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Kaune du Politiniai 
Nuteisti Sušaudyt

Karo teismas, be to, vieną komunistų 
“Spartako” bendradarbę, merginą, pa
smerkė kalėjimui ligi gyvos galvos, 
antrą -- šešeriems metams

Kauno “Lietuvos Žinios” rug- 
piličio 10 dieną praneša:

Penktadienį (rugpiučio 9 d.) 
kariuomenės teismo buvo na
grinėjama “Spartako” 5 ben
dradarbių byla. Jie kaltinami 
už rašymą, spausdinimą ir pla
tinimą komunistinės literatū
ros, vedimą agitacijos, rengi
mąsi ginklu nuversti esamąją 
Lietuvoje vyriausybę.

Valstybės gynėjo padėjėjas 
majoras Mieželis vieną iš kal
tinamųjų, būtent — Lapinską, 
pripažįsta idėjiniu komunistu, 
bet mažu veikėju. Kiti atsako- 
mingi asmenys, veikėjai. Rei
kalauja jiems , (be Lapinsko) 
bausmės, kokia numatyta kalt- 
akte, tik išskirti Lapinską ir, 
kaip nepilnametį, Korsaką.

Paskutiiniamie žody Lapins
kas pareiškė, kad jis nesupra
tęs komunistų organizacijos 
tikslo joje dalyvavęs, kad pa-j 
žinęs, kokie jos tikslai, jis iš-1

reiškia prigulįs komunistų or
ganizacijai ir dirbęs jos nau
dai.

Kučinskas jaunuolis — pri
gulįs komunistų organizacijai, 
gaminęs ir spausdinęs komu
nistų literatūrą. Skaito daręs 
tokį darbą, kaip prieš 1905 m. 
knygnešiai. Darbininkų spauda 
esą Lietuvoje neleidžiama, to
dėl reikia gaminti slaptai.

Kristinaitė skaito sau už gar
bę prigulėti 
nizacijai.

Kaltais nė

komunistų orga-

vienas neprisipa-

Korsakas skundžiasi, kad 
esąs nubaustas Šiaulių apygar
dos teismo 4 metams už komu
nistinį veikimą. I£są jam džio
vos pavojus, šioje byloje jis 
negalįs būti baudžiamas, nes 
už tą pat nusikaltimą nubaus
tas Šiaulių apygardos teismo.

Kariucmenės teismas pirmi
ninkaujant pulk. Engieriui, uo 
2 valandų pasitarimo paskelbė

stojęs ir dabar smerkia komu-, sprendimą: Kučinskas ir Kon- 
nistų organizaciją, reiškia pa- tautas nubausti mirtimi, Kris- 
geidavimą, kad ji butų Lietu- tinaitė sunkiu kalėjimu iki gy
voje likviduota.

Kontautas, jaunas vyras
kuris jau yra nubaustas sun-Į Visi kaltinamieji spręndimą p^b^RIiiinkai, būtent, nofėjo

IAllaiil.1V ano Favliiv l'iioloj

Vartai naujojo Welland kanalo, kuris j migs Erie ir Ontario ežerus. Tikimąsi, kad 
metų laiko kanalas bus pabaigtas kasti. 1

U z

Britanijos medvilnės PSkį4Z?Kanadoj^ Susijungia daiktan
įmonių savininkai 
laimėjo per pusę

Arbitražo komisija leido nu
skelti darbininkams algas 
6.41 nuo?, vieta j 12.5 nitas.

Lietuvos Naujienos
žmogžudybė Turžėnų 

valsčiuje
KARMĖLAVA. — Liepos 29 

d. Mikainių kaimo, Turžėnų 
valsčiaus ūkininkas Jagelavi- 
čius Kazys įvairiais ūkio rei
kalais buvo išvykęs arkiiais 
Kaunan.

Atlikęs savo reikalus Kaune. 
Jagelavičius grįžo namo.

Grįždamas namo, Jagelavi
čius apie 10 vai. vakaro susto
jo Karmėlavoj ir greitai išgė
ręs šiek tiek alaus Š—ko alų-' 
dėje, vyko namo.

Vykdamas Jagelavičius na
mo, turėjo pravažiuoti 1 kilo
metrą.

Ir štai apie 12 vai. tos pa
čios nakties, Jagelavičiaus kai
mynas Lapojevas, išgirdęs lau
ke lojant šunis ir išėjęs laukan 
pažiūrėti, pamatė Jagelavičiaus 
arklius savo kieme, o pats Ja
gelavičius gulįs vežime. Lapo
jevas priėjęs arčiau, norėjo pa
žadinti Jagelavičių, bet pama
tęs, kad Jagelavičius visai ne
judąs ir kruvinas, nusigando ir 
nubėgo pasakyti Jagelavičiaus 
žmonai ir kitiems ūkininkams.

Atbėgusi žmona ir kaimynai 
tikrai atrado Jagelavičių visai 
negyvą, sudaužyta galva. Gal
va buvo sudaužyta, matyt ko
kiu stambiu pagaliu.

Apie tai tuojau buvo praneš
ta policijai. Darant kvotą pa
aiškėjo šiek tiek, kad tą baisų 
darbą padarė to paties kaimo 
ūkininkas Margevičius Povilas 
pasipelnymo tikslu. Jagelavi
čius prie savęs pinigų teturėjo 
labai mažai.

Margevičius Povilas, kaipo 
įtariamas asmuo, areštuotas.

Mokytojų pertvar
kymas

BIRŽAI. — švietimo Minis
terijos įsakymu Biržų gimnazi
joj atleisti nuo vietų mokyto
jai: N. Karosaitė ir Pr. Luko
ševičius, o kiti keturi mokyto
jai — E. šilekienė, J. švamba- 
rytė, A. Karalius ir R. Kiaš- 
čius padaryti laisvai samdomi. 
Kai kurie šių mokytojų dirbo 
gimnazijoj nuo pat jos įsistei- 
gimo.

Gaisras Grižavietėj
GRIŽAVIETĖ, Rokiškio apsk. 

— Liepos' 28 d. vidurnaktį p’.l. 
Šokos sudegė tvartas, klojimas 
ir klėtis. Kalbama, kad užside
gę iš mielos liulkelės.

Lietuvai ir su Estija 
kaip su Latvija

Estijos užsienių reikalų mi- 
nist'cris Laltikas pasakęs Lie
tuvos spaudos atstovui, kad 
Estija turi sudariusi keletą 
prekybos sutarčių, pav. su Vo* 
kietija, Austrija, Rusija, bet 
sunkiausiai einą su Lietuva-. 
Jau vedamos derybos dėl pre
kybos sutarties penkeri metai, 
ir nieko pirmyn nepažengę.

Estija įgaunanti įspūdžio^ 
kad Lietuvai visai nerupi ‘Pa
balti jos valstybių bendradar
biavimas, ypač ūkio srityje: 
Ministeris apgailestavęs tą pa
dėtį ypač, kadangi toks bendra- 
darbiamivas esąs būtinas Pa
taitės šalių draugingumui au
ginti. L

Sumažėjo kiaušinių iš 
vežimas i užsienį

37 bankai su 341 mi 
lionu kapitalo

KAUNAS. — Prekybos it 
pramonės Rūmų žiniomis bir
želio mėn. išvežta į Angliją 5,- 
790,960 kiaušinių. Pernai tuo 
laiku išvežta 25% daugiau. An
glijoj Lietuvos kiaušiniai turi 
penktą vietą — po Anglijos, 
Olandijos, Danijos ir Belgijos.

MONTREAL, Kanada, rugp. 
2-3. — Soulanges kanale, netoli ' 
nuo Cascade Point, 39 mylias 
nuo Mcntrealio, prigėrė penki 
Amerikos turistai, kurių au
tomobilis, kito greitai pro šalį 
lekiančio automobilio užgau
tas, ištruko iš vieškelio ir nu
sirito pakalnėn j kanalą, žu
vusieji yra: Cecil Chudds, jo 
žmona ir duktė, ir George 
Dale su žmona, visi iš Penn-I 
sylvanijos.

MiLNNEAPOLIS, Minn., rugp. 
23. — Minneapolio ir St. Paul 
First National bankai, kurie 
yra sudarę $250,00(),()C() vadi
namą holding kompaniją, da
bar organizuoja didžiausią žie
mių vakaruose bankų korpora
ciją, jungiančią daigtan tris
dešimt septynis Minnesotos, 
North ir South Dakotų ir Mon
tanos valstijų bankus, su bend
ru turtu $341,(XX),000. Ji bus 
žinoma kaip First Bank Stock 
Corporation.

$500,000,000 Bostono 
bankų susivienijimas
NEW YORKAS, rugp. 23— 

Čia gauta žinių, kad didžiuliai 
Bostono bankai, First National 
ir Old Colony ■ Trust Co., ta
riasi susivienyti daiktan. Jiems 
susi vien yj us, bendras jų kapi
talas sieks arti 500 milionų do-

LONDONAS, rugp. 23. — 
Arbitražo komisija, kuri buvo 
paskirta ginčui tarp Lancaste- 
rio medvilnės fa'bri.kininkų ir 
jų darbininkų išspręsti, išspren
dė jį fabrikininkų naudai, bet 
ne tiek, kiek kad tie norėjo.

vos galvos, Lapinskas 6 meta5 s, 
Korsakas išteisintas-

kiu kalėjimu iki gyvos galvos išklausė 
už komunistinį veikimą K4»i- i 
pėdos krište, dabar drąsiai pa- sišluostė prakaitą.

visai nesijaudindami, nuskelti darbininkams algas 
;., tuo tarpu arbitra

žo komisijos sprendimas 
džia algas nuskelti tik

Praneša apie valstie- Kinai tęsia karino- nuX sumažinimas

čių sukilimus sovietų menės mobilizavimą
I dytojai iš anksto buvo sutikę 
arbitražo komisijos sprendimą 
priimti.

šaltai, tik Kontautas ranka ap-ų91^ nuoš
lei-

6.41

R-a-

Meksikos kongresas 
nepriėmė naujo dar

bo įstatymo

Rusijoje Mandžurijoje
RYGA, rugp. 23. 

vos laikraščio Pravda 
Šimu, Nižny-Novgorodo 
n i joj e daugely vietų kilo val
stiečių maištai.

Mask- MUIKDENAS, Mandžur., rug- 
pranc- ; piučio 23. Kinų kariuome- 
guber- ■ nės mobilizavimu 

pasažierių t-----„2.
1 Mandžu rijoj tap<

Snowden’as atmetėtraukinių judėjimas į
v ____ __ __ _ _ sutrukdytas, j

Nuo piutės pradžios iki šiol j ypačiai į vakarus nuo Mukdc- naujus reparacijų 
Sako, kad jeigu bus paskclb- dalies pasiūlymusvalstiečiai užmušė 86 sovietų, no 

mokesnių rinkėjus ir vietų va'- ) ! 
dininkus. į tas karas, pirmą

------- nimo liniją Kinai įsteigs di- 
t ,, A------------------ idžiuose Čingano kalnuose, į vąš

karus nuo Tsitsiharo.
Pirmi Mukdeno kariuome

nės būriai atvyko į Mandžuli, ; 
netoli nuo Sibiro sienos, praei
to trečiadienio naktį. Susikir
timuose ties Kalainoru rusai 
buvo prasimušę pro kinų lini
ją, bet keturiasdešimt puolikų 
buvo paimti i nelaisvę.

Telegrafo ir telefono vielos r ' . * , v
.. .. . tt i - • lymus, kurie buvo atmesti.tarp Isitsiharo ir Barbino ir 

tarp Darbino ir čangčuno ta-Į 
po “priešų šnipų” nukapotos. 
Ret bevielis telegrafas veikia 
visur.

Tuo tarpu kinai fortifikuoja 
Mukdeną, steigdami už miesto 
sienos akstinuotų vielų barika
das.

14 vaiky sužeisti aute-' 
mobilių kolizijoj

(kALVKSrON, Tex., rugp. 
23. —• Keturiolika vaikų, ber
niukų ir mergaičių, buvo su
žaloti, septyni jų pavojingai, 
sunkiajam motoriniam vežimui, 
kuriuo jie grįžo iš pikniko, su
sidūrus su kitu automobiliu.

Sprogimas francuzų 
kreisery; du užmušti
TULONAS, Franci j a, rugp. 

23. — Francuzų kreisery l)u- 
guay-Trouin įvyko sprogimas, 
kurio du jūreiviai buvo už
mušti, kiti du pavojingai su
žaloti.

kORHS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai mainąsis vėjai-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 69° ir 73° F.

Šiandie saulė teka 6:06, lei
džiasi 7:39. Mėnuo teka 9:52 
vakaro.

savo apstgy- j

Bandė pasiskandinti 
bet pakeitė nuomonę
MICHIGAN CITY, Ind., rug- 

piučio 23- — Vietos gyvento
jas Byron MacDonald, 36 me
tų amžiaus, nusitarė pasidaryti 
galą, ir šoko į ežerą. Vande
ny, jam bereikėjo tik prigerti, 
bet čia jis pakeitė savo nuo
monę ir išplaukė krantam

MacDonald po to tapo suim
tas dėl pasikėsinimo prieš savo 
gyvybę. Gydytojai, kurie jį ap
žiurtojo, sprendžia, kad Mac 
buvęs pamišęs nuo munšaino.

H A AG A, rugp. 23. — Phi
lip Snowden, Anglijos iždo mi- 
nisteris, šiandie atmetė kitų 
keturių kreditorių valstybių 
kompromiso pasiūlymus dėl 
Vokietijos reparacijų mokes
nių pasidalymo. Snowdenas ir 
kiti jo kolegos Haagos konfe
rencijoje randa, kad nauji

MEKSIKOS MIESTAS, rugp- 
. — Meksikos kongresas, su

šauktas naujam darbo įstaty
mui priimti, vakar išsiskirstė 
įstatymo nepriėmęs.

Kongreso nariai negalėjo 
tarp savęs susitaikinti. Dau
gelis ko n gresi n inkų buvo prie
šingi. naujam įstatymui dėl to, 
kad, jų nuomone, jis esąs “per 
daug altruistiškas” ir Meksi
kos sąlygoms visai netinkąs, 
įstatymas nepatenkinąs nei 
darbo, nei kapitalo, nei indust
rijų.

Degančio vokiečių 
garlaivio įgulos žmo

nės išgelbėti

Japonijos pasiūlymai maža kiek 
geresni už pirmykščius pasiih

Ku-Klux Klano se
natorius prieš neg

rų kongresmaną
WASHINGTONAS, rugp. 23. 

— Alabamos senatorius J. Tho- 
mas Heflin, žinomas ku-khix- 
klanietis, labai įtūžo ant chi- 
cagiškio kongresmano Oscaro 
De Priesto, negro, kuris nese
niai viešai pareiškė, jogei jis, 
kaip kongreso narys, naudosis 
savo teisėmis ir lankysiąs ka- 
pitoliaus restoranus 
las kartu su savo 
kolegomis.

Ku-khix-klaniečių 
dėl to vakar įspėjo 
tarano manadžerį,
dos neįsileistų koigresmano De 
Priesto, o jei ne, tai jisai pats, 
Heflin, tą negrą išmesiąs lau
kan.

NEW YORKAS, rugp. 23.— 
Gauta pranešimas, kad Dollar 
linijos garlaivis President Har- 
rison, grįžtąs namo iš kelionės 
aplink pasaulį, išgelbėjo At
lanto vandenyne dvidešimt še
šis- jurininkus, valtimi pabė
gusius nuo degančio vokiečių 
prekybos garlaivio Quimistan.

Degantį garlaivį vandenyne, 
apie 1,100 mylių nuo Norfol- 
ko, Va., vakar buvo užėjęs 
Amerikos prekybos laivas Yal- 
za. Žmonių jame nebebuvo, ir 
apie jų likimą nieko 
nebuvo žinoma.

Garlaivis Quimistan 
iš Norfolko į Genują.

tuomet

plaukė

ir kirpyk- 
baltaisiais

senatorius 
senato res- 
kad nieka-

Aštuonių vaikų motina 
pakarta

MONTREAL, Kanada, rugp. 
23. — Hull kalėjime šiandie 
buvo pakarta Mrs. Mary Viau, 
43 metų amžiaus, aštuonių vai
kų motina.

Mirties bausmei pasmerkta 
už savo vyro nužudymą.

“Zeppelinas” skren
da per Ramųjį van
denyną Į Ameriką
TOKIO, rugp. 23. — Vokie

čių dirižablis “Orą f Zeppelin” 
pakilo iš Kasumigauros aero
dromo kelionėn per Pacifiką 
šiandie kaip 3:13 po pietų [Chi- 
cagos laikrodžiu — 1:18 ryto). 
Vėliau gauta radio pranešimas, 
kad “Zeppelinas” 
tikęs su smarkia 
kunijų audra, iš 
laimingai sveikas

Dirižablis, kuriame yra dvi
dešimt pasažierių ir 40 įgulos 
žmonių, lekia į Los Angeles, 
5,470 mylių per vandenyną, ir 
tikisi tą kelią atskristi per apie 
100 valandų.

buvęs susi
veju ir per
kurtos betgi 
išėjęs.

Arabai puolė židus Je- 
ruzolime; 3 užmušti
TELAV1V, Palestina, rugp- 

23. — Apie šimtas arabų, apsi- 
giklavusių kardais, atplūdo į 
Jeruzolimą ir puolė žydų gy
venamąjį miesto dalį. Trys as
mens buvo puolikų užmušti ir 
apie penkiasdešimt sužaloti.

Sacco ir Vanzetti nužu
dymo atmintinės

BOSTON, Mass., rugp. 23.— 
Vietos radikaliniai elementai 
šiandie šventė dvejų metų 
anarchistų Sacco ir Vanzetti 
nužudymo atmintines.

Plečkaitininkai apšau
dė sargybinius

KAUNAS. — Rugpiučio 1 d. 
Vakar, kaip praneša policijos 
žinios, 17 v. pasienio apsaugos 
I rajone prie kaimo Paisekis ir 
upelio šelmenka būrys revolve
riais ginkluotų plečkaitininkų 
prie administracijos linijos už
puolė musų sargybinį, kuris at
sišaudydamas atsitraukė. Pleč
kaitininkai paleido į jį apie 20 
šūvių. Buvę tuo laiku natoli 2 
lenkų kareiviai pasislėpę. Pleč
kaitininkai apšaudę sargybinį 
pasitraukė lenkų pusėn.

Susisiekimo ministerija 
leis plentais autobusus?

KAUNAS. Teko girdėti, 
kad Susisiekimo ministerija, 
turėdama galvoj didelį automo
bilizmo rutuliojimąsį, projek
tuojanti svarbiausiomis plentų 
linijomis leisti keleivinius au
tobusus. Tokie autobusai pir
moj eilėj plentu Kaunas’ — Za
rasai, distancija apie 180 kilo
metrų. Krovinių transportas 
tuo tarpu busiąs paliktas pri
vačiai iniciatyvai.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicaga, HL Šeštadienis, Rugp. 24, 1929
liais, beveik visi vietos ir apie-

|f nppępnid ACMPI inę linkių lietuviai ir didelis būrys 
ItUnLOrUriULllUlJUd ėhicagiečių. Vadinasi, svečių 

** buvo iš toli ir iš arti, kaip ši-

Eagle River, Wis
Nelaimės

ne-

lavoj per atlaidus.
Nežiūrint, kad svečių buvo 

daug ir kaikurie atostogininkai 
mažai arba visai nepažįstami 
p-nams Juodsnukams, venok jie 
visus pamatė, nuoširdžiai pri
ėmė ir tikrai lietuviškai vaiši
no. Stalai buvo apkrauti lietu
viškomis patriovomis ir priesko
niais, kad net braškėjo. Vadi-

Buick’o i naši, kiekvienas galėjo valgyti 
Kaip greit jie va-į tą, ko tik jo širdis troško. 

Skanių gėrimų tiek pat. O 
poniutės Juodsnukienės viskas 
taip rūpestingai, taip skaniai 
prirengta, kad, anot to posakio,

Pereitą savaitę čia buvo 
laimių savaitė.

Keturi jauni vyrai, 21 iki 26 
m. amžiaus, važiuodami iš Eagle 
River į savo vasarnamį bandė 
išmėginti savo naujo 
greitumą, 
žiavo, nežinoma, tik tiek žino
ma, kad jie bemėgindami grei
tumą įvažiavo į troko užpaka
lį ir du šių jaunuolių užsimušė 
ant vietos, o kiti du liko nu-1 ir mirdamas galėtum valgyti, 
vežti į Rhinelander ligoninę.
Visi šie jaunuoliai buvo iš Mil- linksmus žmones ir labai myli 

! dainuoti, 
įvykusios! daineles.

■ rengimas esti kaipir kokia dainų 
šventė. Šioj puotoj irgi skam- 

! bėjo lietuviškos dainelės, kurių 
1 aidas buvo girdėti toli, toli. O 
kad gerklės neišdžiutų, tai pp. 
Juodsnukienė, Šimkienė, Jankie- 
nė, Šaltienė ir Mart. Varekojie- 
nė rūpinosi, kad musų balsai 
gerai skambėtų.

Mums, chicagiečiams, šį pp. 
Juodsnukių puota ilgai pasiliks 
atminty. Gaila buvo skirtis su 
linksmais ir vaišingais Mc
Naughton ir apielinkės lietu
viais, o ypač dar ir dėl to, kac 
sekamą nedėldienį turėjo .įvykti 
pp. šalčių balius.—J. ir V.

McNaughtono lietuviai yra

waukee.
Troko 

nelaimės
šoferis dėl 
nėra kaltinamas.

antras atsitikimas.Štai ir
“Iš žydo gali juoktis— tam 

jis yra Dievo sutvertas”, sako 
niekurie tikinčiųjų. Bet juokas 
ne visuomet būna naudingas ir 
tankiai jis baigiasi nelaime, štai 
• Y • _ ir čia.

Jau nuo senai vienas žydas 
vežiojo vaisius po rezortus. Pa
staruoju laiku jis pastebėjo, 
kad kas tai iš jo juokus krečia, 
žydas prisikrauna troką vaisių, 
gerai suskaito dėžes ir melo- 
nus, bet kai nuvažiuoja vieton, 
tai kelių pasigenda. Jis pats! 
savim netiki, ar apsiskaitę, ar 
kely pametė. Apžiūri troką — 
išskirti negalėjo. O ir apsiskai
tyti taip tankiai irgi negali. 
Taip tad ilgą laiką jis negalėjo 
išrišti kaip kely žūna jo me* 
lonai.

Prieš kiek laiko pas mus at
ėjo vienas už dviejų mylių nuo 
mus gyvenantis vaikas lenkutis 
ir ėmė rodyti musų vaikams 
kaip jis apgauna žydą ir pa-! 
stveria jo melonus. Jis darąsi 
taip. Pasiimąs perstekę (žiu- 
berklą-speer), užsidedąs ant pe
čių ir einąs paupin neva 
ti. Pas upę, prie tilto jis ir 
laukiąs troko. Kai trokas už- 
sisakime prie tilto pristabdo! 
greitumą, tai jis priselijąs iš} 
užpakalio ir maunąs persteke j 
meloną ir pats krintąs ant že
mės. Taip jam ir pasiseka iš
gauti meloną iš troko. Kartą! 
jis turėjęs progos įšokti į tro
ką ir išmesti vynuogių dėžę.

Delei tokių vaiko “fonių” 
buvau pasirengęs pranešti vai-1 
ko motinai, bet kitos moterėlės} 
mane sudraudė: ; 
kvailas, kad vaiko juokus skai
tai už vagystę; juk žydas tam 
yra Dievo sutvertas, kad visi iš 
jo juoktųsi.

Praėjo kelios dienos ir tie 
juokai labai liūdnai užsibaigė. 
Tas lenkutis besitaikindamas 
prie melonų pakliuvo po troku 
ir liko gal mirtinai sužeistas. 
Jis jau kelinta diena guli be 
sąmonės ir abejojama apie jo 
pasveikimą. Nelaimė 
prie tilto ant 70 kelio. Vaikas 
yra 13 melų amžiaus.

—Jonas S h arka.

lietuviškas liaudies
Kiekvienas jų pa-

KELIASVIEŠ
KELIS MUS...

Rašo A. Vanagaitis

(tąsa)

Chicaga ir Kaunas
Prie progos, norėčiau su ju- 

| mis nuvykti į Kauną. Daugelis 
gryžusių iš Lietuvos daro paly
ginimus Kauno,sų Chicaga. Ne- 
kurie gana vykusiai. Vieni sa- 

i ko, kad Bridgeportas nup Ar- 
į cher iki 39th str. yra didesnis 
už Kauną. Ir aš tam tikiu. Kau- 

i nas negal susilyginti su Bridge- 
pontu. Jeigu Kaune lietuviai tu- 

I rūtų tiek nuosavybės kiek 
! Bridgeporte, tai rastum tiek žy
dų Laisvės Alėjoj, kiek čia ant 
Halsted Str. Čia visas biznis 
lietuvių rankose. Tai tik vienas

■ | Bridgeportas, o jeigu paimtume 
visos Chicagos lietu vi ją, tai 

girdi ar tu' Kaune vietos butų stoka. Pasa-

senatvėj apleisti tą aukso ša
lį. Pigesnis pragyvenimas juos 
vilioja, tyras oras, giminės, pa
žįstami... Daug tokių šeimynų 
randasi ne tik Chicagoj, bet ir 
kitose kolonijose.

Po metų-kitų, kaip Kaunas 
susilauks ' kanalizacijos, elek
tros tramvajų, tada dauguma 
amerikiečių “pasiukvatys” Kau
ne gyventi. Taip metai po me
tų, mes susilauksime lietuviš
kos miesčionijos Lietuvoj. Šian
dien lietuviškoji mieščionija 
randasi Amerikoje. Jeigu ji gry- 
žtų Lietuvon, tai visi miestai 
ir miesteliai apsivalytų nuo žy
diškų ir lenkiškų gaivalų.

Chicagiečiai galėtų pirmieji 
skinti kelią į miesčionijos luo
mą. O tai yra svarbus dalykas. 
Čia reikalinga tam tikra orga
nizacija Amerikoje ir Lietuvo
je, kuri rūpintųsi tuo reikalu. 
Norint ką nors naudingo pada
ryti savo šaliai, reikia veikti 
bendrai ir organizuotai. Žino
ma, kaip ankščiau minėjau, mes 

s visą energiją išaikvojame plet- 
kams apie šeimynų santykius. 
Reikėtų mąstyti apie musų tau
tos ateitį, garbę ir musų pačių 
gerovę. Tiesa, šiandien viskas 
gerai klojasi, bet nežinome kas 
bus už metų kitų. Esu liūdi 
ninku daugelio biznierių, kurie 
man atvykus Amerikon, nepa
žino vargo, gyveno pertekliui, 
o šiandien — vargelį vargsta. 
Amerika — stebuklų šalis. Vis
ko atsitinka.

Iš visų kolonijų, Chicagą ga
lima priskaityti prie pirmųjų 
Gerai gyvenasi lietuviams Ry
tuose (Naujoj Anglijoj), blo
giau Penna valstijoj, gerai 
Ohio, Michigan, Indiana, bet ge
riausiai turbut Illinois. Didelis 
Chicagos miestas reikalingas 
darbo ir biznio žmonių. Miesto 
plėtimasis yra begalinis. Visi 
pakraščiai apstatomi gražiais 
namais.

Kiek blogiau jaučiama tarpas 
tarpe centro ir pakraščių. Ypač 
atsiliepia ant “real estate”. Pa-

gėrės darbininkų būvis iki Pa
saulinės Parodos 1933 m. Mil
žiniški darbai atliekami. Keliai- 
vieškeliai ir gatvės cementuo
jama labai sparčiai. Miesto cen
tre auga dangurežiai. Gryžęs 
radau “Daily News” ir “Civic 
Opera” dangurėžius. Milžiniški 
budinkai!... Jei vieną iš jų 
(Civic Opera) nuvežtų į Kau
ną, tai visą Europą sutrauktų 
žingeidautis. ,

Teritorijaliai imant, Chicaga 
truputį didesnė už Kauną. Lie
tuvos gyventojas galėtų įsivaiz
duoti ve kokį plotą, kuris maž
daug prilygtų dabartinei Chica- 
gai.

Kaunas iki Prienų, Mariam- 
polės, Kazlų Rudos, Zapyškio, 
Jonavos, net iki Rumšiškės, tu
rėtų užimti tokį, plotą, kad pri
lygti Chcagai. Viena Western 
Avė. gatvė yra tiek' ilga, kaip 
nuo Kauno į Vilnių! O Halsted 
gatvė—maždaug kaip nuo Kau
no į Mariampolę. Chicaga už
ima pirmą vietą savo plotu pa
saulio miestų tąrpe. Po jos se
ka Londonas, paskiau New Yor- 
kas, Berlynas, Paryžius ir t.t.

Chicagai spėjama, kad ji už 
25 metų turės arti dvidešimts 
milijonų gyventojų, šiandie ji 
turi keturis miljonus.

Jegu Chicagos miesto yra 
tokia puiki ateitis, tat ar nerei
kėtų lietuvima burtis i jį iš 
kitų kolonijų! Kol kas negali
ma nieko tikro pasakyti. Tuo 
reikalu patys Chicagos lietuviai 
gali pasirūpinti. Tie, kurie val
do milijonus, galėtų svarstyti 
tokį klausimą, bet jie kol kas 
apie milijoninius biznius ir ne
sapnuoja. Išsiskirstę į vienetas, 
jie^ mėgina konkuruoti. Negali
ma jų kaltinti už tai dėlto, kad 
nesiranda iš jų tarpo gabus fi- 
nansistas-biznierius. Taip pat 
stoka pasitikėjimo vienų kitais.

Gabus biznio vedėjai-banki- 
n inkai: pp. Elįas ir Brendza, 
daug gero davė visiems lietu
viams, ypač biznieriams. Iš se
nesniųjų p. Olszewskis (Olšaus-

kas-Olis) buvo pirmas pionie
rius bankininkas ir namų staty
tojas. šiandien jo pėdomis se
ka jo sūnūs adv. Ant. Olis. Iš 
jaunesniųjų tarpo jis šiandien 
atsižymėjo “Ramova” teatro 
pastatymu, kuris Bridgeportą 
nušviečia. Tas jaunas, pilnas 
energijos lietuvis, spėjo užsire
komenduoti kaipo gabus finan- 
sistas. Reikia tikėtis, kad po 
metų kitų, atsiras ir daugiau 
tokių gabių žmonių. Reikia chi- 
cagiečiams džiaugtis tokiais ta
lentais ir visomis išgalėmis 
juos remti. Tą turėtų atsimin 
ti patriotai-tėvynainiai, kurie 
rūpinasi Amerikos lietuvių jau
nimu.

Stop, Look, Listen, 
Railroad Crossing!

Sušvilpė “trainas” ir turėjo
me sustoti. Tai buvo South 
Bend. Į Tabor Farmą beliko 
trisdešimts kelios mylios. Nors 
Packardas “šlubavo”, bet atsi
kreipus prie “daktaro” pasakė, 
kad Tabor Farmą galime pa
siekti, žinoma, savo rizika.

Pasirodo Tabor Farmą pla
čiai žino. Ji gerai išgarsinta 
kaipo rezortas, kur gauni sveiką 
ir gerą valgį. Kitur resortuose 
taip nėra. Tankiausiai nusi
skundžiama blogu maistu. Tabor 
Farmoj valgis užima pirmą vie
tą. Tie, kurie mėgsta “vakei- 
šene” gauti gerą ir sveiką val
gį, tie važiuoja pas Bačiuną. 
Amerikonai sako, pas “Joe”.

I arsibaladojus pas Bačuną 
apie 11 vai. nakties, randame 
daug belaukiančių. Olis, Olie- 
nė, Juozavitas ir kiti, nuvyko i

South Bend mirg neva <«pagitik
i - Tamsoj, žinoma, prasilen-

Kem.
Musų nakvynės buvo užsaky-

tos telegrama. Vietos užteko, 
nors visi cottages buvo kimš- 
tini.

(Bus daugiau)

Bukite Atsargus
nin?<Tuf^V^r^ kar*e visokiais budais bando išvilioti 
nVnr ls_ le uvių. Vieni valkiojas pardavinėdami 
Dri7-J)d^d-SerUa jie^n0vm^ \r kinkančių korporacijų 
ir Mnro-i*1111 K už^JrbU antri pardavinėja Bonus 
ia asakin’\US ,SUr l^ePa^s nuošimčiais; treti užrašinė- 
Ivdami C1JJ ?insurance) nežinomų kompanijų siu- 
tod7Lk7 ? PHe k°«^ su dideliu pelnu, 
todėl bukite atsargus - neduokite apsigauti.

bizni žinančii^11^6’ kreįPkitės prie atsakančių, 
U ypa ų savo apielinkėj dėl pasitarimo.

palidėuTtaupJmui dalC1‘' SaV° uždirbto tur,°

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinoi

Atwater
/

Radi o

Pa-

Amerikoje; 
(pav. čekų)

pasekti, “Naujienos

______________________________________ _____—

Naujienų Skaitytojams

Jau gerokas laikas, kaip iš 
musų draugų ir skaitytojų pu
sės buvo reiškiama pageidavi
mas, kad “Naujienos” skatintų 
lietuvių visuomenę atatinkamais 
skelbimais spaudoje žymėti 
svarbesniuosius įvykius žmo
gaus gyvenime, kaip antai: mi
rimus, apsivedimus, vedybų ju- 

visuomeninės veikėjų 
sukaktuves, ir t.t. 

Lietuvos laikraščius, 
pastebėti, kad tenai 
tatai yra praktikuo-

Tai yra įsigyvenęs pa-
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2. Užuojautos pareiškimai mi

rusiųjų šeimynoms ir gimi
nėms;

3. Sveikinimai visuomenės 
darbuotojams; ir

4. Jubilėjiniai sveikinimai ve
dusioms poroms,

Mes tikimės, kad skaitančioji 
publika mielai pasinaudos šito
mis progomis, o “Naujienos” 
laikys savo pareiga, kaip ir ligi 
šiol, patarnauti jai kaip galint 
geriausiai. Kiekvienam norin
čiam tuo ar kitu aukščiaųs pa
minėtųjų ‘tikslų padaryti savo 
pareiškimą dienraščio špaltose, 
“Naujienos” mielai padės tin
kamai sutaisyti žodžius, .ir kai
nos už vietą laikraštyje bus vi
siems prieinama.

Iš viso, ką “Naujienos” yra 
ligi šiol atlikusios per savo pen
kiolikos su viršum metų darba- 
vimąsi, bus benedsvarbiausia tai, 
kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe 
gyvenančiųjų Amerikos Lietu
vos išeivių. “Nairijenų” skai
tytojų armija šiandie tai lyg 
kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dyd
žiu stebina kiekvieną, kas gau
na progos arčiau su ja susipa
žinti. Kas gi, pavyzdžiui, su
traukia galingas žmonių minias 
į “Naujienų” piknikus ir kon
certus, jei ne tas jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad 
jie yra artimi kiti kitiems? Mes 
neabejojame, kad tie budai vie
šai reikšti kits kitam savo už
uojautą, džiaugsmą arba pagar
bą, kuriais naudotis dabar siū
loma musų skaitytojams, prisi
dės dar daugiau prie šito jaus
mo sustiprinimo.

Tad visais tokiais reikalais 
kreipkitės į “Naujienas”, kurios 
visuomet yra pasiryžusios Jums 
patarnauti!

“NAUJIENOS”.

Riškus dalykus Chicagos lietu
viai daro. Jau yra keliolika mi- 
lioninių korporacijų. Kaunas 
dar nesapnavo milijonų. Jeigu 
Chicagos lietuviai, milioninių 
korporacijų “galvos”, nuvažiuo
tų Kaunan, tai iki pusryčių su
pirktų visą Kauną su visa Val
džia. Bet jie yra “gentlemanai”. 
Jie nenori paleist ubagais Kau
no “poniją”...

žinoma tame yra daug tie
sos, bet pajuokauti galima. Tie
są įgyvendinti greit galima, jei 
tik to panorėtų Chicagos lietu
viai. Noras tfiTyo ir jis butų, 
jeigu neįvykusjps klaidos tar
pe santykiavymų Lietuvos lie
tuvių su amerikiečiais lietu
viais. Blogais norais vadovau
damiesi ir praturtėjimo manija 

apielinkės lietuviai ūki-1 siedami, Lietuvos žmonės at- 
yra labai svetingi žmo-|baid^ mi,sU amerikiečius nuo 

atostogas investinimo kapitalo. Prie to 
linksma, malonu ir prisidėjo vokiečių markės kri- 

nereikia sakvti: j timas, na ir susidarė tokia opi- 
arba “nėra kas veik-In’ja. Laikui bėgant viskas iš

siaiškins ir nėra abejonės, kad

atsitiko

McNaughton
P-n u Jucdsnukių banketas

Šios 
ninkai 
nes. Tad pas juos 
leisti yra 
nei kuomet 
“nuobodu” 
ti”. Kiekvienas ūkininkas ar 
biznierius, pas kurį tik atšilau-‘amerikiečių kapitalas užplukdys 
kai, maloniai priima, vaišina ir 
nuošrdžiai užkviečia kitą sykį 
atsilankyti. Jie tankiai (kas

gia: piknikus, gegužines bei 
banketus, i kuriuos kviečia ir 
atostogininkus ir maloniai juos 
vaišina.

Rugpiučio 18 d., būtent pas
kutinį nedėldienį prieš mums1 
(burini atostogir.inkų) aplei-l 
siant

Lietuyą.
Jau dabar randasi šeimynų, 

kurios kėlėsi Lietuvon senatvę 
“karšinti”. Vieni važiuoja svei
katos ieškodami, o kiti vaikus 
išauginę. Jiems vaikai — jokia 
paguoda. Mokslus baigė, apsi
gyveno tarpe amerikonų, kitoks 
apsėjimas ir t.t., juds verčia

p-nai
akyj.
sudundėjo puikiais

McNaughton, vieną toki 
ir puikų banketą surengei 
Juodsnukiai, p-nų Šimkų 

Į šitą puotą suvažiavo, 
automobi- Į

darbuotės 
Kas seka 
tas galėjo 
jau seniai 
jama.
protys ir pas kulturingesniųjų 
tautybių žmones 
jų laikraščiuose
nuolatos galima užtikti špaltų
špaltas, užpildytas tokios rūšies 
nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad 
tai yra pagirtinas ir gražus į- 
protis. Iš tiesų, yra gražu, kai 
giminės ir draugai, žmogaus, ku
rio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotikis, išreiškia 
jam arba jo šeimynai savo sim
patiją ne tik mažam artimų 
asmenų būrelyje privatiniuose 
namuose, , bet ir viešai, per 
spaudą. Laikraščiai juk pa
duoda žinias apie tokius atsiti
kimus, bet žinioje aprašoma 
tiktai faktai, o ne parodoma, 
ką jaučia asmens, kuriuos tie 
faktai paliečia. Tuos jausmus 
gali parodyti tiktai jie patys, 
tam tikrais pareiškimais spau
doje.

Pripažindamos teisingumą ši
tų nurodymų ir atsižvelgdamos 
į tai, kad toks paprotys jau yra 
įsigyvenęs kitose tautose, kurių 
pavyzdžiu lietuviams visai ne
bus gėdos
nusprendė įvesti šiuos keturis 
naujus skelbimų skyrius savo 
skiltyse:

1. Vedybų pranešimai ir 
sveikinimai jaunavedžiams;

k»‘
E,“i""1 ? d"’i“= “i“:"“tas daug daugiau išgauna iš oro' T° ♦ 1 se’ 
kaip per plauką, nustatymas užtilo/ utrlaus'as, 
ir aiškiausi balsą ir geriausį pagavimą 8*'azlausi

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

Jos. F. Budri
3417 ?,°; Halsted St

lel. Boulevard 4705

inc
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

lis kartais komišeno negauna i 
už prirašymą naujų kareivių 
armijai.

Raudoni juokai
Bananu šiaudai ir komunistai

Rugpiučio 1-mą dieną visa
me pasaulyje įvyko raudoni 
juokai: matuška Rusija Įsake 
visų šalių savo burdingieriams 
ruoštis prie demonstracijų, pro
testų prieš militairizmą, nors 
pati Rusija rengėsi karui ga
na smarkiai. Iš šitos rugpiučio 
1-mos dienos komunistų 
saulinės” demonstracijos 
muilo burbulas.

Tie nauji baranbonkų bata
lijos gauti nariai neilgai šilą 
pas komisarus. Pamatę apga
vystę, jie bėga lauk, ir dauge
lis taip padrė. O viena lietuvai
tė, atvykusi iš Easton, Pa., ir 
tapusi komisarų batalijos auka, 
Sandaroje rašo, kaip ją apga
vo komisarai traukdami į savo 
draugijas ir net j chorą. Tai
gi ir vėl apgavystė, bet ne ant 
visados, o tik tam laikui.

Pasaulio Vergas.

i P-as Steponavičius šiomis 
mokytojo ypatybėmis yra pasi
žymėjęs, ir todėl galima tvir
tinti, kad jo muzikos studijas 
lankantieji negaišius be reika
lo laiko ir neaikvos pinigų, bet 
įgys jose gero patyrimo.

Kalbamose studijose moky
tojaus taipjau gerai žinoma 
Amerikos lietuviams p. Sala- 
veičikiutė ir kiti patyrusieji 
mokytojai.

■Kaip Steponavičius, taip ir 
Salaveičikiutė abu yra baigę 
augštuosius muzikos mokslus ir 
turi “Bachelor of Music” laips
nius.

n-edėldienį, rugpiučio 25 d., Ge
dimino draugija turės pikniką, 
(outing) Washington Heights 
miškely, prie 107 ir S. May St. 
Tai bus progos kensingtonie- 
čiams ir roselandiečiams gerai 
pabaliavoti. —N.

bos ieškodamas. Vienok pasi
rinko savą j j—lietuvį daktarą. Ir 
neapsiriko. Dalykas toks, kad 
lietuviai daktarai savo profesi
joj nusimano nei kiek ne ma
žiau už svetimtaučius, o lietu
viams jie yra artimesni.

jauktu West Pullman Parke.
Lošimas prasidės 3 vai. p. p.

Vadinasi, Roselandiečiai ap
lankys West Pullmaniečius. Ti-

kimasi turėti gražų lošį. O West 
Pullman Parke yra gražus dia- 
mond besbolo lošiui ir publikai 
susėsti geros sėdynės. N.

Reporteris.

Bridgeportas
Daktaras Šimkus aptiekorių 

Šimkų išgelbėjo ,

pa
lšėj o

irgi.

rug-

kotais. Taip 
vietiniai amerikonų laik

su

♦ ♦

Chicagos komunistai 
pagal matuškos Rusijos 
riu, rengėsi demonstruoti
piučio 1-mą dieną. Bet savo ne
laimei ar laimei, jie rado gat
vėse tokios rūšies savotiškus 
“ignorantus” policininkus, ku
rie komunistus pavaišino ba
nanų šiaudais 
raš
raščiai. Juokingas mušis 
bananų šiaudais!

Musų tavorščiai delei to įsi- 
•žeidė gana skaudžiai ir ėmė 
verkti per savo spaudą, kad 
juos Chicagos policija sumušu
si lazdomis.

Kiek vėliau lietuviški musų 
raudoni žebrokai surengė nu- 
kentėjusiems nuo bananų šiau
dų draug'ams net parodos va
karą, kur įėjimas pažiūrėti 
“sužeistųjų” kainavo 50 centų 
ypatai. Well, biznis yra biz
nis — ir iš bananų šiaudų.

Kensington
Draugystė LDK. Gedimino 

tai viena iš seniausių — pir
meiviška patalpinė draugija 
Kensingtono ir Roselando a p iš
linkėję.

Dr-stė LDK. Gedimino, kaip 
ir kitos pašaipi nes draugystes, 
šelpia savo narius; be to, ne
atsisako paremti ir visuomeniš
kus dalykus, jei tik jie būna 
naudingi visuomenei. Draugys
tė kasmet parengia tai šiokią, 
tai tokią pramogą. Ateinantį

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo lietuvis aptiekorius, p. 
Šimkus, kurio aptieka yra prie 
33 ir Halsted. Susirgo jisai 
apendicitu. Daktaras • Šimkus 
padarė operaciją.

Apendicito operacijos kai ka
da esti lengvesnės, o kai kada 
labai pavojingos. Ir operacija, 
kuri padaryta aptiekoriui 'Šim
kui, buvo labai pavojinga. Vie
nok ji pilnai pavyko. Tikimasi, 
kad ligonis artimoj ateityj pa
sveiks.

Dar keletas žodžių prie šio 
įvykio. Aptiekorius Šimkus, ži
noma, kaip žmogus, kuriam ten
ka susitikti su įvairiais dakta
rais, butų galėjęs lengvai kreip
tis j svetimtautį daktarą pagel-

Dr. Yuška
Senokai jau praktikuoja Chi

cagoje Dr. Yuška, turįs ofisą 
18-tos gatvės apielinkėje, p. 
Bielskio aptiekos name, ir prie 
Archer Avė., Brigh'ton Parke. | 
Iki šiol daktaras Yuška turėjo 
vadinamą generalę praktiką. 
Kadangi Dr. Yuška turėjo pa-1 
Rankamai generalės praktikos 
ir kadangi jis yra žmogus pasi
turintis h* jaučia reikalą po tru
putį pasilsėti, tai ateityje jis 
ketina specializuotis labiausia 
ch i r u rgi j o j.—Report.

Ideal Redflash Boileris

Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimą kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokiu pareigu iš jūsų pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

klesos nauja medžiaga.

70° Pavasar*° Šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu

24 mėnesiai išmokėjimui

Roseland
Rytoj Golden Stariečiai los 

besbolą su Sadock & Ądelman
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vietose:
(Brighton 
trobesyje, 
paranku-

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Renublic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

JUS MYLĖSITE PASIDŽIAUGTI SAVO DRAUGAMS
JEIGU—

nėra-

Atrodo, kad musų tavorščiai 
yra dėkingi Chicagos policijai 
už rugpiučio 1-mos dienos įvy
kius, t. y. už vartojimą bana
nų šiaudų prieš komunistus 
dejnonstrantus. Mat, pasitaikė 
vėl proga, neduoti ramybės pi
liečių kišeninius- 

♦ ♦
Komunistų batalijose

mu. Atsiranda visokių minčių 
— trockinių, lovestoninių, šio
kių ir tokių. Šiandien jau “Vil
nies” komisarai jaučiasi esan
tys generolai be armijos ir 
podriačikus išsiuntinėjo į svie
tą armijos rinkti. 

♦ ♦ ♦
Rožių žemėje jau puskomi- 

saris Jukelis ne tiek 
taiso, kiek komisarų 
organizuoja. Vietos
net abejoja, ar draugas Juke-

šiušius 
armiją 

piliečiai

Specialistas gydyme ėhroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzatninavi- 
mas atidengs jusų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—- kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

P-no Steponavičiaus 
muzikos studijos

(Stephens Music Studios)

P-as Steponavičius (Birutes 
choro vedėjas), p. Salaveičikiu- 
tė ir kiti mokytojai duoda pa
mokas pianą skambinti, lavina 
balsą, mokina smuiką ir violin- 
čelę snupkuoti, duoda muzikos 
praktikos ir teorijos lekcijas. 
Priima pradinius ir toliau nu
žengusius muzikoj mokinius ir 
mokines.

Šių muzikos mokytojų stu
dijos bus sekamose

4112 Archer avė.
Parke), naujame 
kur įtaisyti, yra visi
mai sėkmingam mokinimui.

11003 S. Micbigan avė. (Ro- 
selande), Room 10.

Lietuvių Auditorijos trobesy
je, 3133 S. Halsted St. (Brid- 
geporfe) .

Del platesnių informacijų ir 
paskirti laiką, kad pasimatyti, 
telefonas Lafayett 7552.

Keletas žodžių apie p. Ste
ponavičių, kaip muzikos ir dai
nų mokytoją ir chorų vedėją. 
Birutei, geriausiam lietuvių 
chorui Chicagoje, p. Šimkui iš
važiavus, reikėjo mokytojo. Bi
rutė žiurėjo šen ir ten ir paga
lios pakvietė p. Steponavičių, 
kaip tinkamiausią iš visų lietu
vių chorvedžių.

Kitas pavyzdis. Kurie nusi
mano apie muziką, tai tiesiog 
stebisi, kad p. Steponavičius 
pajėgė išlavinti Birutės orkest
rą taip gerai, kaip kad orkest
ras pasirodė į visai trumpą 
laika.

Beikia neužmiršti ir tai, kad 
pats Birutės choras paturtėjo 
naujomis jėgomis p. Stepona
vičiui paėmus vedėjo pareigas.

Paduoti aukščiau pavyzdžiai 
liudija keletą svarbių p. Stepo
navičiaus, kai muzikos ir dainų 
mokytojo, ypatybių. Viena, ji
sai gerai žino muziką. Kitų 
neišmokinsi ir kitiems nepa
jėgsi vadovauti, ypač kada ten
ai viešai rodytis prieš parink
tą publiką, jei pats busi men
kas. Antra — vien žinojimo 
neužtenka, reikia energijos, 
tad savo žinojimą kitiems su
teikti. P-as Steponavičius pa
rodė ją darbuodamasis Biru
tei ir kitiems chorams ir duo
damas pamdkas atskiriems 
mokiniams ir mokinėms- Rei
dą dar kantrybės, reikia tu
rėti ypatingo pamėgimo muzi
kos, kad mokiniai ir mokinės 
persiimtų supratimu, jog ot 
šitos muzikos pamokos, kurias 
man dabar duoda, yra svarbios 
ir man, ir mano tėvams; rei
dą, sakyčiau, mokytojo “lieps
nelės”, kuri sukurtų mokinyje 
visa, kas yra goriausio pas jį 
muzikai.

Atuater Kent

Pasitikėjimas Laimikiu
yra vyliojimas pavojaus

CENTRAL"“ BANK

M

TRUST1N® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

$159:20
Ir aukščiau

Extra Pale Alaus

k

mvieoRATiMO 
ro« COHVALZtC****

RtrUMHlNO
OOOD THt HOHB

FRSPtRlCK W 
taisttKž

Kodėl amžinai būti baimėje gaisro ir vagilių 
kai išvažiuojate iš namų?

Jūsų bonai, deedai, apdraudos polisai, apsive- 
dimo ir gimimo liudijimai, brangios dovanėlės ir ki
tos brangenybės susilauks didžiausios apsaugos sau
gaus padėlio dėžutėj (Safe Deposit Box).

Ateikite ir apsilankykite šio banko Saugaus Pa
dėlio Vaulte ir jus įsitikinsite, kad neišmintinga 
yra pasitikėti vien savo laimikiu, kuomet galima 
gauti absoliutę apsaugą už mažiau kaip lc į dieną.

Atdara Seredos vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Subatoj—VISĄ DIENĄ—nuo 9 vai. ryto iki 8 v. v.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

S't.

po

<556 So. Rockwell St., Chicago, I1L

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o ■ 

e KONTKAKTOR1US -!>

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

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake 

1U aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalaa

St

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TŪNIC'O
arba

Jis yra rekomen
duojamas per

3l Dr.B.McNicholas
į 

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo l 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

BID 
HADIO

PILNAI ĮRENGTI 
Puikiuose Kabinetuose

KAINA

Veltui demonstracija jūsų 
namuose. Pašaukite:

HEMLOCK 8400, —arba— 
LAFAYETTE 3171

PIRKSITE

PEOPLES
FURNITURE 

KOMPANIJOS 
Krautuvėse!
Nes pirkdami iš šių didžiau
sių ir pilnai atsakančių Lie
tuvių Krautuvių, jus įsigysi
te užtikrintą Radio, mokėsite 
teisingą kainą, ir gausite 
mandagų ir skubų patarna
vimą vien tik per patyrusius 
žmones.
Atwater Kent Radios nerei
kalauja rašyti jiems girian
čius skelbimus, jie patys už 
save kalba, ir Peoples F\irni- 
ture Kompanijos rekomen
dacija, pilnai užtikrina jų ge
rumą, kas nedaleidžia turėti 
abejonę apie šiuos Radios.
Atwater Kent Radios mes 
turime pilną eilę madų, dy
džių ir apkainavimų, kurių 
kaina yra labai prieinama ir 
musų lengvus išmokėjimo 
budai yra daleistini kiekvie
nam įsigyti. Ateikite šiandie 
į Peoples Krautuves, pama- 
tykit, išgirskit ir pasirinkite 
naują 1930 m. mados

ATWATER KENT

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI YRA SUTEIKIAMI VISIEM

4177-83 ARCHER AVĖ.coi». RICHMOND ST.

4177-83 Archer Avė
Brighton Piark

GOOOS

RYTHING ForThe hoMES*
2536-40„W. 63 ST. & MAPLEVVOOD AVĖ.

2536-40 W. 63rd St
Marouette Piark
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Published Daily Exceot Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams _______  $8.00
Pusei metų_______  4.00
Trims mėnesiams  ......  2.00
Dviem mėnesiam _______  1.50
Vienam mėnesiui ..... »••••••• •••••m* .75
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BIELINIS—LIGONIŲ KASOS
pirmininkas

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ $7.00
Pusei metų ________________ 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams_________1.25
Vienam mėnwūui_____ ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai

Metams ......   $8.00
Pusei metų ......... 4.00
Trims mėnesiams .....--- ------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos spaudoje praneša
ma, kad Kaune

“Ligonių kasoj j vyko naujo 
pirmininko rinkimai. Vieton 
nuteisto karo lauko teismo 
Galinio vienbalsiai išrinktas 
Bielinis, b. Seimo narys.” 
Kauno darbininkų ligonių ka

sa, vadinasi, vėl išsirinko savo 
pirmininku socialdemokratą, ne
žiūrint viso tautininkų spaudos 
riksmo apie “plečkaitininkus”.

Brooktyno tautininkams te- 
čiaus ir šis pareiškimas jau yra 
žinksnis pirmyn. Iki šiol jie 
nežiūrėjo nė “garbės užsieniuo
se” ir, kiek drūti, diktatūrą tei
sino ir gynė, už ką jie teisin
gai įgijo visuomenėje “fašistų” 
vardą.

“Vien.” dabar siūlo dėl Lie
tuvos garbės užsieniuose dirbti, 
kad valdžia “griežtai ir tvirtaiV 
pasuktų iš diktatūros į demo
kratiją. šitame pasiūlyme yra 
daug naivumo. Kur yra maty
ta, kad despotiška valdžia (dik
tatūra arba absoliutiška mo
narchija) pati savo noru despo

tizmo atsižadėtų? Tokių atsiti
kimų istorija nežino.

Despotai tiktai tuomet palei
džia vadeles iš savo nagų, kai 
jie nebegali atsilaikyti kai 
prieš juos sukyla žmonės. Taip, 
sakysime, buvo nušluotas Rusi
jos caro Mikės sostas, ir taip, 
o ne kitaip, bus nušluoti ir vi
sų kitų despotų sostai fašistų, 
bolševikų ir t.t.

Kas įsivaizduoja, kad, patai
kaudamas diktatoriams ir juos 
gindamas, jisai gali juos pri
kalbinti, kad jie savo diktatūrą 
“griežtai ir tvirtai” pavartotų 
demokratijos atsteigimui, tas 
apgaudinėja save ir kitus.

NUMATOMA MACDONALDO VIZITĄ 
WASHINGTONE.

i • ■ i 1

Iš Baltojo Namo Washingtone spaudai tapo duota 
pranešimas, kad Jungtinių Valstijų prezidentas laukia, 
jogei spalių mėn. pradžioje pas jį atsilankysiąs Anglijos 
premjeras, James Ramsay MacDonald. Ši Anglijos prem
jero kelionė yra planuojama jau seniai — nuo pat to lai
ko, kai Amerikos ambasadorius Dawes pirmą kartą pa
simatė su MacDonaldu. Premjero vizitos tikslas bus, ži
noma, daugiausia demonstratyviškas: parodyti, kad dvie
jų didžiausiųjų pasaulyje valstybių valdžios eina prie 
bendro tikslo — ginklavimosi sumažinimo jurose.

Tuo gi tarpu eina nuolatinės derybos tarp Anglijos 
vyriausybės galvos ir Jungtinių Valstijų pasiuntinio An
glijoje. Nors spauda nėra informuojama apie tų derybų 
eigos smulkmenas, bet yra žinoma, kad jomis yra ruo
šiama dirva ne tik Anglijos premjero ir Amerikos pre
zidento susitikimui Washingtone ir susitarimui pamati
niais jurų nusiginklavimo klausimais, bet ir didelei val
stybių konferencijai, kuri gal būt bus sušaukta 'jau šių 
metų pabaigoje tą nusiginklavimo reikalą apsvarstyti. 
Apie MacDonaldo ir Daweso pasikalbėjimus Anglijoje 
yra teikiamos žinios visų didesniųjų valstybių kabinę- 
tams- v t,.

Bus įdomus reginys visam pasauliui, kai spalių me
nesį Anglijos premjeras, socialistas MacDonaldas, bus 
iškilmingai priimtas Amerikos prezidento rūmuose. Kas 
galėjo pirmiaus manyti, kad toks dalykas kada nors at- 
sitiks? ♦ - -

Vos kokia dešimtis metų atgal, kai MacDonaldas no
rėjo keliauti iš Anglijos į Europos kontinentą, kaipo de
legatas į tarptautinę socialistų konferenciją, kuri rinko
si tikslu atsteigti suskilusį karo metu Socialistinį Inter
nacionalą, tai net Anglijos jurininkai atsisakė jį, kaipo 
“tėvynės priešą“, vežti laivu. O dabar tasai socialistas 
ketina atvykti į Ameriką Anglijos karo laivu, lydimas 
laivyno admirolų, ir Washingtonas iš anksto rengiasi jį 
pasitikti su didžiausia pagarba!

Pasaulis keičiasi greičiaus, negu mes įsivaizduojame.

BUVO AR NEBUVO ŽYDŲ 
POGROMAS LIETUVOJE? i

!■■■ !■■ I — — — I.. IM ■■ . . .......... .......... _

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
I

Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Šiandien nebe biblijos, bet žmo
gaus sąžinėje gludi moralybės 
autoritetas. Psychologistai ypač 
behavioristai įrodo, kad ir są
žinė yra žmogaus tik pagelbinė 
funkcija, bet jokiu budu ne į- 
gimta kokia nors kosmiškos 
dvasios savybė. Tad matosi, 
kad ir moralybė skiriasi nuo re
ligijos. Moralės' įstatymas lai
kosi pats per save, kilnus ir 
imperatyvus, bet mes visai ne- 
bereikalaujame jokių religijos 
sankcijų, šiandien etika stovi 
ant savo kojų, kalba pati savo 
autoriteto dorybėmis. Religija 
pasirodė visai nereikalinga mo
rališkam gyvenimui. Galime 
būti be jokios religijos ir vis 
tik būti moraliais. Etinės Kul
tūros Draugijos, kurios atsisa
ko visiškai vadintis religinė-

po aukščiausias gyvybės typas.
Nieko nėra šiandien nuobo

desnio, kaip skaityti įvairių teo
logų ir biblistų pastangas išaiš
kinti pasauli, kokio geologai, 
biologai, sociologai, psychologai 
nei istorikai nežino. Teologai 
per visus tuos metus statė savo 
fabriką lygiai kaip ir viduram
žių astrologai ir alkemistai. 
žmonės tai susekė, ir joks in
teligentiškas žmogus nebeima 
tų dalykų rimtai. Tačiau baž
nyčia vis dar kabinasi, ir tai 
nuslėgiančioj daugumoj, j visą 
tą pasakų ir prietarų masę. To
kiu budu jos pačios verste ver
čia kiekvieną galvojanti žmogų 
pasirinkti tuoksią i> visiškai nu
mesti religiją.

(Bus daugiau)

SPAUDOS PADĖTIS LIETUVOJE.

Neperseniai vienas f asistuojantis amerikiečių orga
nas filosofiškai ramino visuomenę, kad dabartinis Lietu
vos režimas tur būt esąs neblogas, jeigu mes negirdime 
protesto balsų iš jos visuomenės veikėjų. Bet tas orga
nas nepasiklausė savęs, kuriais gi budais Lietuvos vei
kėjai galėtų savo protestus reikšti. Gal per spaudą? Bet 
ar Lietuvos spauda gali tokius dalykus dėti į savo špal-

' I,u 'M fr*
Kalbėdamas apie dabartinę spaudos būklę Lietuvos, 

vienas Kauno dienraštis, “L. Žinios“, šitaip nusiskundžia:
“...Mes turime labai daug svarbios medžiagos svar

styti. O tuo tarpu musų laikraščiai sudaro įspūdį, 
kad Lietuvoje jokių svarbių reikalų nėra, ir kad vi
sas musų gyvenimas telpa į smulkią kriminalinę kro
niką ir į valstybinį radiofoną. Keleiviui iš tolimo 
krašto gali atrodyti, kad be kriminalų ir radio mes 
Lietuvoje nič nieko neturime ir nieku nesidomime.

“Musų laimei artimesni kaimynai jau gerai žino 
priežastis, dėl kurių Lietuvos spauda negali atsiliep
ti į svarbiausius gyvenimo reiškinius, o rūpinasi tik 
informuoti visuomenę apie traukinių judėjimą.“
Butų juokai, jeigu nebūtų liūdna, skaitant tokius 

Lietuvos laikraščių nusiskundimus.
Liūdna daugiausia yra dėl to, kad šitokia spaudos 

padėtis nepriklausomoje Lietuvoje paverčia kone absur
du visą lietuvių tautos1 ilgų metų kovą- už savo spaudą ir 
laisvę. Imkime tuos tolimus “Aušros“ ir “Varpo“ metus, 
kuomet dar tik būreliai stiprios valios ir didelio pasiry
žimo lietuvių idealistų grūmėsi su galinguoju Rusijos 
carizmu, stengdamiesi paskleisti šviesą ir susipratimą 
Lietuvos liaudyje. Mes šiandie didžiuojamės tų drąsuo
lių pasišventimu ir idealizmu. Ju heroiškas darbas su
daro gražiausias lietuvių tautinio atgimimo tradicijas.

Bet ar ne kaip ps^ltyčiojimas iš tų musų tradicijų 
skamba Lietuvos laikraščių nusiskundimas, kad šiandie 
jie teturi teisę tiktai “informuoti visuomenę apie trauki
nių judėjimą“?!

Ar gi tik šitokios “laisvės“ užsitarnavo Lietuva ir 
jos spauda? • i >

Lietuvos valdžia aštriai per
sekioja laikraščius, kuriuose bu
vo paduota žinių apie neseniai 
įvykusius viename miestelyje 
užpuolimus ant žydų. štai du 
pavyzdžiai, paimti iš Kauno ži
nių :

“Kauno karo komendantas 
nubaudė atsakomąjį ‘žydų 
Balso’ redaktorių Rabinavi- 
čių už erzinančių (! i“N.” 
Red.) visuomenę gandų sklei
dimą 500 litų arba 1 xnėn. 
kalėjimo.’ ’
Antra žinia skamba taip:

“ ‘Berliner Tageblatt’ nu
meris, kuriame buvo rašyta 
apie žydų pogromą Kauno 
priemiesty Viliampolėj (Slaba
doj) konfiskuotas, kaip s-klei- 
džiąs klaidingus gandus ibei 
platinąs neteisingas žinias.” 

' Bet ve ką rašo dėl tų neva 
“erzinančių visuomenę gandų” 
ir “neteisingų žinių” Lietuvos 
vai. liaudininkų dienraštis, “L. 
Žinios”: '

“Apie ką nerašo oficiozai, 
to, tartum, ir nėra. Pavyz
džiui, visuomenė ligi šiol ne
žino, kas atsitiko šiomis die
nomis Slabadoje. Juk ne kiek
vienas gali skaityti užsienių 
laikraščius, kuriuose didžiulė
mis raidėmis jau pažymėtas 
šis musų kronikos įvykis.

“Bet šitoks oficioziškas ty
lėjimas yra panašus j strau
so taktiką slėpti galvą į smė
lį ir manyti, kad jo niekas 
nemato.

“Volens nolens (noroms ar 
nenoroms. “N.” Red.) reikės 
‘L. A.’ ar ‘Eltai’ dementpott 
(nuginti. “N.” Red.) paskli-1 
dusias po užsienį žinias. O 
gyvenimo praktika rodo, kad 
tikima ne oficiališkų demen- 
ti, o tuo, kas dementuojama, 
nes spauda laisvai nepasako, 
kas tikrai įvyko.”
Iš šitų “L. žinių” pastebėji-i 

mų nuomanu, kad valdžia bando 
paslėpti nuo visuomenės tiesą, 
ir kad jos užginčijimais nega
lima tikėti. Reiškia: žydų po
gromas Slabadoje tikrai įvyko, 
—kas Lietuvai daro gėdą!

“DEL GARBĖS UŽSIENIUOS”

Brooklyno “Vienybė” jau irgi 
pripažįsta, kad žiaurus politinių 
valdžios priešų persekiojimai 
Lietuvoje meta amt jos “tam
soką šešėlį”, ir sako1:

“Tokių ir jiems panašių 
politinių bylų Lietuvoje tol 
bus, f kol valdžia griežtai ir 
tvirtai nepasuks kelio iš da
bartinės diktatūros formos į 
laisvesnę ir demokratiškesnę. 
Ir visi, kuriems ištiesų rupi 
Lietuvos respublikos garbė 
užsieniuose, privalo tam tiks
lui dirbti.”
Del “garbės užsieniuose”, va

dinasi, reikia prieš Lietuvos 
diktatūrą kovoti. Bet kad ta 
diktatiira slegia žmones Lietu
voje, kad dėl jos yra nekaltai 
nukentėję šinutąi asmenų, kurie 
nieko blogo Lietuvai nėra pa
darę; kad diktatūra trukdo 
KuUuiUių krašto progresą, atim
dama liaudžiai progą dalyvauti 
visuomeniniam gyvenime ir 
šviestis,—šitų blogumų Brook
lyno tautininkų laikraštis ne
paiso. Diktatūra nepageidau
jama tik dėl to, kad ji gadina 
Lietuvos “$ąrbę u^ie.uiųoae”.!

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)

Praeities apžvalga ir 
ateities perspektyvos
Pagal John Hayneis Holmes

/

Musų dienų religinis pasaulis 
pergyvena perversmą, kokio jis 
nebėra turėjęs nuo Reformaci
jos laikų, kada šešioliktame 
šimtmety katalikizmas pusiau 
lūžo. Didis judėjimas paste- 
biamas visose šalyse. Iš vienos 
pusės bažnyčios, dėl gerai žino
mų priežasčių, nebeteko jokio 
autoriteto, kaip kad jos turėjo 
šimtmetį tam atgal. Jų švent- 
nyčios s'usinešiojo, jų pamatai 
pasviro, jų ekzistencijoš šalti
niai padžiūvo. Iš kitos pusės 
žmonės surado tūkstančius nau
jų ir vitališkų interesų, kurie 
nėra galima įgyvendinti be at
einančios generacijos. Lygiai 
kaip Reformacija pirmtakavo ir 
buvo lydimį Renesanso (Atgi
mimo), taip dabar religinis per
silaužimas yra lydimas naujo 
mokslo, naujų patyrimų, dar 
negirdėtų žmonijos istorijoj. 
Gyvename' Visai naujame pasau
lyje; naudojame pajėgas, kurių 
net patys senovės dievai nežino
jo. Nieko , tad stebėtina, kad 
senos tradicinės draugijos įstai
gos pasirodo nebetinkamos su
talpinti tą■ ndują gyvenimą, ly
giai kaip kalno šlaitai negali 
sustabdyti išsiveržusios ugnįa- 
kalnio lavos. Senosios religijos 
pradeda byrėti. Musų • vaikai 
jau nebesitenkina biblijų skai
tymu, subatų ar sekmadienių 
ceremonialais, bažnyčių klam
pojimu, katekizmais, ritualais, 
sakramentais, ekleziastiniais 
prisakymais ir papročiais', ko
kiuose dar nesenai tėvai buvo 
auginti. Labai greit jie žiūrės 
į tas ceremonijas taip jau, kaip 
dabar mes žiūrime į seniau de
gintas žmonių ir gyvulių aukas, 
magiškus būrimus ir kerėji
mus, ceremoninius šokius ir 
stebukladarius.

Kokios pajėgos iššaukė tas 
svarbias permainas ? Čionai su
minėsime tris svarbiausias. 1) 
Visų pirmiausia tai yra tas pats 
procesas, kurs eina nuo pat Rė- 
nesans'o laikų besinaudodamas 
proga kai generacijos keičiasi, 
vadinamas sekularizacija (pa- 
saulėjimas, išsiliuosavimas iš 
vienuolynų baubų). Visuose am
žiuose žmonės griežtai skyrė 
taip vadinamus šventus daiktus 
nuo “nešventų”. Tuos “šven
tuosius” dąlykus griežtai savino- 
si religijos, sekuliarinius palik
damos tik kaipo išimtinai laiki
nus ir nereikšmingus.

Viduriniuose amžiuose lygiai 
kąip prosenoviniuose tie šventi 
daiktai buvo pastatyti taip, kad 
gręsė sekuliarinius visai prary
ti. Buvo, tiesa, ir karalių lai
kina galybė, bet ji turėjo pri
klausyti nuo bažnyčios, kįaip toš 
amžinosios > galybės. Bažnyčia 
tokiu budu viską pasisavino sa
vo kontrolei. Bet ji visą, gyve
nimą pasuko kelione į kitą pa
saulį, visiškai apleisdama ir nu
neigdama žmonių tikrąjį gyve
nimą. Renesanso arba didžiojo 
atgimimo gadynė 16 šimtmety 
po gero tūkstančio metų prikė
lė žmoniją išsivaduoti iš išim
tinosios religinės valdžios, ir

susiinteresuoti pačių savo gyve
nimu.

To judėjimo pavyzdžių yra 
nesuskaitomos daugybės. Seno
se dienose karaliai buvo patapę 
popiežiaus vasalais, ir visos tau
tos bažnyčių dominijomis. Su 
Reformacija parėjo atskyrimaš 
bažnyčios nuo valstybės, — iš
vadavimas valstybės nuo orga
nizuotos bažnyčios. Tasai judė
jimas prasidėjo prieš 500 metų, 
tebeeina dar ir musų dienomis. 
Tik pradžioje pereito šimtme
čio Prancūzija su didelėmis 
žaizdomis išplėšė iš savo kūno 
bažnyčios šaknis'. Mažą truputį 
vėliau tą pat tik su mažesnė
mis aukomis pasiekė Amerikos 
Jungtinės Valstybės. Lygiai tas 
pats išsivadavimo persiėmimas 
dabar eina Meksikoje. Rusijoj 
tą operaciją atliko ,bolševikai, 
kur “šventoji bažnyčia” buvo 
vyriausia caro valdžios galybė. 
Tas buvo Italijoj, atėmus iš pa- 
pos paskutinę svietišką galybę 
iki fašistai vėl ją grąžino. Tas 
procesas yra pravestas visose 
protestonįškose šalyse, cik ka
talikiškose bažnyčia stipriai te
besilaiko valstybės čiupros' įsi
kibusi.

Kitas sekularizacijos procesas 
vyksta mokyklose ir universite
tuose. Senose dienose visas 
švietimas buvo išimtinai tik 
bažnyčios rankos'e. šiandien ir 
tokie galingi viduramžių kleri- 
kalinimo centrai, kaip Oxfordo, 
Paryžiaus, Amsterdamo, Pa
duos universitetai, kaip juos

mis, tačiau moralybę stato au
kščiausiu dalyku.

3) Trečias procesas, kurs 
verčia religiją, yra fiziniai jr 
natūraliai (gamtos) mokslai. 
Konfliktas tarp religijos ir mo
kslo prasidėjo tikroj prasmėj 
pirm keturių šimtų metų. Kuo 
tas konfliktas baigsis yra dau
giau, kaip aišku,—visiška mo
kslo pergalė visuose kovos lau
kuose. Krikščionybė, kaip jau 
žinome, turi labai smulkiai iš
sidirbtą išaiškinimą, kaip musų 
planetoj prasidėjo gyvenimas. 
Ji išaiškina, kaip žmogus prasi
dėjo; ji patiekia pompastišką 
dramą, kaip jis' puolė ir tapo 
pasmerktas; ji piešia Kristaus 
stebuklus, darytus kaip Dievo 
sunaus, nužengusio iš dangaus; 
ji pasakoja apie atpirkimo ste
buklus, paskui atlyginimus kita
me gyvenime ir t.t. Bet moks
las nieko panašaus nežino; jis 
susekė gyvybės pradžią nuo 
pirmykščio germo, išvystė ją 
ligi dabartinių dienų, bet nieko 
nesurado, kas mažiausia patvir
tintų nors vieną stebuklą, ar
ba legendą, dar daugiau,—mo
kslas faktiškais argumentais, 
eksperimentais ir patirtim vi
siškai sumušė tas pasakas, že
mė nėra sutverta tuo keliu kaip 
pasakoja žydiškai-babiloniški 
mytai; žmogus nėra padarytas 
iš Dievo rankos iš karto ir pa
sodintas nekaltu daiktu ant že
mės; žmogus visai nepuolė iš 
savo pirmykštės garbės, prie
šingai—jis iškilo iš dulkių, ir 
daug stebuklingesniu keliu, ne
gu tas ką šventraščiai skelbia, 
evoliucijos keliu išsirutulavo iš 
nesuskaitomos eilės gyvūnų kai-

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

RAMOVA
THEĄTRE

lįoth and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugpiučio 25 ir 26

Kalbantis paveikslas su garsais ir 
MUZIKA

“The Mysterious 
Dr. Fu Manchu”
Jš Sąx Rohmeh garsios novelės 

DALYVAUJANT
Neal Hamilton, Warner 

Oland, Jean Arthur
Taipgi

Vitaphone Aktai
I
I Du smagus komikai—Burns 

ir Kissen; Roy Sedley ir jo
Night Club Revue

Kalbančios Žinios
v *
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Tėmykite

1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių garų 
barganų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St
I Tel. Rooeevelt 8500

— .. ____

Erasmuš yra nušvietęs, patapo 
laisvi nuo religinės įtakos ir pri
klauso politinėms tik nebe ek-, 
leziastinėms įstaigoms. Ne be 
to, ypač katalikai suprasdami 
klerikalinimo svarbą per mo
kyklą, kur negali įsiveržti i mo
kyklą, steigia visokias savo pa
rapines, pradines, kolegijas ir 
net universitetus. Deja, kata
likiškose šalyse bažnyčia sten
giasi įsistiprinti mokykloje su 
pagelba konkordatų.

Tas' pats matosi privačiame 
žmonių gyvenime. Seniąu žmo
nės buvo visiškai bažnyčios glė
byje nuo P^t gimimo ligi mir
ties. Juos krikštijo gimstant, 
juos tepė mirštant, juos rišo 
vedantis. Dabar gi prasidėjo vi
sai kitokia tendencija, žmonės 
kur tik gali išvengti prietaringų 
persekiojimų, stengiasi savo gy
venimą. tvarkyti civiliniu įsta
tymais reguliuojamu keliu, be 
tų visų ritualų. Civilizuotose 
valstybėse religinės ceremoni
jos pasilieka laisvo noro, net 
ne įstatymų dalykas..

2) Antras procesas eina eti
kos lauke, šiandien moralybė 
daro pastangų pasistatyti visai 
nepriklausomai nuo religinės 
priklausomybės. Etika stengia
si nusistatyti savo autonomiją. 
Seniau būdavo moralė turėjo 
gauti iš religijos visišką sank
ciją* Relgijos įstatymai buvo 
moralės įstatymai, privalomi 
ir pildytini be jokių galvojimų, 
kaip Dievo prisąkymai, perduoti 
dievų iš aukšto, šiandie apšvie- 
tos ir inteligentijos pasaulyje 
niekas tam nebetiki. Jei Možės 
prisakymai buvo geri tų barba
riškų gadynių žydų tautai, var
gu jų bepakanka musų amžiui.

Jus Mokate Tik Mažą Dali
TiKrosios Vertes
šio $169 7 A. C. Tūbų Elektrikinio

I? fe*
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$49.14
PILNAI ĮRENGTAS

Pamąstykite tik! Jus sutaupinate virš $120 pirkdami 
šį biskutį vartotą elektrikinį Radio, kuris kainavo virš 
$169, bet kurį dabar jus galite gauti musų sankrovoj 
tik už $49.14, pilnai įrengtą, su naujomis tūbomis, šis 
Radio yra tiek mažai vartotas, kad mes garantuoja
me jį kaip kad jis naujas butų. Jus niekad daugiau 
neturėsite kitos progos įsigyti tokį gerą Radio už to
kią žemą kainą.

Parduodame lengviausiais išmokėjimais.

JOS.F.BUDRIK.Inc
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarų Chicagos
Lietuvių

Cicero
Koronerio tyrinėjimas dei 

dymo Jono šeško
nužu-

(Pabaiga)
Buvo paleista, kaip Mazentui 

rodosi, trys ar keturi šūviai. 
Mazentas išbėgęs policijos šauk
it!. Jisai nubėgęs į krautuvėlę. 
Kada sugrįžo, tai jau rado po
rą policininkų pas šešką. Grei
tai pribuvo ir daugiau jų.

šeškas sėdėjęs prie stalo. Ji
sai linktelėjęs galvą, bet nekal
bėjęs. Pribuvęs ambidansas, ir 
šeškas skubiai išgabentas ligo
ninėn.

Liudyti pakviečiami, vienas 
IX) kito, trys jauni vyrai, kurie 
buvo šeško užeigoje, kuomet ki
lo triukšmas. Jie visi jauni— 
po dvidešimts vienus metus.

Koroneris juos prisaikdina, 
įspėja, kad jie yra įtariami kaip 
buvę kartu su piktadariu, pašo
vusiu šešką1; kad jie gali liu
dyti arba neliudyti, ir jeigu 
liudys, tai liudys savo liuosu 
noru; be to, visa ką jie pasa
kys, gali būti vėliau panaudota 
prieš juos arba už juos. Vai
kinai pareiškiu, kad jie sutinka 
liudyti liuosu noru.

Po to, vienas paskui kitą jie 
pasakoja esmėje tokią pasaką: 
Kitoje gatvės pusėje, kur šeš
kas turėjo lengvų gėrimų įstai
gą, esantis tyrlaukis. Čia buvęs 
loštas sekmadienio popietį bes- 
bolo lošis. Po lošio susirinko 
būrys žiūrėjusių lošio ir šaly- 
gatvyje pradėjo blaškyti kau
liukus—ties šeško užeiga, bet 
kitoje gatvės pusėje.

Parduodam
l-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
k______ -_______ __ __ y

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.

■cr- 
savo

vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos. Inkstų, 
Pūslės, Slaplmosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai būt gydo

mi veiksmingai ir 
ma mokestis yra 
prieinama. Lengvi 
žasties jo imamos 
gančiam nebėra 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iŠ jūsų pu
sės prievolių. . Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatų.

ima-

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

kertėj Monroe St., Crilly Buiiding. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 600 dėl vyrų, kambarys 608 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie
Įlomis 10 iki 1 vai. 
liais, Serodomis ir Stibatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

ŠIAME 
NAME 
10 iki S. 
po piet.

del

Nedfi-
PanedO-

Minioje, susidomėjusio j kau
liukų blaškymu, buvęs ir vienas 
vyras, kurio pavardę jie nugir
do esant Cavanaugh (ar taip 
tikrai užrašyta šio vyro pavar
dė, netvirtinu). Pagalios jie 
trys ir tas Cavanaugh nusitarę 
užeiti pas šešką išsigerti. Ir 
Užėję.

šeškas davęs po vieną stiklą. 
Kada jie paprašė daugiau, tai 

I šeškas nebedavė. Tasai Cava
naugh norėjęs daugiau, šeškas 
liepęs jam eiti lauk. Bet Cava
naugh, ažuot paklausęs šeško, 
ėjęs tolyn į užeigos gilumą. 
Tuomet šeškas išėjęs iš ažu 
baro ir pertrenkęs Cacanaugh’ą 
ant žemės. Nei šeškas, nei Ca
vanaugh nieko nesakę vienas 
kitam. Bet jie, <tie trys vaiki
nai, pribuvę prie šeško ir ati
traukę jie nuo Cavanaugh’o sa
kydami: girdi, paleisk tą vyrą, 
mes jį iš vesim laukan. Cava
naugh pasikėlė ir vaikinų lydi
mas išėjo laukan per priešaki
nes duris. Vienas vaikinų, 
tent pažeista koja, tuojau 
leidęs užeigą, kadangi jisai 
bugęs suirutės. Jisai išėjęs 
mo. Kitu du pasilikę.

Kelioms minutėms vėliau, per 
šonines duris užeigon įėjęs Ca
vanaugh. Tuo laiku pasiliku
sieji du vaikinai stovėję prie 
baro arčiau priešakinių durų, o 
šeškas toliau į galą. Cava
naugh, įėjęs vidun, šokęs prie 
baro (ar per barą) šeško linkui. 
Pasigirdę keletas šūvių. Jie ma
tę Cavanaugh rankoje revolve
rį. Jie išbėgo laukan. Vėliau 
policija juos suėmusi jų namuo
se. Tokį liudymą, esmėje, davė 
visix trys.

Koroneris ypatingai daug 
klausinėjo juos, ar jie pažįsta 
Cavanaugh, kaip susidraugavo 
su juo, kodėl kartu ėjo pas šeš
ką, iš kur jie žino jo vardą. 
Manyčiau, kad koronerio pas-^ 
tangos dėta nustatyti, ar šie 
trys vaikinai nebuvo Cavanaug
ho draugai. Vaikinai aiškino 
šiais klausimais taip: Jie nepa
žinoję Cavanaugho pirmiau. Pa
matę jį pirmu kartu kauliukų 
lošyje. Pavardę patyrę iš Ta
rno Cavanaugh, giminaičio to 
vyro, apie kurį dabar eina kal
ba.

Sekantis liudijo Cicero polici
jos departamento narys, Frank 
Machacek. Jisai, rodosi, pirmas 
pribuvo šeško užeigon po to, 
kai Mazentas davė žinią apie 
nelaimę ištikusią šešką.

Frank Machacek paaiškino 
radęs šešką pašautą ir sėdintį 
prie stalo. Kraujas srovenęs iš 

I šono. Kai pasirodė kiti polici
ninkai, tai jis, davęs įsakymą 
gabenti sužeistąjį ligoninėn, pat- 

i sai su pora kitų pasileido į pie
vą (tuščią aikštę), kur nugirdo, 
bėgę kokie ten vyrai, manyda
mas bene pavyks sugauti bėgu
sius. Bet nepavyko.

Vėliau jisai pradėjęs klausi
nėti, kaip išrodė vyrai, kurie 
buvo šeško įstaigoje. Vienas 
buvusiųjų turėjo aiškių žymių: 
jo koja kreiva. Iš karto jisai 
spėjęs ant vieno jauno vyro, 
kurio koja esanti kreiva. Pasi
rodė tečiaus, kad ne to vyro bu- 

i ta. Jisai tuomet atsiklausęs 
vienur ki'tur, ir greitai sužino- 

i jęs vardą ir adresą ieškomo as
mens. Suradus tą vyrą, jau 
nesunku buvo rasti, kitus. Visi 
trys buvę nugabenti policijon. 
Čia jisai paėmęs liudymus, ku
riuos jie davė liuosu noru.

bu- 
ap- 
pa- 
na-

Koroneris užklausė Frank 
Machaceko, ar, jo žiniomis, Cą- 
vanaugh nepažinęs šeško ir ar 
nedraugavęs su šiais trimis 
suimtais vyrais, kurie buvo už
eigoje su Cavanaugh. Machacek 
atsake, kad jisai tuo klausimu 
įdomavęs ir daręs tyrinėjimą. Jo 
Nurinktomis / žiniomis, Cava
naugh nesilankydavęs Cicero j e. 
Jisai pasirodęs čia, galima są- 
kyti, pirmą kartą. Jo surink- 
tomis žiniomis, jam rodosi, kad 
nei šeškas Cavanaugho, nei Ca
vanaugh šeško nepažinę, ir jie 
susitikę sekmadienį pirmą kar
tą. Kai dėl šių trijų vyrų, su 
kuriais Cavanaugh atsilankęs 
pas šešką, tai jis mano, kad ir 
jie nedraugavę su Cavanaugh’u.

Kaip jis, Frank Machacek, 
gavęs tas informacijas, jisai 
šičia nenorėtų kolei kas sakyti. 
Jisai žinąs Cavanaugh adresą 
taipgi ir kai kurių kitų infor
macijų, bet kolei kas mano, kad 
geriau neatidengti jų.

Koroneris užklausė Machace
ko, ką jis žino apie Joną šešką 
ir apie jo užeigą, šis papasako
jo, kad šeškas buvęs vienas ra
miausių žmonių Ciceroje, turė
jusių lengvų gėrimų užeigą. Tai 
buvusi ir viena ramiausių vie
tų. Per keletą metų šeškui tu
rint užeigą, Ciceros policijos 
departamentui netekę girdėti 
nusiskundimų ta užeiga, triukš
mu joje ar blogu apsejimu su 
kostumeriais. šeškas buvęs ra
mus, gero budo žmogus, kuris 
nedaleisdavęs savo užeigoje jo
kio triukšmo.

Pakviestas liudyti kitas Cice
ro policijos departamento tar
nautojas, Ed. Vilim. Jisai vežė 
šešką į ligoninę. Kad nepražūtų 
turtas, kuris rasta prie šeško, 
tai tas turtas buvęs surašytas. 
Pas šešką rasta laikrodėlis (re
gis), pinigų trys 
centais, raktas,
žiedas ir dar viena kita smulk
mena. Rastieji dalykai yra po
licijos žinioje ir surašyti.

Šiuo klausinėjimas pasibaigė. 
Padaryta pertrauka.

Kad kauliukų lošis ėjo ties 
šeško užeiga kitoje pusėje gat
vės, patvirtino ir p. Mazentas.

Jisai matė per langą. P-nas 
Mazentas taipjau pranešė, kad 
trys jauni vyrai, kurie buvo 
šeško užeigoje nelaimės laikų, 
šešką pažinoję jau kokius tris 
ar keturius metus laiko. Bet 
Cavanaugh jisai matęs pirmą 
kartą. Trys vaikinai taipjąu 
pasisakė, kad jie pažinoję šešk,ą 
keletą metų. Jie užeidavę pas 
šešką—išgerti vieną kitą stiklą, 
pastovėti, pajuokauti.

P-nas Janutavičius dar aiški
no, kad kuomet jis pribuvo li
goninėn, tai vienas daktaras 
pasakęs jam, jogei šeško padė
tys esanti beviltė. Kitas gi 
daktaras pareiškęs, kad nors 
šeškas esąs labai pavojingai su
žeistas, bet rasi dar išlaikys, 
nes vyras esąs tvirtai.

P-nas Mazentas dar liudijo, 
kad šeškas permušęs Cava- 
naugh norėdamas atimti iš jo 
ginklą. Iš to galima spręsti, 
jogei šeškas nužiūrėjo pas Ca- 
vanaugh ginklą, bet atimti gink
lą nespėjo, kadangi Cavanaugh 
buvo išvestas laukan.

Jono šeško laidotuvės bus 
pirmadienį iš namų 1612 Sq. 
50-th Court, Cicero, į šv. Anta
no parapijos bažnyčią 8 valandą 
ryto, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Laidotuvėse patar
nauja graborius Lulevičius, 
3103

svetimtaučiui todėl, kad niūra 
lietuvių, kurie gialėtų lokius 
užsakymus išpildyti .Reikia pa
sakyti teisybę: yra lietuvių, 
kurie ‘ užsiimu tokiais darbais.

Antanas Lukošius jau nuo 
1903 metų, t. y. nuo to laiko, 
kada atsidarė lictuvišoks ka
pines, uždėjo biznį pamink
lams dirbti, skiepams kapinė
se mūryti ir visokiems užsaky
mams išpildyti, kurie pagei
daujami yra kapų puošimui- 

šešiems metams praslinkus, 
Lukošiaus vietų paėmė Kazi
mieras šidlauskis. 1918 metais 
Kazimieras šidlauskis pardavė 
tą vietų Antanui Bitinui, kuris 
ir šiandie ją tvarko.

Yra žinoma, kad ryšyje su 
kapų puošimu lietuviai atliko 
darbus, kurie kaštavo po $10,- 
000, pavyzdžiu, Jurgio Marcin
kevičiaus kapui. Kitas darbas 
kaštavo apie $8,000 — tai ka
pas Kukoraitienės (iš Brigh- 
ton Parko).

Taigi yra lietuvis, pas kuri 
galima užsakyti paminklus ir 
visokius kitus darbus kapi
nėms ir kapams puošti, išmū
ryti skiepus, gaubtus padaryti, 
etc. —Teisybes Mylėtojas.
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SVARBUS PRANEŠIMAS CHIGAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailiniu kautu. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senu Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai ąaujus Kur Coat’us. Mes garantuojam vi- 
siejns savo kostunjeriams, kad musu kautai yra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musu siuli- 
jimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jūsų. Su tikra pagarba Jums,

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chieago, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
\ •

doleriai su 
deimantinis

Laidotuvėse 
graborius

So. Halsted St.
—Reporteris.

Paaiškinimas
“Naujienose” nesenai buvo 

pranešta, jog dėdei Šernui pal 
minklas dirbti buvo atiduotas

Bronislavos Poškaitčs 
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxą- 
phone, Klerneta. Kornetą, Trombone, 
Mandolinos, Gitą- _________ 
ros, Balai a i k o s, 
ant visokiu stygių 
niu instrumentu, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesniu 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA
POŠKAUS

4262 Archer
Telefonas

Lafayette 4787

Idealis Investmentas
KUR KITUR JUS GALITE ĮVESTUOTI SAVO PINIGUS 
TAIP IŠMINTINGAI?

Kaip į pirkimą
MUSŲ PIRMO MORGIČIAUS REAL ESTATE 

t 6% AUKSINIUS BONUS 
kurie yra saugus ir užtikimi.

DEL ŽMONIŲ, KURIE NENORI RIZIKUOTI
SAUGOS PINIGŲ Į LABAI SPEKULIATYVIUS ĮDĖ
LIUS, 

ŠIS BANKAS VISADOS 
PASIRINKIMĄ LABIAUSIA 
KURIE YRA PILNAI

SAVO AT-

PASIŪLO INVESTAVIMUI 
PAGEIDAUJAMŲ BONŲ,

1R SAUGUS.ATSAKANTYS
MUSŲ 24 METAI PROGRESO.

The West Side Trust& Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS 

A Clearing House Bank 
Resources over $14,500,000.00

BANKAS ATDARAS:

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Utarninke ir Subatoj
9 v. ryto iki 8 v. vak.

Kitomis dienomis
9 v. ryto iki 3 v. po piet.

Rusi Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St. I.ouis Avė.

CHICAGO, ILL.

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, nauja ir sena lumberj, taipgi “vvall 
board” ir “plaster board”, stogu popierą, maleva. plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos luniberis, dąrbas, stogas.

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 17£6, o sutaupinsime 
jums pinigų.
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Saitas Oras Ateina
Pasiskubinkit ir Daugiau 

Nebeatideliokit
Gaukit sau šilumą į laiką. Jus nieko nesutaupinsite 
laukdami iki paskutinės minutės. Padarykit dabar ir su- 

taupinkit sau pinigų ir nesmagumo
Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes
nio. Įsitaisykit apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 60 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 
veikti tuojau.
Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisą, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap
svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo
kėki mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
net iki dviejų metų.

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia.Taigi ncatidėliokit ilgiau.
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai mtisų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šj patį dienraštį, ir 

\ jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit reikiamon vieton.
Musų vieta yra ant bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet (alum e t 0642-9643-0644*0645

Mes Kalbame Lietuviškai
Musų South Chieago Skyrius randasi prie

9300 Commercial Avė. Telef,,naBsaginZ d4e85a7r,am'n'U8

m
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Brighton Park
Sugryžo iš atostogų p-as Kru- 

kas, Peoples Furniture Kom
panijos dalininkas ir tavorų 
supirkimų manageris.

(Atlantic and Pacific Photo]

Illinois Universiteto prof. J. K. Tuthill su speciale mašina 
rekorduoja gatvekario daromą bildesį. Tyrimo tikslas —rasti 
budus tą bildesį panaikinti.

“kariauja”.
atvažiuoja i vi- 
čia eina į teat- 
stebinaneiai di-

Vasarai atėjus* beveik kiek
vienas nori kur nors išvažiuo
ti: miestiečiai važiuoja į pa- 
ežerį, j paupius, į girias — ar
čiau prie gamtos. Ten išvažia
vę žuvauja, maudosi, o nakti
mis su uodais

O farmeriai 
durmiestį. Jie 
rus ir apžiūri
dilius namus ir t. t.

Ir vieni ir kiti ieško pasilsiu 
ir dvasinio pasismaginimo.

P-nas Krukas, dalininaks 
Peoples Furniture Kompanijos 
jau per daugelį metų ir visuo
met būdamas užimtas, neilgai 
legali atostogauti. Vienok kad 
ir trumpoms atostogoms jis 
buvo išvažiavęs į VVisconsino 
girias parsivežti savo 
nos iš atostogų.

—'Na, o ar daug žuvies su
gavai pre tą laiką?

—Po šimts pypkių, 
pavyko. Du sykiu jau 
buvau beištraukiąs ant
didelę lydeką, bet tik-lydeka 
pasipurtė ir nėrė atgal į gaili
mą. Rodos negaila butų nei de
šimkės, kad tik pagau tumei 
tokią didelę lydeką.

—Sugryžome su šeimyna 
pereitą seredą, padarėm apie 
809 mylių, bet flat tajero ne
gavome. '

Dabar, po atostogų, p-as Kru,- 
savo 

augi-

šei my

nelabai 
ką tik 
kranto

kas vėl energingai ėmėsi 
darbo, prisidėdamas prie 
nimo ir tobulinimo savo 
gos. Linkiu pasisekimo! .

žvalgas.

Šiandien laidotuvės 
Krištopaičio

šiandie yra laidotuvės Juozo 
Krištopaičio, kuris mirė ligo
ninėje (St. Marys Hospital), 
Gary, Ind. Krištopaičio kūnas 
buvo atvežtas į Chicagą ir pa
šarvotas graboriaus Lulevi- 
čiaus koplyčioje, 8103 South 
Halsted St. Krištopaitis , mirė 
po operacijos. Jo kūnas atvež
tas Chicagon todėl, kad čia gy
vena jo brolis. Laidotuvėmis 
rūpinasi Vincas Krištopaitis 
(3012 S. Union avė.) ir kiti 
mirusiojo broliai. —Report.

Burnside
S. L. A. 63-čios kuopos 

rinkimas įvyko 6 dieną rugpiu- 
' čio. Susirinkimą atidarius, pir
mininkas V. Kriščiūnas prane
šė, kad nutarimų sekretorius 
pasitraukęs, bet nepaaiškino ko
dėl. Tai, girdi, mes turime ge
rą draugą jo vietoje. Ką jus 
darote, draugai?

Moteriškas balselis atsiliepia: 
geras vyras. Na, ir užtvirtin
tas jis. Tai taip kuopos sekre
torių išrinko. Mat, tavorščiai 
iš anksto susirenka ir išsiren
ka, susirinkimui belieka tik už
tvirtinti. Kuopos zavirailos bi
josi, kad į sekretorius kartais 
nepatektų koks neištikimas ko
misarams asmuo ir nesugadin
tų viso biznio.'

Kitas mažas dalykėlis reikale 
sergančių narių. Pranešta, kad 
viena narė atvažiavus iš Rock- 
ford, Ilk, į Chicagą ir apsir
gtu. Tai Susivienijimo centras 
paskyręs 63-čią kuopą ligonei 
prižiūrėti. Bet tavorščių sekre
torius pareiškė, kad jeigu mums 
jos kuopa arba centras apmo
kės, tai mes ją prižiūrėsime ir 
į savo kuopą perkelsime. Bet 
finansų sekretorius paaiškino, 
kad niekas nemoka už tokius 
dalykus ir kad turime prižiū
rėti ligonį.

Taipgi vice-pirmininkas, narių 
išrinktas, nedalyvavo ir, sako
ma, iš kuopos pasitraukęs. Per

susi-

sta-ė tokį, kuris susirinkime ne- 
juvo ir išrinko už vice-pirmi- 
ninkąr. Ar tai ne juokinga: taip 
juk galima ir mirusį narį per
statyti ir išrinkti valdybon, bi
le užrašyta ant popieros, kad 
yra.

Finansų sekretorius raporta
vo, kad esanti nauja kuopa su
sitvėrusi ir septynias persikė- 
imo lakštuš esąs išdavęs. Dau

giau tokių lakštų neturįs. Ku
rie nori, tai vėliau galėsią gau
ti lakštus. Tuoj aus keletas ir 
pareikalavo persikėlimo lakštų. 
Pirmininkas ir kai kurie 
paaiškino, kad norinčiųjų 
;is negalima sulaikyti.

Kai dėl naujos kuopos,
dar nieko nesu girdėjęs. Kada 
patirsiu apie naujos kuopos rei
kalus ir jos darbą, tai prane
šiu. K. T.

ki ti

tai

Proga studijuoti 
muziką

Svarbiausioji žmogaus užduo
tis gyvenime — būti gerai prisi
rengusiam savo pereigas pildy
ti. Už keleto dienų tūkstančiai 
musų jaunuolių apsišarvavę mo
kslo įrankiais, maršuos į mo
kyklas. Tenai jiems bus teikia
mas reikalingas mokslas. Pa
garbos verti tėvai, kurie rūpi
nasi savo vaikučius prirengti 
gyvenimo pereigas eiti. Apart 
pasaulinio išsilavinimo, jaunuo
liams reikalingas ir dvasios pe
nas. Tuo maistu yra muzika, 
kuri žmonijos gyvenime visuo
met vaidino svarbią rolę. Per 
ją įgauna drausmę, išdirba sa
vyje tvarką ir gerą elgimąsį; 
žmogus tampa mandagesnis ir 
doresnis.

Nors Lietuva ir yra dainų 
šalis, bet ne visiems buvo lemta 
tenai studijuoti muziką, čionai 
yra atviros durys visiems. Tan
kiai eina koncertai, yra įvai
rios orkestros ir chorai, visų 
reikalingi ir solistai ir instru
mentalistai. Bet būti naudingu 
nariu orkestroje, chore arba 
tapti geru solistu reikia studi
juoti muziką. Beethoveno Kon
servatorija su šiuo sezonu pra
deda 15-jį mokslo metą.

Yra vienatinė lietuvių muzi
kos įstaiga po valstijos prie
žiūra, turinti rimtą mokytojų 
sąstatą. Čionai galima įgyti pil
ną išsilavinimą ant bile kokio 
instrumento. Tat jaunuoliai į 
darbą, nes kaip tyras oras stip
rina kūną, taip gera muzika — 
protą. ' A.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Darbo' Fede
racija ruošiasi darbo 

dienai
Chicagos Darbo Federacija 

rengiasi šiemet iškilmingai ap
vaikščioti darbo dieną (Labor 
Day) rugsėjo 2-rą, Soldiers 
Field aikštėje. Iš to, kokias 
pastangas Chicagos Darbo Fe
deracija deda šioms iškilėmms 
prisirengti, galima numatyti, 

kad publika užipldys didžiulę 
aikštę, kurioje sutelpa apie 
140,000 žmonių.

Iškilmės užims visą dieną. 
Nuo 9 vai. ryto iki 12-tai bus 
atletinės žaismės, kuriose Valy
vumą ims atletiniai k liūliai 
taip pačįos federacijos vienetų, 
kaip kitų įstaigų, pav. Illinois, 
VVisconsin ir iMnnesota uni
versitetų sporto jauktai.

Nuo 1-jnos valandos iki 2-ros 
bus paradas įvairių 
kurių numatyta apie 
tarpe poros tūkstančių 
čių ir mergaičių, kurie 
jusi Chicagos žaismaviečių pa

grupių, 
60, jų 
bernai- 
naudo-

Bridgeportas

šįmet Bridgeporto kolonija 
pasipuošė gražiu Ramova 
teatru ir gražiais M. J. 
Kiro pastatytais naujais 
mūriniais namais.

Namų pirkėjai arba biznie
riai pirkdami dabar Bridgepor- 
te namą laimės, nes namų ir že
mės kaina šioje apielinkėje la
bai pakilo.

Ieškanti pirkti namus ir no
rėdami apsigyventi seniausioj ir 
gražiausioj lietuvių kolonijoj, 
lai nieko nelaukia. Tokia proga 
labai retai pasitaiko. Kiekvie
nas investuotas doleris j namus 
atneš jums naudą. Jus džiaug
sitės, kad geru laiku pirkote 
sau namą, sykiu džiaugsis ir 
jūsų šeimyna.

Galima jums užtikrinti, kad 
niekur kitur Chicagoj nerasite 
tokių L>a.rjęenų, kaip M. J. Kiro 
nauji mūriniai namai Bridge- 
ponte.

žvalgas.

NAUJIENOS, Chieago, III.

rankūmais. Laimėjusieji gaus 
prizus.

Po to, visą valandą bus lei
džiami fejerverkai pritaikyti 
dienos šviesai. •

Pradedant 3-čia valanda bus 
duoti trys cirko numeriai, ku
riuos išpildys žymus cirkų ak
toriai.

Viena valanda — nuo 5 iki 6
— bus skirta kalboms; kalbės 
įžymiausieji kalbėtojai iš Ame
rikos Darbo Federacijos tarpo.

Dvi valandas — nuo 6 iki 8
— gros įvairus benai, kuriems 
vadovaus penki vedėjai. Gal 
būti, kad vienas iš šių penkių 
bus paskirtas vadovauti oficia
liam Pasaulinės Chicagos Pa
rodos benui.

Po to, visi bus užkviesti į 
šokius, kurie įvyks prie Muni- 
cipal Pier. Jūreivių benas gros 
šokiams.

Sugauti trys; prisipaži 
no 25 plėšimam

Skvadas sugavo tris jaunus 
vyrus. Suimtieji policijai pri
sipažino, kad jie padarę 25 
holdapus. Suimtieji yra IIo-

Biblijos Studentai
Turėsime gražų programą 

per Radio
N E D Ė L I O J

Rugpiučio 25 d., 1929
iš stoties

The Watch Tower Radio

W-0-R-D
Chieago, III.

202 meters ir 1480 kilocykles.
Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 

4 po pietų, Chieago Daylight 
Saving Time.

Bus malonu pasiklausyti link
smos muzikos, giesmių ir kal
bų. Kalbės F. Zavist ir bus pa
sikalbėjimas-’ šviesanešio su 
Naujadieniu temoje: apie pra
garą. Kas tik yra gyvas, tai 
klausykitės £ios programos.

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

..........—*

I $165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musu krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio I.ietuviu Krau

tuve Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St..
Telefonas Lafayette 6195 

Chieago, III.

ward O’Gara, 19 metų; George 
Finan, tokio jau amžiaus, kaip 
O’Gara; ir Walter Szuminiak, 
19 metu, c

Gavo raktų, pasiėmė 
$1,500

P-nia Mimire Stein, 137 Og- 
den avė., išnuomoja kamba
rius- Vakar vyras purendavo 
iš jo kambarį. Ji padavė jam 
raktą. Kiek vėliau moteris pa
sigedo $1,500, kuriuos laikė 
namie.

Pardavimui Rytoj 
Budrike Sankrovoj 

Didžiausia vertenybe visoj 
RCA. istorijoj

RCA.Radiola33

Pilnai $86.25
Įmokėti $8.25

Nepaprastas Atsitikimas Radio Istorijoj 
Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova Jos. F. Budrik, Ine., ir 
R.C.A. Radiola bendromis jėgomis padarė galimu šį nepaprastą 
visoj radio istorijoj pasiūlymą! Šis pasiūlymas leidžia jums įsi
gyti perdem elektrikinę Radiolą gražiausioj consolette už stačiai 

neįtikėtinai žemą kainą.
ŠTAI KĄ JUS GAUSITE Už $86.25:

7 Radiotron Tubus, R.'C. A. Kalbėtuvą. 
Dviejų metų nemokamą aptarnavimą. 

Dykai įvedimą.
Nebus bandoma kalbinti jus pirkti kitą radio, nes ką Budrikas 
garsina, tą jis ir parduoda. Jus galite pirkti čia su pilniausiu 
pasitikėjimu ir pasitenkinimu, kad jūsų Radio yra iš didžiausios 

lietuvių Radio sankrovos.

Dykai demonstravimas jūsų namuose

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

I

Tel. Boulevard 4705

.................................................................................................................................................................................... .

Ieško iš policininkų 
$200,000

Frank Arkado, 4949 Diver- 
scy Parkway, skundžia teismui 
policijos kapitoną Patriek Ga
ilesy ir pol. leitenantą George 
Baker, kartu su kitais penkiais 
asmenimis. Arkado ieško $200,- 
000 nuostoliams atlyginti. Da
lykas toks, kad jis buvo areš
tuotas po to, kai tapo išbom- 
barduotas Julius Bass namas, 
4'926 Diversey' Parkway. Ar
kado kaltina, kad jis buvęs 
areštuotas neteisingai.

IIIIIIIIIIUS1IIIIIIIIIIIIS1IIIIIIIIIIIII£IIIIIIIIIIII@IIIIIIIIIIIII*

už vieną žemą kainą

Šeštadienis, Rugp. 24, 1929 --—T“ — '     , 
I

Kelnių vagilis

Visur reikalingas yra gud
rumas. Tokiu ypatingu gudru
mu pasižymėjo Harry Stewart, 
18 metų, imigrantas iš Kana
dos. Jisai teisme prisipažino 
keletui vagysčių. Viena jo pro
fesijos gudrybė buvo ta, kad 
jisai, “įsipiršdamas” į svetimas 
vietas, pirmiausia pavogda
vęs kelnes. O vogdavęs kelnes 
todėl, kad pajutę jį šeimininkai 
negalėtų vytis gatvėn. Stewart 
už “mandrumą” gavo metiki 
į pataisos namus.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos socialistai 
rengia bankietą

Pradžioje rugsėjo Cliicago- 
jc lankysis naujas Amerikos 
socialistų partijos sekretorius, 
drg. Clarence Senior. Sekma
dienį, rugsėjo 6-tą. diena, Deng
ias Park Labor Lyceunie, prie 
Ogden ir Gedzie avės., dr-gui 
Senjorui pagerbti rengiama 
vakarienė.

Vakarienėj dalyvauti yra už
kviesti kai kurie rubsiuvių

amalgameitų lokalai, tarptau
tinės moteriškų
unijos lokalai, kepurių siuvė
jai ir kitos organizacijos. Pa
kvietimas dalyvauti vakarienė
je taipjau pasiųsta Chicagos 
Darbo Federacijai ir mokytojų 
federacijai.

Kadangi drg. Clarence Se
nior yra pasižymėjęs Amerikos 
darbininkų judėjime, lai Chi
cagos dahbininįkų organizaci
jos rodo susidomėjimo jo atsi
lankymu čia-

Nacionalis Socialistų Parti
jos komitetas šiuo laiku varo 
vajų tikslu sukelti fondų akty
vesniam partijos veikimui.

jo rimtai, įrodinėdami minėtos 
rūbų siuvėjų bažnyčios svarbų. Be to, griežė 

Lietuva benas, vadovaujant p. 
Grušui.

Publikos buvo susirinkęs ge
rokas būrys. Tarp jos matėsi 
ir pora kunigų. Prakalbomis pu
blika buvo labai užinteresuota. 
Visi išsiskirstė gerame upe.

Ten Buvęs.

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO 
-G-------

Graboriai________
Phone Boulevard 4139

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUšERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

A. MASALSKIS

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti kų 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančių ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rų atneš; prisisapnavai kų nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ knyga

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimų 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas ? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vėl-j 
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju | 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš Į 
dangaus? 
ir dreba? 
poti tapo 
o kiti net
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymų. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Kodėl kalnai dejuoja Į 
Kaip akli, raiši ir rau- 
stebuklingai išgydyti, Į 
iš numirusių prikelti?!

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 

colių.
Svarui 20 centų 

Liniavota svarui 40c
Konvertai reguliari ntfera 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

O

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Brighton Park
Rugpiučio 21 d. Amerikos 

Katalikų Bažnyčios buvo pa
rengtos prakalbos. Kalbėjo ar
kivyskupas Geniotis, adv. Palm
ei- ir Dr. Maxwell. Visi kalbė-

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago. UI

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duėdu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

KRIŠTUPAITIS

su šiuo pasauliu 
dienų, 5:50 vai. 
m., St. Mary’s

JUOZAPAS

Persiskyrė 
rugpiučio 20 
vakare, 1929
Mercy ligoninėj, po operacijos, 
sulaukęs 5 f metų amžiaus, gi
męs Panevėžio apskr., Ramiga- 
los parap., kaimas Vakagaliai. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. 
Paliko . dideliame nubudime 
Amerikoje keturius brolius — 
Vincentas ir Mateušas iš *De 
Kai b, III., Impolita iš Davis, 
West Virginia ir Klemantą iš 
Gilbertville, Mass. Lietuvoje 
seserį Domicėlę, Kūnas pašar
votas, randasi 3103 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugpiučio 24 dienų, 1:30 vai. 
po piet, iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Kristu- 
paičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

Pranciškus Birvidas
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 

22 dienų, 5 valandų iš ryto, 1929 m., su
laukęs 43 m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Nemakščių parapijos, 
Dubiškių kaimo. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Barbora, iš namų Paročkai- 
tę, 1 sūnų Jonų ir 4 dukteris — Bronis- 
lavų, Marijonų, Alenų ir Liudovikų, o Lie
tuvoje vienų brolį Vincentų ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 723 W. 14th Place.
Laidotuvės įvyks panedėly, rugpiučio 26 dienų, 9 vai. 

iš ryto, iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines. 
Visi A. 

žistami esat 
suteikti jam

A. Pranciško Birvido gimines, draugai ir pa- 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Badžius, Telefonas 
Canal 6171.

3307 Aubum Avė. 
CHICAGO. ILL. 

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

Akių Gydytojai

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčią veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
na

■ ■ ■■■■*,. — , ■■■ ■ ......................... ■■
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8301 South Wallace Street

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:3Q iki 4:30 po piet

Telefonas Canal D464

O

BUTKUS
'tlNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Idc.
Koplyčia dykai.

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

S. 1>. I.ACIIAV1CZ ‘

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 2#6, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška KoklyČia Dovanai
Turiu automobilius • visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

---------------------- ;—|----------------------

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct. 
e

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavimą
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k' t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 ■
CHICAGO. ILL.

Rez. 6600 South Artestan Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257 1

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 . . ..

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

j K GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.

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.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti ■ Leavitt St.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
„ Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

johnb.borden
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Koom 730
Tel. Central' 6390. VaL 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin* 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

’F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:80 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
, 1 •

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame savo drau
gams ir pažįstamiems, kad Do- 
minikas Bomblauskas automobi
lių mechanikas, su draugu An
tanu Joniku, atidarėme po var
du VIC garažą, 4642 So. West- 
Vrn Avė., Tel. Lafayette 4501.

Taisom ir pentuojam automo
bilius, taipgi čaržinam bateres, 
taisom tajerus, parduodam nau
jus tajerus, tubus, ir laikome 
automobilius ant storedžio. Mes 
atliekame darbus pirmos klešos 
už prieinamas kainas; darbas 
garantuotas. Patarnavimas die
ną ir naktį, neskiriant ir šven
tadienį.
DOMINIKAS BOMBLAUSKAS 

ir ANTANAS JONIKAS

Moming Star Kliubas rengia sma
gu išvažiavimą, nedėlioj, rugpiučio 
25 d.„ Jeffeerson giriose, bus lietu
viška muzika. Be to da Kliubo 
beisbolininku jauktus imsis su kitu 
Kliubu. Visus kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. — Komitetas.

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. 

h -<•

ĮCtASSIFIED APS.
Educational 

____________ Mokyklos____________  
REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalauki!

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

2040-42 VVashington Blvd. 
-------O------

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.'

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
-------- O--------

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina

ma kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosoect 9856

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
RE A L ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4309 W. 63rd St.

Phone Republic 7869 ir 1861-2

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu f 
kita vieta ir duodu patarimui dy
kai Prirengiu monriČiua ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorr 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų. sutaisynias brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; tovving už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 80 
minutu. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

Business Service
Biznio Patarnavimas

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

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

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTRA BARGENAS. Turiu gera 
10x10 Butchers Ice Box ir puikius 
bariukus, parduosiu pigiai, 3800 So. 
Emerald Avė.

Help Wanted—Male
______ Darbininkų Reikią______

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolom

MES DAROME 1. 2 ir 8 mergi
šius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

GROSERNĖS FIKČERIAI ir ma
ži namų rakandai. Taipgi. Hump- 
mobile sedan-, tik .mėnesi vartotas 
ir kiti smulkus .dalykai. Parduosiu 
pigiai visus kartu arba atskirai. 
Priežastis išvažiuoju i Lietuvą.

Atsišaukite 10 vai. iš ryto
3145 So. Normai Avė.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTEKNATIIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 .

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis. 

Mes taipjau perkame morgičius ir
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė. 
-O-------

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

arba $300, imame ’egalį nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hmrnitage Avė. ------- o---- _ ...

Automobiles
’2I) BpICK coupe 6 pas____ ________  $1360
’28 BUICK 6 pas........................................ $975
'28 BUICK Sedan—Standard .......... Bargenas
’2I» ESSEX .................................................... $560
’29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas
’27 OAKLAND Lnndcau Sedan .........._ $306
’2O FORD — Tlidor .........   ................. $475

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7JL30 So. Halsted St. 

Triangie 9330

DODGE SEDAN.—Esu priverstas 
paaukoti savo praktiškai naują ka
rą. Važiavau tik keletą šimtu my
liu, yra visiškai geras ir negali būti 
atskirtas nuo naujo, net tairai ne
parodo jokio nusidėvėjimo. Parduo
siu jį už $250 cash. Atsišaukit bile 
laiku nedėlioj. 3349 W. Division 
St., 2nd flat.

STUDEBAKER.—Našlė yra pri
versta atsižadėti savo 1928 mode
lio Studebaker touring karą su “win- 
ter top”. Karas visai mažai varto
tas, nes per šešis mėnesius stovė
jo sandely ir yra kaip naujas ka
ras. Priims $225 cash. 2538 North 
California Avė., Ist flat.

NEPAPRASTA PROGA
Aš esu priverstas paaukoti savo 

BUICK vėliausio modelio 4 durų 
sedaną, kuri vartojau tik 9 mene; 
sius ir yra tikrai kaip naujas. Geri 
originali balloon tairai, 4 ratų bre
kiai. Karą reikia pamatyti, kad ji 
įvertinti, nes jis yra kaip dieną iš
ėjęs iš dirbtuvės. Reikia pinigų ir 
paaukosiu ii tik už $375. Kainavo 
man $1,900 tik trumpą laiką atgal. 
Atsišaukite nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė. Pirmas apartmentas.

Miscellaneous for Sale 
________ JvairinPardavitnąi 

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

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

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

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moquette, Jacquard, etc. $35 iki 
$69.40. 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.71. 7 
šm. valgomojo kamb. setas $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, , 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vhl.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 
3 šm. lovos Davenport seklyčios se
tas $35, Victrolos $5, lovos $2, kau
rai $5, dresseriai $5, valgomojo kam
bario setai $10. gasiniai pečiai $5. 
pianai $25. buffetai, Radio, siuvamos 
mašinos $5. Ledaupės $5, Vežimu
kai $5. Davbed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lawrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI $1,200 Grand 
Piano, 7 mėnesių senumo, už pri
klausanti balansą $295, cash ar iš
mokėjimais. šaukite Normai 9431 
ar matykite mane adresu 6136 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI Player Piano, ma
žai vartotas, $195. Kam reikalinga 
atsišaukite. 7135 S. Rockvvell St.

NAUJOS • koncertinos, turinčios 
garsų ir gražu baisa, gražiai pa
darytos Ir turi aluminum veikimą, 
parsiduoda už pigią kainą. Mes tai
some, nustatome ir perbūdavo jame. 
Walter Alex, 2003 Cullerton St.

MES turime savo sandelyje 18 
pianu ir grojiklių pianų, kuriuos mes 
parduosime net ir už $50. Tie pia
nai turi būti parduoti tuoiaus. At
sišaukite nedėlioj nuo 10 iki 5 vai.

2858 W. 22nd Street 
Main Floor

Fumished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar 

merginai, 2-ros lubos, 6750 South 
Campbell Avė. Hemlock 8924.

DEL išrendavimo šviesus apšil
domas kambarys dėl pavienio arba 
dėl dviejų ypatų. Kreipkitės vaka
rais. 1805 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Antros lubos.

RENDON šviesus kambarys vai
kinui ar merginoms, su valgiu ar be 
4139 So. Campbell Avė. antros lubos.

FRONTINIS kambarys ant ren- 
dos dėl dvieju ar vieno vaikino, su 
valgiu ar be valgio, pusė bloko nuo 
Humboldt Park. Imos lubos, 2716 
Potomac Avė.

PASIRENDUOJA kambarys pri
vatiniame name vedusiai porai, ar 
vienai ar dviem merginom. Virtu
vė ir Ųkro namo privilegijos ir pa
togumai, 6816 Calumet Avė. Tel. 
Triangie 3016.

KAMBARYS pasirenduoja, su 
valgiu ar be valgio, karštu vandeniu 
apšildomas, 6752 So. Campbell Avė. 
Imos lubos.

PASIRENDUOJA tinkamas rui
mas frontinis, šviesus, prie mažos 
šeimynos, 8151 So. Union Avė. 2ros 
lubos.

RENDAI kambarys frontinis, vie
nam vaikinui prie mažos šeimynos 
ant anrų lubų, 740 W. 31 St.

IŠSIRENDUOJA kambarys su val
giu ar be valgio. 3337 S. Morgan 
St., 3-čios lubos užpakaly.

RENDON kambarys, šviesus, ap
šildomas, prie mažos ir laisvos šei
mynos. Be valgio. 6955 S. Rockvvell 
St., 2-ros lubos, Hemlock 9499.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatai ant 

Bridgeporto, naujai dekoruoti, mau
dynė, $18, $15 ir $14. Telefonuokit 
Yards 0470.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 33 metų. Aš esu 33 m. 
Mylinčios apsivesti su manim, aš esu 
singelis ir negeriu munšaino. Su 
pirmu laišku prašau įdėti savo pa
veikslą. LOUIS BANIS, 1900 Canal- 
port Avė., Chicągo, III. /

PAIEŠKAU duktės Uršulės arba 
Olgos Gabalis, kuri pasišalino lie
pos 16 dieną, š. m., 16 metų am
žiaus; 5 pėdų ir 6 ctflių augščio, 
sveria 135 svarus, smulkaus veido, 
geltonų plaukų, tiesia nosis, mėlynų 
akių, ant smakro duobukė, ant de
šinio antakio randas. Kas patėmy- 
tų -minėtą mergaitę malonėkite pra
nešti, duosiu dovanu $5.00.

JOS. GABALIS,
4348 So. Washtenaw Avė. 

Tel. Virginia 1868

PAIEŠKAU Aleksandro Untulio iš 
Ylakių, Mateušo sunaug. Ieško jo 
brolis. Pats ar kas žino praneškite. 
John Teplan, 217 N. Homan Avė., 
Chicago, III*

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

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai.' po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA lietuviškas hotelis, 
restaurantas ir saldainių krautuvė, 
54 kambariai, visi furnišiuoti, biznis 
yra išdirbtas per 45 metus. Savinin
kas apleidžia Chicago, Peter Gadeiko 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gražiausias ir di
džiausias groseris ir Malt ir Hops 
pigiai visas, ar ant rokavimo stako. 
Tarp didžiausių dviejų teatrų ant 
Bridgeporto—Milda ir Ramova. Par
duosiu pigiai, nes buvęs 3 metus Lie
tuvoj pereitu laiku vėl išvažiuoju į 
Lietuva apsigyventi. Kas norit — 
atsišaukit

JOHN LEGEIKO
3340 S. Halsted St., Chicago

SAVININKAS parduoda gražų na
mą Roselande. 6 kambariai ir 
saulės seklyčia, furnasas su aliejaus 
degintuvu, 1 karo garažas. Kaina 
$8,300, $1,300 įmokėti. Įmokėjus
$3,000 paleisiu ji už $7,600.

O. WILSON, 
38 East lOlst Place 

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

NAUJAS 5 kambarių bungalovv 
karštu vandeniu šildomas. Naujausi 
įtaisymai, turi būt parduota šia sa
vaitę; parduosiu su mažu įmokėjimu, 
kaina $7800. randasi 7223 So. Mozart 
St. Hemlock 3699. ---- <>_-—

PARSIDUODA storas: delikates
sen ir minkštų gėrimų. Renda ne
brangi, pagyvenimas užpakaly. At
sišaukit 4843 W. 14th St., Cicero, 111.

KRIAUČIŲ šapa, valymo ir pre
savimo įstaiga. Geroj vietoj, apsi
mokantis biznis.

1819 Wabansia Avė.
——- O ■ ■ ■ -

PARDAVIMUI 4 lotai, kampas 
prie pat Archer Avė. ir Summit .ar
ba mainysiu ant biznio ar barbemės, 
J. Jokas, 4508 West End Avė. Tel. 
Columbus 10239.

REIKALINGA 2-jų duonkepių 
trečiarankis ir ketvirtarankis, Joe 
Baranauskas, 3800 So. Emerald Avė. 
Bus. Tel. Boulevard 7635, Res. Tel. 
Hemlock 3477.

PARDAVIMUI delikatessen, ice 
cream, mokyklų reikmenų ir cigarų 
krautuvė priešais mokyklą, 5 kam
bariai užpakaly. Parduosiu pigiai. 
636 W. 37th St., tel. Yards 3278

PARDUOSIU nrba mainysiu bu- 
černę ir erosernę su namu arba far- 
mą 160 akerių, gera žemė, ežeras vi
duryje farmos, visi budinkai, 2 my
lios nuo miesto, pusė mylios nuo 
mokyklos, prie gero kelio. Kam rei
kalinga, bučerne arba farma, atsi
šaukite pas savininką, agentai nepa
geidaujami jokie, 6001 S. Carpenter 
St. Englewood 2116.
____,----- — . - ----------------- 1 ■■ ■■ -----

‘ BARGENAI

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI grosernė ir keturi 
kambariai, arti mokyklos.

2525 So. Lime Street

PARDAVIMUI AR MAINUI
Pulki 40 akrų apaugusi tankiu mifiku 

sala ant Diamond Lake, 9ii mylios nuo Chi
cagos, arti Niles, Mich.; moderni* Hotel 
Clubhou'se, Šokiam pavilionas, Cottages — 
visi forniMuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraipai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau i&dalinta 1 280 didelių lotų. Dideliem pinigam daryti pasiūlymas. Rimta pardavimo priežastis. Rašykit ar telfonuokit —E. J. KLOSS, 

1134 W. OOth 8t„ Wentworth 8947

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart. tarp 71 ir 72 gi.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,500. Jūsų pa^lų sųlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republic 9230

AR JUS turite ičmokčtų lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo 6ei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
iniokčjimo — bungalovv, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jums ji įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

$1,500 EQUITY
naujame 5 kambarių bungalow, 2 ka
rų garažas, pietvakarinėj miesto da
ly, taipgi 50 pėdų Lake Geneva 
miest. ir 41 pėda pietvakarinio kam
po 62 ir Nagel gatvių. Nereikia 
brokerių.

Telefonuokit Grovehill 1440

REIKIA SELEKTORKŲ — 
50 guvių mergaičių dirbti prie 
Dešrų Keisingų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Puikiausia 
darbaviete. Poilsio valandos ry
tais ir po piet. Kreipkitės į 
Superintendento Ofisų.
OPPENHE1MER CASING CO. 

1016-26 West 36th Street

PARDAVIMUI arba mainui gro
sernė ir saldainių • sankrova. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo 
vienai persunku prie biznio.

3400 So. Union Avenue

REIKALINGA rytmetinė veiterka 
gera mokestis ir pastovus darbas 
dėl geros veiterkos.

1745 So. Halsted Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas, di
delis biznis, puikiai įrengtas, ant di
delės biznio gatvės. Geri biznie
riai nepraleiskite- tos progos, nes re
tai tepasitaiko!.' Savininkas turi ap
leisti Chicaga, 11319 S. Michigan 
Avė. Tel. Pullmain 0407.

i-—o-- —

TIKRAS BARGENAS. Parsiduo
da labai pigiai groseris su ar be 
rakandų. Pigi renda, 4 pagyveni
mui kambariai. 1936 Canalport 
Avė. -——o------

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir ice creamo krautuvė, arti mokyk
los. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos. 2700 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI delikatesen storas, 
su visais įtaisymais ir stak- ’ysas 
ant 3 metų, užpakalyj 4 kambariai 
gyventi, tai -i garadžius. Atsišauki
te, 6745 S. Racine Avė. Telefonas 
Virginia 0817.

DUONKEPIU ATYDAI
Pardavimui duonkepykla su namu, 

krautuvė iš fronto, užpakaly kepykla 
įrengta pagal naujausios mados. Vir
šuj 5 kambariai gyventi, 3 karų ga
radžius, 2 trokai išvežiojimui duonos, 
randasi Kenosha, Wis. 50 mylių nuo 
Chicagos

J. MARTIN,
4604 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, aiskriminė ir School supplies 
krautuvė. Savininkas 3006 W. 41st 
St„ Chicago, III.

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

PARDAVIMUI grosernė. Par
duosiu pigiai arba mainysiu i auto
mobilių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 4612 S. Wells St.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė ant dviejų didelių bizniavų 
gatvių, biznis cash, gera proga par- 
sidaryti pinigų. parduosiu pigiai, 
2409 West 47 St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, gražiai ir gerai įrengta, 
6852 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui grcK 
šerne ir delikatessen su namu ar be 
namo. Mainysiu ant mažo namo. 
7359 S. Paulina St.

PROGA ĮEITI Į GERĄ BIZNĮ
Pirkėjas turį būt lietuvis ir inteli

gentiškas, turi turėt įmokėjimui bent 
$4000, kitą dalį duosim ant išmokė
jimo arba paimsiu mažą namą arba 
lotus.

Biznis lietuviškas ir lietuvių ko- 
lionijoj Chicagoj. Nesuprantantį 
to biznio išmokinsime.

Kreipkitės vien tik laišku 
Box 1109 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI .grosernė, labai ge
ra vieta daryti pinigus. Priversti 
parduoti iš priežasties ligos. Par
duosiu pigiai, 4486 S. Fairfield Avė.

Farms For Sale
_ _ _ _ _j ________

FARMA Indianoj arti Gary, 20 
akerių farma, 6 akrai miško. Gera 
žemė. 7 kamb. namas su basementu. 
Daug vynuogių. Labai pigiai dėl 
mirties. Joseph F. Srahan, 6240 
Blackstone Avė.

PARSIDUODA 120 akerių 
farma ir rezortas Wisconsine 
prie Muskellunge Lake. Gera 
vieta dėl biznio ir ūkio.

Esu našlė ir vienai sunku vis
ką sutvarkyti. Plačiau sužino
site per laiškus.

Mrs. Bendoraitiene, 
Box 491

Eagle River, Wis.

PARDAVIMijI Wisconsin farma, 
80 akrų, nauji budinkai ir graži far
ma. Priežastis — senatvė, 4328 So. 
Richmond St.

PARDAVIMUI 40 akrų farma Mc 
Naughton, Wis. Farma yra labai 
gražioj vietoj, su vįsomis triobomis 
ir pagerinimais. Arti gero kelio ir 
mokyklos. Parsiduoda pigiai.

3608 W. 66th Place 
Prospect 4097

• GERAI įsigyvenusios farmos su 
visu derliu ir gyvuliais, parsiduoda 
pigiai, o niekurias ir manysiu. Ra
šykite ar ateikite. Floersch, 2344 W. 
69th St., tel. Grovehill 2036.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

vBARGENAS•
Parduodu namą 3-jų pagyvenimų, 

po 4 kambarius. Namas mūrinis, ran
dasi gražiausioj vietoj ant 33rd ir 
Union Avė. Atsišaukite

JOHN LEGEIKO
3340 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA du namai, vienas 
bizniavus medinis ir privatiškas mū
rinis 4 flatų ir 2 lotai South Side. 
Mainysiu ant naujo namo South 
Sidėj.

732 W. 18th Street 
Savininkas ant 2-rų lubų. Galima 

matyti po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI, paaukosiu 5 kam
barių modernišką murinę bungalovv, 
A-l stovyje, garu šildoma, miega
mieji porčiai, 2 karų garažas. Ma
tykite savininką.

5832 So. Campbell Avė,

NAUJAS* 6 kambarių bungalovv, 
plieno X konstrukcijos, karštu vande
niu šildomas, visi moderniški page
rinimai. 6338 So. Richmond St.

PARDAVIMUI ar mainymui 13 pa
gyvenimų namas prie 6200 Cham- 
plain Avė. Mainys ant geros biz
nio prapertės, ar gero garažo. Na
mas randasi pietrytinėj miesto da
ly. Vieni morgičiai ant 5 metų.

šaukite savininką telefonu 
Fairfax 4899

CLEARING pardavimui keturių 
kambariu bungalow, lietuvių apgy
vento! kolonijoj. Savininkas Vincent 
Sharley, 5623 W. 64th Place.

OAK PARK AVĖ., biznio Jotas 
netoli ‘ Archer $750 arba mainysiu į 
automobili. Savininkas 2548 W. 45th 
St., 211d fl.

1) Emerald Avė. netoli 38tos, 3 
pagyvenimų medinis namas, ir ga
radžius, rendų $56.00, kaina tik 
$3,800.

2) 5 kambariu muro naujas bun- 
galo, fornisu apšildomas, ąžuolo už
baigimas, visi assementai apmokėti 
pigiai, tik $6700. Randasi apie 99tą 
ir Lowe Avė.

3) Reikalingas muro namas, biz- 
niavas ar nebizniavas, South sidėje, 
ar South West Sidėje su mažai mor- 
gičių ir eouity apie $18,000 ar ma
žiau. Mainyti ant farmos 120 ak
rų netoli Westvilles, III. clear; vertos 
$20,000. Farmeris duotų morgi- 
gičius.

4) Hasted ir 26tos apielinkėj biz- 
niavas muro namas, nori mainyti ant 
farmos netoliau 100 mylių nuo Chi
cagos ir nebrangesnės $8,000.

5) Daug kitokių bargenų ir mainų.
6) Apdrauda Automobilių, langų 

namų, rakandų ir gyvasties, gerose 
kompanijose.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

PIETVVAKARIN1S kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Ix>tas 60x125. $11,500.

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

PARDAVIMUI Biznio prapertė 
tinkama dėl Rooming House ir 
Lunch ruimio, 5 karų garadžius. 
Kaina $12,500, 816 W. 19th St.

BARGENAS
Parsiduoda gražioj vietoj 5 ruimų 

auza, 3 metų senumo, su trimis lo
tais, 4 bliokai nuo fabrikų, kur ga
lima darbą gauti bile kada. Parduo
siu už $1,800. $500 jmokėti, o liku
sius kaip rendą.

JOHN BAGDON,
134th St. and Woodland Avė. 

Blue Island, III.
Phone Blue Island 2051

PAMATYK TUOS 
SVARBIUS IR GE

RUS BAR- 
GENUS

PARDAVIMUI 2 muriniaiį namai 
— vienas 4 flatų po 4 ruimus, kitas 
4 flatų po 3 ruimus. Dideles bar- 
genas — parduosiu už $9,000, prie
žastis važiuoju į Lituvą. Savinin
kas gyvena užpakaliniame name 2ros 
lubos.

929 W. 33 St.
- - . ■ ■ ■ ■ ■»

BARGENAS 2 flatų medinis na
mas, 4 ir 4 kambarių. Maudynės, 
elektros šviesn, kieto medžio grin
dys. Artesion St., arti 42nd St. Kai
na $4,750. Telefonuokit savininkui 
Dearbom 4571.

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie. Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galite nu
sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 namai, 6 ir 4 
kambarių, labai gražioj vietoj, ne
toli šv. Kazimiero kapinių, 11340 
So. Troy St.

UŽ PUSDYKE ant kampo mūrinis 
namas su grosernes bizniu, 5 kamba
riai pragyvenimui, skiepas, viškos, 
garadžius, vertas $10,000, atiduosiu 
už $5,850, su mažu įmokėjimu, savi
ninkas Boulevard 5976.

PARDUOSIU už cash ar mainysiu 
tuščią lotą, ant Halsted St. Mainysiu 
ant bile krautuvės arba automobi- 
liaus. Atsišaukite 3730 S. Paulina St. 
2 lubos, užpakaly.

PARDAVIMUI mūrinis didelis 
štoras su bizniu ar be biznio su ma
žu įmokėjimu ant perų išlygų. Lo
tas 29x145. Garadžius ir du rui
mai užpakalyį dėl pagyvenimo, tin
ka visokiam bizniui. Mainysiu ant 
loto, automobilio, bungalovv arba 
dvifleČio, kad ir kitam mieste su ma
žu morgičių.

106 W. 75th St.
Tel. Vincennes 0490

1 PARDAVIMUI namas 6 kamba
rių. Parduosiu už $3950, verta $5000. 
Atsišaukite 3645 W. lllth St.

PARDAVIMUI bizniavus namas 
su bizniu, notion, kendžių, smulkme
nų ir lunch, prie mokyklos; arba be 
namo, arba mainysiu ant ką kas tu
rite. Yra 4 kambarių moderniškas 
flatas viršuj ir 2 kambariai prie 
krautuvės. Greitam pardavimui ‘ne
brangiai.

3053 W. 39th PI.

BRIGHTON PARK
BARGENAI

1. 2 po 6 muro namas su gara-
džiu, 1 floras karštu vandeniu ap
šildomas, 2 floras pečiais. Kai
na .......................................... $13,000

2. 2 po 5 naujas muro namas su
garadžiu. 1 floras karštu vandeniu 
šildomas, 2ras floras pečiais šildo
mas. Kaina .............  $11,500

3. 5 kambarių muro naujas bunga-
low. Kaina .......................... 4,500

$1000 įnešti cash.
4. 5 kambarių muro naujas bun- 

galow. Apšildomas furnisu. Viena 
$1000 reikia įnešti. Kaina .... $5500

BIZNIO NAMAI
5. 5 kambariai prie Storo. Bučer

nė ir grosernė. Sena ir gerai iš
dirbta vieta. Geras biznis. Kas 
norit pinigu padaryti ir Jengvai gy
venti nepraleiskit progos.

6. Hardvvare Storas su namu ar be 
namo parsiduoda ar išsimaino ant 
mažo namo ar didelio namo. 6 kam
bariai dėl patfvvenimo. štoras di
delis. Biznis labai geras. Bet sa
vininkas per 10 metų prisidirbo gra
žaus turto, ir norėtų iSvažiuot i Eu
ropą. Ištikrųjų kas indomaujate i 
tokį biznį ir norite pinigų padaryti 
greit ir teisingai.

Virš minėtais bargenais kreipki
tės pas,

P. M. SMITH & CO.
4425 So. Fairfield Avė.
Phone Lafayette 0455

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius, bargenas, įnešti $1000, 4538 
South Rockvvell St. Taipgi parsiduo
da štoras su 5 kambariais. Kas pirk
aite narna, bučernės fikčerius gaus 
veltui $1000 vertės.

4426 So. Western Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
3 pagyvenimu su Storu apačioje. 
Parduosiu pigiai. 3113 S. Halsted 
St. Tel. Van Buren 0256.

BARGENAS. Pardavimui 2 ake- 
riai žemės. Gesas ir elektriką prie 
nat žemės ant Bank St.. Justice 
Park, arti Archer ir 79th. E. 
Haglund, Bank St., Justice Park, III.

MODERNIŠKI 3 apartmentai pi
giai, 5 kambarių, užbaigti miegamie
ji porčiai, 3 karų garažas. Visi mo
demiški pagerinimai. Pajamų $3,800. 
Mažas cash įmokėjimas patikimam 
žmogui. Savininkas 7424 Bennett 
Avė.




