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Prancūzų Komunistų Vadas 
Atkando Dantį j Sovietų Rojo
Paul Marion, praleidęs Rusijoj daugiau 

kaip metus laiko, pamatė, kad ten jo
kios darbininkų valdžios nėra, o yra tik 
kelių milionų činovninkų-biurokratų 
valdžia

rugp.
komunistų vadas, 

vykdomojo ko- 
sk yri aus 

kuris per penkiolikų
gyveno sovietų Rusi- 

ten sugrįžęs dabar re- 
iš komunistų partijos.

patavimas kelių milionų biu
rokratų kastos, pradedant nuo 
paties Stalino ir baigiant smul
kiausiu kaimo korespondentu.

“Aš kalbėjausi su darbinin
kais, kurie pirma buvo revo
liuciniai kovotojai, bet kurie 
dabar prisipažįsta padarę di
džiausią savo gyvenime klaidą, 
kad, stodami kovon, manę, jo

ti ž paėmimą vai-
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PARYŽIUS, 
Franci jos 
Paul Marion, 
miteto propagandos 
galva, 
mėnesių 
joje, iš 
zignavo
Priežastis, dėl kurių jis metė 
komunistų partiją, Marion pa
duoda savo rezignacijos, laiške. Igei kovoju 
Jis sako: Idžios į darbininkų rankas. Aš

“Rusijoje, kur aš išbuvau mačiausi su ekspertais, raudo
nu© 1927 metų lapkričio mė- nuojančiais iš gėdos dėl savo 
nėšio iki 1929 metų vasario statistikų ir pranešimų, kuriuos
mėnesio, aš ištisus metus pra- jie buvo 
leidau glaudai bendradarbiai!-1.Jie privačiai 
damas su komi n temų komu- kad spragai tarp industrijos ir
nistų internacionalu, j Aš bu-'žemės ūkio, tarp miesto ir kai- 
bau artim'ialusliame kontakte mo, vis didėjant, sovietų Ru
su darbininkais ir su papras- sija žengia ne j socializmų, bet 
tais žmonėmis, su liaudimi, ir 
visos mano iliuzijos išgaravo.
“Proletarų valdžia“ yra 
kė žiauriam biurokratų

“Aš pamačiau, kad 
pareina ne nuo 
bet nuo to, kad po ta- (lojimas ir karai bus panaikin-

proletariato Valdžios j ti, bet įsitikinau, kad to bus 
tuno pasislėpus žiau- galima atsiekti tik jau ne ko- 
ir be jokios vilties pa- munistų doktrinomis ir prie- 
realybė, būtent, vieš- menėmis.”

priversti sutaisyti.
pasakojo man,

tik kau- 
režimui

atgal į prieš kapitalizmo ir 
barbarybės laikus.

“Aš ir toliau pasilieku išti
kimas kovos dėl darbininkų 
emansipači jos (išsivadavimo)

Rusijos i idealams ir dėl geresnės visuo- 
laikinių menės santvarkos, kur išnau-

[Atlantic and Pacific Photo]

Mažiukai automobiliai, kuriuos viena firma pradėjo dirbti ir pardavinėsianti per paštą 
po $200. Dėžės tiksiančios’ garažui. Pats automobilius sveria tik 600 svarų.

Lietuvoj viena kai-
miete užmušė tris 

savo vaikus

Neatsargiai važiavę 5 
jaunuoliai užsimušė

Buvo įširdus, kad vaikai pame
tė 500 litų, jos gautų už par
duotų karvę; po to moteriš
kė pasiskandino.

padėtis 
klaidų, 
riamos 
kaukes 
riausia, 
taisyti,

^ELK RAiPIDS, Mich., rugp. 
25. — Netoli nuo čia užsimu
šė trys vaikinai ir dvi mergi
nos, jų automobiliui ištrukus 
iš kelio ir susikūlus į medį. 
Žuvusieji yra: Bert Lust, Ila- 

I rold Aucherson, Albert Voice, 
Miss Ruth Jacks ir Miss Bella 
Mayne, visi amžiaus tarp 16 ir 
20 metų. Nelaimė atsitiko dėl 
neatsargaus lėkimo automo
biliu.

Arabą ir žydų tarpu 
savio skerdynės Je 

ruzolimo mieste
501 sumuštų ir 200 sužalotų; 

musulmonų puolami žydai 
šaukias britų pagalbos.

Latviai ir Estai re- Sovietų darbininkai 
mia Suomių pasiuly- turės kas penkta
mą Tautų Sąjungai diena poilsio

Sumanymas toks, kad Tautų 
Sąjunga duotų finansinės pa
galbos kraštams, kurie butų 
kitų valstybių užpulti.

Pramonėj įvedama septynių 
darbo dienų savaitė, su tri
mis pamainomis dienoje.

RYGA, rugp. 25. — Mask
vos Izviestijų pranešimu, sovie- 

Suomių užsienio reikalų mi-Įtų liaudies komisarai nutarė 
nisteris Prokope praleido čia įvesti pramonėj septynių dienų 
visų dienų Estų užsienio reika- darbo savaitę, su trimis pamai- 
lų ministerijoj, diskusuodamas nomis dienoj.
■Suomių siūlomų Tautų Sąjun
gai projektą, būtent, kad Tau-j vienas darbininkas gauna kas 
tų Sąjunga pinigais remtų 
kraštus, kurie butų kitų kraš
tų užpulti.

Savo projektą Suomiai žada 
vėl pasiūlyti ateinančio] Tautų 
Sąjungos sesijoj. Estai sutiko 
jį remti.

Iš Talino Prokope išvyko į 
Rygą, kur jis tuo pačiu reika
lu tarėsi su Latviu užsienių 
reikalų ministerių Balodžiu- 
Pastarasis taipjau žadąs Suo
mių pasiūlymų remti.

Estija, rugp.

Einant priimtu planu, kiek-

penkta diena poilsio, tačiau 
įvairios pamainos fabrikuose 
dirbs be paliovos, dieną ir nak
tį. Tik penkias dienas per me
tus, būtent, didžiausiomis re
voliucijos šventėmis, fabrikai 
bus uždaryti.

Sovietų valdžios ekspertai 
apskaičiuoja, kad šitokiu budu 
sovietų gamyba turės milžiniš
kai padidėti.

KAIjKUTA, Indija, rugp. 23. 
— Sustreikavo' apie 10,000 
darbininkų, dirbančių Standard 
Oil ir Shell Oil kompanijų 
jmonėse. ,

50 žmonių žuvo per 
tvaną Jugoslavijoj
VIENA, Austrija, rugp. 25. 

—.Pranešimais iš Belgrado per 
potvynį, užliejus) dalį Uskubo 
miesto, pietinėj Jugoslavijos da
ly, prigėrė penkiasdešimt as
menų.

KOKSK

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

Gali būt lietaus; vėsiau; vi
dutiniai mainąsis vejai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 79° F.

Šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 7:36. Mėnuo teka 10:39 
vakaro.

Naujas Čilės ministerių 
kabinetas sudarytas
SANTJAGO, Čilė, rugp. 25. 

— Naujas ministerių kabine
tas tapo vakar respublikos pre
zidento Garloso Ibanezo suor
ganizuotas. Premjeru paskir
tas Eririque Bermudez, amba
sadorius Argentinai, o
nio reikalų ministerių — Ma- 
nuel Barros Castanon, amba
sadorius Meksikai.

užsie-

LIETUVOS ŽINIOSSovietai pyksta, kad 
‘Zeppelinas’ aplen

kė Maskvą
MASKVA, rugp. 25. — Bol- 

ševikai supyko, kad vokiečių 
dirižablis “Graf Zeppelin” sa
vo kelionėj į Japoniją per Ru
siją ir Sibirą išsilenkė Mask
vos.

Pravda, oficialus komunistų 
partijos organas, straipsny 
“Kodėl Zeppelinas vengė Mask
vos” reiškia pasipiktinimo vie
nu vokiečių korespondentu di
rižably, kuris bevieliu pranešė 
savo laikraščiui, kad kadangi 
“Zeppelinas” lėkęs ne per 
Maskvą, bet toli į šiaurę nuo 
jos, tai dirižablio pasažieriai 
matę tik senųjų Rusiją, dar 
bolševikų nenupėdotų. Re to 
buvo dar pranešta, kad “Zeppe
linas” buvęs, dėl visa ko, apsi
ginklavęs kulkosvaidžiais ir 
šautuvais.

“Mes tuo neužsigavę”, sako 
Pravda, “nes nesame išdidus. 
Ret turime įspėti, kad kelias 
iš Vokietijos į Tokio eina per 
Maskvą. Jei norime, galime 
leisti orlaiviams skristi per 
Rusiją, nenusileidžiant, o jei 
ne, tai reikalausime, kad kiek
vieną kartų sustotų Maskvos 
aerodrome.

“Tie, kur svajoja įsteigti re- 
gulerią oro liniją tarp Berlyno 
ir Tokio, tegu to neužmiršta,” 
graso Pravda.

Zeppelinas atlėkė Į 
Los Angelės

SAN MHANCISCO, €»!., nijf- 
ipučio 25. — Radio Corporation 
stotis gavo iš atskrendančio iš 
Japonijos per Ramųjį vandeny
nų. “Graf Zeppelino” praneši
mų, kuriame vokiečių dirižab
lis savo poziciją paduoda 4 vai- 
PacMiklo ipaju/rio laikrodžiu 
[7 vai. vakaro Chicagos laik
rodžiu] 38:30 žiemių platumoj 
ir 126 vakarų ilgumoj, vadinas 
apie 190 mylių į žiemių vaka
rus nuo San Francisco.

[Tuo budu į Los Angeles 
“Zejppelinfts” turėjo atlėkti 

anksti šj rytą.]

Vilniaus krašte žmo
nės badauja

• — — - - - ■

Į Vilnių buvo atvykusi War- 
šuvos komisija badaujnatiems 
vilniečiams šelpti, ir rado, kad 
Braslovo, Disnos, Pastavų ir 
Švenčionių apskričiai daugiau
sia nukentėję nuo pernykščių 
nederlių. M ažiau nueik n tė ję 
Vilniaus ir Trakų apskričiai.

Svarbiausias žmonių mais
tas net dabartiniu laiku, tai 
“duona’, keliama iš žolių, gry
bų, pernykščių pagedusių mil
tų ir pelų. Ta duona taip bjau
ri, kad visai negalima valgyti. 
Gyvuliai ligi leidžiant į ganyk
las, maitinami stogų šiaudais. 
Dabar dauguma trobesių be 
stogų. Gyvuliai, ir bendrai gy
vasis inventorius visiškai išny
kęs.

Pašalpos dar reikalingi apie 
150,000 žmonių. Lenkų valdžia 
žada tik 3 milijonus zlotų, o li
kusius reikalingus du milijo
nu turi sudėti patys vietiniai.

Lenkai suėmė lietuvį 
nežinia už ką

........ •
VILNIUS, VIII. 5 (Eta). — 

Liepos mčn. 24 d- Dūkšte poli
cija suėmė Ligunų sodžiaus 
gyventojų M. Tijūnėli ir kitų 
dienų išvežė Vilniun. Suėmimo 
priežastis nežinoma. Suimtasis 
buvo vietinio lietuvių jaunimo 
orkestro vedėjas.

JERiUZOLIMAS, Palestina, 
rugp. 25. — Prieš keletą dienų 
prasidėjusios kautynės tarp 
arabų ir žydų Jeruzolime vis 
dar nesiliauja. Per pastaras dvi 
dienas daugiau kaip 50 asme
nų abiejose pusėse buvo nu
kauti ir daugiau kaip 200 su
žaloti, tųjų tarpe daugelis mir
tinai.

Arabų musulmonų puolami, 
žydai šaukėsi Anglijos pirgril- 
bos, taip pat kreipėsi į Jungti- 

, Kna- 
Itcnshue, prašydami, kad j Pa
lestiną butų atsiųstas Ameri
kos karo laivas.

Kadangi neramumai iš Jeru- 
zolimo persimeta ir į kitas vie
tas Palestinoj, Anglijos vyriau
sybė siunčia iš Eigpto į Pales
tiną vieną batalionų kareivių. 
Taip pat praneša., kad iš Mal
tos plaukia į Jaffą, Palestinos 
uostų, vienas kreiseris ir 
nas aeroplanų gabenamas 
vas.

KAUNAS, rugp. 25. — Kau
no laikraščių pranešimais, pa
staromis dienomis Lietuvoj at
sitiko šitokios dvi šiurpios tra
gedijos.

Netoli nuo iMįarijanjpoles vie
no ūkininko žmona pardavė 
karvę, už kurių ji gavo 5(M) li
tų. Padėjusi pinigus indaujoj, 
moteriške išėjo- laukų darbo 
dirbti.

Tuo tarpu likę namie vaikai
surado pinigus, pasiėmė juos 18 metų amŽiaUS lietu- n*ų Valstybių konsulą 
ir, bežaizdami, pametė.

Grįžus iš darbo namo ir pi
nigų neberadus, motina ėmė 
vaikus mušti, ir tris jų mirti
nai užmušė. Ketvirtasis, dar 
tik šešerių metų vaikutis, su
gebėjo pabėgti. Suradęs tėvą, 
papasakojo jam, bet kai tas 
parbėgo namo, rado žmona šu
liny pasiskandinusią.
Del vargo pardavė čigonams 

savo vaiką už 24 litus
Antras atsitikimas toks. Ne

itoji nuo Kilotavo [?] viena 
varginga kaimietė siūlė čigo
nams pirkti jos dvejų metų 
amžiaus vaiką. Prašė 50 litų, 
•tet po ilgų derybų sutiko ati
duoti vaiką už 24 litus.

Sumokėję pinigus, čigonai 
su vaiku pasišalino.

Kaimynai betgi moteriškę 
įskundė policijai ir ji buvo 
areštuota. Moteriškė sakosi, kad 
dėl skurdo taip padarius.

Emma Žemaitytė vėl 
laimėjo Chicagos 
plaukikių konteste

vaitė pusantros mylios 
reisuose pralenkė 282 

kontestantes

pusant- 
išlaike 
per 20

vie
lai-

Iš Darbo Lauko
KENTUCKY KONE VISI ANG
LIAKASIAI SUORGANIZUOTI

Banko tarnautojas, pa
bėgęs su $50,000, su

imtas
NEVV YORiKAS, rugp. 

Vakar čia tapo suimtas 
son B. Smith, 26 metų amžiaus 
Pittsburgbo banko tarnauto
jas, kuris buvo pabėgęs su 
$50,000 banko pinigų. Pas j j 
rado visus pavogtus pinigus 
be $200, kuriuos jis jau buvo 
suskubęs išleisti.

Wil-

Rado ežere prigėrusių 
trijų mergaičių kunus

IRON MOUNTAIN, Mich., 
rugp. 25. — Iš Louise ežero 
tapo išgriebti trijų mergaičių 
kūnai, prigėrusių, jų valtelei 
apvirtus. Žuvusios yra Vinova 
Burnett, 22; Mabel Brightbill, 
15, ir Mary Caggino, 14 metų 
amžiaus.

Chicagos lietuvaitė p-lė Em- 
ma Žemaitytė (Shemaitis), pa
sižymėjusi 18 metų amžiaus 
plaukikė, kuri jau 1926 me
tais laimėjo pirmą prizą Herald 
and Examiner rungtynėse, va- 
yar vėl tokiame pirmenybių 
^on teste išėjo laimėtoja.

Plaukimo konteste, kuris 
vakar įvyko Lincoln Parko la
gūnoj ir kuriame dalyvavo vi
so 282 Chicagos undinės, p-lė 
Emma Žemaitytė ištisą 
ros mylios distanciją 
pirmutinė ir perplaukė 
minutes ir 40 sekundų.

Penkiasdešimt jardų ' paskui 
p-lę šernai tytę atsekė Miss Ma
riau Dase. Trečia atėjo Regina 
(rildea, o jau ketvirta — Miss 
Isabelle Smith.

Pastebėtina, kad Miss Smith 
yra stipriausia p-lės šernai ty
lės konkurentė, kuri pirmeny
bes laimėjo pastaruose dvie
juose kontestuose. Ir p-lė še- 
maitytė ir Miss Smith plauki
mo pirmenybėse dabar yra lai
mėjusios lygiomis — po du 
kartu abidvi. Kontestas eina 
dėl Chicagos plaukikių čem
pionato 1929 m. ir dėl Hearsto 
$1,000 trofejo, o tąjį gaus ta, 
katra laimės tris kartus. Mes 
įtikime, kad p-lc šernaityte jį 
laimės.

Undinių kontesto žiūrėti bu
vo prisirinkę daugiau kaip 50 
tūkstančių žmonių.

MADISONVILLE, Ky., rugp. 
25. — United M,ine Workers 
of Amerika, kuri pastaruoju 
laiku vedė stiprų kasyklų dar
bininkų organizavimo vajų, 
praneša, kad iš bendro 14,000 
angliajkasių sikaičiaus, dirban
čių vakarinės Kentucky anglies 
kasyklose, į uniją įstojo jau 
11,000.

Po didžiojo streiko, įvykusio 
prieš penkerius metus, kasyk
lų darbininkų organizavimas 
Kentucky valstijoje buvo už
mestas.

Perplaukė Atlanto van
denyną 46 pėdų laiveliu

CADIZ, Ispanija, rugp. 25.^- 
Pcrplaukę per Atlanto vande
nyną 46 pėdų laiveliu, vakar 
į čia atvyko tris amerikiečiai, 
visi. Cornell universiteto stu
dentai: C. L. Weagamp, J. M. 
Rummier ir D. V. Schoalcs. 
Iš New Yoirko jie išplaukė lie
pos 18 dieną.

Lietuvos valstybės pa
jamos ir išlaidos

KAUNAS. [Elta]. — Finan
sų ministerijos pranešimu, per 
šių metų pirmąjį pusmetį iš vi
so įplaukė 130,082,704.03 lt., 
numatyta 1929 m. sąmatoje — 
150,431,411.31 lt. 1928 metais 
per pirmąjį pusmetį įplaukė 
131,847,743.12 lt. Einant 1929 
metų sąmata iš viso per 1929 
metus numatoma pajamų 300,- 
862,822.63 lt., ir išlaidų 259,- 
966,193 lt. Faktiškai per pirmą
jį š. m. pusmetį iš viso išleista 
116,877,696.03 lt. 1928 metais 
per ta patį laikotarpį iš viso 
išleista 127,941,085.54 lt.

SSSR prekybos skyrius vedęs 
derybas su vienu odų fabriku 
Lietuvoje, kurios tačiau nutru 
kę. Esą buvę manoma, kad 
SSSR galės užpirkti Lietuvoj iš
dirbtų odų.

Atsteigia didesnę algą kasyklų 
darbininkams

žymiai pasi- 
kompanija, 

dirba apie 
skelbia, kad

Katastrofinga trauki
nių kolizija Austruose

Kadangi, tose Kentucky daly
se kasyklų biznis 
taisė, West Coal 
kurios kasyklose 
4,000 darbininkų,
nuo rugsėjo 1 dienos anglia
kasiams bus vėl atsteigtos al
gos, mokėtos jiems prieš liepos 
16 dieną, kuomet algos buvo 
nuskeltos 20 nuoš.

VIENA, Austrija, rugp. 25.— 
Traukinių kolizijoje švarcache, 
Vorarlberge, keturi žmonės 
buvo užmušti ir apie dvide
šimt kitų sužaloti.

IDOLYOKE, Mass., rugp. 25- 
— Valtelei, kuria jie leidosi 
Gonnecticuto upėj, apvirtus, 
prigėrė keturi vaikai, visi am
žiaus tarp 9 ir 12 metų.

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 trumpiausį 
laiką.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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KELIAS-VIEš- 
KELIS MUS....

Rašo A. Vanagaitis

(tąsa)

Aš, Aš, Aš ir Aš...
Ryt dieną, tuojau prie dar

bo. Tabor Farmos golfliuk
sas jau musų lauke nusisku
tęs barzdą, usus ir nusikirpęs 
plikę. “Onkulis” tą “pafiksi- 
no”. Lošti smagu, nes Jau
čiaus kaip namie. Ir smagu 
lošti ant to “course”, kadangi 
jis nedičkas ir savotiškai pai
nus. Pirmą, antrą “skyles” su- 
loši gerai, bet trečią, ketvirtą, 
penktą, aštuntą—žiūrėk į “tro- 
belius” pakliuvai.

golfo 
pigią 
lošti.

skylę visados padarau 
Aš vakar septintą bu-į 

vienu ant “green”. Aš

Taboro golflaukis yra 
mėgėjų mokykla, kur už 
kainą gali išmokt golfą 
Už keturis dolerius į deną, gau
ni guolį, valgi ir golfo kiek nori 
gali lošti. Pigiau negalima. 
Mylintiems tą sportą geriausia 
vieta yra Tabor Farma. Neno
riu girti ar peikti, bet kas bu- 
vO, tas patvirtins mano žodžius. 
Žinoma, kas nenori mokintis 
golfo lošti, arba kuris perdaug 
moka, tam netiks, nes jam at
rodo perlengvas “laukas”. Bet 
nors jiems lengvas atrodo, o 
“score” 33 niekas neišsidrąsino 
padaryti...

Aš negaliu lošti ant lengvo 
kurso. Aš padariau 32 ant to 
lauko. Aš nemėgstu lengvo 
“course”. Aš mėgstu lošti kur 
18 skylių laukas. Aš galiu pa
daryt lengvai 33. Aš syki pa- 
<lai-iau IV1. Aš padariau 32. Aš 
kožną sykį galiu padaryt “bir- 
dy” ąnt trečios skylės. Aš sykį 
gavau 3 ant. penktos skylės. Aš 
su vienu buvau už pompos, su 
antru prie skyles ir vienas 
“pat”... Aš aštuntą padariau 
daug sykių į du. Aš lošiau 
kaip Dr. Naikelis padarė tą sky
lę i vieną, šaudamas nuo čere- 
poko nugaros. Aš Dr. Biežį su
mušiau pernai. Aš Mackevičių 
visados supliekiu... Aš lik šian- 
den* negaliu lošt. Aš sumušiau 
Dr. Kapočių. Aš vakar gerai lo
šiau. Aš dabar taip “nepatinu”. 
Aš užpernai ant ketvirtos sky
lės padariau “hole in one”. Aš 
devintą 
“par”... 
vau su
turėjau “drive” nuo šeštos “tee” 
tiesiai ant “green”. Aš pernai 
darydavau gerus “drives”. Aš 
Bagočių visados “subytinu”. Aš 
turėdavau puikius “mid-iron”. 
Aš šiemet “patit” negaliu. Aš 
pernai nuo antro “tee” pasta- 
čau su “mid-iron” prie pačios 
skylės...

Maždaug taip girdisi per ra- 
dio, klausant iš Tabor Farmos 
golfHnkso. Nieko daugiau ne
girdėsi kaip tik “aš”... Bet ne 
tik Tabor Farmoj ir visuose 
golflinksuose skamba įkyriai tas 
“aš”. Ar tai geras, ar blogas 
lošėjas—visi mėgsta girtis ir 
meluoja kiek tik gali.

Šį pavasarį teko lošti įvai
riuose golflinksuose Rytuose. 
Nekurie lošikai, vos išmokę lai
kyti lazdą, jau kirčius skaity
dami “suka”. Padarys skylę 
į 10—12 kirčių, o sako 7—8... 
Kitas, žiūrėk užsimodamas ne
pataiko i bolę, na tai sumojuoja 
kelis kartus ir jei tik ištolo pa
matei jį “mosikuojant”, jis gar
siai “tvirtina”, kad “praktikuo
jasi”... Yra tokių lošikų, kurie 
užsimiršta savo kirčius, jeigu 
jie juos vieną po kito kerta su 
nepasisekmu. Tokie žmonės 
tankiausiai nervuoti. Golfas, 
kaip tik reikalauja stiprių ner
vų. Man teko studijuoti neku- 
riuos lošėjus. Vieni mėgsta juo
kauti, o kiti tuojau pyksta, 
nervuojasi. Vienas iš geleži
nių nervų, tai New Haven kle
bonas kun. Karkauskas. Jį ne
pasisekimai nei kiek nenervina. 
Atpenč, dar pats save pajuokia. 
Geras ir kantrus golfistas west- 
sidietis Mackevičius (Mack), o 
nervuotas Dr. S. Naikelis. Dr. 
Zimontas irgi šaltai lošia. Taip-' 
gi bankininkas J. Brendza.

Tabor Farmoj pastebėjau ge-,

[Pacific and Atlantic Photo]

East Chicago, Ind., policijos 
viršininkas James E. Regan, 
kuris tapo prohibicininkų su
imtas delei nesirūpinimo vykin
ti prohibiciją savo miestely.

rą lošėją adv. 01 io asmenyje. 
Pernai lošdamas su juo visai 
nesiskaičiau, o šiais metais jau 
jis mane spiria prie sienos. Vi
suomet taip būna: tylieji ima 
viršij. Dr. Kulys taip pat iš- 
sipraktikavęs. Lošia su “prak- 

tikavymu” pirma, negu bolei už
duoda. Jis nemėgsta blogų lo

šėjų. Jį mačiau lošiant su p. 
Luku. Lukas, vienas iš geres-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

pAYEFt

Does not affect 
the Heart

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

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pai’cikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Namų Apšildymo 
in 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

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

niųjų lošikų. Kas-žin ką ten 
veiktų Menas su Milerių, Dr. 
Karalius, Dr. Zalatorius, Dr. 
Kliauga ir kiti čempionai?

Gaila, kad Bačunas neįtaiso 
18 skylių golflinksą. Vietos yra. 
Jei ne 18, tai tą patį padidinti 
antra ir trečia skyle.

Vadinasi, jau Chicaga nebe
toli.

Pamačius Chicagą
7 liepos patekau į Chicaga. 

Vis toj pačioj vietoj. Buvau 
Beverly Hills pas Olius, buvau 
Marųuettparke pat tetą (Žeko- 
nius), aplankiau “Margutį”, 
“Naujienas” ir nieko tokio ne
paprasto. Viena ką stebino, tai 
naujas teatras. Gražus kūrinys! 
Statytojams ir visai korporaci
jai reikia nulenkti galvą. Mane 
sužavėjo teatro vidus. Gražus, 
ispaniškas stilius tiesiog liepia 
užmiršti, kad tu esi Bridgepor- 
te, šalę Stock Yardų. Puiki vie
ta darbo žmogui užeiti grožėtis

po sunkių darbų. Tai yra vie
ta* su kuria Bridgeportas gali 
didžiuotis. “Ramova” teatras 
prilygsta savo stilium “Capi- 
tol” teatrą amt 79 ir Halsted St.

Vieno man gaila. Kode! lie
tuviams nesusiburti vieneton ir 
pasistatyti “Meno Rurpąj”. Ma
nau, kad tas, kuris apsilankys 
“Ramovėj”, tas įgaus norą sta
tyti sau Meno Rumus. Vietos 
yra Bridgeporte. Be to, Bridge
portas lietuvių širdis, 
mes neturime jokios 
prieglaudos. Musų 
veikimas išblaškytas, 
krikę. Turint savo
mes galėtume daug gerų ir nau
dingų darbų nuveikti. Centrali
zuojamas Chicagoje, o jokios 
centralizacijos stovyklos neturi
me. Tiek mokslo, meno, biznio, 
ar kitų profesijų veikėjai, at
vykę Chicagon nežino kur eiti, 
prie ko kreiptis, ką veikti. Su
sidarę keli “centrai-centreliai” 
vilioja kiekvienas pas save, ly-

Šiandien 
pastogės- 

kulturinis 
jėgos pa- 
tvirtovę,

giai Lietuvos miesto žydelis į 
“kromą”, ir siūlo savo “tavorą” 
—partijų obalsius, idėjas. Tuo 
tarpu autoritęto męs kaip ir ne
turime. Jokios tvarkos, jokio 
prisiruošimo ateities darbams. 
Jųk-gi pagaliau, mes lietuviai, 
nesame žydo bitės, kad išnyk- 
tume. Toks skaitlingas būrys 
Chicagos inteligentijos, tiek ka
pitalo, tiek minios ir niekas ne
sirūpina ateitimi!...

Bet... ką čia mano raštas gel
bės. Yra raštingesnių. Viena 
galiu pasakyti, kad kas kartą 
gryžUs iš kitų kolonijų aš gau-

nu kiek patyrimo ir matydamas 
daromas klaidas, noriu kaip ir 
pastabas pareikšti. Jeigu su
eitume pasikalbėti, gal daugiau 
realių minčių pateiktume vieni 
kitiems, bet kol kas laukime ru
dens. Ruduo, paprastai teikia 
derlių. Gal šis ruduo bus der- 
lingesnis už aną. Tik vilties ne
nustokime!

Laikas brangus. Apsisukęs 
Chicago j e, važiuoju į Tabor Far- 
mą praktikuoti golfą, nes ži
nau, kad šiąis metais įvyks tur- 
namentas jau su. daugiau paty
rusiais golfistais.

Dalykas yra labai paprastas. 
Gryžus Chicagon, lauk tos va
landos, kad galėtum jos vėl il
gėtis. šiais metais sukanka 
penki metai nuo Dzimdzi Drim- 
dzi užgimimo. Reikės gastro
liuoti. Gal ir Chicagos lietuviai 
norės išvysti Dzimdzi Drimdzi 
penkių metų senumo?.. Laukiu 
iš Lietuvos Dikinio ir Dineikos. 
Dikinio tai nesitikiu, bet Dinei
ka gali, ko gera, atvažiuoti su 
Olšausku kartu.

Vadinasi, pasikalbėjimas už
baigtas su tašku (.)

(Pabaiga)
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LOTAI
už vieną žemą kainą
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Dykai demonstravimas jūsų namuose

Tel. Boulevard 4705
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3514>16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CRICAGO, ILL.

Šis Pasiūlymas yra Duodamas 
“Naujienų” Skaitytojams 

50x130 pėdų

PIRKIT LOTĄ PIR
MIAUSIA. BUDAVO- 

KITĖS PASKUI

t
Ne daugiau kaip vie
nas siu lotų KIEKVIE
NAM PIRKĖJUI.
Šie lotai randasi viename Did
žiosios Chicagos sparčiausia 
augančių rezidencijų distrik- 
tų, kur vertės greitai kįla. 
Mes parduosime tik vieną lotą 
kiekvienam pirkėjui, nes yra 
aprybotas skaičius parduoda
mų už šią specialę kainą 
$87.50. Tikslas yra padalinti 
juos tarp kiek galima dau
giausia šeiminų, kad pakelti 
šią naują apielinkę ir ją grei
tai apgyvendinti.

Jų ilgam neišteks. Pasius
kit kuponą tuojaus ir pasi
rinkit geresnę vietą.

PILNA 
KAINA 

Tik 40 minučių j vidur- 
miestį. Aukšta ir Sausa 
vieta. Arti mokyklų, 
bažnyčių, sankrovų ir 
pasilinksminimo vietų. 
“Naujienos” yra patenkintos, jog 
gali pranešti šį nepaprastą pa
siūlymą ir dėl pilnų smulkme
nų ragina savo skaitytojus iš
pildyti žemiau paduotą kuponą 
ir tuojaus pasiųsti į ‘Naujienų’ 
ofisą.

PASIŲSKITE ŠI KU
PONĄ

Box U. A.
Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, Rl.
Gerbiamieji: Be jokių prisižadėjinnj
iš mano pusės, meldžiu suteikti man 
visas smulkmenas apie jūsų 50x130 
pėdų lotus už $87.50. Aš suprantu, 
kad $87.50 yra pilna kaina ir ją su
mokėjęs gausiu pilnų savasties Deed 
ir Guarantee Policy iš Chicago Title 
and Trust Co.
Vardas ....... .
Adresas ........
Telefonas

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui, kailiniu kautų. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus seny Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuo.iam vi
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 

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

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477
1 -. 1 '' ....... ■;'

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteentji Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Pardavimui Rytoj
Sudriko Sankrovoj

Didžiausia vertenybė 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 perdėm elektrikinę Radiolą gražiausioj consolette už stačiai 

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

7 Radiotron " ubus, 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.

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

, ■
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MUSŲ MOTERIMS
i -Veda Dora Vilkiene-" —-.............

NAUJIENOS, Chicago, III.

OBUOLIŲ IR MĖTŲ JELLY

2 sv. žalių obuolių 
Verdančio vandens
2 saujas metų^lapų
3 puodukai cukraus. 
Nuplauk obuolius ir supiaus-

tyk j 4 dalis. Užpilk tiek van
dens, kad vos apsemtų obuo
lius. Apdenk ir visai neliečiant 
virk ant mažos ugnies pakol 
obuoliai suminkštės. Supilk 
viską j maišiuką ir tegul nu
sisunkia. Paimk 1 kvortą sun
kos nuo obuolių, sumaišyk mė
tų lapus ir šakeles ir kartu 
virk 20 minutų, paskui per- 
košk. Supilk į švarų puodą ir 
padėk ant ugnies. Duok gerai 
įkaisti — ne užvirti. Pridėk 
cukrų ir virk ant mažos ugnies 
pakol sutirštės. Del geresnės 
spalvos pridek tam tikrų žalių 
dažų vadinamų “vegetable co- 
loring”. Supilk į stiklus, kaip 
atšals užpilk parafinu ir padėk 
žiemai. Geras priedas prie avie
nos.

M A D O S .

2733— Sporto suknia. Tinka iš vienos spalvos materijos arba iš 
aksomo. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 col. per krutinę.

2791— Lengva iš šilko pasiūta suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2S97 Sporto suknele. Tik lengvesnio charakterio. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

Garsinkitės Naujienose

AVIEČIŲ IR SERBENTŲ 
MIŠINIS

1 kvorta serbentų
4 kvortas aviečių
2 sv. cukraus.
Nuplauk ir nuvalyk serben

tus, nuplauk avietes. Sudėk 
puodan ir pastatyk ant ugnies. 
Pridėk cukrų ir virk 10 minu
tų. Sudėk j sterilizuotus stik
lus ir gerai, tampriai užsuk.

JUODŲ AVIEČIŲ KOŠĖ

1 kvarta juodų aviečių
U/į puoduko cukraus
4 šaukštai citrinos sunkos.
Išrink uogas, sudek ant sė- 

telio ir nesužeidžiant uogų per
pilk vandeniu. Paskui sumai- 
gyk uogas ir virk 15 minutų. 
Sudėk cukrų, supilk citrinos 
sunką ir nuolat maišydama 
mediniu šaukštu virk 15 minu
tų. Supilk į sterilizuotus stik
lus ir kuomet atšals apipilk 

į parafinu.

Naujienos Pattem Dept
1739 S. Halsted 9t., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No -------------
Mieros......... ............... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst)
________________________ J

The Only CureTUBBY

PYČIŲ JELLY

1/2 kvortos sunkos iš suvi
rintų pyčių.

1/2 kvortos sunkos iš suvirin
tų obuolių.

1/2 citrinos sunkos
;3 puodukai cukraus.

Sumaišyk sunkas, užvirk; 
Supilk cukrų ir virk pakol 
pradės tirštėti, kuomet mė
ginsi ant torielio. Supilk į ste- 
rilizluotuls mažus stiklus, at

šaldyk; užpilk parafinu ir pa
dėk sauson vieton dėl žiemos.

VENISOU JELLY

1 peką laukinių vynuogių
12 svarų “concord” vynuogių
1 kvortą acto
Į4 puoduko gvazdikų, ne

maltų.
1/į puoduko cinamonų, šmo

tukais.
6 svarai cukraus.
Sudėk vynuoges visas kar

tu apart cukraus. Virk pakol 
vynuogės suvirs. Supilk mai
šau, tegul nuteka. Virk 20 mi
nutų, pridėk cukrų ir dar virk 
5 minutes, arba pakol nekirš- 
tės, kaip mėginsi ant torielkai- 
tės. Supilk i sterilizuotus stik
lus; atšaldyk ir apipylus pa
rafinu padėk sauson vieton 
dėl žiemos.

GRANDŽIŲ IR VYŠNIŲ 
MARMELIADAS

3 Grandžiai
1 citrina
3 puskvortes vandens
214 s v. cukraus
1 puodukas kornų siropo
1 kvortą vyšnių.
Nuplauk Grandžius ir citri

ną ir labai plonai supiaustyk. 
Užpilk vandeniu, tegul taip 
pastovi 24 valandas. Paskui 
užkaisk ir virk valandą laiko. 
Pridėk 1’/o sv. cukraus ir vėl 
virk visą valandą laiko. Pada
ryk iš likusio 1 sv. cukraus 1 
puoduko siropo ir 1 puoduko 
vandens siropą virdama jį 10 
minučių. Nuplauk vyšnias, iš
imk kailiukus, įdėk siropan ir 
virk 15 minučių. Siropą pas
kui supilk prie marmelado ir 
viską kartu virk dar 15 minu
čių. Supilk į sterilizuotus stik
lus ir padėk sauson vieton.

MANGOES ARBA PRIPILDY
TI PIPIRAI

24 vidutinio didžio raudoni 
arba žali pi pirai.

6 kvortas vandens 
puoduko druskos

Tvarki šeimyninkė

Tai tvarki šeimyninkė pietus gamina. Prisižiūrėkite kaip pas ją 
viskas tvarkoje. Kaip švaru ir jauku. Kap smagiai ir švariai ji pati 
atrodo. Pasimokinkite nuo jos, kurios dar neturėjote patyrimo, arba 
progos būti tvarkingomis. Viena syk įvesta gera tvarka sutaupo laiko 
ir darbo.

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

Jos. F. Budrik, inc
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

1 puodukas baltojo acto
14 puoduko rausvo cukraus
2 puoduku sukapotų selerų
4 puodukai sukapotų kopūstų 
2 podukai žalių tomatų
1 puodukas saldžių raudonų 

pipirų.
4 šaukštai sutarkuotų svo

gūnų.
% šaukštuko gvazdikų 

, 2 šaukštuku baltos muštar- 
dos sėklų.

Nuplauk ir nupiauk viršų 
kiekvieno pipiro; išimk sėklas 
ir išplauk vidurius. Sbmerk 
j 6 kvortas vandens ir puo
duko druskos. Užvirk actą su 
rusvu cukrum, užpilk ant su- 
malilšytų, įsulkapotų daržovių, 
gvazdikų ir mustardos sėklų. 
Išimk pipirus iš vandens ir 
prikimšk mišiniu. Uždėk ant 
kiekvieno pipiro nuplautą vir
šūnę, prismeigk su plona bala- 
nute ir užrišk siulu. Sudėk i 
sterilizotus stiklus, užpilk iki 
persipils siropu, padarytu iš 
2 sv. cukraus, li/2 puspantes 
acto ir 3 ar 4 šmotukus cina
monų, virtų 25 minutes. Tuo- 
jatis karštą tampriai užsuk ir 
padėk ant žiemos.

Murinę Co^ Dept. H. S .,9 B. OkioSt.,Chrc«jo

Radio

Fėeifa-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip- Gumą 

,, Soknis Tik 
Mėtos -

k—(—I—

Užmuša muses 
uodus

Kitus Namų 
Vabzdžius

Ideale Radio kombinacija — Atwater Kent Screen 
Grid Radio, žinoma, Electro-Dynamic, puošniame 
specialiai dėl Budriko darytame Console! Tas se
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriausias 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražiausi 
ir aiškiausi balsą ir geriausį pagavimą.

Naujas Gyvumas
Atsikratykit to Jautimosi 
nusikamavusiu. Nugalėk 
nervlAkumą ar neturėjimą 
apetito su Severa’s Esorka 
invatyvlu tonikų, kuris pa. 
gelbės Jums geriau valgyti, 
geriau miegoti, geriau Jau
stis. Gaukit boiiką nuo sa
vo aptleklninko ilandie.

Severa’s 
ESORKA

B. R

CONTRACTORS

Real estate
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Atmater 
Kentėjos*

Specialistas gydyme chronifik., , 
gų. Jei kiti negalėjo jumis i6gydvrtt na'»lų n 
kykit pas mane. Mano pilna, u U1 atšilai!" 
inas atidengs jūsų tikrą ligą a^"
imsiu jus gydyti, sveikata jUm. Je‘ amU" 
kit pas tikrą specialistą, kuri. V v!"
kur ir kas jums skauda, bet aUf* iii. ‘ 
po galutino iftegzaminavinio—ka^al? ,,a»akt!i 

8 hnns y/,8

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

Kambarys loie U,e 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto ik’ 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro ‘xf P° 

lioj nuo 10 ryto ki 1 „0

Gufcfeiy Relieved
P°n t sufier with DandruH, Pimplea, 

«nbhe« and ocher annoying skin irri- 
Ution«. Žemo antbeptic liquid b the sab 
■are \vay to reikt Itching often dbappeara 

Splendid ior Sunbura and Pabota 
**7’ Ali druggbu 35c, 60c. $1.00.

žemo
larvex 

apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

I

!

vou \wo.>o'-r need AmY 
HIS TOOTH VJ1LL STOP 

ACHEING BEFORE YoU 
GET THere AMD HE 
WKTT ajeed TO (SO lM 
TO IT PULLED ,
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TAI, VADINASI, “ALGOS”

Pigiausiai apmokami valdininkai Amerikoje, o gal 
ir visame pasaulyje, yra Illinois valstijos Hoopeston mie
stelio valdžios nariai. Dr. Fred E. Earel, Hoopestono me
ras (burmistras) gauna algos 50 centų per metus — taip, 
kaip gaudavo ir visi jo pirmtakunai nuo 1877 m. Miesto 
tarybos nariai (aldermanai) gauna po 25 centus me
tams.

Šitokiu administracijos pigumu vargiai galima gė
rėtis. Nuo didžiojo karo laikų yra žinoma, kad tie as
mens, kurie tarnaudavo federaliai valdžiai už vieną do
lerį per metus (“a dollar a year”), sugebėdavo po tarny
bos priedanga išspausti iš valstybės iždo šimtus tūkstan
čių ir net milionus dolerių.

NAPOLEONUKAS — AR 
LENINUKAS?

Lietuvos valdžios laikraštis 
“L. Aidas“ įrodinėja “minios 
viešpatavimo” netikumtį ir sa- 
kO-Lv

“...žinom, kad istorijų da
ro ne minios, bet asmenys. 
Tie asmenys išeina kartais 
iš skrybėliuotų ponų, o kar
dais iš mėšlavežių, sulig tuo, 
pas ką būna stipresnė galva 
ir kiti privalumai.

“Minios viešpatavimas bū
na paprastai trumpas. Ke- 
renščina niekur ilgai nesitę
sia.
nors 
kus, 
nai,

KOMPROMISAS.

VĖL VIENAS PRAREGĖJO.

Kai tik atsiranda kur 
kerenščiną, neilgai tru- 

žiurėk, atsiranda Danto- 
Robespierai, Napoleonai, 

Leninai, kurie minias suval
do.

“Ir minia jiems pasiduoda, 
nes žino, jog palikta pati sau 
ji prieitų anarchijos, visiš
kos disociacijos ir suidiotėji- 
mo.”
Šitais savo išvadžiojimais val

džios laikraštis bando pateisin- 
iti dabartinį diktatorišką reži
mą Lietuvoje. Jisai nori pasa-

Daug yra valdiškų vietų, į kurias skverbdamiesi kan- Ikyti, kad smetonuota Voldema- 
didatai išleidžia kelis kartus daugiau pinigų, negu jie ro diktatūra Lietuvoje yra to- 
paskui gauna algos per visą tarnybos laiką. Bet ar kas kls pat neišvengiamas istonš- 
tiki, kad jie tai dalo is pasišventimo . [atsiradimas’ Dantono, Robespie-

ro ir Napoleono Franeijoje ar
ba Lenino Rusijoje. Iš to lo
giškai kyla klausimas: kuriai

... ,v . . .“minių suvaldytojų” rūšiai ofi-
Arbitracijos komisija, sudaryta is penkių žmonių cjozas priskiria Augustiną Vol- 

ginčui išspręsti Anglijos audimo ir verpimo pramonėje, demarą — napoleoniškai ar te
padarė nuosprendį, kad darbininkų algos turi būt nu- niniškai ?
kapotos 6.41 nuošimčių. Tai reiškia kompromisą, kadan- Mums atrodo, kad su Napo- 
gi darbdaviai buvo nutarę sumažinti darbininkų algas leonu Bonapartu kauniškis Au- 
12.82 nuoš. ir jau buvo uždarę dirbtuves, kai darbiniu- bartas "pasižymi

kai atsisakė tą sumažinimą priimti.* . jo, Kaipo genialus generolas-
Bet arbitratoriai pripažino, kad algų nukapojimas karvedys, o Voldemaras, jei pa- 

tegali būt tiktai laikina priemonė, ir nutarė kreiptis į imtų šautuvą į rankas, tai var- 
valdžią, rekomenduodami tuojaus paskirti komitetą, ku- £iai žinotų, iš katro galo šau- 
ris suras, kuriuo budu turi būt perorganizuota visa pra- tL ,Ka!rT.1,enka!,ypi1r1mą kartą uz? 
mone, kad ji atsistotų ant kojų. _ „ Lietuvos ministeriu pirmininku,

Pusei miliono darbininkų, kurie yra užimti Anglį- tai jisai užuot bandęs atremti 
jos tekstilėje industrijoje, toks arbitratorių nuospren- juos ginkluota jėga leidosi, vis- 
dis, žinoma, nėra malonus. Tečiaus yra pažymėtina tai, ką palikęs, bėgti iš Vilniaus ir 
kad nuosprendis buvo padarytas kaip vienu balsu visos n£t iš Lietuvos.
komisijos, kurioje dalyvavo ir du darbininkų atstovai. ,Jel Voldemaras &al1 būt gi- 
Matyt, tuo tarpu kitokios išeities nebuvo galima surasti. m*nį^°Jamas su unuo^ nors 

Anglija per paskutinj desimtmetj turi nuolatos ne ,.iUj tai tik su Rusij()s. Leninu. 
mažiau kaip milionų bedarbių. Toks chroniškas indus- Lygiai, kaip Lenino diktatūra 
trijos krizis neišvengiamai atsiliepia blogai ir į tų dar- atsirado po pirmo Rusijos liau- 
bininkų padėtį, kurie dirba. Be stambių reformų Angli- dies bandymo sukurti laisvą de
jos pramonė vargiai galės pasitaisytk mokratinę tvarką (“kerenšči-

nos”, anot “L. Aido”), taip ir 
Voldemaro diktatūra Lietuvoje 
tapo įsteigta, vos pusmetį iš
gyvavus krašte demokratinei

Stambus franeuzų komunistų darbuotojas, Paul valdžiai. Ir abi šios diktatūros 
Marion, buvęs komunistinės propagandos biuro galva atsirado ne dėl to, kad jų no- 
Francijoje, įsitikino, kad sovietų Rusijoje viešpatauja rėjo liaudis, bet dėl to, kad 
ne proletariatas, bet žiauri biurokratija. Tokį savo įsi- i)ries kaudį buvo padaryta są- 
tikinimą jisai išreiškė viešai paskelbtam laiške, pasi- mokslas 11 kad £Qm°kslininkai 

, , .v , . . x«. turėjo savo rankose daugiaustraukdamas is komunistų partijos. ginklų> negu žmonCs>
Paul Marion sugrįžo iš “matuškos” Rusijos, išbuvęs Tečiaus Voldemaras vis tik 

tenai 15 mėnesių, per kurį laiką jisai dirbo ankštai ko- nėra Leninas. Jisai tik pamėg- 
operuodamas su komunistų internacionalų ir būdamas džioja Rusijos bolševizmo tėvą, 
nuolatiniam kontakte (susisiekime) su Rusijos darbinin- ir tai ne tiesiog, bet pamėgdžio- 
kais ir baudžia. Tas patyrimas, anot jo, sunaikinęs vi- Kanuis.. ,tal,j°s. fas,stv virsylą 
sas jo iliuzijas (jsivaizdavimus) apie bolševizmų. atžviigiu leninizmo vykintojas;

“Aš patyriau”, sako Marion, “kad dabartinė Ru- Voldemaras yra^ Lenino pamėg
si jos padėtis pareina ne nuo laikinų klaidų, bet nuo pamėgdžiotojas.
to, kad po proletariato diktatūros priedanga slepia- «stiprj“S Įkieta) V<j)et‘ yra fak* 
si nuožmiausia ir beviltingiausia biurokratų kastos tas, kad iš tos galvos ligi šiol 
viešpatavimo tikrybė, kastos, susidedančios iš kelių neišėjo dar nė viena originale 
milionų biurokratų, pradedant Stalinu ir baigiant jo mintis. Idėjiniais vaisiais tau- 
mažiausiu sodžiaus korespondentu. tininkų “nauja era” pasirodė

“Aš kalbėjausi su darbininkais, kurie pirma buvo .taip pat bergždžia, kaip tas Bi- 
revoliuciniai kovotojai ir kurie laiko savo gyveni-_________
mo klaida, kad jie kovojo, patikėję melagingu ‘galios 
užkariavimo’ obalsiu. Aš mačiausi su ekspertais, ku- MINįV 
rie sarmatijosi savo po prievarta pagamintų sta
tistikos skaitlinių ir pranašavimų, ir kurie man pri- “p. Aidas” rašo labai vien- 
vačiai sakė, kad didėjantis pramonės atsiskyrimas Į pusiškai apie “minių viešpata

vimą” ir apie diktatorius,neva 
išgelbėjusius visuomenę nuo 
anarchijos. Jo tvirtinimai pra
silenkia ir su istorijos tiesa.;

Sakyt, pavyzdžiui, kad Dan
tenai, Robespieraį ir Napoleo
nai atsiradę rezultate “kerenš- 
činos”, yra tiesiog nesąmonė. 
Nes jeigu Dantenai ir Robes- 
pierai pašalino “kerenščiną”,

nuo žemės ūkio ir miesto atsiskyrimas nuo sodžiaus 
veda kraštą ne į socializmą, bet į prieškapitalistiš- 
kas sąlygas ir barbarybę.”

Tuo budu praregėjo dar vienas komunizmo šulas. 
Begėdiškais Maskvos melais apie “socializaciją” Rusi
joje jisai tikėjo tol, kol negavo progos savo akimis pa
matyti, kaip ta “socializacija” atrodo. Bet kai pamatė, 
tai ir nusispiovė.

suvaldydami minias, tai Napo
leonas jau negalėjo rasti “ke- 
renščinos”, kadangi jisai "atėjo, 
kai ji jau buvo pašalinta.

Kai dėl minių viešpatavimo, 
tai reikia pastebėt, jogei mi
nios' minioms nelygu. Minios 
šiandie didesniam ar mažes
niam laipsny viešpatauja ir An
glijoje, ir Franeijoje, ir Vokie
tijoje ir kiekvienoje kitoje de
mokratinėje valstybėje. Bet par
aginkite dabartinį tų šalių sto
vį su tais laikais, kada minios 
jose visai neturėjo balso val
stybės valdyme, ir pasakykite: 
argi šių dienų Anglija tvarko
si prasčiau, negu šešiolikto 
šimtmečio Anglija, kurią valdė 
karaliai kartu su aukštųjų ba
jorų klikomis? Argi Francijos 
respublikoje yra mažiau tvar
kos, negu Liudviko šešiolikto
jo monarchijoje? Argi dabar
tinė demokratinė Vokiečių val
stybė yra blogiau susitvarkiu
si, negu buvusioji kaizeriškoji 
Vokietija?

Ir, pagaliau, kuo jau taip la
bai gali pasigirti kad ir Volde
maro diktatūra prieš tautinin
kų niekinamą “kerenščiną”, bu
vusią Lietuvoje 1926 m.? De
mokratinei valdžiai esant Lie
tuvoje, tiesa, partijos dažnai 
negražiai riedavosi tarp savęs, 
komunistiški chuliganai kartais 
padarydavo triukšmo gatvėje 
arba kokiam nors mitinge sve
tainėje; bet jokių pavojingų 
krašto gyvybei dalykų tuomet 
neįvykdavo. Nebuvo teroristinių 
sąmokslų prieš valdžios atsto
vus; nebuvo politinės emigraci
jos užsieniuose ir “plečkaitinin- 
kų”; nereikėjo karo lauko teis
mų, nei sušaudymų, nei masi
nių trėmimų į Varnius. Nebu
vo ir visokių “pučų”, kurių 
tiek yra pergyvenusi Voldemar 
ro diktatūra iki šiol!

Palyginę blogumus, kurie rei
škėsi Lietuvos valstybės gyve
nime demokratijos viešpatavi
mo metu, su tais blogumais’, 
kuriais pasižymėjo smetoninė 
“naujoji era”, pamatysime, kad 
antrieji yra daug kartų dides
ni. Net tikrieji Voldemaro dik
tatūros simpatizatoriai jau, ne- 
beiškentę, ėmė viešai sakyti, 
kad ta diktatūra daro Lietu
vai gėdą užsieniuose!

Kauno oficiozas, išrodinėda- 
mas “minių viešpatavimo” ydas 
(bet kukliai užtylėdamas dikta
tūros nešvankumus!), užmirš
ta, kad tos ydos kuone išimti
nai pareina nuo nepakankamo 
minių susiorganiz'avimo. Minios 
gali valdytis tiktai tuomet, kai 
jos yra organizuotos. Neorga
nizuotų minių valdžia tai, kaip 
anglai sako, “mob rule”, ir jo
je minios tikrybėje ne valdo, 
bet yra valdomos, tik jos to ne
numano, kadangi tikrieji valdy
tojai — demagogai, kurie tas 
minias kontroliuoja — moka 
joms apdumti akis. Neorgani
zuotų minių valdžia faktinai yra 
prirengiamoji dirva diktatūrai. 
Tie patys demagogai, kurie va
dovauja neorganizuotoms mi
nioms, dažnai paskui virsta ir 
diktatoriais su tų pačių minių 
pagelba.

Nuo neorganizuotų minių va
dinamo viešpatavimo iki orga
nizuotos demokratijos yra ilgas* 
plėtojimosi kelias. Todėl yra vi
sai klaidinga kiekvienai tvar
kai, kurioje minios turi balsą, 
prikaišioti tas ydas, kuriomis 
pasižymi “mob rule”.

Lietuvos demokratija suklu
po ne dėl to, kad ji davė balsą 
žmonėms ir leido kovoti tarp 
savęs politinėms partijoms, bet 
dėl to, kad jie dar buvo per 
silpnai susiorganizavus taip, 
kad ji nesugebėjo atsiginti, kuo
met ją netikėtai užpuolė apsi
ginklavę naktiniai paukščiai. 
Bet jau ir tuomet Lietuvos 
liaudis anaiptol nebuvo neorga
nizuota gauja. Diktatūra jau 
beveik trejus metus darbuojasi 
išsijuosusi, stengdamasi jos or
ganizacijas sugriauti, bet dar 
ligi šiol nepajėgė. Jeigu ne kri- 
minalis perversmininkų darbas 
1926 m. gruodžio mėnesį, tai 
Lietuvos demokratija šiandie 
jau gal butų pusėtinai stipri. 
O dabar, diktatūros dėka, tas

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Kokia yra didžiausioji šių 

dienų tiesa apie religijas? Ta, 
kad religijos paeina tiesiai iš 
žmogaus širdies, tai yra kad ji 
ir yra gyvenimas, ir toks gy
venimas kokį maitome ir jau
čiame aplinkui save ir savo vi
duje. Religija nėra perduota 
ar palikta iš kur tai iš aukšto^— 
ji kilo iš žmogaus patyrimų be
sigrumiant su gamta ir su savo 
bendrais žmonėmis nuolatinėje 
kovoje už išlikimą. “Pradžioj 
buvo baimė”, sako L. Browne: 
“žmogaus dienos buvo rūsčios, 
baimingos, kadangi visas pasau
lis jam rodėsi pilnas pavojų, 
žemė, ir jura ir dangus jam ro
dėsi nusistatę prieš jį”. Bet su 
laiku žmogus pradėjo stebėti 
saulę, lietų, išmoko ganyti gy
vulius, pagaliau sėti diegus; ga
lop pažino vyro drąsą ir mo
ters meilę, žmogaus ignoranci- 
ja mažu pamažu virto mokėji
mu, iš kurio išsivystė mokslas, 
o per mokslą ir tas pats dan
gus įgavo švelnesnę ir net vil
ties pilną išvaizdą. Šiandien gi 
mokslui pradėjus visiškai vado
vauti gyvenimą, jau baimė už
leido vietą drąsai ir drąsa gro
žės jausmui. Pasąulį vietoje jo 
bijotis, nekęsti ir bėgti nuo jo, 
mes priimame, ir rankas ištie
sę bėgame jį pasitikti. Mes 
keliame gyvenimą patį aukštyn, 
o nuo jo slepiamės, laukdami 
ko nors iš aukštybių skyrium. 
Mokslas mus išmokino mylėti 
vietoj bijotis. Pamilome drau
gystę, žmones ir gamtą. Rado
me naują religiją, įkvėptą mei
lūs ir vedamą mokslo.”

žiūrint j ateitį ir bandant iš 
besivystančios dabarties suda
ryti tos busimosios religijos 
vaidą, darosi aišku, kad:

1) Ateity nebus jokių dievų, 
—nė “Jehovės, Jovė, ar Viešpa
ties”, bet anot Charles Eliot’t 
bus “viena visuresanti, amžino
ji energija, kurianti ir gaivinan
ti visus pasaulius per visus lai
kus ir begalines erdves”.

I I

2) Nebus tokių bažnyčių kaip 
jas turime šiandien. Bus tik 
draugijos su savo gyvojo gyve
nimo šventovėmis, vienur ra
mus kampelis, kaip kad yra 
Linkolno Memorialas Washing- 
tone, kur siela gali atsiskyrus 
pasimelsti, kitur erdva arena, 
kaip yra Civic Auditorium Cle- 
velande arba St. Louis miesto 
parkas, kur žmonės rinksis tie
sos ieškoti ar grožybėmis pasi
gėrėti.

3) Nebus šventadienių kaip 
juos turime šiandien. Bus pa
ties gyvenimo dedamos pastan
gos padaryti kiekvieną dieną 
šventadieniu, kur po valandą ki
tą bus skiriama dvasinei nuo
taikai ir poilsiui, o reguliarinės 
švenčių dienos bus bendram 
džiaugsmui ir atsigaivinimui.

4) Nebus biblijų tokių, kaip 
jas žmonės turi šiandien. Bus 
rinkiniai literatūros iš visų am
žių ir visų tautų, genijų ir žy
miųjų rašytojų kūrybos biblio
tekos.

5) Nebus nė pranašų, nė iš-- 
ganytojų, nė mesijošių, Kristų, 
nei Dievo sūnų, pareinančių ant 
žemės išganyti nuo mirties žmo
niją. Bus žmonių tarpe gerbia
mi visi didi ir geri asmenys- ‘ 
tiesos i škovo to j ai, kovotojai už 
uiesą ir teises, laisvės karžy
giai, meilės gyvendintojai; nau
jajame kalendoriuj bus vardai 
ir Isaiah, Jėzaus, Pranciškaus 
Asiziečio, bet lygiai bus Dar
vino ir Pasteuro, Linkolno ir 
:5mersono, Whitmano ir Tolsto-

Ma-

bus

jaus, Romain Rollando ir 
hatma Gandhi.

6) Nebebus religijų, bet 
tik religija. Konfucizmas, Hin-
duizmas, Judaizmas, Mahome- 
tanizmas, Krikščionybė ir dau
gybė kitų paliks tik, kaipo is
torinio žmonių nesusipratimo 
atmintis.

Kaip keičiasi moralė
Naudojant prof. Will Durant

Moralė, etymologijoj ir isto
rijoj, paeina nuo papročių (mo- 
res); ir moralybe yra laikymosi 
tų papročių, kurie atrodo esą 
naudingi žmonių grupės sveika
tai ir išsilaikymui. Kaikurie 
papročiai yra tik konvencijos 
(mada) ir neturi moralinės 
svarbos. Pavyzdžiui valgyti su 
peiliu Saločius, nėra nusikalti
mas prieš moralę, tačiau žmo
nių draugijoj toks “nusikalti
mas” baudžiamas skaudžiau, 
nei už bombos metimą. Tačiau 
kaikurie papročiai, kaip polyga- 
mija (daugpatystė), monogami
ja (vienpatystė), endogamija 
(vedimas pačios tik iš savo gi
minės), exogamija 
pačios iš svetimos
draudimas žudyti žmones savo 
giminės ir skatinimas žudyti 
svetimos giminės žmones, — 
išsivysto į kategoriškus impe
ratyvus (neginčijamus prisaky
mus) ir tampa ginami aštriau
siomis priemonėmis.

Reikia stebėtis, kaip visi to
kie moralės kodeksai laikas nuo 
laiko keičiasi. Ir 
giai taip jau, kaip 
ligijos. Gadynėse, 
siautė, polygamija
tė) buvo dorybė, kadangi ji at
neša daug vaikų, o karams to
kių reikia, kad daugiau kareivių 
priaugtų. Kol socialis pastovu
mas ir tvarka pakeitė nuolati
nius karus ir konfliktus tarpe 
giminių, vyrų mirimas būdavo 
daug didesnis kaip moterų. Mo
nogamija (vienafiatystė) pra
džioj atrodė kaip pabauda ne
išgalintiems po daugiau pačių 
išlaikyti.

(vedimas 
giminės),

keičiasi ly- 
keičiasi re- 
kada karai 
(daugpatys-

(Bus daugiau)

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

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj’ ir Panedely, 
Rugpjūčio 25 ir 26

Kalbantis paveikslas su garsais ir 
MUZIKA

“The Mysterious 
Dr. Fu Manchu”
Iš Sax Rohmeh garsios novelės

DALYVAUJANT
Neal Hamilton, Warner 

Oland, Jean Arthur
Taipgi

Vitaphone Aktai
Du smagus komikai—Burns 
ir Kissen; Roy Sedley ir jo 

Night Club Revue
Kalbančios Žinios

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vastie* (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nija*.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St 
TeL Rooeevelt 85UŪ

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvuewritGri

Jus Mokate Tik Mažą Dalį
Tikrosios Vertės
šio $169 7 A. C. Tūbų Elektrikinio

F®

plėtojimas tapo sutrukdytas, ir 
<ai žiaurusis Voldemaro despo
tizmas galų gale susmuks (kas, 
be abejonės, j vyks anksčiau ar 
vėliau), tai Lietuvai gal teks 
pergyventi dar daugiau “ke- 
renščinos”, arba ko nors dar 
blogesnio, negu anais metais.

$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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CHICAGOS 
ŽINIOS

valandas, baigiantis penkta
dieniu, šunys įkando 25 ypa- 
tas.

Surišo septynius, pasi- 
šlavė $40,000 vertės 

tavoro /
Žuvo auto nelaimėje
P-ios Albert 4 metų suims 

pateko po automobiliu, kai jos 
autas susikūlė su kitu. Susiku- 
lime sukiuro auto radiatorius. 
Vanduo iš radiatoriaus nupli
kė patekusį po automobiliu 
vaikutį taip skaudžiai, kad jis 
mirė.

Būrys banditų, vadovaujamų 
kaip ir kokio karininko, įsi
veržė į ofisą Samuels, Weiner 
& Burke, 1728 No. Damen avė. 
Banditai surišo septynis vy
rus, buvusius ofise. Po to jie 
pradėjo šeimininkauti. Paseka 
to šeimininkavimo yra ta, kad 
banditai išsivežė iš dirbtuvės 
drabužių ir gelumbių vertės 
$40,000. Kai kurie banditų mė-

Augusta gatvė bus 
praplatinta

Teismo įsakymu bus imtasi 
darbo platinti Augusta gatvę 
tarp Kedzie avė. ir Austin 
blvd. Tarpe kita ko, platinant 
prisieis apkapoti apie 6,000 
gabalų savasties, šios sekcijos 
platinimas kaštuos $1,300,000.

P Kone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

c KONTR AKTORIUS^

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Dar viena mama areš
tuota

Areštuota p-ia Fannie Lat- 
kin, 63 metų. Ji yra kaltinama 
pardavinėjus alų savo flate, 
1428 S. Kedzie avė. Moteris 
sako, kad pardavinėjimas alaus 
tesąs vienintelis jos gyvenimo 
šaltinis. Daug mamų šiandien 
gyvenimų daro tokiu jau bil
du, kaip p. Latkin, bet jos yra 
jaunesnės.

gino apžiūrėti kišenius buvu
sių ofise vyrų. Bet vadas pa
liepė banditams neliesti kiše
nių — girdi, nesimonkykit su 
menkniekiais.

Ruošiasi virš — vieš
keliui

West Parkų komisionierių 
tarybos prezidentas, John Dili 
Robertson ir jo patarėjai pra
dėjo darbų planams išdirbti, 
kad nutiesus vieškelį virš Kin- 
zie gatvės. Projektas gali kaš
tuoti. Chicagai apie $20,000,000

4556 So. Rockwell St., Chicago. III.

—H-------------------- ------------------------—

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls 18 a Fainous Vivani Sėt and In- 
aludes face powder, $1.00: Rougo, 76c, 
Tlsaue Creain $1.00, Dopilatory $1.00, 
Faolal Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Porfume $2.75, 13ril- 
llantino 75c, Skln 'VVhltonor 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlco, $1.97 for all 
ten plecea to introduce thla line.

Universal Restaur&nt
Musų virti e ni ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 West ?
31st St

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

-------- o--------
--- ^-4-------------------- ----------------------—>—

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. BĮ

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

Adresas ................................
------)----- r—---------------- ■ ’

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VAIiANDOSi

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

Telefonas Canal 1464
—W------------- 1----------------- --

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Saugokitės šunų

Policijos komisionierius Ru- 
ssell išleido įspėjimų diicagie- 
čiams prisidaboti nepažįstamų

Tarpininkystė gal kaš
tuos ranką

Ties namais T. Timbergo, 
227 Ridge road, autas įvažiavo 

i į kitų. Timberg išėjo iš namų 
pažiūrėti. Du draiveriai ginči
josi. Timberg, išklausęs abie
jų argumentų, tarė vienam: 
“Tu meluoji”. Šis ištraukė re
volverį ir šovė. Pataikė Tim- 
bergui į rankų, šovoj as nuva- 

! žiavo. O Timbergui tur būt pri
sieis rankų n lipiau t i, kadangi

Tinginių kontestas
Šiuo laiku •Croation Hali, 

96 St. ir Commercial Avė., ei
na kontestas delei to, kas il
giau išsėdės supamajam krėsle 
ir išstips jį. Tai yra, galima 
sakyti, tinginių kostestas.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
nauioj vietoj

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

Rez. 8201 South Wallace Street

šunų. Jo persergėjimu, į 24 kaulas sutriuškintas.

NaujienųSkaitytojams
Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai

tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus’ gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos’ galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo šeimynai 
savo simpatija ne tik mažam artimų asmenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudų. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žinioje aprašoma tiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tarp tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumų šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus skelbimų skyrius savo skil
tyse :

1. Vedybų pranešimai ir Pasveikinimai 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai mirusiųjų šei
mynoms ir giminėms;

3. Sveikinimai visuomenės darbuotojams; 
ir

4. Jubilėjiniai sveikinimai vedusioms po
roms. !

Mes tikimės, kad skaitančioji publika mietai pa
sinaudos šitomis progomis, o “Naujienos” laikys sa
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mų dienraščio špal'tose, “Naujienos”' mielai padės’ tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietų laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, kų “Naujienos” yra ligi šiol attikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimųsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomeniškų ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių. “Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvienų, 
kas gauna progos arčiau su ja susipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne tas’ jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitam savo užuojautų, džiaugsmų arba pagar-* 
ba, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.

Tad visais tokiais reikalais kreipkitės į “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti ! “NAUJIENOS”.

Kiškių (zuikių) farma
Jau baigiamas darbas įrengti 

122 akrų f urmai prie Roose- 
velt ir Micyers kelių, York 
Centcr. Čia bus farma kiškiams 
veisti. Pasak šio biznio suma
nytojų, Suvien. Valstijose kas 
motai suvartojama 100,000,- 
000 kailiukų. Vien Los Ange
les miestas su valgus daugiau 
kaip 1,000,000 kiškių. Taigi 
marketas geras, ypač atsižvel
giant į tai, kad 90% suvarto
jamų šioj šaly . kailiukų yra 
įgabenami (importuojami) iš 
kitų šalių.

Nauja Wieboldto krau
tuvė Englewoode

Pradėta statyti Wieboldt’o 
kompanijos krautuvė 63-čioje 
gatvėje, tarp Green ir Peoria 
gatvių. Trobesio pastatymas ir 
užbaigimas kaštuosiąs apie 
$4,000,000.

PRANEŠIMAI

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

-------0-------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

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

Td.laČhavicz

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 toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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 garažų, 4642 So. West- 
ern 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 klesos 
už prieinamas kainas; darbas 
garantuotas. Patarnavimas die
nų ir naktį, neskiriant ir šven
tadienį.
DOMINIKAS BOMBLAUSKAS 

ir ANTANAS JONIKAS

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

■

ROBERTAS KIRKLIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 23 diena, 5:25 valan
da vakare, 1929 m., sulaukės 
12 metų amžiaus, gimęs Grand 
Kapids, Michigan, balandžio 4 
d., 1917. Paliko dideliame nu
liūdime motina Juozapina po 
tėvais Dargaitė, tėvą Juozapa, 
seserį Elenorą, 2 brolius — 
Silvestrą ir Raymonda ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6025 S. Washtenaw Av.

Laidotuvės įvyks seredo.į, 
rugpiučio 28 diena. 8 vai. iš 
namų į švento Užgimimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Roberto Kireliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti < 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse natarnauia

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

----------------------- ,-------- ----------------------------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

--- o-------
—t—_------------------—■— -------- ;--------------------------

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 40 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

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

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

•. nauju geriau ir pi- 
> ginu, negu kiti to

dėl, kad priklausati 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

tS, Halated
Tel. Victory 4U8b

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
—----------------- —----------------- —

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplcwn/>d Avė.

TelefonaM Republic 7868 i
CHICAGO. ILL.

----------------------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų
---1-- ,------------ ----4-- 4------------------

Rez. 6600 South Artesian Avenze
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

—į—,.......... .—*—.................

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6358 
—M----------------- '---------------------—

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted 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 dieną

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoz 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 do pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge. 
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

---- į----- :-------------------- . -------------------------------------

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.

A. A. OLE
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

“MH————— 
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaukee Avė.
Kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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 patyreą gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpK 6800
—t—j------------------------

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

3241 S. Halsted Street
• Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950—W-------------- —

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A., A. ŠLAKE”
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.bordeT 
(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 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. do nietu ir nuo 7 iki 8130 vai. 
•viakaro. Ne«icl. nu<» JLO i L±_i 1 "v. ‘

I’hune Midway 2S8U

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

T«l. Roosevelt. S71O w
Vtil. nuo 6 iki U vul. vuic.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nelaimė lietuviu 
šeimynoje

jisai jau išėjęs, jo sveikata ne- 
pasitaisiusi pilnai. Ir aplinky
bės susidėjo taip, kad automo
bilius reikia būtinai parduoti- 
Taigi už palyginamai žemą 
kainą galima gauti gera maši
na. Kas ieško pirkti geros iš- 
dirbystės mašiną prieinama 
kaina, tai kreipkitės j Praną 
Skamaraką adresu 6829 South 
Calumet avė. —Report.

Šiomis dienomis chicagiečių, 
pp. K i relių (6025 So. \Vasbte- 
naw avė.), visa šeimyna išva
žiavo atostogoms į Michigan 
valstiją. Kartu buvo ir Kirelių 
sūnūs Robertas, berniukas 12 
metų amžiaus. . •

Grand Rapids, Mieli., jį už
gavo automobilius ir skaudžiai 
sužeidė. Kai bernaitis nugaben
ta į ligoninę, tai daktarai rado, 
kad vaikučio galvos kiaušas 
perskeltas. Berniukas mirė li
goninėje rugpiučio 23 dieną.

Jo kūnas parvežtas iš Grand 
Rapids į Chicagą rugpiučio 24 
dieną. Pašarvotas tėvų namuo
se, 6025 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės bus trečiadienį, 
rugpiufio 28 diena, į šv. Kazi
miero kapines, 8 vai. ryto.

Paliko nuliūdę vaikučio tė
vai, du broliai ir sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, 1605 S. Hermi- 
tage. avė. —Report.

Cicero

North Side
šeštadienį buvo suruošta šau

ni vakarienė pp. Girtautų na
muose adresu 481 1 Ncvvport 
Avė. Balius iškelta paminėti 
varduvėms p-ios Cirtautienės, 
po tėvais Kuzmickaitės, sesers 
žinomo darbuotojo lietuvių te
atro, Juozo Kuzmicko. Svečių 
dalyvavo daug — lietuvių ir 
kitataučių, šeimininkei išreikš
ta gražių linkėjimų. —Rep.

Kam reikia -- pasi- 
teiraukit

Geras automobilius pigiai

Labai pigiai parsiduoda ge
ras automobilius — Packard. 
Tasai automobilius parsiduoda 
todėl, kad šeimyną, kuri ji val
dė, ištiko nelaimė. Jau buvo 
keliais atvejais pranešta “Nau
jienose” apie dr-gą Skamara
ką, — kad jisai sirgo sunkiai.

Drg. Pranas Skamarakas iš
gulėjo ligoninėje apie porą mė
nesių. Dabar, nors iš ligonines

šeštadienį buvo iškilminga 
parapijonų vakarienė. Rengė 
ją senas vietos pilietis Jonas 
Šileikis, gyv. 1525 So. 51 Avė. 
Vakarienė rengta išleistuvėms 
sunaus į seminariją. Tėvas Ši
leikis yra daug dirbęs vietinei 
lietuvių parapijai. 

* * *
Ištekėjo p-lė Valenčiutė. Jau

nojo pavardė — Mitchell. Ji
sai yra taipgi lietuvis. Abu 
jaunuoju čia gimę ir augę. 
P-as Mitchell yra smagus ir 
draugingas vyras. Valenčiai 
gyvena adresu 1226 S. 50th 
Avė. 

* * *
Šiandie laidotuvės Jono šeš

ko, kurį piktadaris pašovė pirm 
savaitės laiko, šeškas buvo ne
vedęs ir neturėjo artimų gimi
nių Amerikoje. Paliko turto, 
kaip žmonės kalba, apie 16,000 
dolerių. Laidotuvėmis rūpinasi 
tolimesnis velionio giminaitis 
Janutavičius, ir Kuzma, pas 
kurį šeškas gyveno, šeškas bu
vo Raudonos Rožės kliubo na
rys. Kliubas dabar duos grab- 
nešius ir kliubo nariai palydės 
mirusį draugą į kapines. Lai
dotuvėse patarnauja graborius 
Lulevičius.

>js $

Darbai Western Electric 
dirbtuvėse, salkoma, mažėjan
tys. Numatoma, kad naktinis 
darbas busiąs pertrauktas. Kai 
kurie darbininkai, rasi, taps 
padėti dienos darbui, o kiti gal 
ir paleisti. Daugelis Western 
Electric kompanijos darbinin
kų rašosi T. & T. Šerų, kadan
gi tų Šerų kaina busianti pa
kelta nuo 1 dienos rugsėjo 20 
dolerių. 

* * *
Padaryta operacija Frances 

Zalubai. Išimti tonsilai. Mer
gaitė pasveikus. Operaciją pa
darė Dr. Bertašius. Pp. Zalubai 
gyvena 1521 S. 50th Court. 

* * *
Povilas Putrimas susilaukė

[Atlantic and Pacific Photo]

Buvęs Anglijos užsienio reikalų ministeriš, konservatorius 
Winston Churchill (kairėj), kuris dabar lankosi Kanadoj, sve
čiuose pas Kanados vice-gubernatorių W. D. Ross.

dukters. 18 dieną rugpiučio, t. 
y. sekmadienį, buvo iškilmin
gos krikštynos. Dalyvavo daug 
svečių. Tai pirmas kūdikis pp. 
Putrimų šeimynoj.

* * *

Wachala, bylos No. 504594, 
Superior crt., divorsas.

Sopina Urban prieš Bruno 
Urban, bylos No. 504646, Su- 
P'orior crt., divorsas.

Ino Yerkes prieš Joseph .Le-
Marshfield verauzės savinin- j leika, bylos No. B. 186015, 

tas Ambrozaitis sirguliuoja ir,Circuit crt., byla dėl mekani- 
kas I kų lyno sumoj $360.95.
nu-

norėtų bėgti į 
paimtų 
>irktų.

farmas, jei
• v
1S jo

*

parduotų
gyv. adresu 4843

Taipjau 
p-ia Kielienė 
West 14 St. 

* * *
Vincas, Gūdžius eina į naują 

biznį. Kada atidarys jį, kolei 
kas neteko sužinoti. 

* * *
Kuzmickas-Uktveris gavo už

sakymą iš O-Keh kompanijos 
įdainuoti ir įkalbėti naujus re
kordus. Dar nesenai jisai įkal
bėjo rekordus, o 
kviestas. Tai bus 
heli ir įdainuoti.

* *

Louise Urban prieš Paul Ur
ban, bylos 
cuit crt., 
kymo.

No. B. 186035, Cir- 
prašo atskiro užlai

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augŠtesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo 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.

Financial
___________ Finansai-^ __________

Be Komiso ir Išlaidų
M e* paskoliname jum* $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigu* gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermitage Avė.

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

Automobiles
’29 BUICK coupe 5 pas. __________  $1350
'28 BUICK 5 pas. ......    $975
’28 BUICK Sedan—Standard ____ Barmenas
'29 ESSEX .. .... ....................................... $550
'29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 OAKLAND Landeau Sedan ....... ..... $395
’29 FORD — Tudor ................   $475

MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. 

Triangle 9330

REIKIA SELEKTORKŲ — 
50 guvių mergaičių dirbti prie 
Dešrų Keisingų. Pastovus dar
bas. Gerar mokestis. Puikiausia 
darbavietė. Poilsio valandos ry
tais ir po piet. Kreipkitės į 
Superintendento Ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1016-26 West 36th Street

Naujas Essex Greitumo ir Patvarumo Rekordas

Viduryj didžiojo tyrlaukio Majove, dalinai kepinančioj saulėj, dalinai 
nemažoj audroj, Essex-Challenger paparastas sedanas padarė naują re
kordą greitumo ir patvarumo. Jis išvažiavo be sustojimo 18 valandų, pa
darydamas vidutiniškai 66-86 mylių i valandą, visą laiką važiuodamas 
paprastu, netaisytu keliu 5 mylių ratu. Viso jis padarė 1,203.45 mylias. 
Bandymai buvo padaryti po priežiūra laikraštininkų.

Bandymai buvo daromi tuo tikslu, kad parodyti, jog Hudson Motor 
Car Co. tvirtinimas, yra Essex-Challenger galima važiuoti visą dieną po 
60 mylių i valanda, yra teisingas. Taipjau siektąsi padaryti naują re
kordą greitumo su parduodamu už mažiau kaip $1,000 sedanu. Pirmesnis 
rekordas buvo 60.97 mylių i vai., padarytas vėsiame rudens ore. Tikslas 
pasiektas. Nes dar jokis tos kainos sedanas nėra važiavęs 18 valandų 
vidutiniu 66.86 m. greitumu. Kad išlaikyti tą vidutinišką greitumą pri
siėjo kartais važiuoti net 80 mylių Į vai. greitumų. Tokio patvarumo dar 
jokis karas nėra parodęs.

Tokie bandymai yra daromi po visą šalį, kad prirodyti, jog Essex gali 
viską pakelti, viską išlaikyt. Nekuriose vietose bandymai eina po kelias 
savates. O niekuriose valstijose Essex be paliovos eina nuo pat pasirodymo 
naujo modelio pereitą gruodžio mėnesi. Niekurie iš tų automobilių yra 
padare jau 50,000 mylių prašeiausiais keliais, prie blogiausių sąlygų.

da ha r vėl pa- 
j nekėliai įkal-

*
Devedkiai apsimaino, 

žiuoja atostogoms į rytines val
stijas — New Yorką, Brookly- 
ną — Juozas Deveikis su žmo
na. Atostogose išbus gal kokį 
mėnesį laiko. O iš rytinių val
stijų atvyksta į Cicero Liudvi
kas Daveikis, dėdė gerai Cice- 
roje žinomų Deveikių.

* * *
Kaip vakar, p. Kaminskas, 

vietos biznierius, laukė atvyks
tant iš Baltimorės savo gimi
naitės, p-lūs černutės su drau
gais. Kaminskas gyvena adre
su 1337 S. 49th Avė. —Report.

Išva-

Lietuvių bylos 
teismuose

Keistuto Loan and Build- 
ing Assn. No. 1 prieš Ignacas 
ir Monika Stankus, Anton Bas- 
kis ir kitus, bylos No. B. 185,- 
829, Circuit crt., byla uždary
ti t rus t dydą sumoj $200.

Mary Lipski prieš Joseph 
II. Lispki, bylos No. 504502, 
Superior crt., divorsas.

Martha Sugden prieš Julius 
Sugden, bylos No. 504515, Sti- 
perior crt., divorsas.

Stephania Juznas prieš Wal- 
ter Juznas, bylos No. 504557,
Superior crt., divorsas.

Paul Stum'bris prieš Auna 
Stuinbris, bylos No. B. 185,- 
882, Circuit crt, divorsas.

Alex Dargis tr. etc. prieš 
Aliex Dargis, Paul Varashka, 
John iPetrauski ir kitus, bylos 
No. B. 185883, Circuit crt., by
la uždaryti t rust dydą sumoj 
$3,500.

Lucy Weidons prieš John 
Weidons, bylos No. B. 185919, 
Circuit crt., divorsas.

Joseph Wachala prieš Anna

Kathryn Brendęs prieš Char
les Brendęs, bylos No. 504726, 
Superior crt., divorsas.

South West T. & S. Bank 
prieš Karolina ir Dominick 
Waiciunas, Tihomas Healy, Ir. 
ir kitus, bylos No. B. 186063, 
Circuit crt., byla uždaryti truts 
dydą sumoj $15,000.

Mary Anna Yurgevich prieš 
Anthony Yurgevich, bylos No. 
B. 186068, Circuit crt., divor
sas.

MOKYKLOS NUR8®. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IŲ ŽINOTI ilTA

KALBĖDAMA aukite# n «• mo
kyklos merginoms apie asme
ninu higieną, patyrusi distrik- 
to aura* pasak*t

**Vhna pagrindinių talayto* 
Hų dėl merginų aveikatoe, rei
kia užlaikyti elatemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol tarifų būti varto* 
lamas. Paimk kaukite kiek
viena vakarų, Joe nepadarys 
nesmagumo.**

Nujol galit vartoti neitu* 
rint kaip jus jaudiatds. Kiek
viena moteris privalo turit! 
butelį namie.

...y > - ------

CLASSIFIED ADS.
....................... ............................../

. Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washinjrton Blyd.

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas_______

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
RARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

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

Te). Victory 7261 
-------0-------

—r-J—------------------------------------ -
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.

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

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

Tel. Prosnect 9856 
--O-------

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Rep”blir 7869 ir 1861-2

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. ' Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111. 
__ ._____ ui u ..j ir—i . , 

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir dideliu*. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
_  —i----------------- ---------------------- - —

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635 

—t-4-------------------------------------- ----
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

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 17 2 ir 8 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
' 3-TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. l^afavette 6738-6716

--------------------------------------------------- r—,

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 MarsJjfield Ava.

Miscellaneous for Sale
________ Įvairės Pardavimai_______  

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 įvairiu 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 

- o-------

---- 1.. 4------- ----- ----- ---- --------------------------- -----

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

1745 So. Halsted Street
-------- O---------

—f--------------------— -----------------
REIKIA patyrusių operatorkų 

prie moterų šilkinių drošiu. Atsi
šaukite tuojau*, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milwaukee Avė., 3 fl.

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

Dirbtuvių mergaičių be patyr. $17.50 
Indų plovėjų ir virtuvės pagelbi- 

ninkių .......................................  $18.00
Tarnaičių, be patyrimo ............. $15.00
Veiterkų, be payrimo ........... $16.00
Dabar randasi daug kitų gerų darbų. 

ACCURATE EMP1 ,OYMENT 
6311 So. Halsted St. 

2nd fl.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo — barberys, vaka
rais a¥ba subatomis, patyręs, Box 
1120, Naujienos.

KAILINIAI (fur kotai), pardavė
jų sempeliai, biskj suteptas pamu
šas, parsiduoda labai pigiai. Pašau
kite Central 0546, 162 N. State St. 
Room 407.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaišai

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

_ . o------

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. Ledaunės $5, vežimu
kai $5. Davbed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lavvrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

-------O-------
___i— i———_____ __ •—

PARDAVIMUI delikatessen, ice 
cream, mokyklų reikmenų ir cigarų 
krautuvė priešais mokyklą, 5 kam
bariai užpakaly. Parduosiu pigiai. 
636 W. 37th St., tel. Yards 3278 
—+-4-------------—-----------------------

PARDAVIMUI grosernė ir keturi 
kambariai, arti mokyklos.

2525 So. Lime Street
—t—------------- -—------------------------------------- —

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

3400 So. Union Avenue
—1__»-------------------------------------------------------

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. Pullman 0467.

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, mainymui arba 
rendai Hardvvare ir Paint Storas, 
5306 Archer Avė.
—į—,-------------------------------------------

PARDAVIMUI •• Rooming House. 
Inplaukų $425 mėnesyj, netoli Lin
coln Park. Turiu parduot dėl ligos. 
2621 Hampden Ct.

Fumished Rooms
REIKALINGAS kambarys su val

giu ant Imu lubų, bile kokioj apie- 
linkėje, Embar, 3210 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 jdėti savo pa
veikslą. LOUIS BANIS, 1901 Canal- 
port Avė., Chicago, III.

-------- o--------
PAIEŠKAU sunaus Jeronimo 

Juochim, jisai vadinasi Jery Yuo- 
chunas, kurs apleido Liepos-July 5 
d. Žinančių meldžiu pranešti — duo
siu atlyginimo $5. Yra 15 metų am
žiaus. ' Brangus sunau, sugrjšk, aš 
blogai jaučiuos. D. Yuochunas, 3113 
So. Halsted St. Tel. Victory 8581.

Help VVanted—Malė
_ Darhlninkų JĮleikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanų* vyrai gali 
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
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną duo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

VERTI DOMĖS BARGENAI
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 rt.
80x125 Mozart, tarp 71 ir 72 rt.
6 kambarių, raraa, bungralow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,500. Juru pačių aųlygoa. 
7131 8. Weatern Avė., 

Republic 9236
---- 1 . ------ ------------- -----------

AR JUS turite ifimokSt* lotą! Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo eavo tei- 
minai, mes pabudavoaime juma be jokio 
imokčjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio atiliaua ir rufiiea. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jums j[ įsigyti. Pa- 
simatykit sti 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
■--- f---•--- ----------------------------------r—----

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

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

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

PARDAVIMUI namas 6 kamba
rių. Parduosiu už $3950, verta $5000. 
AtsiSaukite 3645 W. lllth St.
---- j—4   ...  ------- ---------- --------- .   

NAUJAS 6 kambarių bungalow, 
plieno konstrukcijos, karStu vande
niu Šildomas, visi moderniški page
rinimai. 6338 So. Richmond St.

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis namas ir 2 karų garažas — pi
giai, 2040 S. Ruble St., Chicago, 
kaina $2,700. Tel. Hinsdale 410 W.




