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Baisi Traukinio Katastrofa Tykojo nužudyt Au 
strijos prezidentą

26 turkų komunistai 
nuteisti po 44 me

tų kalėti

LIETUVOS ŽINIOS

8 pasažieriai žuvo, daug kitų sužaloti, til 
tui sulužus ir greitajam traukiniui su 
kritus i sriautų

VIENA, Austrija, liepos 18 
— Ties užsienio reikalų minis
terijos vartais šiandie buvo su
imtas vienas įtariamas asmuo, 
kuris pasisakė esąs Anton Leit- 
ner, siuvėjas. Jo kišenėj rado 
užtaisytą revolverį.

. Policijos kvočiamas, Leitner 
prisipažino, kad jis tykojęs nu
žudyti Austrijos prezidentą, Vil
helma Miklasa.< *

KONSTANTINOPOLIS,. Tur
kija, liepos 18. — Iš 35 komu
nistų, kurie buvo suimti, kalti
nami dėl komunistinės propa
gandos ir dirbimo priešvalsty
binio darbo, dvidešimt šeši 
po teismo pripažinti kalti ir 
teisti kiekvienas 4(4 metų 
Įėjimo.

Seimo panaikinti vice- 
ministeriai vėl at- 

steigiami

ta
nu-

stipriai stik
lais susiraižęs. Visi kiti prigėrė 

K i t u ose s u s i k u 1 u s i u ose 
vagonuose daugelis buvo suža-

\VEYAUWEGA, Wis, liepos 
18. r— Labai susikrimtęs, kad 
pati jį pametė, vietos gyvento
jas Cleve Larson, 44, nusišovė.

Amerikos biznierių 
ekskursija i Rusiją 

jau Maskvoje

KAUNAS, liepos 5. - Mini- 
sterių nutarimu prie visų mini
sterijų įvedamos generalių sek
retorių vietos'. General-sekreto- 

i riai tai tie patys valdininkai, 
| kur pirmiau buvo vice-ministe- 
riai. V i ee-m misterių etatai bu
vo Seime/ panaikinti su tikslu 
sutaupyti nereikalingas išlaidas. 
Dabar jie vėl įvedami, tik kitu 
vardu. ♦

STRATTON, Col., liepos 18. bėgo, bet sekusio vagono til- 
•— Anksti šį rytą netbli nuo čia tas nebeišlaikė ir sugriuvo, 
įvyko baisi traukinio katastro- Vagonas nukrito j putojantį 
fa, kurioj, kiek yra žinoma, aš- sriautą ir pasinėrė, kiti vago- 
tuoni asmens žuvo, o daug ki-inai išvirto.
tų pasažierių buvo sužaloti. ! Sako, kad pasinerusiams va- 

Nelaimė atsitiko su pasažie- gone viso buvę tik devyni žmo- 
riniu Rock Island traukiniu, ži-I nes. Vienas jų, išmušęs vagono 
nornu kaip Colorado Express, langą, sugebėjo išlįsti laukan ir 
vienu greičiausių vakarų tini- išnerti j paviršių 
joje.

Traukinys išėjo iš Chicagos vagone, 
antradienį 1:30 po pietų į vaka
rus, gabendamas apie 500 pa- • loti, 
sažierių, jų tarpe daug chica-1 -----
piečių, keliavusių i Rocky (Uo- ]oo žmonių žuvo trau- 

..... ................ " kinio katastrofoj
Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
18. — Telegramos iš Hsučau 

droš, matyt, buvo gadintas 75 praneša, kad netoli nuo Kaifen- 
pėdų aukštumo medinis geležin-'go, Honano provincijoj,% įvyko 
kelio tiltas per nedidelį upelį, baisi traukinio katastrofa, ku- 
kuris paprastai vasaros metu rioj 100 asmenų buvo užmušti, 
esti beveik išsekęs, bet dabar, Pasak pranešimu, katastrofa 
dėl smarkios liūties, buvo vir- įvyko traukiniui ištrukus iš bė- 
tęs sriautu. Traukinio lokomo- gių ir nuo viadukto nuvirtus 
tyva ir vienas vagonas dar per- žemyn.

linius) kalnus atostogoti. Pra
eitų naktį toj Kolorados daly, 
kuria ėjo traukinys, siautė 
smarkiausia lietaus ir vėjo au- j 
drą debesių pratrukimas. Au-

i IvjrclzitiKinai sakosi nebi.ią so- dovieujd udiSKind vietų Rusu ^ruroojin<ų 
kardu Kinams NANKINAS, Kinai, liepos 18.

Vienas tautinės Kinų vald
žios atstovas pareiškė, kad K i- 

Atšaukia savo atstovus Kini- nų valdžia iki paskutinosios 
‘ jos, ir pastarosios atstovus priešinsis visokiems sovietų val

džios grūmojimams ryšy su pa
ėmimu Rytų Kinų geležinkelio 
Mandžurijoje. Nors bauginami 

18. gandai skelbią, kad sovietų val
džia rengiantis ginkluotiems žy
giams, tačiau tautinė Kinų val-

TOK1O, Japonija, liepos
Sužinota, kad Japonijos 

riausybė rengiasi daryti žings
nių Rusų-Kinų ginče, tikslu iš- džia esanti nusistačius laikytis 
laikyti taiką tolimuose rytuose, savo rankose tą, ką ji dabar tu-

vv-

rinti Mandžurijoje.

Vokiečių garlaivis
Kinuose susikūlė;
žmonės išgelbėti

juristų inžinierių ir 
trauki- 
į Mas-

Sovietu kariuomenė; 
bandžiusi pareiti Amū

rą, kinų atmušta
LONDONAS, liepos 18. —

Maskva nutraukė san
tykius su Kinais

MASKVA, liepos 18. — Va
kar vakarą sovietų Rusija nu
traukė diplomatinius santykius' 
su Kinais. Daily iMail Peipingo (Pekino)

Sovietų valdžia paskelbė sa- korespondentas praneša, kad ki- 
vo atsakymų Į Kinų notų, ku- nų žiniomis sovietų Rusų ka
ria Nankino valdžia atsakė i so- riuomenės dalis bandžius persiu 
vietų ultimatumą dėl paėmimo kelti per Amūro upę, bet buvus 
Rytų Kinų geležinkelio.

Save atsakyme sovietai pa-
kinų atmušta.

reiškia, kad visi budai ginčą tai-! Sovietai^ gabena Barei
kos keliu išlyginti esą išsibai
gę, ir dėl visų pasėkų atsako
mybę krintanti Kinams.

Maskva skelbia, kad visi so
vietų diplomatiniai ir konsula- 
riniai agentai ir visi valdžios 
prekybos atstovai busią tuojau 
atšaukti iš Kinų. Visi sovietų 
valdininkai atšaukiami iš Rytų 
Kinų geležinkelio administraci
jos. Visoks susisiekimas tarp so
vietų teritorijos ir Kinų suspen
duojamas. Diplomatiniams iyi 
konsulariniams Kinų valdžiusi 
atstovams busią tuojau įsakyta 
apleisti sovietų respublikų są
jungų.

vius Sibiro geležin
kelių i rytus

LONDONAS liepos 18. — 
Daily News gautu pranešimu iš 
Peipingo, į ten atvykusi iš Mas
kvos francuzų keliautojų parti
ja, kuri pranešus, jogei jų trau
kinys kelionėje tarp Maskvos ir 
Darbino buvęs tris dienas su
laikytas, kadangi geležinkelio li
nija esanti rusui kareivių trau- 

1 kinių užblokuota.

Už $1 miestas gavo 
akrų plotą parkui

15

£®H&
WAUKESHA, Wis., liepos

— Vietos Wilbur Lumber kom 
panija pardavė miestui 
tikrųjų padovanojo, nes paėmė 
tik $1 15 akrų plotų žemės
palei Fox upę, su ta sąlyga, 
kad miestas įsisteigtų tame plo
te parkų.

18.

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

Bendrai gražu ir vėsu; vidų-' Vokietija žiūrės Kinų 
tiniai žiemių rytų vėjai. ir RllSU reikalų

Vakar temperatūra įvairavo į -----------
tarp 780 jr 670 F. 1 BERLYNAS, liepos 18. —

šiandie saulė teka 5:30, lei- Vokietijos vyriausybė sutiko 
džiasi 8:22. Mėnuo leidžiasi 3:15 žiūrėti Kinų reikalų Rusijoj ir 
ryto. Rusijos reikalų Kinuose.

Jei kils, Rusų-Kinų I Vokiečių orlaivis at 
karas palies % pa- j skrido netikėtai i 
šaulio gyventojų IslandijąIslandiją

t

ŠANCHAJUS, 'Kinai, liepos 
18. Užsigavęs į povandeni
nes uolas, susikūlė vokiečių 
North G-erman Lloyd garlaivis 
Derfflinger, plaukęs su 42 pa- 
sažieriais iš Daireno į Tsing- 
tao. Visi pasažieriai ir įgulos 
žmonės buvo Jungtinių Valsty
bių karo laivo Paul Jonės išgel
bėti.

Nelaimė atsitiko juroj 
Chalientao, apie 40 myli; 
Tsingtao.

Paštininkas suimtas už 
ieškojimą dolerią 

laiškuose

sovietų

MASKVA, liepos 18. — Ame
rikiečių partija, susidedanti iš 
beveik šimto stambiojo biznio 
atstovų
laikraštininkų, specialiu 
niu atvyko iš Berlyno 
kva.

Jie daro ekskursiją į
Rusiją liksiu arčiau su ja susi
pažinti ir ypačiai patirti, kokių 
ten yra biznio prospektų. Jie 
sutruks Rusijoj menesį laiko.

ŠIAULIAI. Pereitą savai
tę Šiaulių pašto valdininkai su- 
'gavo to pašto laiškininką Lau- 
rynaitį beplcšiantį laiškus iš 
Amerikos ir beieškantį pinigų. 
Laurinaitis po dviejų dienų bu
vo areštuotas ir padėtas Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjime.

Jei dabar Rusai ir Kinai pra
dėtų tarp savęs karų, tas ka-

ną ketvirtąją dalį viso pasaulio 
gyventojų ir apie viena septin
tąją dalį visos žemės.

Abidvi valstybės galėtų tuo
jau pastatyti skerdynėms ar
mijas, bendrai su daugiau kaip 
dviem milionais kareivių, ir tu
rėtų dar apie 22 milionu rezer
vo kareiviu.

Esamos statistikos paduoda 
šitokius skaitmenis:

Visas pasaulis turi 1.906,- 
000,000 gyventojų, su 196,950,- 
000 ketvirtainių mylių žemės 
plotu.

Kinai turi 400,800,000 gyven
tojų, su 4,277,170 ketvirtainių 
mylių žemės plotu.

Rusai turi 147,013,000 gyven
tojų, su 8,144,228 ketvirtainių 
mylių žemės plotu.

Kinai turi 1,500,000 kareivių 
aktingoj armijoj ir 14,000,000 
rezerve.

Rusai turi 658,000 kareivių 
aktingoj armijoj ir 7,877,000 re
zerve.

REIKJAVIKAS, Islandija, 
liepos 18. — Vakar, S'/j vai. 
vakaro, netikėtai atlėkė į čia 
vokiečių orlaivis D1452, anksti 
rytų slaptai išskridęs iš Listo 
miestuko, Sylto saloj.

Syl 
šiaurės 
Sylto į 
mylių.

yra viena Fryzų salų 
(Vokiečių) juroj Iš 

Islandiją, yra. $1,000

Skrenda į Ameriką.
Ankstybesnė United Press 

telegrama iš Berlyno skelbė, 
kad vokiečių orlaivis D1452 tre
čiadienio rytų išlėkė iš Sylto sa
los į Reikjaviką ir kad esą ma
noma, jogei jis skrenda į Jung
tines Valstybes per Islandiją ir 
Grenlandiją Orlaivio pilotas, 
esąs žinomas aviatorius Volf
gangas von Gronau, kuriam 
draugaująs pilotas Selbstaedt.

Prohibicininkai krė 
te vienuolyną

ties
nuo

Maskva gavo britu pa
kvietimą tartis dei 
santykiu atsteigimo

Kaip atrodo musų se 
nasis Vilnius?

Didelis banką ban- 
krotavimas Floridoj

Sako, per klaidą; bet vienuo
lėms Jai buvo “strioko”

Per vieną tik dieną, 16 bankų 
tapo uždaryti. >

TAMPA, Fla., liepos 18. —• 
Floridos bankams užėjo gyvas 
maras. Jie staiga ėmė smukti 
kaip lepšės nuo kotų.

Praeitų savaitę bankrotavo 
aštuoni bankai Floridos valsti
joj, bet vakar per vienų dieną 
užsidarė jų net šešiolika, taip 
kad per pastaras dvi savaites 
išviso bankrotavo jau 24 ban-

.Vakar bankrotavusieji šešio
lika bankų turėję bendrai de
pozitų daugiau kaip 23^ mili- 
ono dolerių.

Wisconsine 4 asmens 
prigėrė besimaudydami

MILWAUKEE, Wis., liepos 
18. Praeitą sekmadienį Wis- 
censino vandenyne besimaudy
dami prigėrė keturi asmens, jų 
tarpe vienas chicagietis, Wil- 
liam Honeyman.

Lėktuvas su vėmalunio 
sparnais sudužo; pilo

tas liko sveikas
LISABONAS, Portugalija, lie

pos 18. — Išradėjo De la Cier- 
vos lėktuvas su vėmalunio spar
nais, autogyro vadinamas, ne
toli nuo Tancos nukrito žemėn 
ir sudužo. Pilotas išliko sveikas.

britą karo lakūnai su
žaloti, aeroplanui

nukritus
ALDERSHOT, Anglija, liepos 

18. — Netoli nuo Altomo per 
tirštą miglą nukrito didelis bri
tų armijos aeroplanas. Skridu- 
sieji juo penki armijos lakūnai 
buvo pavojingai sužaloti.

Gaisras' sunaikino 
Union Pacific dokus 

Seattle
SEATTLE, Wash., liepos 18. 

— Vakar čia siautė didelis gai
sras, kuris sunaikino Union Pa
cific dokus ir padarė apie $250,- 
000 žalos. Gaisrą gesinant, bu
vo sužaloti šeši gaisrininkai.

MASKVA, liepos 18. — So- TZ
vietų užsienio reikalų departa- /““P“ Sekmadie-
mentas gavo per Norvegijos le-!"ls <,etla 8avo ^PO"- 
gaciją, kuri atstovauja britu in-1 dento„l’*1“’- *autus vaz,u°- 
teresams Rusijoj nuo lajko, kai!Jant Vlln,aus krastu- 
diplomatiniai tarp jų santykiai Yiląius, kurs turi dar 180,000 
buvo nutraukti, britų vyriaiisy-' gyventojų, sako koresponden- 
bės notą, kuria sovietai kvie-itas, gyvena tik praeitim, tik 
čiami atsiųsti į Londoną savo tuo, kas sukrauta pirmiau. ŠiaiH 
delegatą kalbėtis dėl Anglų-Ru- die 
sų santykių atsteigimo. įtik

ten niekas nieko neįdeda, o 
atima, atima kasdien. Lai-‘ 
naikina, o niekas nykstan- 

• čių griuvėsių vietos neužima. 
132,000 akrų valdžios į Pramonė išmirus’. Iš daugelio 

fabrikų beliko tik viena odos 
: dirbtuve su 200 darbininkų, ir 
17 lentpiuvės, karo metais, vokie
čių pastatytos. Dalis darbinin-

žemės norintiems 
ukius steigtis

WASH1NGTONAS, liepos 18.

I kas

- Vidaus reikalų departamen- k« dirba Prie kanalizacijos, bet
tas skelbia, kad Idaįo valstijo
je skiriama 2,000 valdžios že
mės norintiems žemės ukius 
steigtis, ir Arizonoj bei Monta
noj skiriama 130,000 akrų gal
vijų auginimo ūkiams.

tūkstančiai darbininkų suplyšę, 
pusgyviai slankioja gatvėmis. 
Jų vis daugėja, nes vis dau
giau atvažiuoja iš kaimų uki- 

: '.liukų, palikusių nugyventus 
1 ukius ir sulūžusias stubas.

“Važiavau vieškeliu, ir tik 
tuštumą temačiau. Apylinkėse 
vien dirvonai. Retai kur gyvu
lį tegalima pamatyti. Vietomis 
žmonės aria- ir akėja savo jė
gomis. Tankiai tėvas arklio, o 

18. — Socialistų vado, Victoro j sūnūs artojaus vietoj. Tik di- 
Bergerio, padėtis esanti kiek ge- dėsnių ūkių savininkai vos pa- 
resnė. jėgia po vieną arklį išlaikyti.”

Victoro Bergerio padė
tis pagerėjus

MILWAUKEE, Wis., liepos

LOS ANGELES, Cal., liepos 
18. — Kauntės prohibicijos 
agentai puolė Belvedere prie
miesty seserų vienuolyną prie 
Šv. Panos Guadelupietės bažny
čios, ieškodami svaigiųjų gėri
mų ir slaptos degtinės varyk
los.

Sako, kad1 prohibicininkai nie
ko neradę, bet tik labai išgąz- 
dinę vienuoles, daugiausia 
bėgusias iš Meksikos.

Filmų aviatorius ir fo
tografas užsimušė

pa-

J •

Del sausros, Anglijoj 
pasidarė vandens badas

LONDONAS, liepos 18. — 
Del ilgokų kaitrų ir sausros, 
Anglijoj pasidarė stoka van
dens.

Vyriausybė įsakė stengtis juo 
mažiau vartoti vandens, ypačiai 
jo neeikvoti. Kai kur, kaip Lan- 
cashire ir Yorkshire, visai už
ginta vartoti vanduo gatvėms 
laistyti, automobiliams plauti ir 
kitiems panašiems tikslams.

VAN NUYS, Cal., liepos 18. 
— Netoli nuo čia, jų aeroplanui 
nukritus žemėn, užsimušė Alvin 
Knetchel, vyriausias First Na
tional Studios fotografas, ir 
William Hauber, krutamu jų pa
veikslų pilotas.

Pilotas ir išradėjas ž.uvo
DETROIT, Mich., liepos 18. 

Selfridge aerodrome užsimušė 
aeroplanų išradėjas Melvin Darė 
ir jo pilotas Slygh Brown, jų 
aeroplanui nukritus žemėn iš 
visai nedidelės aukštumos. Jie 
darė bandomąjį skridimą nauju 
aeroplanu.

Švedų lakūnas išskrido 
į Labradorą

IVIGTUT, Grenlandija, liepos 
18. — švedų aviatorius Ahren- 
berg, skrendąs iš Stokholmo j 
New Yorką, šiandie išskrido iš 
čia į Labradorą.

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j 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 vakaro.. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Penktadienis, Liepos 1Ą ’29NAUJIENOS, Chicago; UI.

Prašymas

Chicago, III.

pokšt, prašymą priversti esame viešaii saugumo šalinkis imitacijų.

JUST KIDS —Castor Oilf By Ad Carter

apie svietą, peštukų, žu-

aprasy- 
reikia ir

pozose.

•štai yra būdas nuraminti ver- 
i kiantį, budintį kūdikį ir greitai

. - a a • U • W

paskelbti. O dalykas ve kame

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

Kaune be tikslo Laisvės

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

biografijų, bet dar daug truks- 
Goriausia atšiftuokit tin-

Padaužų Universitetas užsi- 
I manė išleisti enciklopediją Kau
niškių šunybių. Vadinasi, mums 
reikia biografijų visokių keliau
ninku

Kaune Chas II. Fletcher parašas 
ženklas tikros Castoria.

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689

Nežinia kuri įstaiga 
šiuo reikalu rūpinasi, už tai ir

—........... . ■■■■'■ ■■■ 1 1
40 pėdų Ištiesiamos Ko-» 
pėčios. tiktai ........ $12.98

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

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

Karšta Kalba be žodžių

tė, burdingierius -smarkiai su
drebėjo ir suriko...

Buvo muštinės. Pyteris išsi
kraustė ir prakeikęs “Savas pas 

į savą” obalsį apsigyveno žydų 
šeimynoj. Bet kame dalykas? ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa- 
Ar-gi dar nežinot: bala žino {taria daktarai ir milionai moti- 
kodel burdingieriaus migy su-.nų prirodė jį esant saugų ir ne- 
sirietus gaspadinė paduškas tai- kenksmingą. Keli lašai grynai 
sė.—Udegi.s.

tėvai džiaugiasi kai kū
dikis GERAI MIEGA Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS

Kūmutės ant porčių 
storas kojas kraipo; 
išgėrusios gorčių 
savotiškai šaipos— 
Šilta, karšta jau visur 
aukštai, žemai ir kitur.

Rankos kilst, stiklai skamt, į 
lupos traukt, akys mirkt, o pil- 

I vas krust.
Paskui bis, bravo ir vėl bis,!

augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 

1vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 

yra 
Del

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuoj aus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Burna rikt, rankos 

galva į grindis tvakšt...
Vadinasi, iš gyvenimo 

tas epizodas be kalbos ir
džių ėmė ir užsibaigė. Putkė

išplėš- įr jisai nepaprastas, 
be žo-

Raudonų tavorščių 
galvelės įkaito, 
prisiėdę žalbarščių 
gazietų neskaito.
Šilta, karšta jau visur ir t.t.

Savas pas savą

Miškuose ir krūmuos' 
skelbia bolševizmą, 
o Čikagos durnuos 
sdvo ubagizmą.
Šilta, šalta jau visur ir

Išdžiuvo jau fondai, 
almužnos išnyko;

Musės visus kanda— 
tik keikt bepaliko 
šilta, karšta jau visur

Sena Merga
Aš nuskyniau 
ir sumyhiau 
rūtų vainikėlį.
Pamylėjau, 
sužavėjau 
seną mergužėlę.
Nes jaunučių 
jos sesučių 
pavyt negalėjau,
Nes plonutės' 
jų blauzdųtės 
mane nugalėjo.

ir 1.1.

-----------  deikų ir šiaip įvairių artistų, 
Pyteris geras' patriotas ir ji- kurie Z___

sai visą savo amželį rėmė obal-: Alėjos akmenis dilina.
sį ‘‘Savas pas savą”. Bet suba-, Padaužų Universiteto huma- 
tos vakare, matai, jisai persi- manitariškų mokslų fakultetas 
mainė ir tiek. Ir šit kame da- jau turi kelis tuzinus šunybių 
lykas.

Pyteris' šešis metus išgyveno ta.
lietuviškoj šeimynoj kaip geras kamus ekzempliorius į Čikagą,
burdingierius. Viskas buvo ge
rai ir visi džiaugėsi, bet suba- 
tos vakare jau vėlai šeimynin- 

| kas truputį įsidėjęs po kepure 
netikėtai vargais negalais atsi
rakino duris ir per klaidą įėjo 
j Pyterio bedruimį.

Čia, žinoma storžieviškumas: 
kokių velnių lįsti į burdingie- 

! riaus bedruimį ?" Bet, matote, 
gaspadinė tuoj po vakarienės 
paskelbė, kad išeina sesers at
lankyt, tai gal nedėlios rytą 
grįš. O šeimininkas, kaip ge
ras' žmogus, parsinešė kanadi- 
nės banką — tai, vaidinasi, vie
nas negersi, reikia ir burdin- 
gieriui užfundyt. Ot, gerbia
mieji, dėl ko jisai taip drąsiai 
i burdingieriaus bedruimį lindo, j

Ir čia, vienu žodžiu, pasida
irė stebuklas: šeimininkas pa-1 
spaudė guzika, užsidegė lempu-

o mes juos tinkamai 
sim. Apart to, mums 
fotografijų įvairiose 
(Vyrų ir moterų).

Sakysime, atšif tuokite pralotą 
Olšauską, Voldemarą, Plečkaitį 
ir daug kitų. Jei ne, tai neru- 
gokit: mes patys jų biografijas 
parašysime sulig savo nuožiūros.

Tikimės susilaukti jūsų para
mos. Esantieji Amerikoje visi 
Kauno pabustos galite patys už
siregistruoti padaužų raštinėje, 
kol dar ne vėlu.

Padaužų Universiteto rektoris.

Speul&lietaa gydyme chronllkų ir Baniu li
ra. Jei kiti negalfijo jumis llgydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ItogzamiuaTi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aS atsi
imsiu jus gydyti, sveikai jums «ugryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jusq 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegaaminavimo—-kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj
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Parduodam
1-mus MORGICIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
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Lietuviai dalyvavo miesto 
iškilmėse "

Kart, Mich
Piknikas

Lietuviu Ūkininku 
gęs pikniką, kuris 
pasisekė.

Kaip visur, taip 
tų 1 
Keli jų ir prie Ūkininkų Susi
vienijimo priklauso ir visuomet 
lermą kelia. Bet to dar neuž
tenka. Negalėdami Susivieni
jime šeimininkauti, jie sukūrė 
savo LDLD., kur visi raudonie
ji susispietė. Kada susivieniji- i T 
mas ką nors rengia, tai raudo-1 
nieji tuoj bando už akių užbėg-1 
ti. štai SLU. nutąrė liepos 7; 
d. rengti savo pikniką. Raudo
nieji tuoj sušaukė savo susirin
kimą ir nutarė rengti piknikų1 
birželio 30 d. Kaip nutarta, taip į 
ir padaryta. Tuojau prasidėjo 
didžiausia agitacija ir piknikas 
jau iškeptas. Iš visų pakampių 
susirinko “komunijojs” valgy
tojai, o kitokių pažvalgų žmo
nių kaip ir nebuvo.

Visai kitaip buvo su SLU. 
pikniku. Į jį kiek teko maty
ti, žmonių buvo atvykę net iš 
Rockfordo ir Chicagos. Sve
čiai komitetui išmetinėjo, kam 
jis apie pikniką nepranešė 
“Naujienose”, tąsyk žmonių bu
tų dar daugiau privažiavę. Ko
mitetas teisinosi, kad pradžių 
visai nebuvo manoma piknikas 
turėti, kadangi nebuvo galima 
muzikų gauti. Prasidė
jus agitacijai, muzikantai, ku
rie kitais metais grojidavo, at-, 
sisakė dalyvauti, tuo budu ma-i 
nydami pakenkti. Bet iš to nie
ko neišėjo. Piknikas visvien 
gerai pavyko, ir Susivienijimui 
liko gražaus pelno.—Narys,

' tės balso pittsburgiečiams ne
teko išgirsti.

Iš Bostono atvažiavo su savo 
visa šeima adv. F. J. Bagočius. 

ISeniau jis yra buvęs pittsbur- 
Susivienijimas gietis. Savo kalboj jis palietė 

buvo s’uren- ne tik Susivienijimo reikalus, 
gana gerai bet ir abelnai Amerikos lietuvių 

gyvenimą. Jis sakė, kad Ame- 
irikos lietuviams gresia išnyki- ir pas mus • . XT . ._ .Naujų jėgų is Lie- 
[tuvos neatvažiuoja, o senesnių
jų eilės juo tolyn, tuo labiau 
retėja. Prieš 20 metų, sakė jis, 
mes buvome jauni ir kupini 
energijos, šiandien musų plau- 

ikai jau pražilo. Praeis dar 
kiek laiko, ir mes visai išnyk
sime. O ar čia gimusieji lie
tuviai yra tinkamai 

i užimti musų vietas?
s imą tenka atsakyti 
Jeigu mes norime ir 
laikyti lietuvystę, 
me priklausyti prie tokių orga
nizacijų, kaip SLA. Patys' pri
klausydami prie Susivienijimo 

j ir prirašydami prie jo savo vai
kus, mes galėsime atsispirti

■ prieš amerikonizaciją. Tad lai
kas Amerikos lietuviams su-'

Kcup vioui. iii! p ii pcio įmik),, , j n 4-14 įmo pavojus.Maskvos davatkų netrūksta.!
♦ tiiUAn nnoTV

priruošti

neigiamai, 
toliau pa

tai privalo-

šiemet vietos lietuviai iš pat 
pamatų buvo išjudinti Ameri
kos nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimo švente. Tą sumanymą 
patiekė Racino miesto majoras 
p. W. H. Armstrong kuris yra 
prielankus’ lietuviams. Jis daug 
kartų yra patarnavęs lietu
viams. | apvaikščiojimą gauta 
pakvietimas nuo p. Armstrong, 
kuris kvietė lietuvius ir kitas 
čionai esančias tautų grupes. 
Lietuviai gegužės mėnesyj ga
vę minėtą pakvietimą apsvars
tė dr-jų susirinkimuose ir iš
rinkę komitetus ėmėsi kiek su
gebėjo, ruoštis, kad tinkamai 
pasirodžius. Galima sakyti, 
kad tai buvo pirmutinis toks 
gražus vietos lietuvių pasirody
mas.

Programas tęsėsi penkias die
nas. Liepos’ 3 d. prasidėjo ir 
baigėsi liepos 7 d. Lietuviai 
liepos 4 d. prirengė labai gražų 
flotą. Fioto išvaizda buvo to
ki: “visas automobilis apkaltas 
rėmais, ilgio sudarė 22 pėdi 
aukščio 5 pėdas ir pločio 8 pė
das. Apdengtas buvo geltonos

brusti ir kiek galimą daugiau I spalvos popierių, pauostas rau- 
dirbti Susivienijimo naudai. Iš| 
to bus dvejopa nauda: 
palaikysime lietuvystę, o antra,;
užkirsime kelių lietuviškiems uanian.’ 
išgamoms, kurie rengiasi Susi- spalvos, 
vienijimą pasigrobti.

Aleliunu buvo 
tis chicagietis 
čius. Tačiau 
kas” neatvyko.

Lee Park, Pa

pasižadėjęs ris- 
Juozas Bancevi- 
“drapežnas dzu- 

Aleliunas sako, 
jog dzūkas pabūgęs. Jeigu taip 
iš tiesu buvo, tai Bancevičius 
i savo vietą galėjo kitų atsiųs
ti. Juk Chicagoj yra gerų ris
ti kų (pav. Požėla), kurie nebū
tų Aleliuno pabūgę. Bancevi
čius neatsakė net Į jam pasiųs
tą telegramą. Dar gerai, kad 
buvo paimtas ristikas “referce”. 
Juo buvo Kelley. Neatvykus 
Bancevičiui, Kelley sutiko ristis 
su Aleliunu, o “referee” parei
gas ėjo Ad^ Paurazas. Aleli linas 
savo priešą paguldė, nors ir ge
rokai turėjo padirbėti.

Rugpiučio 4 d. įvyks Lietuvių 
Laisvės U kasų Kliubo 20 metų 
gyvavimo sukatuvės. Ryšy s’u 
tuo yra rengiamas išvažiavimas 
Į Lenevieiaus farmij.

Kliubas tapo įsteigtas rug
piučio 1 d. 1909 m. Taigi šiemet 
sukanka 20 metų kaip jis gy
vuoja. Kliubas yra laisva or
ganizacija, į kurią gali stoti 
visokių pažvalgų žmonės nuo 16 
iki 45 metų amžiaus, žiūrima 
tik, kad jie butų sveiki kaip fi
ziškai, taip ir protiškai. Be to, 
reikalaujama, kad 
Amerikos piliečiai, 
gana veiklių narių, 
lonijoso tos rųšies 
seniai mirė, o pas mus išgyva- j kJntestaL
vo 20 metu ir nei nežada mir~

Aleliunas sako, kad jeigu jo 
bijosi Ranoevičius, tai daujęiau 
jam priešų nebėra, išėmus Juo
zą Šimkų, pusiau sunkiojo svo
rio čempioną. Todėl dabar de
dama visos pastangos, kad su
poruoti Aleliuną su Šimkum 
(kurį daugelis vadina lietuvišku 
žaibu). J. Šimkus pasižadėjo 
ristis su Aleliunu rugpiučio 11 
d. Amžiejaus farmoj. Tėmy- 
kite pranešimus.

Pikniko komitetas buvo pri
sirengęs prie didesnio pfogra- 

Imo; turėjo dar Įvykti bėgimo 
. Bet ka

dangi svečių prakalbos užėmė 
Ligoj kliubas moka šešis do- gerokai laiko, tai ilgiau nebe- 

lerius pašelpos per savaitę. Na- norėta varginti publiką, žmo- 
riui mirus, posmertinės išmoka- nių buvo daug ir apskričiui, be 
ma 100 dolerių. abejonės, liks keli šimtai dolerių

Vietos ir apylinkių lietuviai pelno.—J. Virbickas.
yra kviečiami dalyvauti kliubo i 
sukaktuvių išvažiavime. Komi
tetas deda visas pastangas, kad 
svečiai ir nariai butų patenkin
ti.—Sek r. St. Žukauskas,

nariai butų 
Kliubas turi j

Kitose ko
kli ubai jau

Scranton, Pa
Scrantono lietuvių žvaigždė

Panelė Elena Sadauskaitė yra 
pgabi ir pasižymėjusi dainininkė. 
Per kai kurį laiką ji buvo Lie

si. A. 3-čio apskričio piknikas \ tuvių Tautiškos Bažnyčios cho- 
-----------  ro pirmininkė. Potam kartu su 

Nors Dievulis iš ryto ir bau- kompozitorium M. Petrausku 
gino lietum, bet gadinti biznio važinėjosi su koncertais. Ji taip 
tikriems Lietuvos patriotams pat koncertavo su J. Nevedaus- 
neišdriso. Saulutė, tiesa, per- kiu Lavvrence, Bostone ir kito- 
daug nekaitino, bet užtat ir ne-jse lietuvių kolonijose.
lijo, žmonelių privažiavo iš; Pastaruoju laiku p-lė Sadaus- 
visų apielinkių, ir jie nebuvo kaitė nemažai dalyvavo pas sve- 
suvilti. Kaip buvo skelbta, taip timtaučius, kaip tai. ameriko- 
ir įvyko. Atvažiavo p-le Jur-i nus, francuzus ir vokiečius. Ji 
geliutė. Susilaukėme taip pat dalyvavo kelios'e operose ir tu- 
ir kito svečio, —tai adv. K. Gu- ’rėjo didelio pasisekimo. Anglų 
gio, Susivienijimo iždininko. Į laikraščiai apie ją atsiliepė la- 
Pennsylvaniją' jis buvo atvykęs į bai gerai.
Susivienijimo reikalais.

P-lė Jurgeliutė ir p. Gugis 
pasakė po gražią prakalbą. Bu
vo taip pat atvykusi p-ni Nora 
Gugienė, žymi Chicagos lietuvių 
dainininkė. Tačiau jos lakštu-

Pittsburgh, Pa

Linksma Scrantono lietu
viams yra turėti tokią gabią 
dainininkę ir artistę. O dar lin
ksmiau yra jos mylimiems tė
vams, kad jų dukrelei taip ge
rai sekasi.—Bačių Juozas.

1 donos spalvos gėlėmis iš abiejų 
mes; šonų matėsi žalios spalvos di

delėmis raidėmis žodis “Lith- 
Viršus buvo žalios 

Priešaky fioto plevė
savo Amerikos vėliava, o gale 
Lietuvos. Prie vėliavų stovėjo 
dvi panelės: Amerikos laisvę at
stovavo Olesė Balčikonytė, o 
Lietuvos Ona Vinčevičiulė. 
Abiejų laisvių buvo balto šilko 
ilgi rūbai. Amerikos panelė- 
laisvė juodbruvė, pailgo veido, 
trumpais plaukai; skersai kru
tinės ilgas kaspinas Amerikos 
vėliavos /spalvų; ant galvos 
baltsganos spalvos karūna. Lie
tuvos panelės-laisvės šviesus 

' ilgi plaukai, skersai per kruti
nę šilkinis kaspinas Lietuvos 
vėliavos spalvų; ąnt galvos si
dabro lapelių vainikas. Abidvi 
laisves kairia ranka laikėsi prie 
vėliavų, o dešinėmis sveikinosi. 
Apačioj 1 tarpe jųjų gražus rū
tų ir kitokių gelių darželis, 

į Vežikas ' Antanas 
! padėjėjas Jonas 
rių
'dėvėjo 
spalvų

Į res, ir
juosti platus kaspinai. 

Lietuviams už tokį 
flotą teisėjai pripažino 
Visose gatvėse prieš 
flotą lenkė galvas ir publika ka
tutes plojo. Kol apvažiavo vi
sas miesto viešąsias gatves, ve
žėjai A. Gerčius ir panelės be- 
stovėdamos gerokai privargo; 
bet mes už tai pasirodėm kaip 
reikia. Sugrįžus iš parodos fo
tografas p. Juozas Mežinis bū
relį lietuvių, stovinčių prie p. 
Dzendzeleto garažaus, nuėmė 
fioto paveikslą.
Tarpe devynių tautų ir lietuviai 

dalyvauja

Užbaigę pasekmingai parodą, 
su geru upu visi liepos 5 d. 
vakare susirinko į Dzendzeleto 
svetainę, iš ten susigrupavus 
maršavom į Washington Parką 
dalyvauti programe. Užėmus 
mums paskirtą 9-tą numerį, 
8:30 v. v. iš eilės vis'os devy
nios tautų grupės — slovakai, 
norvegai, švedai, škotai, lietu
viai, italai, vokiečiai ir velšiai 
apmaršavo aplink estradą, gro
jant grand maršą.’ Po to, visi 
užėmė savo paskirtas vietas. 
Prasidėjo programas. Neminė- 

i siu kitų tautų, o papasakosiu, 
ką mes lietuviai turėjome. Jau
nuomenė iš 60 vaikinų ir mer
gelių nuo 11 iki 15 m. po va
dovyste p-lių Elenos ir Julė^ 
Kenupiučių dainavo “Ant kalno 
karklai siūbavo” ir šoko “Aguo
nėlę”. šv. Cicilijos ir Lietuvos 
Brolių-SeserQ abudu chorai di
riguojant p. Prichard Davisu! 
akomponuojant pianu p. J. 
Kumpiutei dainavo “Kam šėriau 
žirgelį” ir “Kun tėvynė, čia 
gražu”.

Laike maršavimo ir programo

gėlių
Gerčius, jo

Zeleskas, ku-
vos vos

Lietuvos 
su kutosais 

skersai krutinėės pa-

matėsi, 
vėliavos

kepu-

puošnų 
garbę, 

lietuviu

. ... i 
Amerikos vėlįavą nešė S. Le- 
pikas, Lietuvos J. Zeleskas. Vė
liavas davė šv. Kazimiero Dr-tė 
veltui. /

Tautų programe publikos bu
vo susirinkę 15,000. Lietuvių 
pasirodymą 4 d. ir 5 d. liepos 
vietiniai anglų laikraščiai gra
žiai aprašė ir dėkingi lietuviams 
už prisidėjimą.

Dirbo
Suruošime lietuvių fioto ir 

programo dirbo šie vietos lietu
vių veikėjai:

‘ M. Kasparaitis nuo Sandaros 
35 kps ir TMD. 121 kuopos; J. 
Rumbutis’, S. Juška ir A. Ger
čius nuo Lietuvos Brolių ir Se
serų Dr-tės; A. Gudžiūnas ir J. 
Zaleskas nuo šv. Kazimiero 
Dr-tės; A. Zizminskaitė nuo Ro- 
žancavos Dr-tės, p-lės Kumpin
tos nuo šv. Cicilijos choro, jos 
daug pašventė laiko išmokini- 
me jaunuolių didelės grupės. 
Ona Dakšienė pirko ir siuvo 
mergelėms tautiškus- rūbelius; 
ji daug laiko Sugaišo, kol vi- 
visoms pasiuvo drabužius. Vai
kams drapanėles sutaisė p. T. 
Petkienė su Tamulevičiene.

Laike programo dėvėjo kaip 
jaunieji, taip ir augę lietuvių 
tautiškus rubus. Viktoras 
Drundzeleta davė veltui auto
mobilių dėl fioto ir vietą, o taip 
pat ir svetainę.

Aukavo
Lietuvos Brolių ir Seserų 

Dr-tė ........   $50.00
Šv. Kazimiero Dr-tė .... 50.00 
SLA. 100 kp.................  $5.00
ALTS. 35 kp.................. 5.00
Neužtekus iš draugijų skirtų 

au1<ų, rinkta daugiaus aukų, 
aukavo šie: K. Nor- 
Pr. Radzevičius $5. 
Vaicikauskas $5. Po 
Vijūnas, W. Petkus, 

J. Dabašinskas ir A. Judeckis. 
Po vieną dolerį:. M. Kasparai
tis, A. Gudžiūnas, A. Zizmins- 
kaitė, J. Zaleskas', p-ni Gruzdie- 
nė, A. Samalionis, A. Jurgaitis, 
G. Miškinis, J. Ventis, O. Soke- 
lienė, O. Dąkši^ę, A. Klapa- 
tauskas, S. šepikas, J. Rumbu
tis, A. Dėdela, A. Masilionis, V. 
Šapalas, Ig. Linkauskis, J. Ta
mulevičius,. P. Kepalas, T. Ziz- 
minskis, B. Balčikoniertė. Smul-j 
kių $2.00. Viso pinigų, įskai
tant draugijų aukas’, surinkta 
$169.00.

Išmokėta

ui**» i' «"»■*> " --T

Lietuvių Brolių ir Seserų 
Dr-tės Komitetas—A. Gerčius.

ALT Sandaros 35 kuopos Ir 
TMD 121 kps. Komitetas

—M. Kasparaitis.

Paieškoma

Pav reniai 
vai ša $5, 
ir Leonas 
$2.: Mike

Puošimas fioto $125.00; lais
vėms drapanos $12.36, dovanos 
Elertai ir Julei Kumpiutėms 
$7.50; vakarienė jaunuoliams 
$24.14. Viso išmokėta $169.00.

Jaunimo vakarėlis
Liepos 8 d. vakare šv. Kazi

miero parapijos svetainėj buvo 
suruošta tiems jaunuoliams, ku
rie programe dalyvavo, vaka
rėlis. Iš surinktų pinigų nu
pirkta valgių ir gėrimų. Turėta 
įvairių žaismių ir šokiai. Jau
nuoliai prisivalgę ir pasilinks
minę išsiskirstė 9:30 v. v. j na
mus.

Ačiū
Visoms draugijoms ir pašali
niams už aukas. Be aukų ir 
jūsų paramos mes nebūtumėm 
galėję ’ paroduoti. Kenosha 
Dailės Ratelio dainininkams už 
prigelbėjimą dainuoti, ypač 
Juozui Macnoriui, T. Bagdonui, 
Juozui Kasparui ir Purui; Ze- 
leskienei-už laisvėms pasiuvimą 
drapanų, p. O. Dakšienei už siu
vimą mergelėms drapanų, V. 
Drendzeletai už davimą automo- 
biliaus, vietos ir svetainės, šv. 
Kazimiero Parapijai už davimą 
veltui jaunuoliams svetainės. 
Visiems draugijų komitetams, 
visiems dainininkams-kėms ir 
tėvams motinoms, kurie leido 
sūnūs ir dukterėles, p-lėms Ele
nai ir Julei Kumpiutėms už 
mokinimą jaunuolių, p-lėms 
Onai Vincevečiutei ir Olesei 
Balčikonytei už atstovavimą 
laisvių. Ačiū ir tiems, kurie 
davė patarimus bei sveiką kri
tiką. Dirbta šis darbas sutar
tinai visų lietuvių bendrai su 
dideliu gyvumu; mažai tokių 
bendrų darbų turim, bet sis bu
vo vienas iš pavyzdingiausi^.

iki

nuoCibujskis, Jonas, kilęs 
Kėdainių, tarnavęs' Amerikos 
kariuomenėje pasaulinio karo 
metu, seniau dirbęs prie laivų. 
Giminių žiniomis esąs žuvęs ka
re.

Graužinis, Jonas, arba John 
Valentino, seniau gyvenęs 6416 
Third Avė., Brooklyn, N. Y. 
Motina neturi žinių jau 3 me
tai.

Misevičius, Mykolas, kilęs iš 
Laužynės kaimo, Tauragės ap., 
seniau gyvenęs 29 So. Ilollyok, 
Kansas City, Kaušas ar tai Illi
nois valstybėje, neva miręs apie 
4 mėn. atgal.

Dominikas Gapšys, kilęs iš 
ar nuo Lygumų miest., Šiaulių 
apskr., seniau gyvenęs Minnea- 
polis, Minn.

Gapšys, Vincas, prieš 3 me
tus gyvenęs Utica, N. Y.

Gapšytė, Teklė, ištekėjusi, 
bet vyro pavardė nežinoma, gy
venanti Chicago, III. Visi 3 Gap- 
šiai yra Gerdrutos Gapšienės 
vaikai ir turi Seserį Julę Ly
gumuose.

Skinkys, Antanas, kilęs iš 
Bartininkų valsčiaus, karo metu 
savanoriu tarnavęs Amerikos 
kariuomenėje ir pasiųstas Pran- 
cuzijon; nėra žinių ar jis sugrį
žo sveikas, ar visai negrįžo.

Bračiukas-B.renchuk, Rober
tas, ilgai gyvenęs Bridgeport, 
Conn., o prieš metus laiko išsi
kraustęs Į Maine valstybę, bet 
adreso giminėms nesuteikęs.

Peniukas-Penelis, Aleksand
ras, gyvenęs Mahanoy City, Pa., 
tarnavęs kariuomenėje ir neva 
turėjęs 1919 m. sunkią operaci
ją; reikalinga žinių ar jis gy
vas ar ne.

Vaitkevičius, Motiejus, kilęs 
iš Seirijų; jis’ buk miręs Maha
noy City, Pa., apie 35 m. atgal; 
gal kas atsimena tikrą mirties 
datą ir palaidojimo vietą.

Kriščiūnas, Juozas, miręs 
Shenandoah, Pa., neturtėlių na
muose, bet kada ir kokiuose 
namuose nėra žinoma; spėja
ma kad jis buvo pavardę pakei
tęs. Jis buvo kilęs iš Panasu- 
pio km., Padovinio valsč., Ma- 

riampolės apskr.
Janulis, Kazys, kilęs iš Pli- 

kiškių kaimo, velionieš Juozo 
Janulio brolis. Jam priklauso

f  -------------———-—•—r
Juozo, kuris mirė Wyoming val
stybėje, palaikų dališ.

čerakavičius, Izidoris,
1920 m. gyvenęs Mahanoy City, 
Pa. Yra miręs, bet nežinia tik
ros datos ir laidojimo vietos.

Grabauskas, Pranas, kilęs iš 
Eržvilko miestelio, Tauragės 
apskr., ir' seniau gyvenęs Bea- 
ver ar Liever St., N r. 16, Bos
tone.

Skera,
Hammond 
Y., ir ten

Antanas', gyvenęs 
ar tai Harmon, N. 
miręs 1925 m. Pra

šomos žinios apie velionies pa
likimus.

Ona Prišmantaitė-Katkienė,

bilizuotas iš Massachusetts vals. 
ir neva dingęs karo lauke. Kas 
apie jį ką nors žino, prašoma 
pranešti.

Simanavičius, Kazys, gyve
nęs 4 Kaplan Avė., Jamaica, L. 
L, N. Y., mirė 1923 m. ii* paliko 
žmoną. Lietuvoje, žmona neži
no kokioje bendrovėje buvo jis 
apdraustas, žinios labai reika
lingos.

Abraitis, Petras, 1921 m. gy
venęs 300 Hamilton Avė., Du- 
quesne, Pa.

Klimavičiūtė, Ona, kilusi iš 
Gustaičių kaimo, Veiverių vals., 
ištekėjusi už Vinco Barkausko.

Kimusi 1877 m. Palatiškių kai- Gyvenamoji vieta nežinoma.
me, šidlavos vaiste., iš tėvų Jur
gio ir Onos, turinti broli Julių no,’s žinantieji
Prišmantą, gyv. Selersville ar

Ieškomieji arba apie juos ką 
i maloniai kvie

čiami atsiliepti šiuo adresu:
Minersvillą, Pa.Amerikon atvy- Consulate General of Lithuania
kusi 1906 m. drauge su sunum 
Povilu, gimusiu 1906 m.

Jonas Uogintas-Ognis, kilęs’ iš 
Pasvalio valsč., Amerikoje apie 
24 m. ir nuolat gyvenęs' 1051 
Schoomaker Avė., Manessen, 
Pa. iš amato siuvėjas. Paieško 
sesuo.

Kvedaras, Juozas, Amerikon1 
atvykęs 1910 m. ir gyvenęs 86; 
Chaldon St., Statford ar Hart-| 
ford, Conn, kilęs iš Žagarės v.'

Bajierčius, Juozas, nuo ša
kių. ' |

-Bartkus, Antanas, karan mo-|

15 Park Row, New York City.
K. .lurgėia e. Sekretorius p.
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giausia buvo atspausdinta 
knygų. Po spaudos užraudi- 
mo Vilnius per keturias de^ 
šimtis metų nustojo buvęs lie-
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Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

RITASI Į PAKALNĘ.
.................. ........- —■ n

Santykiai tarp sovietų Rusijos ir Kinu eina vis aš
tryn. Maskva pasijuto nepatenkinta Nankino atsakymu, 
todėl padarė dar griežtesni žinksnj: nutraukė diplomati
nius ir prekybinius ryšius su Kinais, atšaukdama iš Ki
nų visus savo oficialius įgaliotinius ir išvarydama iš Ru
sijos Kinų atstovus. Tuo tarpu Kinai, nors sutikdami su 
bolševikais derėtis, stato sovietams savo reikalavimus ir 
nerodo nė mažiausio noro grąžinti jiems geležinkelį. Sa
vo prakalboje Kuomintango partijos vadams Kinų tau
tinės vyriausybės prezidentas, gen. Čian-Kaišekas, pa
reiškė, kad Kinų Rytų geležinkelio užgrobimas tai tik 
pirmas laipsnis Kinų politikoje linkui Rusijos; po šio 
žinksnio seksią kiti.

Šitoki taip vienos, kaip ir antros pusės elgesiai ve
da stačiu keliu į ginkluotą susirėmimą. Karo pavojas 
darosi tuo didesnis, kad sovietų vadai, papratę blefuo
ti ir visą “buržuazišką pasaulį” gąsdinti, dabar daugiau 
rūpinasi savo “revoliuciniu prestyžu”, negu kuo kitu. 
Pagal bolševikiškų diktatorių komandą eina visoje So
vietų Sąjungoje smarki agitacija, ruošiami mitingai, 
skelbiamos (partijos aparato parašytos) protesto rezo
liucijos, žvanginama ginklais ir grumojama. Bolševikai 
šitomis priemonėmis nori parodyti pasauliui, kad jie nie
ko nebiją ir kad “proletariatas” juos karštai remiąs jų 
konflikte, su Kinų “imperialistais”.

Tokia smarkavimo taktika labai lengvai gali Mas
kvos diktatorius pastatyti į padėtį, iš kurios nebebus ki
tokios išeities, kaip karas. Dabartiniam kritingam mo
mente bolševikai turėtų ne blofuoti, ne organizuoti de
monstracijas prieš Kinus, ne užgaulioji jų vėliavą ir at
stovus, bet — ieškota kelio į susitaikymą. * .

Paskutinės telegramos iš Peipin’o (Pekino) sako, 
kad ir rusai ir kinai koncentruoja savo armijas prie Si- 
biro-Mandžurijos sienos.. Jei šitos žinios yra teisingos, 
tai už dienos, kitos galima laukti ir blogesnių prane-

■ m tai>.
Paristas i pakalnę akmuo yra sunku sustabdyti. Bet 

gal Maskva dar laiku susigriebs, atsimindama, kaip To
limųjų Rytų avantiūroje suklupo Rusijos carizmas.

Apžvalga
RINKIMAI HOLANDIJOJE

valstybinės katalikų partijos 
31, katalikų liaudies partijos 1, 
istoriškų krikščionių 11, prieš
revoliucinės partijos 13, dviejų 
kitų krikščioniškų grupių 2.•Vi
so 100 atstovų.

tuvių kultūros' centru. Tas 
reiškinys turi didžiausios rei
kšmės musų tautos gyvenime. 
Jeigu ne spaudos draudimas, 
ne rusų caro valdžios barba
rizmas, tai be abejo nieks ne
būtų galėjęs atimti lietu
viams Vilnių, kaip nieks neį
stengė atimti latviams Rygos, 
kuri 1864 metais buvo labiau 
vokiška, negu latviška.”

CUBA. — Generolas Geraldo 
Machado y Morales gegužės 20 
d. inauguruotas prezidentu ant
ram terminui šešiems metams. 
Pirmas terminas buvo 4 metai, 
bet 1928 m. konstitucijos papil
dymu prezidento terminas nu* 
statyta 6 metai. 1928 m. lapk
ričio mėn. įvyko rinkimai, kur 
Machado buvo nominuotas visų 
trijų stambiųjų partijų.

šio mėnesio 3 diena Holandi- 
joje įvyko rinkimai į parlamen
tą. Galutiniai rezultatai dar iki 
šiol nėra žinomi, nes Amerikos 
laikraščiai smulkesnių žinių apie 
rinkimus nepadavė, o atėjusiuo
se iš Europos laikraščiuose pra
nešta dar nepilnos žinios.•

Sulig tomis žiniomis, did
žiausio pasisekimo rinkimuose 
turėjo socialdemokratų partija, 
kuri gavo 667,000 balsų vietoje 
591,000 balsų, gautų 1925 m. 
Tai reiškia 76,000 balsų priau
gimą. Romos-katalikų partija 
surinko 580,000 balsų, padidin
dama savo balsų skaičių ajne 
60,000. Balsai padidėjo taip 
pat ir “istoriškai-krikščioniš- 
kos” partijos (280,000 vietoje 
217,000), laisvamanių demokra
tų (159,000 vietoje 139,000) ir 
antirevoliucinės partijos (322,- 
000 vietoje 316,000).

Daugiausia balsų prakišo li
beralų Laisvės Sąjunga, gavusi 
179,000 bal. vietoje 217,000. 
šiek-tiek nuostolių turėjo ir ko
munistai (surinkę 31,000 vie
toje 32,000), nuo kurių atskiloj 
opozicinė grupė, stačiusi savo 
atskirus kandidatus ir gavusi 
viso 27,000 balsų.

Kaip pasidalino mandatai 
naujame Holandijos parlamente,

SPAUDOS DRAUDIMAS ' 
IR VILNIUS

Prieš kiek laiko vienas fašis- 
tuojantis amerikiečių laikraš
tis, mėgindamas pateisinti p. 
J. šliupo pasakymą, kad Lietu
vai reikią spaudos cenzūros 

. “bizūno”, tvirtino, kad ir Rusi
jos caras, uždrausdamas lietu- 

' vių spaudą, ne sustabdė lietu
vių tautos progresą, bet vei
klaus pagreitino jį, nes kova 

i dėl spaudos atgavimo išauklėjo 
j Lietuvoje visą eilę pasišventu
sių darbuotojų rašytojų, knyg
nešių ir 1.1.

“Naujienoms” jau teko išsi
tarti apie šitą nevykusį “bizū
no” garbinimą. Bet ne pro ša
lį bus čia nurodyti ir ką sako 
apie lietuvių spaudos draudimo 
pasėkas Lietuvos kultūriniam 
progresui vilniškis žurnalas 
“Vilniaus šviesa”. Pastarasis 
pažymi tą svarbų faktą, kad per 
spaudos draudimo laikus Vilnius 
paliovė vaidinęs IJetuvos kultū
ros centro rolę, kurią jisai vai
dino prieš tai.

Kalbėdama apie spaudos at
gavimo sukaktuves, kurias vil
niečiai paminėjo, suruošdami 
spaudos’ parodą, “Vilniaus Švie
sa” sako:

žurnale įdėtos diagramos (pa
lyginamieji piešiniai) rodo, kad 
iki 1864 m. Vilniuje buvo at
spausdinta 49,8%, t. y. beveik 
pusė lietuvių spaudos leidinių. 
Po Vilniaus sekė Karaliaučius 
su 20,3% leidinių, paskui Tilžė 
su 10.% Likusioji dalis lietu
vių knygų buvo išleista kituose 
Vokietijos arba Rusijos mies
tuose, ir apie tam tikrą spau
dinių nuošimtį 'žinių, kur jie 
buvo išleisti, nėra.

Bet štai kokį'vaizdą matome 
spaudos draudimo laiku: Pirmą 
vietą lietuvių raštų leidime už
ima Mažoji Lietuva (Prusai) su 
69%. Po jos eina Amerika— 
18,2%. Didžiojoje Lietuvoje iš
leista per tą laiką tik 3,4% lie
tuvių rasių. Tikrojoje Vokie
tijoje — 3,6,%, Rusijoje — 
2,9% ir t.t.

Kai Lietuva, pagalios, 1904 
m. atgavo spaudą, tai buvo ban
doma atitaisyt tą sunkią kultū
rinę skriaudą, kurią jai padarė 
caro despotizmas. Vilniuje vėl 
pradėjo eiti lietuvių laikraščiai, 
ėmė kurtis knygų leidimo įstai
gos, knygų ' krautuvės', ėmė 
spiestis Vilniuje lietuvių inteli
gentija ir plėstis kultūros dar
bas. Bet nuo spaudos atgavi
mo iki Lietuvos nepriklausomy
bes ats teigimo praėjo tik apie 
penkiolika metų, ir per tų trum
pą laiką nebuvo galima suspė
ti sulenkėjusį ir surusėjusį Vil
nių vėl sulietuvinti! Ve dėl ko 
Vilnius nepasipriešino grobikiš
kai lenkų atakai, o Lietuvos 
valstybė dar buvo per silpna at
remti Želigovskio gaujas.

“Viln. šviesa” nurodo, kad 
spaudos draudimas visokiais 
budais trukdė Lietuvos liaudies 
švietimą, ir tie 40 politinės ver
govės metų paliko daug vergiš
kų žymių Lietuvos žmonėse.

“Jei mes nebūtumėm per
gyvenę spaudos draudimo lai
kotarpį”, tęsia. vilniškis žur
nalas, “tai be abejo nebūtu
mėm susilaukę perversmų, 
putčų, atentatų, teroro, kurie 
labai tramdo tautos pažangą. 
Jei artimoj ateity musų inte
ligentija nesugebės patikrin
ti tautai normalių gyvenimo 
sąlygų, tai mums gresia pa
vojus labai 'atsilikti nuo kitų 
kultūringų tautų, o atsiliki
mas ateity gali privesti ir 
prie nepriklausomybės prara
dimo, ypač gi turint galvoj 
musų tėvynės geografinę ir 
ekonominę padėtį”.
Tai, mat, ką reiškia Šliupo 

ir fašistų pagirtieji “botagai”.
Bet “Vilniaus šviesos” rašy

tojas klysta, įsivaizduodamas, 
kad tik inteligentija galinti su
grąžinti laisvę Lietuvai. Tai yra 
iliuzija, atklydusi Lietuvon iš 
prieškarinės Rusijos. Nors rusų 
“•kosmopolitinės” literatūros į- 
taką tasai rašytojas smerkia, 
bet jisai pats nepajėgia nuo jos 
pasiliuosuoti ir galvoja taip, 
kaip typingas rusas inteligen
tas devyniolikto šimtmečio pa
baigos arba dvidešimtojo šimt
mečio pradžios.

Tiesa, kad inteligentai Rusi
joje buvo pirmi kovotojai už 
savo krašto laisvę. Bet ta re
voliucinė inteligentijos rolė jau 
tapo suvaįdinta ir Europos ry
tuose, ne tik vakaruose. Inte
ligentai šiandie visur Europoje, 
kaipo politinė jėga, reikšmės 
turi nedaug. Ir jie greičiaus 
linksta prie fašizmo, negu prie 
demokratinių idėjų. Ištikimi 
demokratijos gynėjai dabar yra

ARGENTINA. —Mendoza 
miestas ir provincija nukentėjo 
nuo smarkių žemės drebėjimų. 
Pirmas įvyko gegužės 23 d. Po 
savaitės įvyko antras drebėji
mas, ir nuo gegužės 30 d. ligi 
birželio 5 d. atsitiko 15 smar
kių sukrėtimų, žemės judėji
mą lydėjo stambus nuostoliai 
turtu ir gyvybėmis. Gegužės 
30 d. išsiveržė Cerro Nevado 
ugniakalnis, išmesdamas daug 
lavos, ugnies ir durnų. Naujas 
vulkanas Ųuipaya išsiveržė prie 
čili sienos.

Gegužės 24 d. Kongresas ati
darė savo sesijas. Prezidentas 
Irigoyen vis turi sunkenybių su 
parlamentu. Jo oponentai ne
prileidžia sudaryti kvorumo.

šiaurės Amerikos muitų tari
fas sudaro Argentinai daug kar
tumo. Suv. Valstybės 1928 m. 
įvežė į Argentiną už $178,000,- 
000. Argentina gi įvežė į Suv. 
Valstijas tik už $99,500,000. 
Argentinos nusistatymas prieš 
Suv. Valst. tebėra įtemptas. 
Argentina atsisakė dalyvauti 
Washingtono konferencijoj per
eitą sausio mėn., taip pat Atsi
sakė prisidėti prie Kellogo pak
to. Tas Argentinos žinksnis 
kenkia Suv. Valst. prestižui Lo
tynų Amerikoj.

BOLIVIJA.,— Papildytas mi- 
nisterių kabinetas dviem nau
jais ministęriais. Kabinetas 
turi terminą ligi ateinančių me
tų rugpiučio mėnesio.

BRAZILIJA. —Gegužės gale 
įvyko Minas Geraes valstijoj de
monstracijos su tikslu parem
ti tos provincijos gubernato
riaus Antonio Carlos kandidatū
rą į prezidentus. Atstovai nuo 
valstiečių, biznierių ir profesio
nalų keturias dienas posėdžia
vo Bello Horizonte mieste. Da
bartinis prezidentas Washing- 
ton Luis remia $ao Paolo gu
bernatoriaus Julio Prestes kan
didatūrą.

Sįuvien. Valstijų pilietis Wil- 
liam T. Cox Brazilijos valdžios 
pakviestas organizuoti tautinį 
miškų ūkį. Brazilijos santykiai 
su Suv. Valst. geri ir Brazilija 
gana palanki muitų tarifui, kurs 
duoda privilegijų Brazilijos ka
vai.

ČILI.—Kongresas pradėjo se
sijas gegužės 22 d. Prezidentas 
Carlos Ibanez išsiuntinėjo atsi
šaukimą siūlydamas1 registruoti 
balsuotojus naujuose rinkimuo
se ir tą pasiūlymą išnešti į rin
kimų įstatymą. Su Peru respub
lika baigti nesusipratimai ačiū 
susitarimui. Peru ambasado
rius pareiškė, kad “Čili ir Peru 
niekuomet nebebus perskirtos.”

COLOMBIA. —Kongreso rin
kimuose gegužės 13 d. konserva
toriai gavo viršų ant liberalų. 
Generolas1 Alfredo Vazųuez, da
bar atstovas Francuzijai, grįžta 
kandidatuoti į prezidentus, ka
dangi dabartinio prezidento Mi- 
guel Abadia Mendez terminas 
baigiasi.

Penki banditai, perėję sieną 
iš Venecuelos įvarė terorą pla
čiai Colombijos provincijai. Vie
nas Columbia lakūnas kap. Ben- 
jamin Mendez gavo iš Suv. 
Valst. atsižymejimus už pada
rytą oro kelionę 4,600 mylių, 
nuo New Yorko ligi Colombijos.

Colombia yra antroji šalis 
pasauly kavos gamyboj. Jos iš

keikus dar nėra žinoma. Senojo 
parlamento sąstatas buvo toks: 
Socialdemokratų 24, komunistų 
1, laisvamanių demokratų 7, 
liberalų 9, ūkininkų partijos 1,

“Iš pagamintų spaudos pa
rodai diagramų aiškiai mato
me, kad ligi spaudos draudi
mo Vilnius buvo tas kultūri
nis centras, kuriame dau-

tik organizuoti darbininkai. Kur 
nėra stipraus organizuoto dar
bininkų judėjimo, tenai demo
kratija nepajėgią atsiginti nuo 
fašizmo arba bolševizmo atakų.

vežimo ligi 80% sudaro kava. 
Colombia yra gyventojų skai
čium trečia ir teritorijos didu
mu ketvirta salią' pietų Ameri
koj. Dabar pasekmingai vys

tosi petrolejaus gamyba, ir nuo 
1926 m. jau pasiekė 18,600,000 
bačkų išvežimo. Valstybės fi
nansai pastaruoju laiku pasida
rę pasyvus ir užsienio skolos 
nuo 192 m. ligi A928 m. pasie
kė $58,000,000.

PERU. —Prezidentas Agusto 
B. Leguia tikisi būti vėl išrink
tas, kada pasibaigs' jo dabarti
nis terminas, spalio mėn. 1929 
m. Jis nominuotas dviejų par
tijų Demokratinės Reformos 
partijos ir Konstitucionalistų 
partijos. Jis jau prezidentauja 
nuo 1919 m. patapdamas prezi
dentu perversmo keliu, ir, žino
ma, kongreso legalizuotas.

VENEZUELA. —Galop kon
gresas gegužės 30 d. vienbalsiai 
patvirtino konstituciniu prezi
dentu išrinktąjį laikinai pereito 
balandžio mėn. Juan Bautista 
Perez, pilnam terminui iš 7 me
tų, tai yra ligi 1936 m. Senasis 
diktatorius paskirtas vyriausiu 
kariuomenės vadu, už tai kad 
jis rėmė Perez kandidatūrą, ir 
jis pasiliks ginkluotas rėmėjas 
savo įpėdinio. Senasis' diktato
rius, generolas Gomez yra ant
rasis turtingų visoj Pietų Ame
rikoj. Tuos turtus susikrovė 
debidktatoriaudamas laike 20 
metų, naudodamas savo reika
lams valdžios dvarus, konces
ijas, susisiekimą ir kareivius 
darbui. Pirmas turtingiausias 
Pietų Amerikoj yra Simon Ba
tono, Bolivijos magnatas. Bet 
ir Venezuelos diktatoriaus dva
ruose ir fabrikuose jau dirba 
12,000 žmonių, gamindami, ka
vos, gumos, medvilnės ir kakao 
produktus. ---- Apšvieta, politine
mintis ir liberaline opinija per 
tuos 20 metų diktatūros visiš
kai nuslėgta. “Biznis”, kurs 
susikoncentravo diktatoriaus ir 
jo kompanijos rankose, tiesa, 
gerai pakilo, naudojant veik 
baudžiavos sistemą. Sukilimo, 
kurs nuverstų visą Gomezo sis
temą, artimoj ateity nelaukia
ma, tačiau jis neišvengiamas, 
jei naujas prezidentas laipsniš
kai nereformuos tos' padėties. 
Venezuela yra antroji pasauly 
aliejaus gamyboj. Dabar pra
deda vystytis vis naujos pra
monės šakos. Naujas preziden
tas balan’d. 19 d. kongresui pa
tiekė plati^ kelių ir finansų re
formos planą.

PIETŲ AFRIKA. — Didžio
sios Britanijos rinkimuose Pie
tų Afrikoj Darbo partija su
skilo į du aštriai priešingus1 lio- 
gei-ius. Parlamentas buvo pa
leistas balandžio 30 d. ir bal
savimai įvyko birželio 12 d.» Su
skilusi partija pastatė savo at
skirus kandidatus. Tik ačiū 
taktui generolo Smuts nesusi
pratimai kiek sušvelninti. Svar
biausiu dienos ir rinkimų politi
kos klausimu buvo santykiai 
tarpe baltųjų ir juodųjų gyven
tojų. Gen. Smuts pasiūlė su
šaukti tautinę konvenciją tiems 
klausimams sureguliuoti. Susi
pratimas ir taika galima tik 
bendru susitarimu, o tam reikią 
sutvarkyti baltųjų imigraciją, 
nes nereguliuojama imigracija 
visiškai išstumia vietinius iš jų 
gyvenamųjų vietų. Kitas reika
las buvo moterų balsavimo tei
sės ir praplėtimas federacijos 
įimant Rhodesia.

MAS
M ADE OOOD wfth

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Eftteientr 
JI? POUNDSBY OUR GOVERNMENT

Kodėl reikia gerti 
pieną?
______________ *

Pienas yra maistas ir gėrimas.

Pienas yra ne tik skanus gė
rimas, bet musų svarbiausias 
maistas.

Ne visokios rųšies maistas’ 
padaro kaulus, dantis, smege
nis ir muskulus. Pienas netu
ri sau lygaus maisto, kadangi 
jis pristato kiek nors visų rei
kalingų augimui ir sveikatai 
medžiagų, ir pristato energijos 
darbui, pasibovinimui ir šilu
mos. Pienas ypatingai svarbus' 
maistas jaunystėj.

Pienas yra svarbiausias mai-

teins”, kokius turi pienas. Gru
dai ir daržovės nepristato rei
kalingą dalį “protein”.

Pienas pristato ne tik geriau
sią bet pigiausią kūnui reika
lingą medžiagą. Kvorta pieno 
pristato tiek “protein”, kiek 
duotų septynios uncijos geros 
mėsos arba keturi dideli kiau
šiniai.

Pieno “prdtein” visiems yra 
reikalingas. Kasmet auganti, 
vaikai turi sverti daugiaus, jie 
reikalauja naujo kraujo, kaulų 
ir muskulų sulig savo metų.

Pienas yra vaikams reikalin
giausias maistas, bet netur bū
ti vienintelis maistas jiems per
gyvenus pirmus kūdikystės me
tus.

stas motinoms, kurios neša ar
ba peni kūdikius. Kaip ilgai 
vaikas auga, jam būtinai rei
kalinga duoti pieno. Paprastam 
vaikui pakanka pante ir pusė 
pieno į dieną. Nėščios moterys, 
kūdikiai sulaukę pirmų metų 
ir senesni kūdikiai reikalauja 
kvortą pieno į dieną.

Pieno produktai ypatingai 
\ svarbus maistas.
Pieno produktai, kaip tai nu

graibytas pienas, pasukos ir su
ris turi “protein”, bet neturi 
sviestinio riebumo ir kai ku
riuos pieno vitaminus.

Sviestas lengvai virinamas ir 
turi daugybę augimui reikalin
gų vitaminų. Vaikai, kurie ge
ria daug pieno ir valgo pakan
kamai žalių daržovių, gali ap
sieiti be sviesto, bet jeigu jiems 
duodama nugraibytas pienas, 
tai turi valgyti ir sviesto.

Vitaminai piene.
žmogaus kūnas reikalauja ne- 

kurių svarbią medžiagų, kurie 
vadinami “vitaminais”. Kuomet 
valgyje nesiranda visų arba 
nors kokių “vitaminų”, tuomet 
liga gali kūną užpulti. Bet pirm 
negu liga pilnai išsivysto, vai
kas sustoja augti normališkai 
ir taip susilpnėja, jog negali 
nuo ligos atsikratyti. ,

Pienas, Smetona ir sviestas 
turi vitaminą “A”. Kiaušinio 
trynys, kepenys, lapuotos dar
žovės ir “cod-liver” aliejus ir
gi turi tą vitaminą.

Kitas vitaminas pristato dan
tims ir kaulams reikalingos me
džiagos. Nors pieno riebumas 
turi kiek nors šio vitamino, bet 
neužtektinai, kad aprūpinti kū
dikio reikalavimą. /

Randame kitus vitaminus 
(B ir C) motinos piene ir švie
žiame karvės piene. Ypatingai 
apelsinai ir citrinai ir žalios 
daržovės turi šitą vitaminą.

Kiekvienas kūdikis, jeigu 
krūtimi nepenamas, turi kas
dien gauti apelsino arba to- 
matės sunkos, žiemą reikia kū
dikiams duoti “cod-liver” alie
jaus.

Musų maiste yra medžiaga 
vadinama “protein”, kuri rei
kalinga augimui. Pienas gali 
pristatyti tiek “protein”,. kiek 
kūnas reikalauja. Kūdikis gau
na jam visą reikalingą “pro
tein” piene, ir augęs žmogus 
turi gauti reikalingą dalį “pro
tein” kokioj nors pieno for
moj.

Ne visi “proteins” turi tą 
pačią vertę. Kiaušiniai, mėsa ir 
žuvis turi tuos pačius “pro-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

MISTERI N E 
THRDAT 
TABLETS

€Made by
Imbare Phanaacd Co., Saitu LauU, U. S. A.

Su pienu reikalinga vartoti 
kiįokis maistas. Kai kurie vi
taminai tampa susilpninami ar- 
bą išnaikinami verdant. Vaisių 
sunka kūdikystėj ir vėliaus, 
vaisiai ir daržovės, kaip tai sa- 

: lotos, salieros, morkos arba ko- 
' pustai turi būti duodami kūdi
kiams žali beveik kasdien. Mė
sa. žuvis ir kiaušiniai įvairina 
valgį ir priduoda daugiaus “pro
tein”, mineralų ir vitaminų.

Be maisto augimui, vaikai 
reikalauja ypatingo maisto en
ergijai, kas reiškia daugiaus 
duonos, grudų ir bulvių, ir kiek 
nors cukraus ir riebumų. Krak
moluotas maistas negali pasta
tyti inžiną tik' pristato garą. 
Reikia pirkti tik geriausio pie
no, nereikia taupyti periant 
pieną, ar tai šviežią pieną ar 
pieno pudrą.

šviežias pienas yra saugus 
tik tuomet, kai švarumas už
laikytas jo produkcijoj ir tran- 
sportacijoj. Turi - paeiti nuo 
sveikų gyvulių, tuoj atšaldytas,’ 

švariai užlaikytas, uždengtas ir 
atsargiai prižiūrėtas žmonių, 
kurie patys yra sveiki ir neser
ga. Miestuose ir miesteliuose 
yra daug geriaus vartoti pas- 
teurizuotą pieną, negu šviežią 
pieną, šviežias pienas yra at
sakomas tik tuomet, kuomet 
yra certifikuotas. Turi būti nu
pirktas iš geros pieninyčios.

(FLIS).

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

10 PIECE COSMET1C 
SĖT $1.97

This is a Famous Vlvani Sėt and ln- 
cludes face powder, $1.00; Uougo, 75c, 
Tissuo Cream $1.00, Depllatory |1.00, 
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet VVater $1.25, Pcrfunie $2.75, Bril- 
liantlno 75c, Skin Whitcner 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal price, $1.97 for ull 
ten pleces to introduce thia lino.

Vardas ..............................

Adresas ..............................
K

Boa Van 580-5th Avcnue, New York

Apsisaugokit Huo keblu
mų su rendauninkais

City of Chicago I>andlord.s As- 
sociation Incororated

Under Laws of the State of III.
Visas Antras Aukštas

4650-52 So. Ashland Avė.
Už mažą suma, mažesnę kaip 

centą dienoj, tiksliau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose—

Jus galit gauti ekspertų patu
rima ir apsauga,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumų,

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

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

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

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalem popie- 
rom notaro patarnavimas veltui.

Kur jus galit gauti paskola, ap
draudė, anglį pigiau.

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

b _  , ,i

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancej Nuo 
Ugnies. įrangų, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖSTATE: Tunu Kini 
hargenu visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

D 39 8<k Halsted 8t
TeL Rnosrrelt 8500
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: Kelias į Laisvą Mokyklą j
1 Rašo Juozas Pronskus r.
J ________ t________ _______ !!

(Tęsinys)

Jei Amerikoj pereitais mok
slo metais visokias mokyklas, 
kursus ir lekcijas lankė 26 mi
lijonai žmonių, tai yra tikrai 
džiuginantis ir pavydėtinas rei
škinys. Galime pasidžiaugti, 
kad ir musų lietuvių jaunuo
menė tame skaičiuje, turbut, 
sudaro gražųx būrelį. Bet tai 
yra tik jaunuomenė. Aukščiau 
a p rašytuose dviejų mokyklų 
pavyzdžiose matėme, kaip nau
ja gadynė pradeda švisti ir su
augusiems. Bet tai dar du pa
vyzdžiai. Tokių ar labai pana
šių mokyklų ir institutų Ame
rika jau turi dešimtimis ir, 
kaip matyt, greit pristeigs 
šimtais. Dar verta butų kitą 
kartą papasakoti apie Chicagos 
Lincoln Centrum ir American 
U'ague for Industrial Demo- 
cracy įvairias darbininkams 
šviesti įstaigas ir paskaitas.

Tad kiekvieną paims klausi
mus: o kaip su mano artimes- 
niaisiais, su lietuviais? Mes gi 
visoj Amerikoj neturime sau 
jokios švietimosi įstaigos... Ar 
taip pasiryžome išgaišti, nepa
žinę net tos žemės, ant kurios

WAREHOUSE 
IŠPARDAVIMAS

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

MAJESTIC 8 tubu, Dynamic, 
gražus kabinetas, už

S95.00
FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei
kia, tik įdėk i saketa. Vertas 

$200.00 už

S49.00
FADA A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už

$49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas, už

$49.00
R. C. RADIOLA, nereikia nieko 
daugiau pirkt, 104 Dynamic 

Speeker, 12 tūbų už

$79.00
BRUNSVVICK A. C. Gražus Ra- 

dio už
S79.00

AT W ATE R KENT Mod. 30. Gra
žus kabinetas su viskuo už

$39.00
VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina 

$335.00 ųž
$79.00

GROJIKUS PIANAS Gulbransen 
vertas $600.00 už 
$125.00

KIMBALL PIANAS vertas $700.00 
už

$165.00'
SMITH Naujas Groiiklis vertas 

$650.00 už 
$195.00

GALIMA PIRKTI IR ANT 
lengvu išmokėjimu

STORAGE AND 
FACTORY SALES

3343 So. Halsted St.
Storame atdara tiktai po pietų 

iki 9 vai. vakaro.
Seredomis ir Pėtnyčioinis 

iki 6 vai. vakaro.

, tik vieną kartą lemta gyventi? 
I Mums ir daugiau kas rupi. O 
kaip su Lietuva? Ar ten kas 
nors panašaus vyksta? Tai ir 
yra viso šio darbo tikslas. Lie
tuvoj mes kiek žinome, kad še
šioliktame ir iki pusės septy
niolikto šimtmečio kairieji re
formatai buvo įsteigę ir puikiai 
klestėjo tais laikais vadinamos 
laisvos mokyklos Vilniuj, Kė
dainiuose, Biržuose ir gal dar 
kur. Bet liberalizmo globėjui 
Mykolui Radvilui mirus, lenkų

I karaliaus Jono Kazimiero už- 
(leistos jėzuitų gaujos tas mo- 
! kyklas suardė ir visą literatūrą 
sudegino, taip kad ir istorinės 
medžiagos nebeturime.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę toks liberališko švieti
mosi judėjimas buvo labai gra
žiai pasireiškęs iš pat pradžių. 
Mariampolės (Reale Gimnazija, 
Kėdainių Mokytojų Seminarija 
ir visa eilė Liaudies Universite
tų bei Kultūros Katelių veik
liai pradėjo nešti tiesą ir švie
są į kaimo bakūžes ir miesto 
darbininko lūšną. Deja, dabar 
visai tai išbudeliota. Dar gyva
vo Šančių Dr. Vinco Kudirkos 
vardo Liaudies Universitetas ir
Šiauliuose Povilo Višinsko var
do Liaudies Universitetas. Apie 

: ! pirmąjį nieko nebegirdėti. Apie 
antrąjį ką tik skaitėme Lietu
vos laikraščiuose, kad Šiaulių 
Povilo Višinsko Liaudies Uni
versitetui kursus laikyti už
drausta.

Apie valdiškąją mokyklą Uo
tu voj e gana šių Dr. J. Šliupo 
žodžių: “Popiežius stiprina sa
vo pozicijas Lenkijoj, Lietuvoj 
ir kitur konkordatais, kurių 
dugne švytruoja mokykla ku
nigijos globoje kaipo svarbiau- 

i šia išlyga... Nuo mokyklos su- 
| klerikalinimo laukiamas yra 
katalikybės sustiprėjimas, at- 

| Į Žagareivybės įsigalėjimas, ir 
Į mokslų ypačiai gamtos mokslų, 
Į pažabojimas. Ar pasaulis grįš į 
j viduramžius, tai ne juokais kį- 
i la klausimas.“

Lietuvoje žmogaus teisės ir 
asmens laisvė abelnai šiandien 

1 merdėja, tad ne praktiška butų 
laukti pavyzdžio ir paskatinimo 

I šiandien iš Lietuvos. Už tad 
Į juo sunkesnė atsakomybėj šian
dien krinta Amerikos lietu
viams. Čia šviestis, lavintis ir 
auklėtis kokioj tik nori dvasioj 
ne tik nevaržoma, bet visais 
budais dar skatinama. Tad ame 
rikiečių pareiga yra šiandien

■ nešti Lietuvai šviesos, tiesos ir 
laisvės kontrabandą, kaip kad 

' pirmais nepriklausomybės me
tais nešė dolerių kontrabandą 
ir kaip kovoje už spaudą knyg
nešiai nešė lietuviškų raštų
kontrabandą.

Bet norint kitam duoti, rei
kia pačiam turėti. Norint ki
tuose sukelti tiesos ilgesį, rei
kia pačiam būti jos išilgus. 
Amerika turėtų būti lietuviams 
ir Lietuvai aruodu, ne tos ka
pitalistinės sistemos pavyzdžių
semtis ir ne Blue Law fanatiz
mo mokintis, bet naujųjų, jau
nų liberališkų idėjų pasiieškoti, 
kurių čionai gali užtekti visai 
musų neskaitlingai tautai, ir 
dar labai daug likti.*

Man rodosi, kad šis liūdnas 
musų tautos istorijos prietemis 
akylai žiuri į Amerikos lietu
vius. Tad pamąstykime.

(Galas)

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

Itching Skiit
4>uicfcly Relieved
Don’t suffer with Dandruff, Pimplea, 
Blemishea and other annoying skin irri- 
tations. Žemo antieeptic liquid is the sale 
aure way to relief. Itching often diaappeara 
overuight. Spleodid for Sunburn and Poiaotk 
Ky. Ali druggista 35c, 60c, $1.00.

žemo
i FOR SKIN IHRITATIONf

ja ąmputuoti rankas, kojas. Su
žeistieji suskirstyti pagal žaiz
dų rūšių: Nugarkaulio peršovi- 
mai, pilvo peršovimai, galvos 
pašovimai, kitur gazu apdegin
ti, nosimis, ausimis, keliais, 
plaučiais sušaudytais, kitur vėl 
sudraskytomis nugaromis, link
menimis, inkstais, rietais, nu
traukytomis kojopiis, pečiais. 
Vidurių žaizdos pilnos žemių ir 
šovinių trupinių, niekas negali 
suskaityti, kokių tik sudrasky
mo žaizdų esama. Ir tai, anot 
autoriaus, tik vienoje ligoninė
je. O kiek šimtų tūkstančių to
kių ligonių darbuojasi Vokieti
joj, Prancūzijoj, Rusijoj, Belgi
joj, Anglijoj, Austrijoj ir t.t.

Bet gal visų baisiausia kančia 
tų, kurie dar 1918 m. turi eiti 
mirti, matydami, kad neužilgo, 
neužilgo bus taika, ir likusieji 
gyvi galės dar saulę matyti, oru 
kvėpuoti, jausti, gal dar namie 
gyvus mylimuosius rasti.

“Vasara, 1918 m.— Niekuo
met gyvenimas savo vargingoj 
išvaizdoj nerodesi toks bran
gus, kaip dabar. Musų užfron
tes buveinėj ant pievelės pra- 
žido aguonos, tamsiuose musų 
rūsiuose jaučiasi vasaros vaka
ro šiluma, tamsus medžių sam- 
brekšmis, aukštai žvaigždes, 
upelio čiurlenimas, sapnai ir il
gas miegas,—o, gyvenime, gyve
nime...

1918 m. vasara. — Niekados 
gyvenimas apkasuose nebuvo 
kartesnis ir baisesnis, kaip ug
nies valandą, kuomet išblyškę 
veidai guli purve ir rankos su
gniaužtos ligi paskutinės. Ne, 
ne, Dar ne... Paskutinį aki
mirksni...“

Tos knygos negalima referuo
ti nei atpasakoti, lygiai kaip ne
galima, nebuvus kare, jo bai
sybes ir siaubo suprasti. Ją rei
kia skaityti, ir su autorių kar
tu pergyventi visas jo ir tų 
milijonų kareivių perkentėtas 
kančias, čia, kaip ant delno, 
pasidaro aišku, kas yra karo 
kaltininkai ir koki baisus nusi
kaltėliai yra tie, kurie savo šta
bais, diplomatija ir politikavi
mu žmonijai užtraukia tą dras
kantį pragarą...-- .------- v
Du pasaulinės reikš

mės spaudiniai
II

GUTHONES (THE GOTHS, 
GUDONAI, GOTAI), Lietuvių 
Tautos Giminaičiai. Traktatas 
apie Gudonų etnologiją, istoriją, 
Gudonų viešpatavimą Italijoje 
ir Spanijoje, Numizmatiką, kal
bą, pavardes etc. Parašė Dr. 
Aleksandras M. Račkus. 1929 m. 
Visas tekstas lietuvių ir anglų 
kalba.

Dr. A. M. Račkus yra kelių 
Amerikos numizmatinių drau
gijų narys ir buvęs prezidentas 
ir autorius kelių tos srities kny
gų. Tačiau šią knygą tenka iš
skirti iš visų kitų jo veikalų, 
kaip turinčią tikrai rinktos ver
tės lietuvių kalbos ir kilmės 
studijavimo srityje.

Tos knygos vertė yra tame, 
kad joje ne iš kurių mythologi- 
nių šaltinių daromi išvadžioji
mai, kaip darydavo net pats 
Basanavičius ir šliupas, bet pa
siremiant istorijos turimais šal
tiniais ir numizmatikos iššifra
vimais. Bibliografinių versmių 
apie Gudonus autorius yra su
naudojęs savo knygai geras ke
lias dešimtis, pradedant seno
vės autoriais k. a. Pilnius, Ta
citus, Dusburgas, Volfgangas, 
Hartknochas, Agathias, ir bai
giant Lathamu, Windish-Gratz 
ir kt.

Nors ir ši knyga rodo per 
drąsių autoriaus gestų verčiant 
į lietuvišką ir lietuvinant Gu
donų (Gotų) kalbos žodyną, su
darytą iš įvairių numizmatinių 
radinių ,taip pat niekuo nepa
matuotą sulietuvinimą daugelio 
gotiškų pavardžių, tačiau pati 
Gudonų, Gotų ar Gudų istorija 
yra labai nuosekliai surašyta, ir 
skaitytojas randa joje nuosek
lią sątrauką apie tos tautos 
praeitį iš daugelio šaltinių.

Gaila trumpoje apžvalgoje nė
ra galima patiekti platesir'^su

Du pasaulinės reikš
mės spaudiniai

I
IM VVESTEN NICHTS NEUES.
(Vakaruose Nieko Nauja). Pa
rašyta Erich Maria Remarųue, 
Berlyne, 1929 m. 250,000 ek- 
zempliorių išleista. Knyga yra 
išversta j anglų kalbą (Ali 
Quiet on the W*estern Froht) 
ir Kaune p. Kalnėno verčiama į 
lietuvių kalbą.

Kas verčia minėti knygą, ku
ri dar tik pradėta versti į lie
tuvių kalbą? Tai yra tas fak
tas, kad šių eilučių rašytojui ir 
kiekvienam, kas tą knygą jau 
skaitė, norėtųsi, kad kiekvienas 
ir lietuvis kuogreičiausia pa
matytų tikrą tiesą apie karus, 
kas buvo tas vadinamasis “Di
dysis Pasaulio Karas“.

Anot paties autoriaus, mes ir 
labai dažnai girdėjome: paruo
šiamoji ugnis, atkertamoji ug
nis, bombardavimas, ataka, mi
nios, gasas, tankai, kulkosvai
džiai, rankines granatos, —tai 
žodžiai, žodžiai, tačiau jie ap- 
imą viso pasaulio siaubą...

Tai yra. jauno kareivio per
gyvenimai, kurs stebuklu per 
ketverius metus išliko gyvas va
karų fronte, ir tačiau pačiame 
1918 m. gale žuvo, žuvo ra
miai, tyliai, nes per tuos karo 
metus nuolat giltinei į akis žiū
rėdamas pats jautė, kad gyve
nimas tai ar taip yra pražudy
tas ir grįžus iš to pragaro ne
bėra galimybės gyventi tuo gy
venimu, kurs karo tapo išplėš
tas.

Toje knygoje su nepaprastu 
talentu atvaizduota, ką pergy
vena tik vienas vienintelis žmo
gus karo lauke. Vieno žmogaus 
kančia ir troškimas gyventi, ro
dos, turėtų sujudinti visą že
mę, bet juk tokių žmonių buvo 1 
visuose frontuose milijonai, ir 
milijonai tapo stačiai iškepti, 
suspirginti, sudraskyti, — to 
siaubo pakaktų pasauliui pra
virkdyti.

Kiek apmatyti ir kur neap- 
matyti, plačiausia juosta žeme 
dreba ir trykšta j padanges pur
vo ir geležies fontanai, oras 
kaukia kurtinančiais perkūnais 
ir kaukimu šaunamų, lekiančių 
ir sprogstarfeių milžiniškų ir 
mažiausių, vis mirtį ir prapulti 
nešančių šovinių, minos rauna iš 
sykio ištisus hektarus žemės ir 
visas kuopas žmonių ištaško 
kresnomis. Deganti namai, lyg 
žibintuvai, naktimis raudonai 
šviečia kelią dar toli už fronto. 
Žmonės bėga iš pragaro nasrų, 
savo paleistus grobus į glebi su
siėmę, nuvožtomis galvomis, 
smagenims žėruojant, kiti pa
mišę, sustingusiomis akimis.

Už fronto jodinėja raiti lau
kinės policijos būriai ir gaudo, 
kas dar gyvas pabėgo, tuos šau
do karo lauko teismuose. Ir taip 
per ketverius metus veža pulkų 
pulkus naujų žmonių, ir grąžina 
pagydytuosius, tol, kol tik ne- 
suspirgina. Dideliu stebuklu 
kelintasis beišliko per tuos ket
verius metus, keli iš tukstan>- 
čių...

Granatos, dujų troškinimas 
ir tankų flotilijos— sutrupyti, 
sudraskyti mirtis. Cholera, 
gripas, tyfas - smauglys, suke- 
pimas, mirtis...

Apkasai, ligoninė, masinis ka
pas—kito išėjimo nėra, žemė, 
viena vienintelė žemė, į kurią 
lyg kūdikiai į motiną su ranko
mis, galva rausiasi ir kasasi 
žmonės nuo mirties kvėpavimo 
pasislėpti. Bet ir žemę rausia 
iš pamatų fugasai; giliausias 
duobes nematomai pripildo 
plaučius deginanti gasai; išilgai 
apkasų traukia spiaudydami ne
išvengiamą mirtį plieno milži
nai tankai; pažemiui skrenda 
milijonai mažučių zvembiančių 
kulkų; duobėse pjauna aštrios 
kaip britvos šrapnelių ir grana
tų blizės, o iš padangių kiek
vieną pastebėtą dar gyvą, lyg 
zuikius, medžioja orlaiviai... 
Žmonių lovanų pridrabstytos 
net medžių viršūnės... Nėra vie
tos ni'ekur. Visur mirtis—bai
si, neišvengiama.

Ligoninės užfrontėmis nespė

minėj i mo, kaip autorius išvysto 
visų tų trijų senai išnykusių 
lietuviams arti giminingų gi
minių Aušrogudų (Ostgotų, 
Ostrogotų, Rytgudų), Baltgudų 
(Baltų, Visigotų, Westgotų, 
Vakarinių Gu^ų) ir Girulių 
(Herulių, Gerulių, anot auto
riaus, Gipėdų, Rugcnų, Brenzų, 
Varnėnų ir t.t.) žygius, užkar 
riavimus ir sunykimus.“ Vienu 
žodžiu, Gudonų istorijoj auto
rius kuo mažiausia darydamas 
savo išvadžiojimus išdėsto, kaip 
paeiliui tos giminės užkariavo 
Romos imperiją, Ispaniją, jų 
žygius po Bizantiją, Balkanus ir 
Vidurinę Europą, ir kaip nuo
sekliai visose tose, šalyse pasili- 
ko_dar šiandien mus pačius ste
binanti lietuviški vietų pavadi
nimai ir grynai lietuviškos pa
vardės.

Šita knyga ir kitų tautų mo
kslininkai yra suinteresuoti, kas 
matyt iš daugybės prenumera
torių. Juo labiau lietuviai tu
rėtų tą knygą turėti ir savo 
vaikams ją nupirkti.

Kas Dedasi Lietuvoj
Netikslus sodo 

naudojimas
Mariampolė. — Kuo ne kuo 

bet sodu—tai Mariampolė gali 
pasididžiuoti. Tokį puikų sodą 
retai kur Lietuvoje rasi. Net 
Kaunas savo sodu su Mariam- 
pole negali susilyginti. Ma- 
riampolčs sodas, tai, galima sa
kyti, viso miestelio gyventojų 
plaučiai, kur kiekvienas pilietis, 
kiek tik nuo kasdieninių parei
gų tebeatspėdamas, skubina į 
minėtą sodą tyru sodo medžių 
oru pakvėpuoti, atsigaivinti...

Bet kur buvę kur nebuvę, at

lektriniu keliu mes galėjome
ten būti jau kelias valandas!”

/ šiaure--Rytus--V akarus--—-
Elektrikinis Kelias yra Liuosas Kelias!

Kely pora valandų ar daugiau ... vis dar mylių mylios nuo 
kelionės tikslo ... bevilčiai įklimpę trafike—tai pasitaikė 
jum!
Kitų kartų *vykit šiuo greitesniu keliu. Švarus, patogus 
traukiniai nuskrieja jus kur norit. 70 mylių valandoj grei
tumas nuvažiuojant ir grįžtant. Atvykstat anksti—visa 
diena prieš jus. Grįžtat kad,a noriU-tikrai pasilsėję šven
tadieni !

Tvarkraščiams, fėrams ir kitokioms informacijoms gauti 
dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPH 8200

sirado tam tikri piliečiai, kurie 
sumanė miesto sodą biznio rei
kalams panaudoti. Surengia 
kokią neva pramogą, pasamdo 
muziką, apstato vartus ir tvo
ras sargyba ir nuo įeinamų į so
dą renka centelius... Kad tokios 
su centų rinkimo pramogos būt 
bent šiokiadieniais, kai piliečiai 
neturi laiko-j sodą vaikščioti,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL. 

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE
& MILWAUKEE RAILROAD & SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD
(The Sunset Lines)

Naudokis musų Outing and Recreation Bureau 72 West Adams 
St.*, Randolph 8200. Dykai informacijos išvažiavimams, tripams, 
piknikams, ir auklėjimo kelionėms po visų Chicago Metropolijos ploti

Į Rytus I šiaurę I Vakarus

-<JSSbV**■ ’1'UA'L^OAD'^BI

tai bul tuščia jų. Bet dabar, 
kai minėtos pramogos rengia
mos šventadieniais, tai visi sa
ko, kad netikslus toks sodo nau
dojimas. Reikėtų miesto šei
mininkams susiprasti‘ir nelauk
ti, kol kas už minėtus darbus 
ims peikti ir net protestuoti.

—Sodo mėgėjas.
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NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS "VIENYBĖS” KNYGYNE

Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Naujienos, Chicago, m.

Cicero
Vlado Lukštos laidotuvės.

Dar tris žmonės mirė!

Roseland
Golden Star j Hammondą

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

TUBBY

Phone Lafayette 6195

Aug. 10
Aug. 81

“POLONIA”
“ESTONIA”

.. Sept. 7
Sept. 17

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ............................. ............
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistine trečia klase j ten ir atgal tik 
Cabin .................. :.................................

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentą 
arba

“ESTONIA”
“LITUĄNIA

$50.00 
$175.00

$50.00 
$245.00
$80.00 

$175.00 
$325.00

jei ne 
gyvenimu ir ma

gėm išauklėjimu.
— Koresp.

$510.00
325.00

Ilammond, Ind., 
Sportsmen jauk- 
prasidės apie 3 
Golden Star iš-

nuo kliiibrumio 1:30 po

Golden Star Kliubo rengia
mas piknikas (Outing) dėl

i spinačų dar ko kita užsikąsti, ir nepatenkinti, 
Kai ptik kuris poliemonas pa
siekęs 185 svarus vėl pradės 
storėti, tuoj vėl bus sodinamas 
ant cibulių.

NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

musų prabočių

ŠIOS KNYGOS SYKIU

Siųskit užsakymus tuojaus

t

NMIJIEINIOS

VOOOVO

Kas 
ta?

pėdsa- 
tevynč.

Kaina 60c.

Kaip keitėsi

Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas. 
Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

‘BiIAU>l SOąjBAS SOĮOpip UJA ĮBJ, 
vaikai, nors nemokedalni

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA.

Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? 
pažvalga i spaudą?
lošė spauda Įvairiose šalyse?
pakelti ? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

SUDARO PUSĖTINAI TUR- 
PERKANT VISAS ANT SYK 
........................................... $6.25

dėl
Belgų Ruginės Duonos

Mėgėjai tikros senų laikų Belgų ruginės 
duonos-—keptos Belgijos ūkininkų proce
su, su selyklu ir apyniais, yra entuzias
tiški

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.*
yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau- 
Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 

užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybė kitu
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietiniu kaimynų — 
airišių praeit}.

žydai ir kiti ? 
Kokiam tikslui buvo budavojamas 

Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip 
Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta? Kas 

Visi tie
klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygpje.

žmonių
Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokią rolę 

Kiek spauda prisidėjo kultūrai

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25
Šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo

VISOS ____
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLI.
PARSIDUODA UŽ ........................

Kas ir kada pabūdavo jo garsiąją 
Babilionijos 
jie pasižy- 
atsitiko su 
ir daugelis

•oro»mqnd oioauiping 
skaityti.

No. 8 DVI KELIONI I
Delko šiaurėje yra dideli 
jūrėse? Kokie paukščiai, 
rėje? Kiek tenai žemės,
klausimai i kuriuos Šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kuriu 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75
Kokiai žmonių giminei priklauso lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, 
Kynų Sieną ? 
Bokštas ?
mejo ?*
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? 
kitų

TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai 
gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau- 
kiek vandenų ? Tai yra žingeidus

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00

Čia telpa' Vilniaus istofcįja, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ąią3 BijnjĮ 
sis ir musų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lenkai apskundė Mun- 
deleina popiežiui

pasiuntė protestą popiežiui prieš 
arkivyskupą, Mundelein dėl jo 
kenksmingos politikos. Kalbė
tojai kaltino arkivyskupą dėl jo 
nesenai išleisto parėdymo, ku
riuo Mtlndeleinas uždraudė var
toti ir mokinti lenkų kalbos 
bažnytinėse ir parapinėse mo
kyklose.

Protestantų tarpe dalyvavo 
net pats Lenkų Rymo katalikų 
bažnyčios Amerikoj unijos ge- 
neral-sekretorius Godzich ir 
daug kitų tautinių organizacijų 
veikėjų.

Musų lietuviai katalikai taip 
pat priklauso nuo to Mundelei- 
no, ir lietuviai kunigai jau be
ne visas bažnyčias ir parapijų 
turtą yra Mundeleinui perĮeidę. 
šis įspėjimas turėtų ir lietu
vius katalikus perspėti, kad ap
sižiūrėtų, kur juos kunigai ir 
Mundeleinas veda.

Saugokitės refrigera- 
torių

Vakar rasti mirę lovose Rich- 
mond Motei, 6230 Dorchester 
avė. Mr. J. Painter, jo žmona 
ir vaikas, ir pelė, kuri naktį 
buvo atėjusi jėškoti maisto, ra
sta negyva palei stalą. Susek
ta, kad visi mirė nuo elektriško 
refrigeratoriaus (šaldytuvo).

Chicagos miesto valdžia grie
bėsi skubių priemonių gelbėti I iįečiai verkia, 
gyventojus nuo tolimesnio nuo- teikis su pagelbininkais triūsia, 
dijimo. Uždrausta bevartoti ’ vain|kus neša, stato į dvi il- 
nuodingąji methyl chloridą vi-1 giailsias ei]es. viso 33 Vaini- 

__  Nešėjai pasipuošę rgudo
nomis rožėmis. Tai ženklas) 
Raudonos Rožės Kliubo. Geliu 
ir karsto nešėjai buvo to ,Kliu-* 
bo nariai. Kitos draugijos, 
kaip Šv. Antano, V. Z. P. Kliu
bo ir SI. A. 301 kuopos dalyva
vo palydovais. Nekuriu tuomi

suose miesto namų saldytuvuo-! 
se, kurių yra apie 750,000 ir 
kurie apima apie 500,000 šei
mynų. Nuo šiol bus visuose 
refrigeratoriuose methyl chlo
ridas pakeistas sulphur dioxidu. 
Pasirodo, kad pramonininkai 
buvo įdėję į methyl schlorido 
pramonę daugiau kaip $60.000,- 
000. Baisioji to geso pusė yra 
ta, kad jo aukos i^ei juste ne
junta, kaip nuodai juos užmu-i 
ša.

“Reducins” Chicagos 
policmanus

Chicagos policijos komisio- 
nierius VVilliam Russel turi bė
dos su savo “kopais”, kurie be- 
policininkaudami pradeda greit 
nutukti. Dabar Russel įsakymu 
daktarai eina per kiekvieną po- 
licmoną ir juos, kaip meitėlius j 
pasveria. Kurs tik sveria dau
giau 185 svarų, tuoj toks bus 
padėtas ant spinačų maisto tol, 
kol palengvės iki 185 svarų. 
Įsakymas, kad per savaitę kiek
vienas “kopas” numestų po du 
svaru lašinių. Kurs numes po 
daugiau, tam bus leista prie

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Naujų Radio
Philco Radios .......... <.........

iki ..................................
Fada Radios .......................

iki ............ ......................
Majestic Radios .................

iki ................................ ........
Radiolos 62 už ...................

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo 

dabar pirksite už .......
Patarnavimas po kontraktu, ga

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

visiems be jokio nuošimčio. 
Pirkite dabar sau puikiausia Ra
dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

Aldermanas Adam
kovski mirė

Lenkas, demokratu alderma- 
nas 38 vardo, Max Adamkovski 
mirė vakar St. Mary ligoninėj 
nuo apendicito operacijos. Jis 
buvo kilęs iš Poznanės ir pra
džioj buvo Chicagoj barberis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Liūdna valanda irraėjo, bet il
gai ji pasiliks atmintyje visų 
tų, kas tą valandą pergyveno, o 
namiškiams amžinai paliks gi
liai sužeistos širdis Tai yra 
Vlado Lukštus šeimynos nelai
mė . Skaitytojai nelaimės pra
džią jau žino, tai ir nebeminė
siu. Tik apie laidotuves.

Liepos 16 diena išaušo skai
sti saulėta. Minios važiuotų ir 

prie 15 St. ir 
a a. Vladas 

s į am- 
Visi bėga, 

su- 
Vi
lio
nes

pėsčių renkasi
49 Avė., iš kur. .. —

1 Lukštą turi būt išlydėtas į 
žino atsilsio vietą 
skuba, sakyti paskutinį 
diev savo gerajam Vladui, 
sų akys ašarotos. Ne vien 
tuvių bet ir svetimtaučių, 
velionis buvo su visais malonus 
ir draugiškas.

Kaip 8:30 prasideda didžiau
sias sujudimas. Moteris Stasė 
apalpo. Giminės ir visi paša- 

Graborius Eu-

Naktinis ir Dieninis Išvažiavimas
Rengia

Dr-gija Atgimties Lietuviu Vyrų ir Moterų 
Subatoj, Liepos-July 20 d., 

Pradžia 8 vai. vakare,

prie Tautišku Kapinių, Leafy Grove, 
Kviečia visus senus ir jaunus narius ir svečius, bus puiki 
muzikė p. Venkaus, grajis su 6 instrumentais, čia bus 
priimami ir nkuji nariai į draugiją veltui Bus daug ir 
kitų pamarginimų, skanus gėrimai, užkandžiai. Kurie 
norite važiuoti f rokais malonėkite susirinkti prie 3500 So. 
Union Avė., kampas 35-tos gatvės, trokas išeis 7 valandą 
vakare, nepamirškite atvykti laiku.

Kviečia visus Komitetas
Dr-gijos Atgimties Lietuvių Vyrų ir Moterų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

1739 So. Halsted St
Chicago, III

BOV. LONJG \MILL 
IT TAKE. HE "1O VJM-K 
ToTUOTLE CI2EE.K7*

bet ginčytis 
nereikia, nes juk visi visvien 
negalėjo sutilpti į nešėjus.

Pagaliau išneštas didelis, gra
žus karstas. Procesija traukia 
link šv. Antano bažnyčios; ve
dant 3 kunigams. Paskui kar
stą liūdnai eina šeima, giminės 
ir ilgiausia eilė palydovų. Baž
nyčioj pamaldos. Pamokslą 
pasakė kleb. Vaičiūnas. Rami
no Vlado žmoną ir našlaičius, 
laikytis pavyzdingai ir velionio 
atminties neužmiršti.

Lauke nuimta fotografija, 
kur dalyvavo didelė tūkstanti
ne minia. Po to procesija pa
sileido kapinių link. Pakelėj 
minią saugojo mptociklistai po- 

: lieininkai. Visi sako, kad tai 
pirmos tokios tvarkingos ir 

! skaitlingos laidotuvės. Darbo 
| dieną susirinkti apie 250 auto- 
1 mobilių, tai nėra juokai. Tai 
visiems geras pavyzdys, kaip 
reikia ant svieto gyventi, kad 
ir atsiskyrus draugų nenustoti.

Vladas buvo visų gerbiamas, 
padorus ir švarus žmogus. Jo 
atsiskyrimas paliko didelę 
žaizdą tūkstančiuose lietuvių, 
jo draugų ir pažįstamų. Aš iš 
savo pusės linkiu nuliudusiai 
poniai Lukštienei ir jos ma
žiems sūneliams valios stipry
bės ir ištvermės ir nepasiduoti 
likimui. Kuo galima kitu ge
riau pasitarnauti mylimo bran
gaus žmogaus atminčiai 
pavyzdingu 
Žiūkų

Ateinantį nedėldienį liepos 21 
d. Golden Star Kliubo komanda 
lošia baseball 
su I lammond 
tu. Lošimas 
vai. po 
važiuos 
pi et.

Kaip visada taip tikima kad 
ir hedėlioje daug važiuos su 
Stariečiais sykiu. Tad reikia 
laukti nedėlioję daug svečių. 
Prašoma nesivėluoti atvažiuoti 
pas kliubrumį, Strumilos Hali. 

sportininkų įvyks rugpiučio — 
Augus 18 d. Glenwood miškuo
se. Tad tikimasi turėti didelį 
šurum burum tą dieną. Kad 
tik pasitaikytų gera diena ir 
gražus oras.

Sakoma, rengiamo pikniko 
tikslas esąs pabaliavoti jau-

WENNERSTENS
Turtingu Selyklo Ekstraktu

— nuo 1896

Kadangi garsus patentuotas išdirbimo 
metodas duoda jum tikrą skonį šviežio se
lyklo, tai savo naudai reikalaukit Wen- 
nersten’s turtingo selyklo ekstraktoi Par
duoda gerieji groseriai kuone visur

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Ląivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
*

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 
Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką, nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

A Fair Judge of Speed
HEY, MlSTER, 
IT VJUA. TAKE Stk)

ASOUT AK)
AK)'A HALE

niems sykiu su senaisiais. Gol
den Star turi gerą skaičių ga
bių boosterių, tad vienas toks 
piknikas turės tikrai gerai nu
sisekti. Boosterjs.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........~........ —.............. $2.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $1.50
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................................... $3.0$
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose _________ —. $7.0(1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos iodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................................-............... S5c

KNYGOS
Žemiau telpa sąrašas geriausių istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.

VJELL VU H Y 
DIDM'T VOU 
TELL ME THAT 
\WVIEM I ASKED HOVd COULO I 

UMTIL l SAVJ 
\a2ALK ?
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Auburn Park
Sidabrines vestuvės

Čia gyvena rami lietuvių šei
myna, draugai Dudoniai, kuris 
savo darbštumu ir mokėjimu 
savo sunkiai uždirbtus skatikus 
tvarkyti, turi įsigiję gražų 4
gyvenimų namą su gražiais bal
dais ir rakandais ir labai pa
vyzdingai užlaiko.

P-nai Dudoniai yra visų ger
biami ir mylimi žmonės ir su
gyvena savo tarpe didžiojoj 
santaikoj jau 25 metus. — Tai
gi liepos 6 d. savo namuose 
7997 So. Harvard Avė. p. pū
domai surengė vakarėlį savo 25' 
metams vedybų paminėti. Su
kvietė gimines ir artimiausius' 
savo draugus. Susidarė nema
žas skaičius 85 ypatų būrelis. 
Buvo daug inteligentų, net iš 
Cicero, Marųuette parko ir kt.

*tą po šliubo. Tuo vakarienė ir 
užsibaigė. Paskui prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi ligi ryto.

Vakaro vedėjai buvo p. G. 
Dudonis ir G. Kuzmickas. 
Tvarka buvo pavyzdinga. Tai 
smagu buvo pasisvečiuoti. Dar 
reikia priminti, kad p. Dudoniai 
dėl savo svetingumo turi labai 
daug draugų.

Svečiai skirstydamies širdin
gai linkėjo p. Dudoniams il
giausių metų, ko taip pat ir aš 
linkiu. — Vienas iš svečių.

Chicagos kriaučių 
gyvenimas

Lietuvių kriaučių 269 lokalo 
susirinkimas įvyko penktadienį, 
liepos 12 d., Amalgameitų cent
re, 333 So. Ashland avė. Ka
dangi ta diena buvo dikčiai šil
ta, tad ir kriaučių mažai tesi
lankė, , ir atsilankiusieji pagei
davo. kad kuo greičiausia susi
rinkimas butų atlaikytas. Į su
sirinkimų buvo atsilankęs koks 
ten “komunistas”, kuris prašė 
leisti jam pakalbėti apie Gasto- 
nijos streikierius. Pirmininkas 
leido kalbėti 10 m. Užbaigus

verkti ■'norėjosi,’ matant savųjų 
gerumą. Daugelis susigraudinę 
manė: kaip gera dar kartą pa
matyt laisvus savo tautiečius, 
kurie mus aplanko karts nuo 
karto.

Ne tik puikų pikniką turė
jom, bet aukų puikiai gavom. 
Surinko $57.50. Iš tų pinigų iš
mokėta valgiams ir gėrimams 
$27.83, o likusieji $28.82 per p. 
Joną Moli įteikti man, Rustei- 
kai, ir mes visi pasidalinom po 
75c. Pinigus aukavo šie brangus 
lietuviai:

J. Molis, J. Pakalnis, A. Anu
žis, K. Baltrimas, A. Krizus, L. 
Senulis, J. Jusčius, R. Mažei
kas, K. Martinaitis, J. Armon, 
J. Parpsky, A. Jurgaitis, K. Mi
liauskas, W. Grigulas, K. Kas- 
maskis, P. Lukuskas, S. M. Sku- 
das, B. Kriemolis, T. Papras- 
kienė, P. Lapinskas, S. Gerum- 
bauskienė, J. Sender, S. Jan- 
čauskienė, D. PoškieviČ, J. Kin- 
činas, J. Poškevič, A. Kučins- 
kis, A. Bružas, T. Rauba, E. 
Kodis, T. Rudis, P. Bugie, K. 
Kaulaitis, ( J. Rakauskis, 
J. Montvidas, P. Stonevi- 
čius, L. Antanavič, S. Tamošiu-

nas, B. Pužaviskis, J. Butkus, 
M. Dumbelis, J. Bružas, 8. Bui
tis, T. Armolis, G. Sabaliaus- 
kis, J. Urban , W. Ziekas, D. 
Maulis, Zop. Rudokienė, J. Tam
pi s, Y. Bružas.

Visiems maloniems lankyto-

jams ir pikniko rengėjams mes 
prieglaudos lietuviai tariame 
širdingiausį ačiū.

—Jonas Rusteika.
Oak Forest Institution, Ward 
40.

Vakarienė buvo labai puiki, 
kurią pagamino Dudonienės se
sutės p. Senulienė. Balcitienė 
ir Luckienė. Laike vakarienės Į 
kalbėjo golfininkė moteris po
nia A. Milerienė ir paskui buvo! 
įteikta p. Dudoniams puiki do-1 
vana, miegamo kambario setas, I 
3 bukietai gėlių ir šiaip visokių 
sidabrinių daiktų.

kalbą, susirinkimas tęsėsi pagal 
dienotvarkės, kaip tai: skaityta 
protokolai iš praeito susirinki
mo, taipgi priimti raportai de
legatų bei komisijų. Tavorš- 
čiai buvo smarkiai užsipuolu, 
kad lokalas paaukotų 10 dolerių 
Gastonijos streikieriams. ži
noma, kaip tokiam dalykui, tai 
niekas nebuvo priešingas; tik

PRANEŠIMAI
Roseland. Amerikos Lietuvių Re- 

publikonų Kliubas 9 wardos rengia 
skaitlinga išvažiavimų liepos 21 die
ną (sekmadieni), 9:30 vai. ryto būt 
prie Strumilo svetainės, 158 East 
107 St. Ten susirinkę patrauksim i 
Willow Spring, III. Bus linksmas 
išvažiavimas. Kviečia visus Kliubas.

p. Dudonienė labai gražiai i buvo išreikšta minčių, kad rei- 
paačiavo visiems, žadėdama kia pilnai ištirti, kad vardu 
ateityje atsilyginti. P. Dudo- streikierių nesinaudotų “pade- 
nis irgi nuoširdžiai padėkojo ir geliai” ir tam panašus humbu- 
galų gale apkabinęs savo mote- oįeriai, taip kaip pasinaudojo 
ri pasibučiavo, kaip pirmą kar- Lietuvos bad uolių aukomis. 
---------------------------------------- Taigi tas dalykas palikta pildo-

MADOS i majai tarybai. Dar vienas 
draugas padavė skundą, kad il- 

i gas laikas kaip negauna darbo, 
nors jo sekcijos darbininkai.' 
kurie ir daug vėliau buvo užsi-j 
registravę, visi jau dirba. Tai- 

i gi susirinkimas instruktavo 
i biznio agentą, kad tam draugui 
j butų suteiktas darbas. Buvo Į 
t prisiųsta auditoriaus pilna at
skaita iš finansinio stovio. Pa-Į 

j aiškėjo, kad lokalo kasoj randa- 
I si $460.83, kurie ir yra padėti 
Į Amalgameitų banke. Biznio 
agentas pranešė apie Chicagos. 

! kriaučių padėtį, taipgi ir apie 
| abelną Amalgameitų unijos vei- 
j kimų. Chicagos kriaučiai, iš
skyrus kelių didelių firmų, dir-j 
ba gana prastai ir bedarbių 
kriaučių yra gana daug. Šapa, I 

1 kuri buvo išvesta ant streiko, 
dar tebestreikuoja. Nors su 

'bosais unija turėjo kelias kon-1 
\ ferencijas, bet visos buvo be 
pasekmių. Vienok nėra abejo
nės, kad kompanija turės pasi
duoti. Daugelis kitų miestų, 
kriaučiai privertė kompanijas 
priimti uniją ir pakelti darbi-

, ninkama algas. Taipgi keliuo
se miestuose kriaučiai yra iš-į 
šaukti į streiką ir tikimasi, kad 
tie streikai bus sėkmingi..

Užbaigus biznio agento ra
portą buvo duoti keli užklausi
mai. Po tam susirinkimas' už-
si baigė. — Kriaučius.

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai __
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

_____Įvairų g Gydytojai_____

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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 3161

S. D. LACHAVICZ
Racihe, Wis. — Susivienijimo Liet. 

Am. 10-to Apskričio metinis pikni
kas- liepos 21 dieną, Jacobs Gland. 
Vieta randasi tarpe Racino ir netoli 
Kenosha. Važiuoti reikia Highway 
15 iki privažiuosite du ženklu: prie 
pat kelio bus atžymėta Lietuvos, 
Amerikos vėliavomis ir parašas; 
suktis i rytų pusę, vakarų puse 15 
kelio randasi žydkapiai. Vieta* tin-
kama Kalima maudytis ii’ žvejoti. 
Programas susidės iš bolių Keinio 
Racino ir Kenosha jaunuolių. Tu
rėsime ir kitokių užsiėmimų, muzika 
ir juokų dėl visų. Išvažiavimas dy
kai. Pradžia 10 vai. ryte.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 
—v-------

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

IGN. J. ZOLP
Metines susirinkimas akcijonierių 

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugijos No. 1, atsibus penktadieni, 
liepos (July) 19tą d., 1929 m., Chi
cagos Lietuviu Auditorijos svetainė
je, 1-mos lubos. 3133 South Halsted 
St.. Chicago, 7:30 vah • vkare.
Teiksitės visi’ susirinkti ant laiko.

John P. Ewald, šekr.

Pilna Fizinė
ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaųkite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

O

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

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

Telefonas
Boulevard 520^
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius Ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovana 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

DJl. HENRY
DENTISTAS

Danties į j
Ištraukimas ? -
BE I
SKAUSMO _ ’
6319 So. Halsted St.

Vienos durys | Šiaurę nuo elevatorlo. E
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro.

Nedėliomis iki 12( valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
--------o ----- -

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPKAPATHĖ 

Laisniuota Akušere 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiKimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir tolireKystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklės vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

> ' 1 ' > ■ O '
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St. ♦

ŽMOGAUS
AKIS

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 206, 1579 Mi!waukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai fyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.-’

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800, So. -Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

’ X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Te1.. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearhorn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pulhnan 5950

3330 — Labai gražiai atrodanti 
sporto suknelė. Ją galima pasiū
dinti iš bite materijos, bet geriausia 
ji atrodys iŠ raudono arba ne visai 
tamsaus vienos spalvos šilko, pada
binto baltu šilku.

Sukirptos mieros 16. 18, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę, 36 niie- 
rai reikia 2% yardo 40 colių mate
rijos ir 2’aj yardų šniūrelių apsiuvi- 
nėjimui.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 Šo. 
Halsted St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdį No _______ ~~
Mieros ....................per krutiną

(Vardas ir pavardi)

^Adresas)

(Miestas ir valet.) 
U--------------------------------------------

Oak Forest Prie
glauda

Šitoj prieglaudoj tarpe sve
timtaučių randamies apie 40 lie
tuvių. Tų tarpe yra keliolika 
senelių,. kurie negalim sau duo
nos užsidirbti ir turim dienas 
trumpinti tarpe svetimų.

Laimei yra gerų žmonių, ku-i 
rie musų nepamiršta, štai lie
pos 14 d. per pastangas p. Jono 
ir Petronėlės Molių, gyvenančių; 
1971 Canal Port Avė., Chicago, 
paruošė mums tokį pikniką, ko
kio dar niekuomet nebuvom tu
rėję. Atpyškėjo 10 mašinų, pil-į 
nos gražiausios publikos, vyrų 
ir moterų. Visi “Naujienų”, 
skaitytojai iš 18 apielinkės.

Atvežė valgių ir gėrimų tiek, j 
kad net nevaliojom suvalgyti.; 
Susodino visus ant pievos po 
ąžuolais ir ’aišino. O tų po-; 
nių gerumas ir apsukrumas, net' 
žodžių trūksta išsireikšti. Kai! 
bitelės, eina nešinos visokių val-lj 
gymų, ir tik vaišinkis. Net1

*

ANTANAS 
MARCINKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 17 dieną, 11:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukės 88 
metų amžiaus, <>imęs Mieliunų 
sodžiuje, Kupiškio parapijos, 
Panevėžio apskr. Išgyvenęs 
Amerikoj 27 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį rW>- 
piliją, du sūnūs Kazimiera 18 
metų, Joną 12 metų. Dvi se
serys Lietuvoj — Uršulė ir 
Ona, broli Tadeušą ir Ameri
koj broli Joną ir seserį Nas
taziją. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3129 W. Polk St.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
liepos 22 diena, 8 vai. iš ryto 
iš namų i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Marcin
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Sunai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktj.
8757 Houston Avė.

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

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti I^eavitt St.* 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABQRIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 8. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenu^ 
'Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

y./.
1

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Rockwell St

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89 

4424 So
Virginia 1290

A. MONTVID, M. D.
1579 Miltfaukee 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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tohn 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 Roosevclt 9090

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

£~W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

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

Tol. Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURiCE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:80 vai. Į 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

narių susirinkti į Lukštos 
tainę nedėlioj 10 vai. ryto, 
gis, gėrimai ir prieskoniai 
tui kliubo nariams.

sve-
Val-
vel-

North Side

namų, nuo kurio nei atsitraukti 
nenorėsi. Atsivesk su savim 
ir šeimyna, lai moteris ir vai
kai pamato tą namą. Pama
tysi, kad nusipirkęs tų namą 
busi laimingas ir jūsų šeimyna 
visuomet bus užganėdinta.

clAssified advertisements

Gražuolių kontestas Sandariečiu išvažiavimas
k

Gražioji Onutė

Pereitą nedėldienį anksti 
tą išvažiavo atostogoms p. J. 
Norvainių visa šeima. Norvai- 
niai yra žinomi chicagiečiams 
kaipo ramus ir mandagus biz
nieriai. Jie laikė saldumynų 
krautuvę 3150 So. Halsted St. 
Dabar pardavė biznį ir išvažia
vo į savo ūkį, Woodboro, Wis., 
kur mano praleisti visą vasarą, 
o rudenį grįžti vėl į Chicagą, 
kadangi dvi dukterys lanko ko
legijas, o sūnus pradinę 
kyklą.

Onutė, jaunesnė duktė, 
jo i “Naujienų” gražuolių 
testą, užsirašė “Naujienas 
prižadėjo atvykti į 
ką rugp. 4 d
gražuolių lietuvaičių tarpe. Onu
tė yra 18 metų graži mergina 
ir ji turi progų laimėti kon- 
testą. — Sportas.

ry-

mo-

įsto- 
kon- 
” ir 

N.” pikni
ku r kontestuos

Nedėlioj, liepos 14 d., Nortli- 
sidės Sandaros kuopa turėjo iš
važiavimą Jefferson giriose. 
Nors diena buvo vėsi ir panaši 
į lietų, bet žmonių susirinko ne
mažai. Bet dažinoję komunis
tai, kad sandariečiai rengia iš
važiavimų, irgi neatsiliko, ir jie, 
manydami, kad pakenks sanda- 
riečiams, įsakė savo tikintiems, 
kad visi važiuotų nevalgę, nes 
turės Lenino agurkų ir bus 
daug fonių. Tačiau išėjo atbu
lai. nes tie kažin kodėl nesusi- 
rinko ir nebuvo kam daryti 
“fonių“. Taigi “proletariškas 
komitetas“, pasėdėjęs prie bač
kutės Lenino agurkų, susikrovė 
visas tulšis į vežimą ir išdūmė 
namo. Ar nepriseis ‘tavorš- 
čiams dainuoti Vanago dainų: 
Gera buvo, bloga buvo seni lai
kai jau pražuvo...

—Northsid ietis.

Nieko nelauk, tuojau atva
žiuok Į M. J. Kiro ofisų, 3335 
So. Halsted St.

SPORTAS
GOLFO RUNGTYNES

Financial
Finansai-Paekoloa

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

2231 West

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

Tel. Armitage 1199

Personai
--___

PAIEšKAU darbo už antrąranki 
virėją; turiu du metus patyrimo, es- 
mi atvažiavęs iš kito miesto. Stepas 
Laukšas, 1606 So. Halsted St.----- O—

Help Wanted—Female

50 MOTERŲ reikalinga darbui va
karais valyti naują trobėsj, 5 va
landos dirbti, $15 savaitei. Užtikrin
ta vieta. Graham Employment agen- 
cy, 833 Milwaukee Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Bridgeport

Tarpe Bridgeporto ir West- 
side’s lietuvių golfininkų susi
darė metines golfo - rungtynės. 
Pereitų sezonų westsidiečiai iš
šaukė bridgeportiečius ir suda
rę savo gerą “golf team” lai
mėjo rungtynes, šiemet B-čiai, 
nenorėdami pasiduoti, iššaukė 
vvestsidiečius persiimti Oak 
Hills golfo aikštėje. B-čiai su
tinka lošti panašiomis pereitų 
metų išlygomis “Medai 36 
holes”, skaitant keturias geres
nes scores, ketvirtadienį, liepos 
25 d., dalyvaujant 8 kontestan- 
tams iš abiejų pusių. Jei W-čiai 
sutinka su aukščiau paduotomis 
išlygomis, tai lai atsišaukia; o 
jei ne, tai galima pasitarti.

—Gelfo Rep.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES DAROME S morgi
čius. Eighteen Bone! & Mortgage 

1018 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Co.

MRS. A. SHAKIENfi. Katram aš 
esu kalta, prisiųsk savo antrašų i 
Naujienų ofisą, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III., Box 1096.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaųnės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdu lotas; krūmai 
uždangos ant langu.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465
. SELSMONAI reikalingi pardavi

nėti plovimui skystimą (washing 
fluidh Alga ir komišenas, 337 W. 
37th Place.

Universal State Ban 
kas Auga

Didele nauda kiekvienam 
pirkti namą Chicagos 

vidurmiesty.
Apie 10 ar 12 metų atgal ta

po suorganizuotas Universal 
State Bankas, tada dar tik su 
$100,000 kapitalo.

Nors pradžia buvo ir labai 
sunki, tačiau gabiai ir pasišven
tusiai vedant bankinius reika
lus, 
mių 
sal 
jau

Nauji mūriniai ir moderniš
ki namai, pastatyti M. .1. 
Kiro Bridgeporte, tai tik

ras papuošimas šios 
kolonijos.

Educational
Mokyklos

---------------- o—■

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Bridgeporto kolonijos gyven
tojai gali būti dėkingi M. J. Ki
rui, kurio ofisas randasi 3335 
S. Halsted St.. kad jis pastatei 
šioje kolonijoje tiek daug ir 
tokių gražių namų.

toji įstaiga susilaukė* žy- 
pasekmių. šiandien Univer 
State Banko turtas siekia 
arti $4,000,000.

Tai reiškia, kad toji įstaiga 
turėjo kasmet nuo Įsikūrimo di
dėti kapitalu po daugiau nei 

’/» milijono dolerių, žmonių pa
sitikėjimas, vedėjų atsakomybė 
prieš žmones, sumanumas, pa
ties vyriausio 
padarė tai, kad 
Bankas patapo 
tvirta vieta.

Tos- įstaigos 
ginimo ir 
daugiausia priklauso nenuilstan-1 namaj yra galutinai už
čiam jos prezidentui p. J. J. 
Elias.

šiomis dienomis State Audi- 
tor iš Bank Examiner Depart
ment padaręs Banke reviziją 
išreiškė savo pilną pasitenkini
mą Banko tvarka, vedimu 
operacijomis. D.

vedėjo energija 
Universal Stato 
visiems sava ir

įsteigimo, išau- 
išplėtimo nuopelnai

ir

Town of Lake
A. J. Kareiva kraustosi 

į Lockportą

žinomas vietos darbuotojas 
A. J. Kareiva ir visa šeima šian
die apleidžia šią kolionijų ir ap
sigyvens Loskport, III. Čia jisai 
ir jo sūnūs Edvardas eina į tal
ką M. Rozenskio ir Kompanija 
pardavinėti lotus, Lockport 
Highlands.

Town of Lake p. Kareiva per 
paskutinius dešimtį metų pa
sekmingai vedė hardvvare ir ma
liavų krautuvės biznį, kuria ne
senai pardavė kitam. Dabar jis 
nori išbandyti real estate.

I>ockporte dabar eina didelis 
nors dar tykus bruzdėjimas, že
mės pirkliai kasdienų zuja po 
artimuosius ukius, norėdami už
pirkti žemę spekuliacijos tiks
lais. Visi laukia didelių permai
nų Lockporto istorijoj; užtai ir 
p. Kareiva nori iš arti prisižiū
rėti kas tenais bus.

— Rep. S.

Cicero
Raudonos Rožės Kliubo 

jubiliejus

Kaip jau buvo pirma praneš
ta, o paskui atšaukta iš prie
žasties nario ir svetaines savi
ninko mirties, Raudonos Rožės 
Kliubas ateinantį nedėldienį va
žiuoja į miškus švęsti savo 15 
metų jubiliejų. Prašoma visų

Vos tik spėjo pastatyti tuos 
naujus namus, o jau visi flatai 
tų namų i.šrenduoti. Atsirado 
daug norinčių kraustytis į tuos 
naujus namus, bet jau tuščių 
flatų neberado. Gailinosi tie! 
žmonės, kurie pasivėlino.

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR VEDĖJAS 
Suit 600

Lyon & Healy Bldg 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

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

Partners VVanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS geras darbininkas 
prisidėti $400 prie paintinimo, ir de- 
coratinimo kontraktorių. Patyrimas 
nereikalingas, nes mes paintuojame 
su mašinomis. Darba išmokinsime. 
Algos $60 j savaitę ir tarp $20 ir 
$80 pelno i mėnesi extra.

Atsilankykite ypatiškai nuo 6 
vakaro pas

ABROSE & REMINGTON 
Painting Contractors 
1019|W. Monroe St. 
Phone Monroe 5773 
arba rašykite laiška

9
lig

■O—-
REIKALINGAS pusininkas i ba- 

kernės bįzni. Galima pradėti su 
mažai pinigu. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

For Rent
RENDON geras kambarys dėl ofi

so su 4 kambariais arba be kamba
riu, 2535 W. 63rd St.

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

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

Furnished Rooms
FASIRENDUO.IA rūmas dėl vai

kino, tinkama vieta gyvenimui, 5757 
So/ May St. (cottage).

FURNIŠ1 UOTAS kambarys dėl 
pavienio arba ženotų žmonių. Del 
platesnių žinių šaukit Prospect 10219 
6515 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la
bai geras pirkinis.

G. F. MATTHEVVS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI pigiai ir greitai ar
ba mainysiu į didesni bizni, delika- 
tesen ir «rosei*is, vieta (tėra švedų 
ir vokiečiu apylinke, 6214 S. Mor
gan S t.

o-

i PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA 
I Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
' dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijines mokvklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai Įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000, Dalis cash, 

I likusius lengvais išmokėjimais.
Esbey Realty Co. 

Phone Graceland 1200 
3156 Lincoln Avė.

------ O-------
BEVEIK už dyką. Pardavimui ' 

restaurantas ir groseris—turiu pa r-j 
duoti i tris dienas—apleidžiu Chica-: 
ga. 1705 So. Canal St.Energiški 

rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 

Turi kal- 
' bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
! ir angliškai.
i Priimti aplikantai bus trumpa lai- 
j ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir j 
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

arba $300, imame legali nuoiimtį. v i ’ • m• vT-Pintai Kausite 1 12 valandų. Vaida ir M.eh.gan Avė.
Inaustrial Loan Service

1726 W. Chlcago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

O-------
ENGLEVVOODE 2 APARTMEN-

PARDAVIMUI groserne ir meąt; ™:.7tįrn?nkam?^Vi’ii!nUr0^m0dP-’ 
market. Partneriai nesutinka. Pur- niski, $<>,000 cash, $14 lendos me
duos nebrangiai. Pigi renda, 6530. nėšiui; l°tas 31 pėdu, . . 31
So. Damen Avė. 1 Savininkas tel. Englewood

, j ZKin.

• PARDAVIMUI skrybėlių (Milli-i 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai,1 
2430 W. 47th St.

Automobiles

__  ____  ___________  _ j BEKERNĖ verta $10,000. Par- 
geriausių būdų juos parda-1 davimo priežastis — važiuo ju j far- 

mą. Pigiai, 2616 W. 69 St.

PARSIDUODA 5 kambarių bu il
gai ow, garažas 5 mašinoms. Viskas 
moderniška. Prieinama kaina. 4644 
So. Fairfield Avė. Savininkas gyve
na 3834 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5542

iš
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’27
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'29

Dodgo Coupe ....................  $150
Chandler Coach .................................   $295
Pontiac Coupe ....................    $400
Eb8CX ......................................  $550
Dodge Sedan ......     $150
Esnex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas
Oakland Landeau, Sedan ......   $.395
Ford — Tudor .......... ...........   $450
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7J .30 So. Halsted St. 
Triangle 9.3.30

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

A. N. MASU LIS & Co., 
6641 So. Westem Avė., 

Republic 5550

Viena Geriausių 
Bizniui Vietų

East 47-toj gatvėj, 2 aukštų 
trobėsis, 70x120. Tinkamą pa
siūlymų priimsim.

Birck-Fellinger & Co. 
Cleaners and Dyers Co. 
Phone Went\yorth 5380

* t 9

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

"generalinis 
KONTRAKTORIUS 

_ Statau namus mažus ir didelius. 
_ ‘.„i Permufinu j
kitą vietą ir duodu patarimus dy- 
___. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

------ o------
VIENAM IŠ

taip buvo su išrendavi- Taipgi taisau senu*. 
klt& tdflfa ir zfnnriii 

O kaip yra su pirkimu tų kajt
namų? Tik kelios savaitės,

Tai 
mu.

baigti, o jau septyni parduoti.
Kodėl M. J. Kiras tuos na

mus taip greit parduoda? Aiš
ku, kad tie namai yra geriau
siai ir iš geriausio materiolo 
pastatyti. Kaina tų namų yra i 
pigiausia, sulyginus su kitais! 

! namais kur kitur Chicagoj pa
statytais. Užtat tuos namus 
taip lengva yra parduoti.

Jei tik žmogus su šeimyna 
turi susitaupęs $1,500, tai nėra 
jokios abejonės, kad jis, pama-i 
tęs tuos namus, tuojau vieną! 
nusipirks, nes tai yra geriausis 
investmentas į nejudinamą 
savybę.

GENERĄLIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 68rd Street

Phcne Renublic 7869

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261

J.

nuo-

vien 
kai-

Reikia atsiminti, kad 
tik lotas ir ėlės ištaisymas 
nuoja daugiau, negu reikalau
jama rankpinigių.

Rendų i metus tie namai at
neša $900. Vadinasi, labai ge
rų nuošimtį teikia už investuo
tų kapitalų.

O kaip žinia, Bridgeporte yra 
visi patogumai: bažnyčios, mo
kyklos, krautuvės, teatrai, pui
kiausi transportacija, randasi 
daug įvairių dirbtuvių, kuriose 
šimtai tūkstančių 
dirba.

darbininkų

tuojau M. 
Bridgepor-

Kas tik nusipirks 
J. Kiro nauja namą 
te, niekuomet nesigailės, bet vi
suomet bus dėkingas M. J. Ki
mi.

Lietuvi, pilieti. Jei tik turi 
rankpinigių, tuojau važiuok į 
M. J. Kiro ofisų. Jis parodys 
jums moderniškiausį mūrinį

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

,t 1111" ■

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų j pTiTC A r>\7T\/TT ATT

automobilių už pepaprastai žemą ZillVllrYU-
kainą, — geriausia aproga Chicagos 1 »UgU X IV <4 ihl

ir apielinkės lietuviams įsigyti bile; gĮŲ SUBDIVAIDERIŲ 
kurj iš čia pažymėtų automobilių. v
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progų kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos: ' 
1929 m. (i cyl. Hupmobile Sedan 

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

sedan, 6 cyl.......................... $1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl, sedan $495 
1926 " ' ’
1926 
1926 
1925 
1925

REIKALINGI

$245
$450
$195
$450

Zelvis Building Co 
GENERAIJS 

Statom naujus 
mus, 
ma

m. Dodge sedan .........
m. Studebaker Coach 
m. Hudson Coach ....
m. Buick Brougham
m. Cadillac 4 pas. Coupe $375

Daug kitokių biskj pigesnių ka- i 
rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 1 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti1 
musų bargenais — gera proga retai; 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne-1 
praleiskit šios progos. Laukiam Jusų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.
KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

porčius, 
kaina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856
I

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

BARGENAS. Tikras Khuvia Oriental kau
ras. 7-5x12 — $300: 6 Am. wlckor setas 
$25; 2 fim. Jac. Vėl. Parlorio setas $65: 7 
6m. valgotnamjam riešuto setas $35: kauras 
9x12 — $8.00 ir aukščiau; codar skrynios, 
knygom šėpos, komodos, lovos, $2: Die
ninės lovos, gasiniai pečiai $5. Supami 
krėslai $1. Grindžių Įtampos $2: Pianai. 
Gauger Furniture Co., 541-43 E. 61 St. 
prie St. Lavvrence A v. Atdara U tam., Ket
vertų ir Subatų vakarais.

PARDAVIMUI krautuvė kendžių. 
ice-cream, sodės, tabako, mokykloms 
reikmenų ir smulkių grosernės 
lykų. Tuoj priešais mokyklą, 
ra vieta tinkamiems žmonėms, 
renda, ilgas lysas,

1903 W. 23rd St.

da-
Ge-

Pigi

PARDAVIMUI biirber shop, geroj 
vietoj. Priežastį patirsit ant vie-| 
tos. šaukite barberj, Lafayette 

i 4026.

--------------------------------------------r—-----------------------------------------------

7 KAMBARIU namas. Gera apie- 
linkė. $1,500 cash. Porčiai. Visi 
imprvvmentai išmokėti, 4817 Nevada 
st.. Berkshire 7696.

pro-

LIETUVIAI SELSMONAS 
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI
Didžiausia pinigams padaryti

ga parduodant artimoj South Sidėje i 
savastį Po akrą, akro ir ketvir
tadali akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

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

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE &

PARDAVIMUI delicatessen ir 
Lunch Room,

4131 So. Ashland Avė.

5 KAMB. MURO BUNGALOW
Moderniškas, uždarytas porčius, 2 

karam garažas, 11 tonų anglies vel
tui. $2,000 jmokėti.

Republic 1985, 
3929 W. 63rd Place

PARSIDUODA pigiai groserne ir 
| bučernė, senas biznis, vieta gera 
' renda pigi. 3307 So. Wallace St.

CO.I Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Room 348,
29 S. LaSalle St,

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

$25 Už Liuosą Laiką
Tie, ką dabar yra pasamdyti ar 

dirba tik dali laiko (part time), pa
matys, kad jų laukia* labai patrau
kianti vieta.

Kreipkitės — 9 vai. ryto iki 12; 
vakarais 6:30 iki 8:30.

Mr. Stencel
A. G. Briggs & Co.,

1203 W. 79th St.

80 AKERIŲ nukirsto miško žemes, 
geros veisimui bobrų (beavers). Tel. 
Graceland 7773.

CICERO. — Parsiduoda prie Wes- 
tern Electric nauji mūriniai moder
niški 5 kambarių bungalow, tailo 
maudynės, šiltu vandeniu apšildomi, 
pleisterio lubos skiepe. Lotai 31’Ą 
pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas blo- 

; kas nuo elevatorio stoties ir prie pat 
karų. įmokėti $1,000, o likusius po 
$50 mėnesiui. Savininkas A. Mi
liauskas. 1247 So. Cicero Ave.„ 

Tel. Cicero 205

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams 
ir krautuvių frontams budavoti. 
skaičiavimas dykai.

A. ANDEĘSON 
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

iškelti
Ap-

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

REIKALINGAS- patyręs bučeris, 
pastovus darbas. 1800 So. Peoria St.

Exchange—Mainai
/ I

MAINUI arba pardavimui bučernė 
Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu į lotą, automobilių, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — Storas su 
4 flatais — mainysiu i farmą arba 
privati namą — priimsiu lotus kai
po 1-mą įmokėjimą.

Mainui kampinis naujas muro 
bungal'ow, 6 kambarių, 2 karų mū
rinis garažius, mainysiu i lotą, seną 
namą arba gerą automobilių.

F. G. LUCAS 
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI 5 kambariu mūri
nė bungalow furnisu apšildoma, 
aukštas stogas ir beisementas. Vie
no karo garažas. Parsiduoda tik už 
$7200. Gatvė ištaisyta. Mažas jmo- 
kėjimas, 3942 W. 64th Place.

PARDAVIMUI arba mainysiu i 
mažesni narna arba lotus bizniavo 3 
aukštu murini namų. Paulauskv, 
6852 So. Indiana Avė. Tel. Radcliff 
9768.

Nepaprasta proga

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

FORNIČIAI pardavimui; du val
gomojo setai; pigiai. Cohen, 3644 
Douglas Blvd.

Help Wanted—Female
DarbininkiųĮ. RęlkijB

REIKALINGOS moterys skarma
lams (rėksams) sortuoti. P. Goldman 
1405 W. 21 St.

Financial
Flnansai-PaRknloa

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000 •

I •

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647

Arti

TROBĖSIS bus nuverstas. $50,000 
naujų ir vartotu rakandu. parlorio 
setų, riešuto setų valgomajam, bed- 
ruimiu setų — $35 ir brangiau; nau
jos plieninės lovos ir matracai, kū
dikiams vežimėliai, dailios grindžių 
liampos, virtuvėm pečiai, linoleumai. 
Reikia parduoti tuojau. Atdara va
karais ir nedėlioj iki pusiaudienio.

Storage-Warehouse

REIKALINGA moteris knygoms 
sortuoti. Turi būti patyrusi, S. S.- 
P. C. Co. 5833 So. Throop St.

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatį arba triflatj ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties: 2031 West 
35th St. Lafayette 0909.

7 lotai ir kampas, bizniavi; parsi
duoda labai pigiai, nes yra palesti 
ant FORECLOSURE. Paskubinkit 
atsiliepti, nepraleiskit auksinės pro
gos, nes galima pigiai nupirkti ir 
greitai ir brangiai parduoti. Del 
daugiau informacijų tuojau telfonuo- 
kit

ir

4043-45 Roosevelt Rd.

W. 47th St
Marsbfield Ava.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA koncertina George 
Vitak išdirbystės triple pilna. Par
duosiu už puse kainos, mažai varto
ta. 716 
eottaga«

W 17th Place užpakaly

REIKALINGA patyrusios sweatei 
finišerkos — siuvėjos. Kreipkitės 
F. Selemonavičius, 504 W. 33rd St., 
Tel. Victory 3486.

Kepėja, ................... $25 ir valgis....
Greitiem užsakymam virėja $18 

savaitei.
Dišiu plovėjų ........... $15
Mangle girls ............... $15
Veiterkos .................. $20

nereikia nedėliok
ACCURATE EMPLOYMENT, 

6311 So. Halsted St., 2 fl.

savaitei 
savaitei 
savaitei

REIKALINGOS patyrusios mote
rys rėksams 
Kreipkitės — 
Co., 5835 So.

II

(skudurams) sortuoti. 
Peoples Iron & Metai 

Loomis St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatai po 4 ruimus. Pardavimo prie' 
žastis važiuoju i kitą miestą, 7006 
So. Talman Avė. (Irnos lubos).

TIKRAS BARGENAS. Moderniš
ki 2 apartmentai, 6 ir 6 kambaiių, 
karštu vandeniu šildomi, 2 karam 
garažas, Leavitt St. arti 35 St. Kai
na $11,500. Telefonuokit savininkui 
Dearborn 6748.

BRIGHTON PARK parsiduoda 
darbininkiškas medinis namelis ge- 

. riausiame stovyje, su visais paran
kamais, du pagyvenimų po 4 kam
barius. Kaina $5,475. Savininkas 
ant vietos, F. T. Puieikis, 4629 So.

• VVashtenavv Avė.

Beverly 9102, 
Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PARSIDUODA bizniavas namas 
su 4 kambariais. Gera vieta dėl 
grosernės arba kitam bizniui nėra 
jokių biznių per 5 blokus^ šaukit dėl 
informacijų, Republic 7647, 6425 So. 
Ashland Avė.

MAINYSIU arba parduosiu bučer- 
ne ir groserne su namu ar be na
mo. Geras cash biznis, svetimtau
čiu apgyventa; arba 160 akerių far- 
ma su budinkais; gera žehiė, laukai 
apsėti, prie gero kelio.

Savininkas
6001 So. Carpenter St.

Englewood 2116




