijas, laivynus, karo orlaivius ir biud
žetus, skiriamus karo reikalams. Rezoliucija taip pat 
siūlo sukurti tarptautinį autoritetą, kuris sutarties vyk
dymo žiūrėtų ir raportus duotų. į

Ta Anglijos darbiečių valdžios; rezoliucija yra pir
mas tikras žingsnis, prie nusiginklavimo. Dabar didžiu
les Europos valstybės, kurios laiko galingas armijas, tu
rės atvirai pasisakyti, ar jos nori nusiginklavimo ir tai
kos, ar tik “apribavimo” kuris duoda galimybės senus 
ginklus pakeisti naujais, labiau tobulais.
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Kas Dedasi Lietuvoje
Rašo Pranės Brolis

I.
t

Gerbiamieji Amerikiečiai! 
Gal būt kai kurie dar atsime
nate anais metais taip daug 
ir plačiai iš Lietuvos rašiusį 
mane—slapivardžiu Pfanės Bro

liktų, šiemet netik rytojui, bet 
ir kitam metui liks. Bepiga šie
met...

Sodrių vaisių lai šiemet Lie
tuvoje retenybė. Užsiliko nenu
šalusių medžių tik labai didelė
se užvėjose. Daugelyje
sodų tik vienos juo
dos ražienos tebesimato.
Vyšnių beveik visai nebuvo, 
kriaušių taip pat. Tik obuol- 
palaikių kai kur dideliems dy- 
vams vienas, kitas kiaukso. Kir
mėlių medžiuose nebesimato, 
žiema ir šaltas pavasaris matyt 
ir vabzdžiams nemažai paken
kė. Na, ir gerai padarė, kad 
pakenkė. Taip menkai vaisių 
tebėra, o dar vabzdžiai pagrauž
tų, tai “žemės karaliuj žmo
gui” nieko nebeliktų. Vietoj 
sodnų vaisių daržuose ir miš
kuose uogų kaip amaro buvo— 
užaugo. Agurkų tai tiek daug, 
kad rinkos linksta, žmonės 
valgo saldžius ir raugintus kiek 
tik telpa...

4.
Lietuvos keliais automobiliai 

šian ir ten nardo, kaip uodai 
prieš lytų ore. Pigu, greita ir 
gera. Bet ir važinėja žmonės 
daug daugiau, negu seniau va
žinėdavo. Būdavo reikia kur va
žiuoti, tai rupi kaip kokia liga, 
žiūrėk, tai pasivėlinai, tai ką, o 
dabar —kada nori važiuoji. Į 
visas puses birbia automobiliai, 
kaip p’hšėlę. Nepaspėjai arba 
neįtilpai į didelį autobusą, ke
letą centų brangiau užmokėjęs 
važiuok mažiuku. Tas dar grei
čiau eina, žybt, iš Kauno per 
pusantros valandos 50 kilomet
rų ir nušvilpei. Kaip susisieki
mas tankesnis ir gyvesnis, vi
sas, rodos, gyvenimas indomes- 
nis.

Atsiradus kokių nors skubių 
reikalų į sostinę (į Kauną) 
bent ir už 100 kilometrų, rytą 
sau ramiai atsikėlęs ir pusry
čius pasivalgęs, sėdai į auto
busą ir pačiu reikiamu laiku 
pribuvai į Kauną, atlikai reika
lus, dar pažioplinėjai ir vaka
rop, dar šviesoje sugrįžai na
mo. Nė nakvoti, nė bereikalin
gų išlaidų daryti, kaip seniaus 
būdavo. Patogumas, sakau, ne
bereikia geresnio. Keliai, plen
tai, nors taisomi ir gana stro
piai remontuojami, bet vis dar 
daug reikia taisyti. Reikia daug 
naujų plentų tiesti, kad būt į 
kiekvieną Lietuvos miestelį bei 
bažnytkiemį nutiestas plentas- 
Tada visa Lietuva viena diena 
galės nuvykti į Kauną ir iš jo 
sugrįžti...

5.
Kaunas auga kyla kaip ragai

šis su mielėmis. Kas buvo prieš 
10 metų ir dabar—toli nesusi
lyginsi. Paties miesto vidurys 
daug pakitėjęs-—daug naujų na
mų pastatyta, kiti namai at
naujinti, papuošti. Bet prie
miesčiai, tai nepažinsi, kas buvo 
prieš 10 metų. Prasiplėtę, pa
kilę žymiai, padidėjęs Alekso
tas ir Panemunė, paūgėjusi Sla
bada. Ir vis puikiai, vis mo
derniniai. Apskretusios' konkės 
su pusiau padvėsusiais kuinais 
nebėra. Jos vietoje nepaprastu 
greitumu ir elegantiškumu kas 
penkiatą minučių šmėžuoja ne
mažesni už konkę autobusai, 
kurie daug žmonių į visas dalis 
miesto iš važioj a, parvežtoj a. 
Konkč eidavo tik nuo gelžkelio 
stoties iki Miesto ligoninės. Ir 
taip važinėdavo, taip ilgai pra
silenkimuose stovėdavo, kad 
pėkščias greičiau nueidavai į 
reikalingą vietą, negu konke 
nuvažiuodavai. Dabar kas ki
tą. Įsėdai, puslitį (5 am. cen
tus) davei, švilpk ir kitam 
krašte miesto. Autobusais su
sisiekimas Kaune įvestas su vi
su žaliuoju kalnu, su Slabada, 
su šansais, Aleksotu ir pro Vy
tauto kalną Vidurio alėje su 
Mickevičiaus slėniu. Tai nepa
prastas patogumas piliečiams. 
Jau kasžin ar bus reikalo tiesti 
brangiai kainuojančias geležines

lis? Kurie atsimenate, tai da
bar tiesiu per okeaną dešinę 
ranką ir visa gerkle šaukiu: 
Sveiki gyvi!! Gal pasiindomau- 
site, kur buvau, ką veikiau, ko
dėl neberašiau. Oi rašiau, bro- 
leliai-seselės, rašiau, tik gal ne 
(tiek daug. Būti, tai visur bu
vau ir vos per plauką ne
nukeliavau pas Abraomą. Už 
menko trupučio jau bučiau nie
kad nerašęs, nes kaip sustingu
sioms rankoms berašysi. Gal 
būt tik gerbiamosios “Naujie
nėlės” parašiusios, kad, ana, ve, 
“A. a. Pranės Brolio jau nebėr 
ir nebus”.

Lietuva, jos piliečiai, o drau
ge ir aš, sunkius reakcijos lai
kus pergyvename. Jokis ame
rikietiškas laikraštis neateidavo. 
(Nors ir dabar dar nevisi atei
na). Laiškai ateidavo “išuos- 
tyti”, tad, žinoma, be uostymo 
ir nenueidavo. Ką berašysi, 
kad žinai—tavo raštas gal di
delį vargą tau užtrauks. Taip 
ir tu no j ome keletą metų į ožio 
kuprą susitraukę. Dabar vis
kas lyg truputį atsipeikėjo. Ne 
tik iš Amerikos, bet ir iš Ru
sijos ateina laikraščių ir visai 
laisvai pasiskaitome, ką ten 
veikia bolševikėliai. O nuo to 
nė viena Lietuvos žolelė nepa
juda. Bet visai nesenai už to
kį laikraščio No. ne vienas ap- 
kirmijo kalėjime. žmogeliui 
Šventmikiui (Daktarui Stasiui 
Matulaičiui) net visą gyvenimą 
sugriovė Lietuvoje ir išgynė 
kur pipirai auga.-.

2.
Nieko, turbut, pasaulyje nėra 

šlykštesnio kaip cenzūra. Visi 
keikėme rusų cenzūrą, keikėme 
laike okupacijos vokiečių cen
zūrą, keikia visa Lietuva da
bartinę lietuviškąją cenzūrą, bet 
be jos neapsieina, štai kelinti 
metai ta nelamingoji cenzūra 
kaip koks žiaurus pasakų aras 
drasko ir ėda gražios, naujai 
atgimusios Lietuvos širdį. Ru
sai tai bent taip cenzūruodavo: 
paėmę užsienio laikraštį, per
skaitydavo, netinkamas eilutes 
raudonu užbraukdavo ir paskui 
paduodavo tam tikriems klek- 
neriams, kurie užbrauktas vie
tas juoda derva užtepdavo. Lie
tuvių cenzūra radus nors kele
tą eilučių, bent žodžių, jau ir 
nepraleidžia ir kišą į maišą ir 
į pečių... Piktinamės savo 
“knygnešiuose”, kad rusai lie
tuvišką spaudą degindavo. O ką 
bepasakysite apie dabartinius 
spaudos neikintojus. Negerai, 
negražu ir nedora. Netinkamą 
žodį užtepk, išskusk, straipsne
lį užmaliavok ar net blogiau- 
siame atsitikime iškirpk, bet 
nenaikink viso laikraščio, kuris 
Lietuvos* žmogui brangus ir 
laukiamas svečias- Lietuvis 
spaudą iš senovės brangino. 
Dauguma turi susidėję pilnus 
laikraščių kompletus ir juos 
saugoja, kad kaip praeities at
mintį vaikų vaikams palikus. O 
čia, žiūrėk, 2 3-is numerius 
gavai ir tau visas kompletas 
velniop nueina. Pikta, graudu 
ir juokai...

3.
Derlius šiemet Lietuvoje ne

paprastai gražiai kalba, tarpais 
net dainuoja. Del lytų rugių 
valymas truputį susivėlino, bet, 
štai dabar, nuo rugpiučio pu
sės oras toks gražus pasidarė, 
kad žmonės tik džiaugiasi ir 
davatkos Dievui dėkavoja. Dar
bai, susi v ilko j krūvą. Retai kas 
atmena, kada taip, vėlai buvo 
rugiapiulė. Vėla rugiapiutė, 
bet dėlto brangintina- šiaudai 
stori, varpos didelės, o grudai 
kaip gilės. Bus duonutės — 
valgysime, kad net žandai braš
kės. Ne taip kaip pernai, bū
davo, kad žmonės valgydavo

ir žiūrėdavo, kad ir rytojui dar

BERLYNAS. — Feldmarša
las Limon von Sanders, pasi
žymėjęs laike pasaulinio karo 
vokiečių generolas, kuris šio
mis dienomis mirė, turėdamas 
74 metus amžiaus.

...... ■" — " 1 ............ . —

vėžes elektriškai konkei arba 
tramvajui, kuris jau persenęs 
ir atgyvenęs nemažas balastas 
miestui pasidaro.

6-
Einu pro universiteto rumus 

Mickevičiaus gatve. Taip vadi
namas Mickevičiaus namukas 
visai prie žemės prisiglaudęs, 
truputį lyg remontuojamas, pa
baltintas, iš kiemo pusės stogas 
guntais naujai uždengtas, lan
gai atdari. Susidomėjęs užei
siu, manau, pažiūrėti, kur tas 
musų —r Lietuvos lakštingalas 
lenkiškai čiulbėjęs kadaise gy
veno. Apžiūriu namuką, įei
nu iš kiemo. Visas lyg sudurs
tytas, lyg sulopytas. Sparai ir 
lotgaliai išsikišę, nuo viso dvel
kia nepaprastu senumu. ‘Netoli 
to namuko gonkelėse sėdi se
nyva moteris. Priėjau, pakal
binau liebuyiškąi. Ji liežuvi 
laužia, gerai nenusako. Galų ga
le prabilo rusiškai...

—Ką—sakau, poniute,— na
mukas tuščias. Turbut išnuo- 
muojate.. ar parduodate, kiek 
prašote ? ? ?...

Tiesą pasakius, aš buto lyg ir 
ieškojau. Manau >sau ir aš pa
gyvensiu ten, kur Ad. Mickevi
čius gyveno ir rašė. Gal man 
nors šešėlis ateis to įkvėpimo, 
kuris garbios atminties poetą 
Ad. Mickevičių žavėjo.

—Ne, neišnuomuosiu. Jau 
miesto uprava paėmė.

—Reiškia Kauno miesto val
dyba tą namuką išnuomavo.

—Taip, taip. Dviem metam 
išnuomavo.

—O kiek jus už tą namuką 
prašėte ? paklausiau.

O, tas namukas brangus. 
20,000 litų prašau, tik niekas 
neduoda. Bet duos... Matysite, 
kad duos. Tas namukas bran
gus.

—O ką miesto valdyba su tuo 
namuku veiks?—paklausiau.

—Muzielių (reiškia muziejų) 
ar ką čia padarys.

—Ar galima įeit į vidų—pa
žiūrėt ?

— Ne, negalima, nesenai re
montas padarytas, grindys iš- 
malevotos.

—O kiek,—sakau, — miesto 
valdyba nuomos užmokėjo?

Boba pasivaipė, pasiktaipe ir 
nepasakė.

—O kas,— sakau —remontą 
davė, kas pusę stogo uždengė.

—To remonto tai čia visi da
vėm, aš ir jie davė. Sako bu
siąs Mickevičiaus muzielius.

—Kaip ilgam laikui išnuoma
vo?

—Dviem metam.
—Kaip tamsita tą namuką 

įgijote?
—Mano tėvų tėvai čia gyve

no ir aš čia gyvenu.
' —Tai reiškia paveldėjote!

—Taip.
Apžiurėjau namuką iš kiemo. 

Bus kokių 5-6 sieksnių ilgio. Iš 
galų ir iš kiemo nū vieno lango 
nėra. Tik mažas prieškamba
relis prie sienos pristatytas. Iš 
pietų pusės 3 ar 4 langai. Ne

langai, bet langeliai: siauru
čiai, žemučiai, mažyčiai, kaip 
visi senų senoviški langai, kad 
badavo. Viduje matyt tamsu ir 
vešu, gal ir nelabai sausa. Me
džio visai nedaug tematosi. Tik 
langų rėmai, sparų galai, gon
tų stogas ir čytos matosi me
dines. Sienos, matyt, eilių ei
lėmis murytos-lopytos ir kalkė
mis apgleiniotos. Toks tai da
bar Adomo MickeVičiaus name
lis Kaune.

(Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai
c ■

Komunistai
Nors nepriklausau jokiai po

litinei partijai, bet pagal mano 
asmens įsitikinimą esu rimtai 
nusistatęs būti demokratijos 
pusėje. Kadangi dienraštis 
“Naujienos” kartu su viso par 
šaulio vienminčiais siekia įgy
vendinti žmonijos tarpe pilną 
demokratiją, suteikiant visiems, 
kas turi žmogaus vardą pilną 
teisę išreikšti savo mintis,—to
dėl aš pasirinkau dienraštį 
“Naujienas” mano laikraščiu 
ir kiek galėdamas dirbu minė
to dienraščio gerui.

Kadangi aš stoviu demokrati
jos pusėje ir dirbu “Naujienų” 
gerui, todėl vietos komunistai, 
su kuriais dažnai tenka susi
tikti, pradėjo degti savo rau
donu karščiu. Vienas vietos 
komunistų kuopos narys, man 
prašant jo įrekomenduoti dar
ban, kurį jis pasekmingai dirbo 
ir galėjo mane įrekomenduoti, 
bet ironiškai atsakė, “patar
damas” kreiptis tuo reikalu į 
“Naujienų” redakciją. Bet aš 
jam esu dėkingas, nes kitą die
ną aš suradau dvigubai pelnin
gesnį darbą. Vietos komunistų 
kuopos organizatorius vieną ki
tą susitikęs mane pradėjo ko- 
lioti ir rodydamas raudonai- 
juodą, kumštį pasakė, kad jeigu 
vėl kada nors parašysiu “Nau
jienose” prieš komunistus,, tai 
man busią visai blogai.

Bevertės komunistų įdejos, 
jeigu jos be raudonai-juodos 
kumšties neįgyvendamos žmo
nių tarpe!—Demokritas.

ĮVAIRENYBĖS
Kiek yra pasauly aukso

Visame pasauly aukso atsar
gą sudaro 2 miliardu svaru 
sterlingų. Jungtinėse Valsty
bėse yra 800 milionai svarų 
sterlingų. Prancūzijoje 200 
miliohų sv. st., Anglijoje 160 
mil. Ispanijoj 100 mil. ir Vo
kietijoje 22 mil. sv. st. Liku
sia auksas yra kitose valsty
bėse.

Už bučkį 150 markių
Niurnbergo pirklys Villi Po- 

gen važiuodamas traukiniu pa
stebėjo, kad greta jo sėdi la
bai graži ponia. Ilgai negalvo-

MILDAI
THEATRE 

3140 S. Halsted St. 
ą»

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugsėjo 

17, 18 ir 19
Bus rodoma visas kalbanty

sis paveikslas

“This is Heaven”
dalyvaujant

Vilma Banky ir kitiems žy
miausiems artistams

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai'"
Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.'

Pėtnyčioj ir Subatoj
Bus rodoma
“DRAG”

Dalyvauja
Richard Bartnlemess 1
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damas jis šoko ir širdingai pa
bučiavo savo gražią kaimynę. 
Bet gražuolė matyti neįvertino 
savo sankeleivio entuziazmo, 
nes pareikalavo sustatyti pro- 
tokolą ir padavė “bučkio bylą” 
teisman. Teismas Gotoje nu
teisė Kogeną sumokėti 150 
markių bausmę. Valstybės gi 
gynėjas reikalavo pasodinti Ko
geną į kalėjimą.

“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 saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
šalčio, , Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

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

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. P. KASNICKA, principalas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir goriausia* kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių garą 
bargenų visose Chicagos dalys*.

/ V. MISZEIKA
Naujienos

1739 8o. Halsted St 
Tet Roosevelt 8500

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois
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Atsiliepimas apie 
Radio programą

“Naujienos” vakar gavo se
kamą laišką:
Gerbiamieji Tamstos!

Siunčiu padėkos žodį “Nau
jienų” leidėjams už pasidarba
vimą surengti lietuvišką pro
gramą per radio, nes tikrai ma
lonu pasiklausyti lietuviškų dai
nų ir muzikos.

Su pagarba,
Paul Gudas,

5° 13 So. Sacramento Avė.

“Dėdės” Šerno pa
minklo atidengimas
Graži buvo rugsėjo 15 die

na. Tą dieną Tautiškose kapi
nėse įvyko didelė iškilmė — 
“dėdės” Šerno paminklo atiden
gimas.

Žmonių prisirinko pilnos ka
pinės, kaip per “ctekoreišin 
dei”.

los iškilmės rengėjai, kaip 
tikri lietuviai, tai prideramai 
lietuviams ir pavėlavo su pro- 
gramo pradžia — tik 12 vai. 
tepradėjo. Programo pradžią 
reikia skaityti nuo kapinių 
bromo, kur prasidėjo procesi
ja link paminklo — pirma ne
šant dvi vėliavas, Amerikos ir 
Lietuvos, “Lietuva” benui gro
jant gedulos maršų ir miniai 
paskui žygiuojant. Jaunos mer
geles, tautiniais rūbais pasi- 
puošusios, nešė penketą gėlių 
vainikų prie paminklo.

Pradeda programą p. Gri
sius paaiškindamas, kaip sun
kiai reikia darbuotis, kad pa
rodžius to darbo pasekmes čia 
susirinkusiems. Paskui paei
liui perstatinėja visus progra
mo dalyvius.

Kadangi buvo didelis vėjas, 
tai visų kalbų nebuvo galima 
girdėt, lodei ir čia tik kalbė
tojus paminėsiu. Pirmiausia — 
K. Jurgelionis eiles pasako. 
Lietuvos konsulas A. Kalvai
tis kalba. “Lietuva” benas gro
ja “Apleistas”. Nuo Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj kal
bėjo adv. K. G ūgis. Nuo šer
no paminklo komiteto kalba K. 
Semaška. Kalba B. Simokaitis- 
Nuo Lietuvių Daktarų Draugi
jos — Dr. A. L. Davidonis. Bi
rulės choras gražiai sudainuo
ja. Ant galo kalba P. Grigai
tis. Jis padaro puikią užbaigą, 
išrodydamas “dĮėdės” šerno 
raštų vertę ir jų įtekmę. Tai|>- 
gi ir patį “dėdę” gražiai api
budina, palygindamas su lai
kotarpio eiga. Programo vedė
jas dar porą kalbėtojų paminė
jo, kurie neatsilankė, esą, dėl 
nesveikatos.

Kai kurie kalbėtojai, gerbda
mi “dėdę” šernų, minėjo, kad 
jis dirbęs savo tautiečiams, 
už tai ji tauta ir pagerbė, pa- 
puošdama jo kapą paminklu. 
Man rodos, kad tas pasakymas 
“tauta” neatitinka tikrenybei. 
Nors iškilmių programe ir da
lyvavo atstovas tos tautinės 
šalies, iš kurios buvo kilęs ir 
“dėdė” Šernas, bet loji tauta 
(šalis) nieko medžiagiškai ne
prisidėjo prie sukūrimo šio pa
minklo. Čia tik atskirų tautie
čių geros valios darbas.

O dar kiti kalbėtojai minė
jo, kad “dėdė” visus lygiai 
mylėjęs ir su visais linksmai, 
nuoširdžiai kalbėjęs. Todėl ir 
čia visokių įsitikinimų žmonės 
visi kartu išsitenka, susirinkę 
“dėdę” šernų pagerbti. Bet 
kaip teko imi tirti, tai ir čia ne 
taip buvo, kaip nurodyta, nes 
tūli, su savo parlijiniu oželiu, 
negalėjo išsitekti ir šiose “dė
dei” pagerbti iškilmėse.

Buvo renkamos aukos, kad 
užbaigti mokėjimų už pamink
lų. P-as Grisius, paaiškinda
mas aukų reikalingumų, pra
šė neskupėti. Sakė: jei butų 
ir perdaug $uaukaula,t tai vis 
bus sunaudota paminklo kūri

mui — kitam dėl Lietuvos ge
roves darbuotojui bus pasiųs
ta į Vilnių, tai daktaro J. Ba
sanavičiaus paminklo kūrimo 
komitetui. —Žinias.

L.M.S.A. organizaci
ja likviduota

$40.00 paaukota šerno Fondui

Rugsėjo 14 d. p.p. Lapaičių 
bute buvo sušauktas paskutinis 
Lietuvių Moksleivių Susivieniji
mo Amerikoje Centralinės Kuo
pos susirinkimas. Susirinko vi
si, išskyrus p. Semašką, orga
nizacijos nariai.

Mirus Valparaisos 1 kuopai 
ir likus tiktai Chicagos 2 kp., 
praeitą rudenį buvo likviduotas 
L.M.S.A. Centras, o jo vietoj 
sudaryta Centralinė Chicagos 
Kuopa. Centro iždas buvo per
vestas irgi Centralinei Kuopai. 
Mirus “Moksleivių Kelių” vedė
jui, inž. Jonui Lazdauskui, nuo 
užpereitos vasaros, t. y. 1928 
m., organas daugiau neišėjo.

Nors L.M.S.A. organizacija 
finansiniai gerai galėjo laiky
tis, bet narių skaičius nuolatos 
mažėjo. Senieji moksleivių na
riai negi visada galėjo būti mo
ksleiviais —vieni jų senai yra 
baigę mokyklas, o kiti išvaži
nėjo kur kas sau į kitus mies
tus. Amerikoje augę mokslei
viai, kurie nori priklausyti mok
sleivių organizacijai, rašosi prie 
L.S.A.A., t. y. čia augusių lie
tuvių studentų'* organizacijos. 
Angliškai kalbančių studentų 
organizacija yra atžala Lietuvių 
Moksleivių Susiv. Amerikoje or
ganizacijos, kilusi iš 2 kuopos. 
Kuomet skilo kuopa, L.S.A.A. 
pradėjo leisti savo organą, var
du “The Students’ Corner”, ku
ris eina “Naujienose“.

Tokiu budu L.M.S.A. nutar
ta likviduoti. Išlyginus visas 
bilas, ižde liko $40.00 pinigų, 
kurios buvo nutarta • paskirti 
Šerno Fondui dėl paminklo lė
šų padengimo.

Knygos, seimų tarimai, čar- 
teris, antspaudas, “Moksleivių 
Kelių” kopijos, liekasi pas tuos 
asmenis, kurie pastaruoju laiku 
buvo valdybos nariais.

Buvo moksleivių daug dirbta, 
rašyta, kalbėta, laikyti seimai, 
pamokos, parengimai ir t.t. At
siminus tuos laikus, gal nevie
nam buvusiam studentui gaila 
buvo, kad likviduojasi idealistų 
moksleivių organizacija.

—M. Šileikis.

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

« dabarties

Pirmos miestelio tėtušių • 
užduotys

Paskutiniame straipsnelyje 
buvo pažymėta, kad majoras 
Longin atsiliepęs neprielankiai 
apie Čikagą. Straipsneliu įsi
skverbė “zeceriška klaida” (rei
kia juk kaltę suversti ant ko 
nors), nes turėjo būti pasakyta: 
“majoras Long”.

Viena pamatinių problemų, su 
kuria iš karto susidūrė Čika
gos tėtušiai trustisų taryba— 
pasiliko net iki šiai dienai ne
išrišta. Tai gatvių arba tra- 
fiko problema.

Jau pirm ikorporuosiant mie
stelį buvo pažymėtos kai ku
rios gatvės. Bet tik ant popie- 
ros. Tikrenybėje gi jos buvo 
nes kas kita, kaip takai. Kar
tais negalima buvo jomis va
žiuoti, pavojus grūmojo net 
pereiti jas.

Pavyzdžiui, tais pačiais me
tais, kada Čikaga tapo įkorpo- 
ruota, diližanas (stage coach) 
nuklimpo Clark gatvėje, tarp 
Washington ir Randolph gat
vių. Jis pasiliko ten Keletą 
dienų, kolei išimta jis iš dumb
lyno.

Vėl, sakoma, viena iš tuolai
kinės “sosaidės” ponių, išdrįsu
si eiti per Randolph gatvę tuoj 
po lietaus, nukentėjusi skau
džiai už “atvogą” abu jos če- 
butukai palikę dumble.

Natūralu, kad prieš miestelio 
tėtušius pirmon galvon stojo 
gatvių klausimas ir, reikia pa
sakyti, kad pirmoji Čikagos, 
kaip korporacijos, paskola buvo 
užtraukta State gatvei taisyti. 
$60 skolos paimta, idant užpil
ti balą, kuri ir dvokė pusėtinai 
ir kurią bijota pervažiuoti.

Kita problema suteikusi tėtu
šiams daug neramumo, buvusi 
šitokia: kaip palengvinti susi
siekimą gyventojams, apsistoju
siems abiemis Čikagos upės pu
sėmis ?

Dar pirm įkorporavimo Čika
gos pradėtą operuoti paramas. 
Tur būt, kad paramo biznis ma
žai pelno davė, ba gyventojai 
ėmė garsiai protestuoti. Taigi 
Cook pavieto komisionieriai at
statė vieną iš dviejų prižiūrė
tojų ir jo vietoj pastatė kitą. 
Tai atsitiko 1831 metais.

Ale ir kitas dalykų padėties 
nepataisė. Tad komisionieriai 
išleido patvarkymą operuoti pa
ramą nuo saulės tekėjimo iki 
leidimosi.

Reiškia, su pirmąją “public 
utility kompanija” čikagiečiai 
turėjo taipjau “trobelio”, kaip 
šiandie su gatvekarių kompani
jomis ir p. Insulo korporacijo
mis.' . i

Kad pataisyti padėti, ypač 
kuomet gyventojų skaičius di
dėjo, tai sumanyta pastatyti 
tiltas. Pinigai šiam tįkslui su
kelta vadinamu “subscription” 
budu.

Indėnai sudėjo $200, baltvei- 
džiai $282.00, o garnizono karei
viai nutiesė plaukiojantį tiltą 
per upę ties ta vietų, kur šian
die stovi Randolph gatvės til
tas.

Bet greitai pasirodė, kad ir 
paramo su tiltu neužtenka. Tad 
1834 metais pastatyta pirmas 
suduriamas tiltas. Jisai pasta
tyta ties Dearborn gatve. Vei
kė šis tiltas nekaip. Pasitaiky
davo ne retai, kad pravers jį, 
o surakinti nebegali. Ot ir su
laikyta trafikas kelioms valan
doms, o kai kada ilgesniam lai
kui.

Nemažai “trobelio” tėtušiams 
darė gyventojų skaičiaus augi
mas. Vos spėjo jie įkorporuo- 
ti miestelį, kaip pamatė, kad 
vietos per maža: mat, įkorpo- 
ruojant buvo pažymėta, kad 
miestelis užima tris aštunta
dalius ketvirtainės mylios. Tai
gi prisęjo dar tais pačiais me
tais praplėsti miestelio ribos iki 
—/------------------------------------

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiti jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaniinavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Yesrul Dr. C. C. Sinprlev patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra būdavo tojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
notas ligas. Atjaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKilA LAIMŲ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

Jackson gatvės pietų pusėje 
ir iki Ohio gatvės šiaurės pu
sėje. Prie miestelio neskaityta 
žemė, kurią užėmė fortas Dear
born. Ir vėl praplėsta ribos tik 
į rytus nuo State gatvės.

Pasirodė tečiaus, kad ir tokio 
ploto Čikagai negana. Todėl 
1834 metais jos ribos praplėsta 
vėl (į rytus nuo State gatvės) 
iki 12-tos gatvės pietų pusėje 
ir iki Chicago gatvės šiaurėje. 
Miestelis dabar aprėpė visą plo
tą, kurį leido aprėpti įstatymai.

O tuo tarpu gyventojų skai
čius augo be pdliovos ir, gali
ma sakyti, “paskubomis”. Taigi 
1834 metais kreiptasi į valsti
jos legislaturą prašymu leisti 
miesteliui užimti dar didesnį 
plotą žemės. Leidimas gauta

________ Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue*
X CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

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

Ji F. Eudeikis Komp.
I' I PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 C t., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

priskaityti Čikagai sodybą 
2 2/5 ketvirtainių mylių plote.

Iš šių davinių galima supras
ti, kaip sparčiai musų Čikaga 
pradėjo augti.—Čikagietis,

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. NedSldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589
1

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 ila 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 82U1 Soath VVallace Street

- Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, UI
-------- O---------

---------O--------- •

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. .M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIU DENTISTAS 
1579 Milwaukęe Avė. 

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

■---------- -—»-------------------------- 1--------

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025 
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9’ ryto iki 9 vakaro. ' 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per ?5 
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 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800 
------ ------------------------------------- —

Telefonas Yards 0994
DR. MAURICE KAHN

4681 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAI/ANDOS:

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

Phoue Midway 288(1

' _______________ 5

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1724 So. Loomi* Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po plet ir 7—9 vai. vakar* 

TeldYonaa Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6858

“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.
VALANDOSl

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 
Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergą 
ir. Subatos vakarai*.

JP. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 rak 

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

■■■i- :-f------ ---------- ------------------------------ -- ---------------

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 rvtp. 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.

Tęl. Prospect 3525.

Phone Franklin b 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaUe Street
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Locid Office: 1906 S. Union Avė, 

Tol. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.



LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAS 
ANTRADIENIO VAKARĄ

Antradienio vakarų, rugsėjo 
17-tų, duota pirmas lietuvių 
programas per radio iš stoties 
WLS. Programas prasidėjo ly
giai 8:30 valandų vakare, kaip 
ir buvo garsinta. Parašysiu apie 
jį kiek plačiau.

Į vad a į programų anglų kalba.

jienų“,o čia gausite kuogeriau- 
sį pataripią ir patarnavimą.

Mano kalbos laikas aprube- 
žiuotas. Todėl ir baigiu. Linkiu 
jums smagiai praleisti šį pus
valandį besiklausant per radio 
lietuvių dainų.

— Antanas žymontas.

LITHUANIA is one of the 
Baltic States, — the others be- 
ing Finland, Latvia and Esto- 
nia. Its population is about 4,- 
000,000. The present Capital 
city of Lithuania is Kaunas. It 
was built early in the eighth 
century. The sea coast of' Lith
uania can be reached directly 
from America ithrough the poi t 
of Klaipėda (Memel).

Programas.
Muzikalę programo dalį išpil

dė šie dalyviai:
Kazys Steponavičius — pro

gramo vedėjas ir ruošėjas.
P-lė Salaveičikiutė dainavo 

šias dainas: Oi kas? — kompo
zicija St. Šimkaus; Mamyte — 
komp. A. Vanagaičio; Pamylė
jau vakar — komp. St. Šim
kaus; Kur bakūžė samanota — 
St. Šimkaus; Visur tyla — J. 
Gruodžiaus.

Lithuania is a country of 
farms and forests. Agriculture 
is the leading occupation. On 
February 16th, 1918, Lithua
nia declared herself an inde- 
pendent republic and has been 
recognized as such by most 
the great powers.-

The first Lithuanian came
the United States (America)
the beginning of the eighteenth 
century and settled in the East. ! 
Today there are about 750,000 
Lithuanians in America, and 
most of them have made Ame- i 
rica their newly adopted count-' 
ry. To many of you it . may 
sound strange, būt Chicago is 
•the greatest Lithuanian city in 
the world. Close to 100,000! 
Lithuanians are living in Chi-! 
cago.

The Lithuanians are noted 
for their ancient folklore, their 
songs are simple būt beautiful.: 
We are glad of the opportunityĮ. 
to present 'them to you tonight. I 
We hope you will enjoy them.i

Birutės choro kvartetas dai
navo: šiltas gražus rudenėlis— 
komp. J. Gruodžiaus; Jau atėjo 

i rudenėlis - komp. St. Šimkaus,o r ir Verda boba kukulius—komp.
1 Aleksio. Kvartetą sudarė sau- I O '. nieji Birutės dainininkai: Jaka- 

in|vičius, Balanda, Ažukas ir Ser- 
sevičius.

Pianistas ir kai kurioms dai- 
noms akompanuotojas buvo p. 
Bijanskas. Taip įvadų laiku, 
kaip pertraukose skambino ty
liai gražiąją lietuvių melodiją 
Suktinį p. Bijanskas ir tuo bu
du lig jungte jungė visą 
gramą ir sudarė malonų 
gramui foną.

pro-
pro-

Įvada i programą lietuvių kalba. į

Lietuvių kalba padarė Įvadą 
i programą naujienietis Anta-j 
nas Žymantas. Jisai kalbėjo;

* 1taip:
Gerbiamieji lietuviai, lietuvai
tės, broliai, sesutės, draugai ir 
draugės: —

Turiu garbės, varde “Naujie
ną” Bendrovės, jus, nematomus 
dar per radio, gerbiamieji ir 
gerbiamosios, pasveikinti su pir
mutiniu lietuvių radio progra
mų iš WLS Radio Stoties, Chi-

įspudis.

Prisipažinsiu, kad žiurėjau į 
šį lietuvių sumanymą “pasiro
dyti“ per radio lig ir pesimis
tiškai. Šimtai artistų — muzi
kantų, dainininkų, dainininkių 
ir aktorių — įgudusių, dažnai 
pagarsėjusių, prabila kas dieną 
per radio į tūkstančius ir tūk
stančius klausytojų; kiti šimtai 

1 sako pamokslus, laiko prakal
bas, krečia juokus. Ir štai jų 

i tarpe, sakyti akis akin, tenka 
stoti lietuviams, kurie ir netu
ri tokio prisiruošimo ir nėra 
pratę radio programams, kad 
konkuruoti prieš nematomus 
klausytojus su įgudusiais kita
taučiais.

Pasakysiu, kad apsirikau abe
jodamas dėl lietuvių “pasirody- 

‘ mo“.
cago.

Kaip jau matėt “Naujienose“ 
pranešimus, šiuos radio progra
mos rengia “Naujienos”, susi
tarusios su Majestic radio at
stovais — The Harry Alter Co. 
ir J. F. Budriku.

Musų Antanas žymontas, imu 
drąsos nurodyti, “subytijo“ 
amerikoną pranešėją. Jo kalba 
buvo aiški. Kiekvienas žodžio 
posmas girdėti iki paskutiniam 
garsui.

— Oho — tariau — jeigu ir
Šį vakarą yra pirmutinis lie

tuvių radio koncertas. Tokių 
koncertų bus viso 13 — kiek-

kiti pasirodys taip, kaip Anta
nėlis, tai programas bus nieko 
sau. O “Antanėlis“, žinote, bu-

viena antradieni nuo 8 iki 9 
vai. vakaro. Šį vakarą, ir atei
nantį antradienį koncertai bus 
tik po pusvalandį, o paskiau per

vo ne tiek programo dalyvis, 
kiek pridėčkas.

Well, laukiu balso p-lės Sala- 
veičikiutės. Pasigirsta jis.

11 antradienių bus po visą va
landą. Jus, gerbiamieji klausy
tojai ir dailės mylėtojai, turė
site progos išgirsti visus Chi- 
cagos geresniuosius lietuvių ar
tistus — dainininkus, muzikan- 
tus-solistus, chorus, kvartetus 
ir orkestrą.

“Naujienos“ pirmu sykiu 
Amerikos lietuviams suteikia to
kią puikią progą: išgirsti lie
tuvių dainas ir muziką per ra
dio.

“Naujienos“ kviečia jus pasi
klausyti šių radio programų, o 
paskiau išreikšti joms savo pa
stabas. “Naujienoms“ bus sma
gu išgirsti jūsų nuomonę.

Dešimtimis ir šimtais tūk
stančių žmonių klausysis lietu
vių dainų ir muzikos per šios 
radio. Mes garsinsim lietuvių 
vardą visoje Amerikoje.

“Naujienos“, teikdamos jums 
šiuos radio lietuvių programus, 
pageidauja, kad jus visuomet 
kaip buvote, taip ir pasiliktu
mei gerais lietuviais, gerais 
žmonėmis ir gerais naujienie- 
čiais.

Jus žinote, kad “Naujienos“ 
yra didžiausis ir visų gerų lie
tuvių mylimas dienraštis. Todėl 
su visokiais savo reikalais vi
suomet kreipkitės prie “Nau-

— Ura! — noriu šaukti. Ge
rai dainuoja, tikrai gerai. Už
mirštu save kaip.... “kritiką“.
Daina pagauna taip mane, kaip 
kitus esančius kambaryje. P-lė 
Salaveičikiutė dainuoja antrą 
dainų — Pamylėjau vakar. Dar 
geriau. Klausomės buriu, nei 
nekrutam. Kambaryje tyla.

Birutės kvartetas. Keturi ty
ri, skaistus vyrų balsai. Suta
ria gerai. Vienas kitas lig pa
silieka, vėl pasiveja ir pralen
kia — ir pinasi balsai ir skrie
ja aidas ir kartu piną malonią 
lietuvių širdžiai dainų.

Iš karto rodosi, kad daininin
kai jaustųsi nedrąsiai. Bet grei
tai ir tatai prapuola. “Viskas 
“okei“, manau, “su lietuvių pro
gramų“. Pagalios kvartetas už
traukia paskutinę dainą — “ku
kulius“. Paprasta meliodija — 
rodosi, paprasčiausia, koki gali 
būti. Bet jau smagi, tai smagi!

O pianas skamba tyliai, sa
kytum, iš toli, ir švelniai glo
sto ausis klausytojo. Tai p. Bi
janskas sėdi darbe.

Vėl dainuoja p-lė Salaveiči
kiutė. Pasigirsta mylimoji chi- 
cagiečių meliodija “Kur bakūžė 
samanota“.'

“Vargas vien tebėr!“ rauda 
nematoma dainininkė, ir tur būt

-----------... ............... — . ...., .............. . ......... ..... 

ne vienas ir ne viena klausy
tojų atsidusta, nes jeigu jis ar
ba ji nevargsta šiandie,'tai var
go praeityje, ir kas gali pasa- 

• kyti, ar neteks vargti ateityje. 
Jei nevargsta klausytojas arba 

. klausytoja, tai gal būt nujau
čia, kad vargsta ten toli, už 
jurų-marių tėvas arba motina, 
sesuo arba brolis. Lietuviai var
gą pažįsta ir atjaučia.

“Visur tyla” — vėl skrieja 
aidas. Klausomės ir klausomės. 
Tik staiga daina nutruko. Kas 
atsitiko? Pranešėjas sako, kad 
pusvalandis jau išėjęs, žiūrime 
į laikrodį. Kad ji bala, kaip tas 
laikas šį kartą greitai prabėgo. 
Rodos, programas tik prasidė
jo, o jau ir galas!

Dalinamės įspūdžiais. Abelna 
nuomonė tokia, kad pirmas lie
tuvių programas per radio pa
vyko tiesiog puikiai. Kad jisai 
buvo įdomus ne tik mums, lie
tuviams, bet galėjo būti įdomus 
ir kitataučiams.

Muzika, dainų meliodijos juk 
taip aiškiai skiriasi nuo daugu
mos tų meliodijų, kurias tenka 
kasdien per radio girdėti. Mu
zikos mėgėjams kitataučiams, 
ypač rimtesniems, tai juk pa
skaita apie Lietuvą, jų būdą, 
jų kūrybą — liaudies kūrybą.

Ir pianistas, ir kvartetas ir 
p-le Salaveičikiute, kaip daini
ninkai ir muzikantai, pasirodė 
geriau už daugelį “pašauktųjų“ 
radio žvaigždžių.

čikagietis.

PRANEŠIMAI
Artinanties Lietuvių Spulkų Seimo 

vakarienei, reikalinga žinoti kiek 
žmonių dalyvaus. Todėl kurie no
rite dalyvauti minėtoje vakarienėje, 
rugsėjo 21 d., Mildos svetainėje, 
malonėkite pranešti spulkos sekreto
riui. Įžanga ant Jaunuolių Kontes- 
to ir vakarienės $1.00. T. R.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienį, rugsėjo 19 dieną, 1929 
mt., 
1621 
7:30 
laiko

at 
N. 
v.

Humboldt Maccabee svet., 
California Avė., Chicago, III. 
v. Meldžiu narius būti ant 

>Sekr. A. VVdlskis.
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Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Želvu Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosoect 9856

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. —

Saulės seklyčios. — Garažai. —
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigątoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS StoRU Darbas. Grei
tai taisome stogus ' visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darba mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus malus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu monričivs ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 726!

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1. 2 ir 8 mor«- 
Sius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankovrski. prez.
C, T. Dankewski. iid.

NAUJIENOS, Chieagp, UI. . Ketvirtadienis, Rug«. 1.9, *29

CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Paskolos suteikiama 
į vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

GROJIKUS PIANAS storadžiuje, 
$900 styliaus, suolelis ir rolės. Tu
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6186 S Halsted St. 

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

REIKALINGA moteris ar mergi
na į kendžių ir ice cream parlorį tu
rinti forničius dėl trijų kambarių. 
Pusė biznio uždyka.

Labai gera proga.
1707 W. 45 St.

kampas Paulina St.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. Ix>tas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

PIANAI! RADIJAI!
INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

Be Komiso ir Išlaidy
Mes paskolinamą Įuma $100, $200 

arba $800, imame legali nuošimti- 
Pinigus gausite i 12 valandų.
IndustriaI Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitasa Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia-, 
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

3 šni. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $o, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10, gasiniąi pečiai $5, pianai $25, 
bufetai, Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E.
61 St., prie St. Lawrence. ‘ Atdarai 
utarn., ketvergo ir sukatos vakarais.

ELEKTRIKINIS pianas ir pool 
stalas, taipjau keitės., turi būti par
duoti iki rugsėjo 28 d. 1709 So. 
Ruble St.

PARDAVIMUI 2 automobiliai ir; 
namų rakandai — furnišiai. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės po 6 vai. va
kare, 2ros lubos, 7148 S. Talman 
Avė. Tel. Hemlock 7071.

GASINIS pečius, verdamasis pe
čius ir šildomasis pečius parsiduoda 
pigiai. Mrs. Winkopke, 3323 South 
Union Avė., 2nd flat.

Miscellaneous for Sale

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrensrimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

[na Manufacturing* Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222 ‘ >

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2811

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sedan .........   $800
’28 Buick Sedan-Standard, 2 door $695
’29 Essex Sedan ....................... $550
’27 Oakland Landeau Sedan .... $325
’29 Ford coupe ........................... $400
’29 Ford Tudor’.................. $425
’28 Aubum roadster .......... $600
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 S. Halsted St., Triangle 9380

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750 MIDGET Baby Grand pianas, 
kaip naujas, turi parsiduoti už pri
klausantį $300 balansą Bargenas. 
Mid West Piano Stores, 6136 South 
Halsted St.

GROJIKLIAI PIANAI, nauji ir 
sankrovoj padėvėti, geriausiame sto
vyje, $125 ir augš. Lengvi išmo
kėjimai. Priimam mainui fonogra
fus ir radio, $5 ir augš.

Atdara vakarais.
ADAM SCHAAF 

319 S. Wabash Avė. 
TeL Harrison 8731

Reikalinga vyrėja į mažą restau
raciją, gali būti ir su šeimina, nes 
yra trys ruimai gyvenimui ir gali 
su mažu {mokėjimu įstoti ir į biznį. 
903 W. 35th St.

TURIU APLEISTI 
SAVO

STORAGE SANDELĮ

Pirkit sau Radio dėl “Naujienų 
Lietuvių Radio Valandos.

Phonografai, 
Radio 

$1 ir augš.
Įskaitant tokių išdirbyščių kaip 
CHENEY, STARCK,
VICTOR, BRUNSWICK
ir daug kitų. Ateikite anksti ge
riausiam pasirinkimui.

štai yra keletas iš daugelio 
pianų bargenų: 
VVhitney, Ebony

Hallet & Davs, Walnut .... $20 
Smith, Mahogany
Arion, Walnut
Brewster, Mahogany
Wheelock, Mahogany

Carr, Oak
Story & Clark, Walnut
Gaylord, Walnut .

Cable, Oak

$56

50 dirbtuvės mergaičių, nereikia 
patyrimo, $16 į savaitę.

Indų plovėjų, $17 į savaitę.
Kambarinių, $65 į mėnesį.
Janitorkų, trumpos valandos, 
mėnesį.
Virtuvės mergaičių, $16 į savaitę.
Mergaičių prie namų darbo, $15 
savaitę, kambarys ir valgis 
Elektrikinių mašinų operatorkų, 

$15 iki $18 į savaitę.
Pardavėjų, $15 iki $18 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY

4191 So. Halsted Street
Kampas 42-ros gt., 2 fl.

i

------- o-------
MAŽAS ATLYGINIMAS 

Matykit mus tuojaus dėl šių darbų. 
Kambarinės, $65 į mėnesį. 
Pirties mergaitės, $60 į mėnesį. 
Džianitorkos, $70 j mėnesį. 
Indų plovėjos, $15—$17 j savaitę. 
Antra vyrėja, $25 į sav. 
Mergaitės dėl radio darbo, turi būti 

patyrusios, $1K iki $22 j sav.
$10 I ATLAS EMPLOYMENT SERVICE 

6250 S. Halsted St., r 
Room 10

Antras augštas
25

30
35
40
45
50
55
60

Didelis pasirinkimas biskj var
totų grojiklių pianų už $45 

ir augš.

UP-CABLE IšDIRBYSTĖS
RIGHT PIANAI' Už NEPA

PRASTĄ. NUPTGINIMĄ.

CABLE PIANO CO.
1731 W. 22nd St.
Tel. Canal 7461

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas diena nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
---—o-

REIKIA selesmanų ir salesladies 
pardavinėti apąrtmentinius lotus ar
ti Marųuette Parko, pigiai, už $50 
{mokėjimą ir mažais mėnesiniais iš
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S. Westem Avė.
------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x------

REIKIA vyrų, gerų darbininkų, 
su liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Mr. StenceI, A. G. Briggs & Co.. 
1203 W. 79 St.
.....................III ii ■ III ...■■■■■■— I I .1 ■ ■ M, ■ , , , , ,

REIKALINGAS senyvas vyras 
dirbti prie namų darbo. Atsišaukite, 
2448 W. 47th St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
porterio darbui. Turi kalbėti kiek 
angliškai, $30 į mėn., kambaris, val
gis, skalbimas. Lengvas darbas, 
1446 N. Western Avė., štore.

Help VVanted—Female
Darbininkių

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
vaikų dresių. Edith Dress Co., 1326 
Mihvaukee Ave»

Business Chances
Pardavijrnui Bizniai 

PARDAVIMUI •čeverykų krautuvė 
ir čeverykų taisymo šapa, pigiai. Ge
ra vieta, geras biznis, 655 W. 18 St.

PARDAVIMUI 30 karų garažas ii 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina į mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, pigiai,‘8432 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 1963

PARDAVIMUI barbernė, kartu ir 
pagyvenimui kambariai, pigi renda, 
ant bizniavos gatvės, 3252 So. Mor
gan St.

PARDUOSIU pigiai bučernę ir 
grosernę, renda $40, ilgas lysas. Tei
singas pasiuiimas nebus atmestas.

6530 S. Damen Avė.

DELICATTESSEN, saldainių ir 
smulkmenų krautuvė švedų apielin- 
kėj, 4 garu šildomi kambariai. Grei
tam pardavimui pigiai, vienai sunku 
apsidirbti, 5956 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI barbernė, kartu ir 
pagyvenimui kambariai, pigi renda, 
ant bizniavos gatvės, 3262 So. Mor
gan St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa„ West 6161.

210 AKRŲ, didele barnė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės barnės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

Dauk kitų už mažesnes kainas.

J. H. SHAFFER AND CO.
803 Ridge Avė., Wilmette, III. 

Telephone 364

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatį arba triflatį amt 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

IŠSIMAINO bungalow 6 kamba
rių — mainysiu j didelį namą arba 
priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą, 
bučernę, restaurantą arba namą ki
tame mieste.

F. G. LUCAS, 
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

Real Ėstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 štorų ir 4 flatų 
namas, 2 po 5 kambarius ir 2 po 4 
kambarius; toiletai, 7 pėdų beismen- 
tas, mūrinis pamatas. Mažas įmo
kė jimas.

Kaina $4,500.
5238 So. Lowe Avė.

šaukite po 5 vai.- po piet.
Triangle 5349

NAŠLĖ paaukos 3 po 4 kambarius 
flatus, medinis ant mūrinio pamato, 
geriausias stovis ir transportacija. 
Labai pelningas, $8,000. Kildare 0741.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgafce ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgaRe lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

------- o-------
2 FLATAI po 5 kambarius, garu 

Šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. VVestern Avenue. 
Republic 9236.

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalovv. Saulės seklyčia, karšto van
dens šiluma, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 j mėnesį. 
Bernard irlrving Purk, tel.Irving 4059

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marųuette 
kyklų ir bažnvČių. 
kusius mėnesiniais

EDWARD J.

7330 S. Western Avė.

Parko, arti mo- 
$50 įmokėti, li- 

išmokėjimais.

GLACKIN,

3 FLATAI UŽ PASTATYMO
KAINĄ

1 gražus 3 flatų namai. Visi mo
derniški patogumai. Visiškai nauji. 
Tik $2,000 įmokėti. Kaina $24,000. 

I Arti I. C. ir gatvekarių South Sidėj. 
Pastebėtinas bargenas, 3 karų mū
riniai garažai. Pamatvkit žluu* na
mus tuojaus. Didžiausias bargenas, 
kokis kada buvo pasiūlytas. Rašyki
te ar telefonuokite ir mes prisiusi
me automobilių jus nuvežti.

D. G. BR0WN
1729 South Halsted Street 

Roosevelt 8500

$17,500 UŽ KAMPINĮ mūrinį ke
turių pagyvenimų namą ir dviejų 
karų garadžių, beveik apinaujis, ran
dasi .Southuose 83čios, netoli Hals
ted St. Nepraleiskite progą Čia bar
genas. Atsišaukite ypatiškai, Michiu- 
lis, 6921 So. Western Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu
Černę ir grosernę su namu Kampi
nis mūrinis namas, garu apšildomas; 
1 karo mūrinis’ garažas. Parduosiu 
pigiai, nes noriu išvažiuot gyvent 
ant farmos.

Arba farma 160 akrų, su budjn- 
kais, prie gero kelio. 2 mylios nuo 
miesto, V2 mylios nuo mokyklos.

Vieną iš tų dvijejų norėčiau par
duoti, arba išmainyt, nes abiejų ne
galiu prižiūrėti. Kam reikalinga, 
meldžiu atsišaukti. Agentai nepa
geidaujami.

6001 S. Carpenter St.
Tel. Englewood 2116

DIDŽIAUSI BARGENAI
‘GAZOLINO STOTIS ir 8 kamba

rių namas, barnė gyvuliams ir višti- 
ninkas. Viskas gerame stovyje ir 
puikiai įtaisyta. Elektros gamykla 
dėl visų namų. 3 ir % akerio že
mės. Randasi ant Archer Avė. 
Verta $30,000, parsiduoda už $18,000. 
įnešti $6,000. Pardavimo priežastis 
— savininkas užima valdišką vietą.

PRIĘ^ KAPINIŲ. Du akeriai sod
no su namu 70 pėdų pločio, 95 ilgio, 
kuriame randasi valgykla, saliunas ir 
6 .kambariai, taipgi ir biznis duodan
tis geras įplaukas. Atskiras “Red 
Hot Stand”, 2-jų karų muro garažas 
ir daržinė gyvuliams. Savininkas yra 
policijos viršininku. Verta $35,000. 
pirmi morgiČiai ant 4 metų $15,000. 
Parsiduoda už $25,000. įnešti $5,000. 
Savininkas duos antrus mortgiČius.

2-jų FLATŲ MURO NAMAS po 5 
kambarius. Ąžuolo trimingai, karš
to vandens šiluma pirmame augšte. 
Viskas patogiai įrengta. Parsiduo
da už $8.950. Kainavo $12,000. 
Randasi Brighton Parke.

Dar turime ir daugiau gerų bar- 
genų.

E. W. BACKS COMPANY
Klauskit Bakševičiaus

4394 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27.000

2 augrAtų murinta ir akmens. 
Pilnas beismentas.
2 karų garavau, 
VVheatncrHtripH. 
Lamrai hu (langiukais, 
Varinės rynos, 
Varinis dangtis ir porėtai. 
Variniai skrynai. 
Storm doors, 
Užleidžiamos durys garažiuj. 
Automatinis aliejus burneris (Hardinge) 
Jtryant trano vandens Aildytojaa. 
Frigidaires, 
Humphrey fiildytojai. 
Marmuro nientoliai. 
Visos Hienos drobe iAmufitos, 
Paneliai ir niallavotos, 
Plasterio kornizai, 
Beisinento užbaigimas kaip virAuje, 
Sienos ir lubos plasteriuotos. 
Tilo grindys, kletkuotos sienos, 
Maudynėse, 
Pilna maudynė beisniente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chules, 
Dideli klozetai. 
Dsuff bas<‘ plūgų. 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hurdware. 
JėmudoH extra storos durys,

Keikia $10,000 cash ar gal 
priimsiu maža mainų. 

Savininkas
C. H. SCHMITZ

6503 S. Campbell Avė. 
Republic 2545




