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Plečkaitis Areštuotas 
Vokiečių Žandarų

Kartu Suimti Penki Kiti 
Jo Draugai

Spėja juos planavus pulti traukini, kuriuo 
Voldemaras turėjo grįžti iš Genevos 
namo

I šas, Kreiškenko. [?], žemaitis, 
Selenka ir Filipavičius — bu-

• [Atlantic and Pacific Photo]

KAUNAS, rūgs. 6. — Kaune 
kilo nemažo sąjūdžio dėl suė
mimo vakar Vokiečių žemėje 
pulkininko [?] Plečkaičio ir 
penkių kitų jo draugų.

Sako, kad suimtieji neva pla
navę pulti traukinį, kuriuo Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras turėjo grįžti na
mo iš Tautų Sąjungos seimo I 
Genevoje.

Prezidentas Smetona šį rytą' 
grįžo iš Palangos į Kauną.

Voldemaras tebėra Genevo
je. Jis tapo painformuotas apie | 
Plečkaičio suėmimą ir dabar 
laukiama iš jo atsakymo.

Girdėt, kad Lietuvos vyriau
sybė reikalausianti, idant Vo
kietija išduotų areštuotuosius 
lietuvius, nors Vokietijos vy- i 
riausybė veikiausia tų politinių' 
nusikaltėlių neišduos.

, Kauno valdžios sferose sako
ma, kad Plečkaičio byla esanti 
kriminalinė, o ne^politinė.

Suimti Eitkūnuose, vokiečių 
įtarti kaip plėšikai

Associated Press telegrama 
iš Berlyno sako, kad Plečkai
tis ir penki jo draugai — Dalik-

Šeši dideli New Yor- 
ko bankai primauti 

$500,000 sumai
NEW YORKAS, rūgs. 6. — 

American Bankers Asociacija 
paleido armiją detektyvų, kad 
jie sugautų vieną džentelmeną, 
bukliai, primovusį šešis didžiu
lius New Yorko bankus iki 500 
tūkstančių dolerių. Istorija 
esanti tokia:

Rugpiučio 30 dieną šeši di
džiuliai vietos bankai gavo 
kodo telegramas su Denvero, 
Colo., bankų parašais ir in
strukcijomis, kad kiekvienas 
jų depoziluotų Chase National 
banke nuo $75,000 iki $100,- 
000 Bank of Telluride, Colo., 
sąskaiton.

Kaip įsakyta, taip padaryta. 
Chemical Bank & Trust Co. ir 
First National bankas depozi- 
tavo po $100,000, o Guaranty 
Trust Co., National City Bank, 
Eųuitable Trust Co. ir Harri- 
son National Bank — po $75,- 
OOO.

Praeitą antradienį į Chase 
National banką, atėjo vienas

O R ris,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj debesiuota ir vė
su; vidutiniai ir stipresni žie
mių krypties vėjai.

Sekmadienį —- debesiuota ir 
vėsu.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 67° F.

Šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 7:16. Mėnuo leidžiasi 
9:48 vakaro.
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vo suimti Eitkūnuose. Plečkai
tis ir jo draugai buvę gink
luoti.

Iš karto Plečkaitis nenorėjęs 
pasisakyti savo vardo pavar
dės. Jis sakęsis tik, kad norįs 
aplankyti savo gimines Vokie
tijoj, o jo draugai buk norį 
emigruoti į Argentiną.

Vokiečių miškasargiai, ku
rie tuos lietuvius areštavo, ma
nę, kad jie esą plėšikai, lik 
kvočiant paaiškėję, kad jie ėję 
penkiolika mylių nuo Žitkiemių | 
[Szittkehnien], Lenkų sienoj 
ir atvykę į Eitkūnus rugsėjo 
2 nakti.

Plečkaitis, kaip tos kuopelės 
vadas, pasakęs, kad ginklus jie 
turėję apsigynimo reikalui.

Associated Press korespon
dentas sako dar, kad esą ma
noma, jogei Plečkaičio ir jo 
draugų areštas Vokiečių teri
torijoj iškelsiąs visą klausimą 
dėl to, ar Lenkų valdžia esanti 
suinteresuota ir aktingai re
mianti judėjimą, kurio sieki
mas yra nuversti diktatoriaus 
Voldemaro valdžią Lietuvoj.

džentelmenas, kuris pasisakė 
esąs C. D. Waggoner, Bank 
of Telluride, Colo., pirminin
kas, ir įteikė iždininko' čekius 
patikrinti. Jis turėjo visus rei
kiamus dokumentus savo as
meniui identifikuoti, ir Chase 
National bankas išdavė jam 
certifikuotus čekius viso $500,- 
000 sumai. Certifikuoti čekiai 
yra, kaip sako, “as good as 
cash”.

Pasiėmęs čekius, džentelme
nas išėjo.

Netrukus po to gauta žinių, 
kad nė vienas Denvero bankas 
nesiuntė kodo telegramų New 
Yorko bankams ir nė kokių 
instrukcijų jiems nedavė depo- 
zituoti pinigų Chase National 
banke Telluride banko sąskai
tom

Kilo skandalas. Bankams di
džiausia gėda, kad juos taip 
biauriai apmovė. Tiek dar jie 
turi paguodos, kad Chase ban
ko išduotų “Waggoneriui” cer- 
tifikuotų čekių ligšiol nė vie
nas dar neįkeistas. Ir tuo tar
pu, kai detektyvai dirba išsi
juosę bukliam džentelmenui 
sugauti, visiems bankams bu- 
vo pranešta, kad jie butų on 
the lookout.

Streikininkams kom
panijos liepia krau
stytis iš jos namų

MARION, N. C., rūgs. 6. — 
Clinchfięld iManufacturing kom
panija davė žinot streikuojan
tiems savo darbininkam^, kad 
jie iki rugsėjo 9 dienos turį 
išsikraustyti iš kompanijos na
mų.

Streiko vadai sako, kad jie 
eisią į aukščiausią Jungtinių 
Valstybių teismą, kol apleisią 
kompanijos namus.

CHICAGO. — Iš kairės į dešinę: Russell Mo .sman, C. Earl Steele ir Wilson Herren egza
minuoja savo lėktuvą “Chicago”. Jie bandė su nušti ištvermės rekordą. Bet išbuvęi ore 291 va
landą, užvakar jie priversti buvo nusileisti, kartingi sugedo jų lėktuvo motoras.

Praneša, kad 3,000 
sovietą kareivių įėję

Mandžurijon
Sovietų organas grūmoja Nan- 

kino valdžiai pragaištim dėl 
jos skundų Tautų Sąjungoje 

MASKVA, rūgs. 6. — So
vietų valdžios organas Izvies- 
tija, komentuodamas Kinų mi- 
nisterio Washingtonui, D-ro 
Wu, kalbą, pasakytą Tautų 
Sąjungos seime, aštriai kriti
kuoja ją ir sako, kad Kinų at
stovas situaciją Mandžurijoj 
pristatęs visai ne taip, kaip iš
tikro esą. Izviestija pareiškia, 
kad “tokiais nepamatuotais kal
tinimais sovietų Rusijos Tautų 
Sąjungoje. Kinų valdžia gali 
susilaukti labai katastrofingų 
sau vaisių.”

3,000 sovietų kareivių 
jsibriovė j Mandžuriją

IAJNDONAS, ings. (i. — Iš 
Tienlsino p ra nešą, kad trys 
tūkstančiai sovietų kareivių 
įėję į Sinkiangą ir dabar' žy
giuoją į Iii.

Kinai suėmė dar 500 
rusų komunistų

HARiBINAS, Mandžur., rūgs. 
6. — Kinų vyriausybė suėmė 
čia dar 500 tariamų rusų ko
munistų. Tuo budu skaičius iki 
šiol areštuotų ir uždarytų kon
centracijos punkte rusų siekia 
apie 2,000.

Vokiečių konsulas Stobbe, 
kuris čia prižiūri sovietų dip
lomatinius reikalus, sakosi ga
vęs iš Maskvos $50,000 into
nuotiems sovietijos piliečiams 
šelpti. >

Sovietai deportuoja iš 
Vladivostoko 300 kinų

Vokiečių konsulas Stobbe bu
vo Maskvos painformuotas, kad 
sovietai deportuos iš Vladivos
toko | Čefu 300 kinų kalinių.

•
Kinai krėtė “baltųjų ru
sų” spaustuvę Harbine

Harbino policn a vakar darė 
kratą “baltųjų rusų” laikraš
čio Pravda įstaigoj. Sako, kad 
tas laikraštis tik dangstosi “bal
ta "skraiste, iš tikrųjų esąs 
sovietų inspiruojamas. Imamas 
nagan taipjau vietos anglų kal^ 
ba leidžiamo laikraščia leidė
ja s-redak torius Haiyton Fleet, 
įtariamas dėl tarnavimo Mask
vai.

Pavartojo šunį namams 
dinamitiioti

SCRANTON, Pa., rūgs. 6. — 
Nežinomi asmens praeitą nak
tį pavartojo Joseph’o Melnick’o 
šunį jo namams išsprogdinti.

Pavogę šunį, piktadariai pri
rišo prie jo keletą lazdų dina
mito ir paleido bėgti namo. 
Kai šuo parbėgo ir ėmė dras
kytis į duris, dinamitas spro
go. Sprogimo šuo buvo užmuš
tas, namų prieangis nuneštas 
ir sužalota Melnick’o 12 metų 
duktė Nellie. A '■

Briand pateiks T. S. 
delegatams Europos 

vienybės projektą
GENEVA, Šveicarija, rūgs, 

(i. — Ateinantį pirmadienį ar 
antradienį tur būt įvyks svar
biausių visų Europos valstybių 
delegatų Tautų Sąjungoj susi
rinkimas, kuriame Francijos 
premjeras Briandas smulkme- 
ningai išdėstys savo Europos 
valstybių federacijos planą.

Vakar vakarą, prieš išvažia
vimą MacDonaldo į Angliją, 
Francijos premjeras Briandas, 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Stresemannas ir britų 
premjeras MacDonaldas pieta
vo kartu ir ta proga diskusavo 
Europos valstybių sąjungos 
projektą. MacDonaldas pasiro
dė tam sumanymui daug pa
lankesnis, nekaip buvo mano
ma. Vokiečių užsienio reikalų 
ministeris taip pat labai jam 
pritaria.

Briandas keta prašyti Euro
pos valstybių delegatus, kad 
jie, grįžę namo, jo projektą 
pristatytų savo vyriausybėms 
ir prašytų jas duoti savo su
gestijų valstybių federacijos 
įsteigimo projektu.

KONTRAKTORIUS PRIGĖRĖ, 
AUDRAI VALT| APVERTUS

BEAiRDSTOWN, III., rūgs. 
6. — Per audrą jo valčiai ap
virtus, Illinois upėj, netoli nuo 
čia, prigėrė J. Donovan, Deca- 
turo statybos kontraktorius.

DU ŽMONĖS UŽSIMUŠĖ AU
TOMOBILIŲ KOLIZIJOJ

LAFAYETTE, Ind., rūgs. 6. 
— Valstijos vieškely 52 dviem 

automobiliam susidūrus, bu
vo užmušti Charles Smith, 43, 
ir John Lyle, 22, abudu vietos 
gyventojai.

Britų darbo seimas 
pasmerkė komunis
tus uniją ardytojus i
Darbo unijų kongresas pasisa

kė už tęsimą bendrų pasita
rimų su samdytojais

LONDONAS, rūgs. 6. — Bri
tų Darbo Upijų Kongreso su
važiavimas pasisakė už tai, 
kad pasitarimai tarp simdyto
jų federacijų ir darbo unijų 
butų tęsiami ir toliau, — ne
žiūrint kraštutiuiųjų elemen

tų reikalavimo, kad tokios bend
ros diskusijos butų paliautos.

Ernest Bęvin, kongreso sek
retorius, įspėjo kairiuosius, kad 
darbininkai turį būt praktingi 
žmonės. “Mes turime pasitikti 
samdytojus su aktualiomis pro
blemomis, tekiomis, kurias ines 
matome pramonėj šiandie, o 
ne kai dabartinė tvarka bus 
griuvus,” pasakė Bevin. “Kai 
kas pasakoja, kad kapitalistinė 
tvarka netrukus griūsianti. Aš 
nematau, kati jos galas jau 
taip arti butų. Ir negalima 
laukti kapitalizmo mirties, kol 
nebus kas kita padaryta.”

Darbo Unijų Kongreso su
važiavimas didele balsų daugu
ma priėmė raportą, kuriuo ko
munistai pasmerkiami kaip dar
bo unijų ardytojai.

Štuka duotis gyvam pa
laidoti pasibaigė 

tragedija

CORDOBA, 'Argentina, rūgs. 
6. — “Indų fakiro” Blackama- 
no, kuris iš tikrųjų buvo ne 
indretis, bet amerikietis, štuka 
leistis gyvam paaildoti, pasi
baigė čia tragingai.

Blackainanas leidosi gyvas 
palaidoti dviem valandom, po 
kurių jis turėjo vėl gyvas at
sistoti iš karsto. Bet kai po 
dviejų valandų jo karstas bu
vo atkastas, štukorius buvo 
nebegyvas, nutroškęs. Žymės 
rodė, kad karste jis baisiai 
kankinosi ir draskėsi, bandy
damas išsilaužti laukan. Ma
noma, kad jo padėjėjas iš ne
apsižiūrėjimo užkimšo slaptą 
kiaurinėlę j karstą, pro kurią 
palaidotas štukorius paprastai 
kvėpuodavo.

RE JCHENJ1 ER (i>E, čekos lo- 
vakuose, gatvekariui ištrukus 
iš bėgių ir susikūlus, du as
mens buvo užmušti, o dvidešimt 
šeši pavojingai sužaloti.

**$#*437

Lietuvos
Paskendo brolis ir sesuo

Veliuonos valse, ties Naujo
kų kaimu besimaudydami Ne
mune paskendo broliai Sedaus- 
kai, Jadzė 14 metų ir Benedik
tas 6 metų.

Susikirtimai tarp 
arabą ir britą karei

vią Palestinoje
LONDONAS, rūgs. (j.— Gau

ti iš Palestinos pranešimai sa
ko, kad vakar įvairiose vieto
se įvyko susikirtimų tarp be
duinų ir britų kariuomenės da
lių.

Ypačiai aštrus susikirtimas 
buyo Gazoj, Palestinos pietuo
se, apie dvidešimt mylių į žie
mius nuo Egipto sienos. Kiti 
susikirtimai įvyko Ę1 Mėsoj, į 
pietų rytus nuo Nazareto, ir 
Beršeboj. Kautynėse trisde
šimt arabų krito. Į Nazaretą ir 
Beršebą siunčiama daugiau bri
tų kariuomenės iš Jeruzolimo.

Arabai taipjau bandė pulti 
Tiberijų, bet buvo britų aero
planų išgainioti.

Oro Katastrofos
Pirmas Latvijos pilotas žuvo 

aeroplano nelaimėj
RYGA, rūgs. 6. — Rygos 

aerodrome vakar užsimušė Įeit. 
Skaubit, pirmas Latvijoje ga
vęs piloto diplomą lakūnas, jo 
aeroplanui nukritus žemėn. Ka
tastrofos priežastis nežinoma. 
Latvių spauda* reikalauja, kad 
visi pilotai butų aprūpinti pa
rašiutais.
Leitenantas ir aviacijos instruk

torius užsimušė
PITTSiBUR'GH, Pa., rūgs. 6.

Jų aeroplanui nukritus iš 
200 pėdų aukštumos ir susikū
lus, užsimušė čia rezervo leite- 
nantes Leo McElligott ir avia
cijos instruktorius Charles Ty- 
gard. Jie buvo ką lik pakilę į 
orą. v

Armijos lakūnas žuvo
LEMMON, S. D., rūgs. 6. — 

Čia užsimušė Įeit. John Wine- 
fordner, atskridęs iš Selfridge 
Field, Mich. dalyvauti Lemmono 
miesto aerodromo atidarymo 
iškilmėse. Nelaimė atsitiko po 
speigų, kai karininkas bandė 
savo aeroplanu pakilti kelionėn 
atgal.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo SkjL 
\ riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik

riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.
Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te

legrama. Pinigai ( išmokami į trumpiausi 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi- 

r 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., Chitago, III.

Naujienos
Kiek ir kokių mokyklų 

yra Kaune

Aukštosios

tėra dvi: universitetas ir aukŠ
tieji • karininkų kursai.

Aukštesniųjų yra 22.

Būtent: 11 gimnazijų, tarp 
jų — 3 valdžios ir 8 privačios 
(tarp šių yra 4 lietuvių, 2 žy
dų, viena lenkų ir viena rusų 
destom. kalba), dvi realės gim
nazijos (abi privačios — vo
kiečių ir žydų), dvi komerci
nės mokyklos (taip pat abi pri
vačios — viena lietuvių, o ant
roji žydų), toliau po vieną — 
aukštesn. technikos mokykla, 
aukštesn. policijos mokykla, 

karo mokykla, Fredos aukšt. 
sodininkystės ir daržininkys
tės mokykla, muzikos mokyk
la, meno mokykla (visos šios 
specialinės mokyklos — val
džios) ir metropolijos kunigų 
seminarija. Naujiems mokslo 
metams numatoma, dar įsteig
ti aukštesn. amatų mokyklą 
Kaune — valdžios. »

Mokytojų seminarijų 4

Visos — privačios. Trys jų 
yra lietuvių, o ketvirtoji 
žydų (ši tik dviejų melų kur
sai).

Vidurinių mokyklų 9
Būtent, trys yra bendrojo 

lavinimo vidur, mokyklos (dvi 
valdžios ir viena priva,tiška — 
žydų) ir šešios socialinės: 
“Vaikelio Jėzaus” draugijos 

bernaičių amatų mokykla Sla
badoj ir mergaičių amalų ir 
nemų ruošos mokykla Žaliakal
ny, Liet, moterų globos komi
teto bernaičių amalų mokykla, 
Čekanauskaitės kulinarijos ir 
namų ruošos mokykla ir vieni 
valdiškos mokyklos teisės turį 
buhalterijos kursai. Šiaip yra 
mieste dar gyva eibė įvairių 
privačių kursų mokyklų cen- 
ziniai nenustatyto tipo.

Pradžios mokyklų 51
Bendrai jos turėjo pereitais 

mokslo metais 128 komplektus 
ir 4,895 moksleivius. Dabar 
įvedant visame mieste privalo
mą pradžios mokslą, be abe- 
jcljiimo, moksleivių skaičius 
naujiems mokslo metams pa
didės. Todėl gali tekti dar ir 
keletą naujų pradžios mokyk
lų steigti.
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Sveikatos Dalykai
- ------------------ ------------------------------

vaistines 30.0, ištirpyt tuoj par
sinešus 2 stikluose virinto van
dens, supilt į butelį iš tamsaus 
stiklo ir gert 3—^4 kartus į die-

kams gera daryt apsitrynimus 
vesiu paprastu vandeniu, vėsiu 
sudytu vandeniu, kvepiančiu ac
tu, degtine, ar kvepalais'—ode-

siems neurastenikams: vest nor
malų gyvenimų, vengt visokiu 
susijaudinimų (piktumo, bar
nių, verksmo, slėgiančių min-

Neurastenija arba 
priepuola

(Sutrumpinta dr. Ambrozieju- 
tės Steponaitienės radio 

paskaita).
(Tęsinys)

Neurastenijos gydymas

veda prie susinervavimo. Visai 
negalvot apie savo ligas ir ne
kreipi domesio i nervinius ne- 

įgalavimus. Manyt, kad svei
kas, stiprus.

Negirtuokliaut, mest rūkymų 
ir vest normalų gyvenimų. Po 
darbo pakankamai atsilsct jr 
užtektinai išsimiegot. Laiku 
gult, laiku kelt.

ną po valg. šaukštą. Valeriono 
vartojimą visi gerai žino. Vale
riono galima iminėt po 20—25 
laš. kelis kart per dieną. Labai 
tinka Vartoti bromural. Bromu- 
ral parsiduoda pinigėliuose. 
Iminėt 3 4 pinigėlius per die
ną.

Yra šnypščianti bromo drus
ka ir dftug visokių bromo pre
paratų.

kolonu.
Tikinčius neurastenikus kar

tais gerai veikia malda. Tik 
melstis turi dievotai ir širdin
gai.

Tik turiu pridurti, kad mal
da gali išgydyt tik dvasiniai ir 
nerviniai nusilpusius, jei patsai 
kūnas esti pakankamai stiprus.

Be to, daugelio neurastenikų 
reikia gydyt ne jų ligą, o jų

čių).
Stiprint savo valią, nepasi

duot kraštutiniems įspūdžiams, 
valdyt save; gilint pasitikėjimą 
savo sveikata.

Mažiau kreipt dėmesio į neu
rasteniškus negalavimus. Dau
giau dirbt, dirbt tvarkoje, už
tektinai pasilsėt, atsakančiai 
maitintis.

Kuo mažiausiai gydytis. Įsi-

«» D Ak B .A. R
’ t

JUS GALITE PIRKTI
9 . '

Paprastai $ 155 Vertės

Legva ir vidutinė neurasteni
ja didelio vargo nesudaro. Ypa
tingo gydymo dažniausiai ne
reikalauja. Lengviems neuras
tenikams reikalingas tik atsa
kantis užsilaikymas: perdaug 
nedykaut, o dirbant nepersi- 
dirbt. Vengt nuolatinio skubi- 
nimosi, kaip darbe, taip ir vi
same kame. Darbą atlikt savu 
laiku ir tvarkingai.

Vengt susierzinimų ir susi
jaudinimų: piktumo, barnių, 
susigraužimo, verksmo, nubu
dimo ir rūpesčių. Vengti blogų 
minčių, kurios sugadina ūpą ir

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

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.i nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl x

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
RASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road 
176 West Lake Street 
2355 Mihvaukee Avė.
312 West 63 rd Street 
3209 E. 92nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR CO.

Parduodam
l-mus MORGIČIUS

mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
— ----------- ----------------------------- ■ ■■ ■ !■ |

Tifi’iu pasakyt, kad su sun
kiais neurastenikais yra di
džiausias vargas. Ir vargas dėl 
to, kad jie viso ko bijo, netiki 
gydytojui ir nepasitiki gydymui. 
Jie užtat ilgai serga. Liga tę
siasi 1—2 metus ir dar ilgesnį 

įtaiką. Dauguma visiškai ir ne
išsitaiso.

Kaip gi elgtis su neurasteni
ku?

Beik atminti, kad neuraste
nikas yra ligonis. Bendrai į ne
urasteniką reikia žiūrėt ne su 
pašaipa, bet su užuojauta ir 
pasigailėjimu.

Neurasteniko visus nusiskun
dimus, nors jie ir butų men
kiausi ir pagaliau juokingi, pri
sieina išklausyti atsidėjus ii 
rimtai.

Paskui ligonį prisieina ištirti 
kuosmulkiausiai.

Smulkiai ištyrus ligonį ir pa
mačius, kad jo liga paeina vien 
iš nervų nusilpimo, reikia įro
dyt, kad jokios didesnės ligos 
pas jį nėr, kad jo liga visai ne
pavojinga ir kad jo kentėjimai 
neatsako visai jo stoviui, kad 
tai yra vien nervų nusilpimas.

Neurastenikui reikalinga pa
guoda ir nuraminimas, ypač 
dvasinis nuraminimas.

Susijaudinusiems neurasteni
kams reikalinga tyla ir malonus 
ramumas. Jiems reikalingas 
gulėjimas tyrame ore.

Neurastenikam^ reikalinga 
saulė. Saules spinduliai bend
rai stiprina kūną ir stiprina Jė
gas.

Neurastenikams kartais labai 
tinka vietos permaina. Atskyri
mas ligonio nuo kasdieninių jo 
rūpesčių ir nemalonumų daž
niausiai labai gerai paveikia 
nervus.

Gyvenimas pas jurą leng
viems neurastenikams yra svei
ka. Bet sunkiems neurasteni
kams jura netinka. Juos erzi
na nuolatinis juros ošimas.

Stipresniems ligoniams reika
lingas pasivaikščiojimas' ar pa
sivažinėjimas tyrame ore. Rei
kalingas jiems darbas: rank
darbis, knygų skaitymas ar ki
tas užsiėmimas. Darbas ati
traukia ligonių dėmesį nuo jų 
ligos, ir jie greičiau pamiršta 
ligas ir pasveiksta.

Suliesėjusius neurastenikus 
reikia gerai maitinti. Degtinės 
ir vyno nevartoti. Alaus, kad 
ir gert, bet nedaug. Rūkymas 
kenkia ir jį pamest.. Arbatą ir 
kavą gerti silpną. Mažiau val
gyt mėsos ypač senos ir rūky
tos. Mėsa turi daug dalelių, 
kurios erzina nervus. Geriausia 
tinka pieniniai valgiai, miltiniai, 
daržovės ir vaisiai. Nevartot 
aštrumynų: pipirų, cibulių, acto 
imbiero, surumų, nes jie jaudi
na nervus.

Sujaudintiems ligoniams tin
ka priiminėti bromą ir valerio- 
ną. Su gydytojų receptu gali
ma gaut visokių sutaisymų. Bet 
neturtingi žmonės gali ir patys 
sau bromą susitaisyt. Paimt iš

Muzikos Mokslo 
Metas

Beethovene Konservato
rijoje prasidės Rugsėjo 

(September) 9 d.
Mokoma: Piano — Dainavimo — 
Smuikavimo — Vargonų — Muzi
kos Teorijos — Kometos — 
Trombono — Klarinetos — Saxo- 
iihono — Banjo — Mandolinos — 
Guitaros — Choro Giedojimo ir 
Orchestra. Mokinių koncertai 

^kas mėnesi. Baigusieji gauna di
plomus. Dabar laikas įstoti.

Beethoven Conservatory 
of Music 

BRANCH STUDIO 
2119 W. Mirųuette Rd. 

BRANCH STUDIO 
8059 So. Halsted St. 

MAIN SCHOOL » 
3259 So. Halsted St. 

A

Gerai tinka validoli parsi
duoda lašuose ir pinigėliuose. 
Tie lašai dikčiai brangus, bet 
užtat skalsus. Validoliaus imi
nėt 3—5 lašus su cukrum ar su 
vandeniu. Imti galima daug kar
tų per dieną.

Geriant daug bromo kartais 
kūną išverčia pučkai ir pilve 
jaučiasi negera. Bet pučkučių 
būna nedaugiausia, greičiau iš
verčia verdą, galvos odą. Šie 
pučkučiai jokio pavojaus’ nesu
daro. Nustųt bromo iminėji- 
mą keletai dienų ir viskaš pra
eis.

Nusilpusiems ligoniams jėgų 
pakėlimui labai tinka vartof ma
žame kiekyje As, geležies pre
paratai ir fosforas. Šiuos vais
tus turi prirašyt gydytojas, 
nes galima nusinuodyt.

Ligonių pastiprinimui lei
džiami įvairus vaistai po oda.

Jei ligonį vargina nemigos', 
tat reikia duot vaistų miegui. 
Lengvesniuose atsitikimuose pa
kanka vieno bromo. Galima 
imt 1—2 gramus bromo nakčiai. 
Bromą ištarpyt vandenyje.

O dar geriau paimt iš vaka
ro 2 pinigėlius bromural’io. Bro- 
muralis ištirpyt saldžiam vande
nyje. . '

Jei ligonis nuo bromo ir bro- 
muralio nemiega, tat duoti stip
resnių vaistų. Galima imt 
nakčiai 1 pinigėlį, pusę gramo 
veronalio, arba tiek pat adolino. 
Veronalas ir1 adolinas parsiduo
da triubelėse po 0,5.

Jeigu priėmus pčisę graftio, t. 
y. 1 pinigėlį veronalio'Jigonis tą 
naktį gerai miega, tat kitą nak
tį nevišuomet reik imt vaistų. 
Kartais gerai miega ir be priė
mimo. Arba iminėt bromo pre
paratų.

Kartais ligonis nuo vieno ve
ronalio pinigėlio visai nemiega. 
Tada tą pat vakarą gali primt 
ir antrą pinigėlį. Bet tik ne
daugiau, kaip du pinigėlius. 
Daugiau priėmus vaistų miegui, 
galima nusinuodyt.

Miegui yra daug visokių vais
tų. Jei būna reikalas, tat mie
go vaistus iminėt 3—4 vaka
rus paeiliui, o paskui nutraukt.

Prie neurastenijos turi dide
lės svarbos gydymas voniomis". 
Tik vonios turi būt ne per šal
tos ir ne per karštos. Kartais 
prie nemigų užtenka ligoniui iš 
vakaro priimt drungną, rami
nančią vonią ir ligonis be jo
kių vaistų gerai miega.

Vonios geriausia daryt su 
kvepalais, tinkamiausias pušų 
ekstraktas (ištrauka), ar pušų 
Vanduo. Juos galima gaut vais
tinėse ir vaistų krautuvėse.

Galima ir prie neurastenijos 
daryt vonias su valgoma drus
ka, marių druska, ar Stass- 
furt’o druska.

Nesujaudintiems neurasteni-

gyvenimą. Ką gelbės moteriai 
neurastenike! vaistai, jeigu jos 
vyras' girtuoklis ir valkata, vai
kai alkani, o namie peštynės ir 
barniai.

šiuo kart mano patarimas vi-

kalbėt ne ligą, o sveikatą. Gu
lant ir keliant galvot, kad esu 
sveikas, sveikas, sveikas.

(“Liet. Uk.”)
(Galas)

Senosios Šalies 
Biznis

Visiems lietuviams, kurie yra gimę Lie
tuvoje, vienu ar kitu laiku priseina atlikti 
kokius nors biznio reikalus su savo' Senąja 
Šalim..

Tie reikalai gali būti atlikti lengviau, jei 
šio banko Užsienio Departamentas pagel
bės jums, nes musų ryšiai su Europa yra 
tokie, kad, visi reikalai komercinio pobū
džio yra atliekami greitai ir atsakymai 
gaunami be sutrukdymo.

Jusiųreikalu asmeniniai rūpinsis Užsie
nio Departamento manažeris.

M

CENTRAL““ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS- BANKAS ,CLEARING HOUSE BANKAS

70° Pavasari° Šiluma 
Kiekviename Kam-

9

baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
• JĮ, Leiskite mums suteikti jums apskaičia- 

vinių kainos American Radiator apšildymo 
ireijRiino, be .jokiu purčiau iš jūsų puses, 
geriausio kokį pinigai gali pirkti, nežiu- 
rint kek moketumėt. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

Ideal Redflash Boileris klesos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO.
5200 So. Ashland Avė.

TeL Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXX
r̂ ■

M 
M STEPHENS’ MUSIC STUDIOS

Steponavičių (Birutes vedėjas), Anelė Salaveiči- 
kiutė, ir kiti mokytojiai duodia lekcijas

PIANO, BALSO, 
SMUIKO, ’CELLO 

IR TEORIJOS
Pradiniams ir toliau pažengusiems

----- STUDIJOS—
4142 Archer Avė. (Brighton Park) 

11003 S. Michigan Avė. Room 10
(Roseland)

ir Lietuvių Auditorijoj (Bridgeport)
Del tolesnės informacijos ir pasimatymo telefoliuokite: 

LAFAYETTE 7552
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ELEKTRIKINĮ
RADIO

Riešuto medžio Console, Dynamic 
Speakeris

■ s 87-7 5
pilnai j rengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vertės, 8 tūbų, elektrini radio, 
gražiame riešuto medžio cabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit 
šj naują radio su kitais radio, kurie yra parduodami du syk 
brangiau ir jus lengvai suprasite F. J. Budrik, Ine. verte. 
Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti toki gerą 
instrumentą už tokią pigią kainą. Ir nieko daugiau nereikia 
dapirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Po $1 į savaitę

Jos. F. Budrik, u»c.
3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705

MALT TONIC - EITRA PALE
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti
Nei vienas ne

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen

Dr.B.McNicholas
■ (NVl&ORATIHO 
m.ood ron convaiį
■ RtrmsHiNO
■ GOOn THI *

»<WTH c0 i

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, Jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 j
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Nušauti du gengsteriai
Rasti nušauti du gangsteriai 

— WiiLiam McElligott, 30 me
tų ir Frank Cawley, 25 m. Po
licija užtiko juos negyvus Na-. 
rrangansett gatvėje, arti Ful- 
lerton avė. Abu vyrai buvo pa
šauti keliomis kulkomis. Nu
šautųjų lavonai gulėjo keletas 
jardų vienas nuo kito, prie Ja- 
cob Riis parko. Policija nužiū
ri, kad jie buvo nušauti, kai 
bėgo. Kaltinama gengių kauty
nės.

Shelec nugabentas policijos 
nuovadom

Tuo laiku kažinkas paėmė 
mergaitę. Policijos stoty Shelec 
papasakojo, kad ir jis pats tu
rįs tokio amžiaus dvi mergai
tes, kaip užmuštoji.

Vėliau Shelecą atlankė 
žmona.. Moteris išsiskubino 
koti bono, kad išimti vyrą 
parankos.

Pusei
policijos 
jas rado

Užtiko
Ją rado motinos glėby. Mergai
tė buvo užgauta, bet nepavo
jingai.

Devefis palaidotas

Vietoj pinigų popie- 
raitės

Pavieto iždininkas Harding 
perspėjo chicagiečius, kad gali 
prisieiti pavieto tarnautojams 
rugsėjo 20 dieną algas išmokė
ti ne pinigais, bet popieraite
mis, garantuojančiomis algas. 
Dalykas toks, kad ižde esama 
tik apie $150,000, o algų rei
kią išmokėti api*3 $450,000..

Užgavo mergaitę — 
pasikorė

F rauk Shelec, 44 • metų, va
žiavo autu povai. Prie Iowa ir 
Washten.aiw gatvių jisai suko 
autą į šalį. Tuo laiku pasitai
kė jauna mergaitė. Nors She
lec mėgino sulaikyti 
ciaus autas permušė 
Mergaitė apalpo.

Policija, atvykusi 
vieton, rado Shelecą

autą, te- 
mergaitę.

nelaimės 
verkiantį.

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetų, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos. Gitaras, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginiu in
strumentų, lavina
ma dai n a v i m o, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės :
4262 Archer Avė.

Telefonas
Lafayette 4787

j Phone Virginia <20 54

■ I EI M A S
Įj. < jV ą m u Mat y m o < 
* KONTRAKTORIUS&

4556 So. Rockvvell St.. Chicago. III.

Rūkytos Dešros
palingvicai ir lašiniai atgabenti 

Lietuvos; tikrai gardus.
Galima gauti pas

iš

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St.

Tel. Victory 6122

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bite kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus 
Dr.

VCliauat ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų. Krau
jo. Odos, Inkstų, 
Pūslės, Slapimoal Ir L 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas de) vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti- 
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k • 
Ir tūkstančiai ISgy- '/1A 
dytų pacientų yra, 
užtikrinimas, kad - , 
pacientai bu. gydo- specialistas 
mi veiksminga, ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra tema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi lėmokėjimai. IS prie
žasties jo imamos žemos mokestles. ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, 
laikoma. Tai neužlieja 
sės prievolių, 
krelpkit llandle

savo 
paslaptis pilnai 1S- 

lideda jokių IA jūsų pu- 
Neatldėhoklt. būt atel- 

krelpkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
Dparborn St. 
.. Criily BuHdiiig. Tin

kam-

35 South
kertėj Monro, i__  ____ _ _______ .
kit elevatorių iki penkto augėto. 
barys 600 dėl vyrų, kambarys S08 dėl 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME 

Ofiso valandos: Kasdle 
Įlomis 10 iki Ž vai. . _ ___
lials, Seredoriils ir Subatomis _______
yra prailgintos nuo 10 ryto iki S va
karo.
________ . t.-.-. -- ----------------- - -------

SIAME
NAME
10 Iki 5. Nedė- 
po piet. Panedė- 

valandos

jo 
ieš- 
ant

valandos praslinkus
kalėjimo prižiurėto-

Shelecą pasikorusį.
policija ir mergaitę.

Dar mirė trys autų 
nelaimėse

Miss Ruth Morrisey, 16 me
tų, mirė Michael Iteese ligoni
nėj. Ją užgavo automobilis. 
Mirė taipgi dėl tokios pat ne
laimės John (iongales ir Mat 
Klein. Skaičius užmuštų 
nelaimėse 
Cook

nuo pradžios 
paviete siekia 592.

Nemažai nori

autų 
metų

me-P-lė Jane McAllister, 24 
tų, užvedė teisme bylą prieš 
Ilarry E. Stebbings ir prašo 
atlyginimo $25,000. Stebbings, 
pasak skundo, sužalojęs jos 
širdį. Jisai kvietęs ją ištekėti 
už jo, bet vėliau atsisakęs vesti.1

Nusileido nesumušę 
rekordo

Chicagiečiai orlaivininkai, ku
rie mėgino sumušti rekordą 
padarytą St. Louis orlaivinin- 
kų, nusileido žemyn neatsiekę 
tikslo. Jie išbuvo ore 291 va
landą, o St. Louis orlaivinin
kai išbuvo 420 valandų.

Pajamos šiemet di
desnės

šie-Per aštuonis mėnesius 
met suimta taksų už laisnius 
vedimams $455,645 daugiau, 
negu pernai, šiemet šių paja- Į 
mų suma siekia $5,072,039, o 
pernai į tą patį laiką ji siekė 
$4,616,394.

Neda ve divorso

Mrs. Mary La n g, 19 metų, 
ištekėjusi pereitą kovo mėnesi, 
prašė teisėjo Feinbergo duoti 
jai divorsą. Ji skundėsi, kad 
jos vyras žiauriai apscinąs su 
ja. Teisėjas betgi išnešė nuo
sprendį, kad divorsas butų ati
dėtas dvi-ems metams. Jeigu ir 
tada, moteris norėsianti gauti 
divorsą, tai galėsianti jį gauti.

Prisirengkit prie žie
mos dabar! >

sa-Jus galite padvigubinti amžių 
j vo pečiaus, furnaso ar boilerio pats 
j padarydamas reikalingus pataisymus. 
Bet nelaukite iki užeis šalčiai ir jau 
reikės pečius kūrenti.

Didžiausia pasauly pečių taisimo 
kompanija, Northwestern Stove Re- 
pair Co.. turinti penkias patogiose 
vietose sankrovas, gali parūpinti 
jums už pigia kaina visas reikalingas 
patasymui pečiaus, furnaso ar boile
rio dalis. Užsirašykit jūsų pečiaus, 
furnaso ar boilerio varda ir numeri, 
taipgi vardų išdirbejų, o ši didelė 
kompanija parūpins jums visas rei
kalingas dalis.

Apžiurėkit savo pečių šiandie, nu- 
eikit artimiausion Northwestern Sto
ve Repair Co. sankrovon (dėl adresu 
žiūrėk apgarsinimų kitoj vietoj) dėl 
pataisos dalių ir tųojaus susitaisykit 
savo pečių.

TUBBY

Vakar tapo palaidotas bu
vęs C'hioagos meras William 
E. Dever. Ties namais 5901 
Ken.wood avė., kur buvo kū
nas pašarvotas, susirinko ke
letas tūkstančių žmonių. Baž
nyčioj karcĮinolas Mundelein 
palaimino.

Apie 10 vai. kūnas 
ta į Calvary kapines, 
policininkų prižiūrėjo

Palydovų tarpe buvo
lis aukštųjų miesto valdinin
kų.

riai. Minioj kilęs didžiausias 
pasipiktinimas. Nužiūrėta, kad 
holdapą padarę nariai genge.s, 
kuriai vadovavo Cawley. Ker
šydami už holdapą gengsteriai 
ir nušovę Cawley ir jo draugą 
Westcottą.

šešios dienos, kuriose karštis 
siekęs aukščiau, negu 90 laips
nių. Karščiausia vasaros diena 
šiemet buvusi rugpiučio 22-ra. 
Tą dieną karštis pasiekęs 93 
laipsnius.

ir

palydė- 
Buriai 

tvarkų, 
dauge-

Taikys seną įstatymą 
butlegeriams

Kodėl tapo nušauti 
gengsteriai

du
ir

Policija rado nušautus 
gengsterius — C y Cawley 
Ed. Westcott. Policijos many
mu, gengsteriai nušauti tiks
lu atkeršyti. Dalykas toks, kad 
prie Vau Buren ir Lavesgne 
gatvių yra aikštė besbohii loš
ti. Lošta ir pereitą sekmadie
nį. Po lošio paprastai netolie
se lošiama kauliukai. Jie loš
ta ir minėtą sekmadienį. Ir kai 
kauliukai buvo lošiami, tai bū
ry- keletas vyrų padarę lošė
jams holdapą, nors ir kai ku
rie lošėjų priklausę gengste-

Teisėjas Olney Allen, 
paviete, pareiškė, kad 
butlegeriams, kuriuos jam pri
sieis teisti, jisai taikysiąs seną, 
išleistą 1878 metais įstatymą, 
šis įstatymas, girdi, įsako but
legeriams, nuteistiems kalėji- 
man, dirbti, kad atsilyginti už 
pinigiškas bausmes, gaunant 
už darbą po $1.50 dienai. Ka
linių sargai, sulyg įstatymu, ga
lintys surakinti kalinius rete
žiais ir prirakinti svaras prie 
kojų. Teisėjas Allen mano, kad 
tokios sunkios bausmės atgrą- 
sins butlegerius nuo jų profe
sijos.

Kean 
tiems

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

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., < Chicago, III.

Dar liko vien tik 30 dienu
Po to Jus turėsite turėti šilumą 

Savo Namuose
Neatidėliokite ilgiau. Jus dar galite įsivesti šilimą į savo 

namus į laiką, jei tik veiksite tuojau.
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. Nepąisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 30 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 jujnis, 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
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko

Oro 
Henry 
vasarą

biuro direktoriaus, prof.
J. Gox, pareiškimu, šią
Chicagoj buvusios tik

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia.
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Ne taip jau karšta, 
kaip išrodo
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Kviečiami
Rengties dalyvauti iškilmingam atidaryme 
musų naujo, specialiai pabudavoto namo dėl 
pardavinėjimo automobilių ir teikimo 100 
nuošimčių patarnavimo musų kostumeriams
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Atidarymas įvyks 

SUBATOJ 
Rugsėjo-Sept. 14, 1929

i

Todėl visi kviečiami atsilankyki ir pamatyti 
musų erdvų, gražų ir modernišką salesrui- 
mį. Taipgi naujus Studebaker, nužeminto
mis kainomis modelius. — Bus muzika ir 
užkandžiai.

Midland Motor Sales
A. KASULIS, Savininkas

4492 Archer Avė., prie Roman
Lafayette 7139

ia ftidavK

Taigi neatidėliokit ilgiau.
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų 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 turėjt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie, musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šį 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 amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., puses blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:
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Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. TeIefona’s»ginaw d4e8?;rt<,n’ent"‘

M. LEVY COMPANY 
2117-29 South State Street 

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedaliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Retreat
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EUROPOS VALSTYBIŲ FEDERACIJA.
_____

Francijos ministeris pirmininkas, Aristidas Briand’- 
as, pranešė Tautų Sąjungos seimui Genevoje turjs planą 
sujungti visas Europos valstybes j vieną “Europos Jung
tinių Valstijų” sąjungą. Tos sąjungos pagrindai busią 
ekonominiai, politiniai ir socialiniai. Smulkiaus juos iš
dėstyti jisai ketina tam tikroje konferencijoje, į kurią 
busią pakviesti, pradžioje ateinančios savaitės, vadai vi
sų Europos valstybių delegacijų, atvykusių į ši Genevos 
suvažiavimą. Anglijos ir Vokietijos atstovai, sako, esą 
labai palankus Briand’o sumanymui. Matyt, į jį palan
kiai žiuri ir šiaip žmonės, nes publika iškėlė Briand’ui 
didelę ovaciją, kai jisai pabaigė savo kalbą.

Europos valstybių federacijos idėja kelia šiek-tiek 
nerimo Amerikoje. Šios šalies spaudoje dedama telegra
mos iš Genevos su dideliais bauginančiais antgalviais, 
kuriuose sakoma, kad Europa rengiasi sudaryti “bendrą 
frontą prieš Amerikos Jungtines Valstijas”, ši baimė yra 
suprantama. Aukšta muitų tvora apsitverusi nuo kitų 
šalių, Amerika bijo, kad ir Europos valstybės, susitaru
sios tarp savęs, neimtų kelti savo muitus prieš Amerikos 
prekes. Bet turbut tenka laukti, kad Europos tautos no
ri jungtis ne tiek kovai su Amerikos, bizniu, kiek saviems 
reikalams geriau sutvarkyti.

Europos žmonės mato, kad Amerika yra pasiekusi 
daug didesnio materialio gerbūvio, negu bet kuris kraš
tas Senamjam Pasauly. Ir kam gali būt neaišku, kad 
svarbiausia šito gerbūvio priežastis tai — keturių dešim
čių ir aštuonių valstybių susijungimas į vieną milžiniš
ką sąjungą, kurioje nuo vieno okeano' iki kito yra lais
vas žmonėms judėjimas ir susisiekimas? Amerika nie
kuomet nebūtų pasidariusi taip turtinga, kaip ji yra da
bar, jeigu kiekvienas jos šteitas butų atskirtas nuoi kitų 
sienomis, per kurias žmogus negali pereiti, neparodęs 
paso ir neužsimokėjęs muito už gabenamus! daiktus. Kas 
butų tuomet nutiesęs tuos geležinkelius, kurie dabar ei
na skersai ir išilgai per visą kontinentą? Iš kur butų 
atsiradę lėšų pastatyti tokius milžiniškus didmiesčius, 
kaip New Yorkas ir Chicaga? Kaip butų galėjusios (su
siorganizuoti tokios galingos pramonės, kaip plieno, alie
jaus, anglies, elektrikos, automobilių ir U t.?

Turėdama prieš akis Amerikos Jungtines Valstijas, 
Europa neišvengiamai prieis prie to, kad ir tenai atski
ros valstybės pavirs tik federacijos dalimis, “šteitais”. 
Klausimas gali būti tiktai apie tai, kiek laiko ims šitas 
procesas.

Bet, žinoma, pirma negu Europos valstybės galės 
pradėt jungtis į daiktą, joms teks pakeisti tarpusavio 
santykius, kurie savo keliu priklauso nuo vidujines jų 
santvarkos. Fašistiška Italija, pav. vargiai gali rasti daug 
bendros kalbos su darbininkų valdoma Anglija, arba bol
ševikiška Rusija — su demokratiška Vokietija. Nuošir
dus susiartinimas gali įvykti tiktai tarpe daugiaus ar 
mažiaus vienodai susitvarkiusių šalių. Toks bendras vie
nodas susiartinimo pagrindas šiandie gali būti tiktai de
mokratija. Be pilno demokratijos laimėjimo visoje Euro
poje Briand’o idėja pasiliks tik graži svajonė.

IK ŠITIE — “FAŠISTŲ LAIKRAŠČIAI”?

Kauniškis “Darbo Balsas” rašo:
“Bolševikų laikraščius, leidžiamus Maskvoje, ‘Mos- 

kauer Rundschau’, ‘Ekonomičeskaja Žizn’ ir Tzvies- 
tija’, leidžiama viešai pardavinėti Kauno gatvėse.”
Mūsiškiai visokių spalvų bolševikėliai seniai triubi- 

ja, kad “Naujienos”, “Tėvynė”, “Keleivis” ir “Sandara” 
pataikaują fašistams arba net esą visai išvirtę į fašistiš
kus laikraščius, kadangi Lietuvos valdžia (vadovauda
masi tam tikrais sumetimais) leidžia juos įgabenti Lie
tuvon. Bet dabar mes matome, kad ir trys Maskvos laik
raščiai, du rusų ir vienas vokiečių kalba, yra įleidžiami 
į Lietuvą. Tai ar ir jie yra “fašistiški”?

Tie proto kūdikiai, kurie skiria “Naujienas” prie fa
šistiškų laikraščių tik dėl to, kad tokį arba kitokį dekre
tą apie jas padarė Voldemaras Kaune, pasirodo nesuge
ba savarankiškai galvoti. Jie remiasi tuo, ką pasako kas 
nors kitas, dažnai net nesuprasdami, ką tas pasakymas 
reiškia.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams -------------------------- $j(.00
Pusei metų___ ___ _________  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam _________ _ 1.50
Vienam mėnesiui _______ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei___________________18c
Mėnesiui-------- ------ —. ___ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams ......... .......... ...... ... , $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ......     $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ~_______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu kartu su užsakypiu.

JURGUTIS IŠEINA Iš 
UETUVOS BANKO

“Elta” praneša, kad prof. 
Jurgutis, kuris nuo pat Lietu
vos emisijos banko įsikūrimo 
buvo to banko valdytojas, iš šios 
vietos išeina. Kauno laikraš
čiai rašo, kad Jurgutis jau iš- 
siutinėjęs' atsisveikinimo laiš
kus banko tarnautojams. Kas 
jo vietą užimsiąs, dar iki 
šiol nežinia, bet spėjama, kad 
greičiausia p. Tūbelis, dabarti
nis finansų ministeris Smetonos 
valdžioje.

Jurgutis yra kunigas, nors, 
rodos, savo “šventą stoną” ji
sai jau yra metęs. Pirmiau ji
sai priklausė krik, demokratų 
partijai, bet paskui iš jos pasi
traukė ir i jokią kitą partiją ne
įstojo. Jurgučio nuopelnas yra 
tas, kad jisai per* septynerius 
metus sugebėjo apsaugoti nuo 
puolimo lito kursą.

KOMUNISTAI* KAUNE VISAI 
SUSMUKĘ

Net oficialis Lietuvos’ komu
nistų organas pripažįsta, kad 
didžiausiam Lietuvos mieste, 
Kaune, komunistai yra visai nu
sigyvenę. šių metų “Komunis
to” 3 num. sakoma:

“Neskaitlinga Kauno orga
nizacija su silpnu aktyvu ir 
silpnu vadovavimu. Be to, 
Kauno organizacijos sąsta
tas iš esmės yra smulkiai-bur- 
žuazinis. Pati organizacija 
neskaitlinga nariais, stam
besnėse įmonėse kuopelių vi
sai nėra ir ryšiai su jomis 
labai silpni.”
Matyt, “L. Aidas” tiesą rašė, 

kad Lietuvoje šiandie veikia 
tik “komunistų saujelės”. Bet 
Voldemaras vistiek sako, kad 
krašto “apsaugojimui” nuo ko
munistų visa Lietuva turinti 
gyventi po karo stovio jungu. 

BOLŠEVIZMAS IR 
FAŠIZMAS

Musų neva kairiųjų komunis
tų “Aide” vienas rašytojas sten
giasi įrodyti, kad Italijos avia
torių atsilankymas Odesoje ir 
Rusijos aviatorių atsilankymas 
Romoje visai nereiškią bolševi
kų su fašistais' broliavimosi. 
Kad bolševikai vaišino fašistų 
aviatorius ir fašistai—bolševikų 
aviatorius, tai, girdi, tame nesą 
nieko keisto, nes

“Tokie delegacijų priėmi
mai, kaip Rusija priėmė Ita
lijos delegaciją, veda šalį su 
kita sale į artymesnius ry
šius komercijos linkui.

“Prie to, reik atmint, kad ir 
Rusijos delegacijos lankosi ki
tose šalyse ir jas pasitinka 
taip pat, kaip kad Rusija pa
sitiko Italijos delegaciją.

“Šioj gadynėj viena šalis 
be kitos šalies negali apsieit 
prekybos reikaluose. Ir kuo
met šalei prisieina susidurt 
su kita šalimi viename rei
kale, tai ir antrame, nors ir 
nelabai svarbiam reikalui 
esant, negali spjaudytis tos 
dvi šalys.” j
žinoma, kad s'piaudytis visai 

nėra reikalo. Valdžių atsto
vams tenka susitikti, ir tokiuo
se atsitikimuose jie turi apsi
eiti vieni. su kitais sulig tam 
tikromis mandagumo taisyklė
mis. Bet bolševikų vyriausybė 
priėmė fašistų lakūnus (ir jų 
priešakyje, pagarsėjusį Balbo!) 
ne tik mandagiai, o ir labai mei
liai ir mioširdžiiai. Toks malo
nus buvo tas fašistų priėmimas 
Odesoje, kad jiei juo gyrėsi, ne
galėdami atsidžiaugti, Italijos 
spaudoje ir tvirtino, kad paly
ginant su jų priėmimu Franci
jos uoste, sovietų šalyje jie ra
dę daug daugiau draugiškumo.

Taip pat ir kai atsilankė bol
ševikų lakūnai fašistiškoje Ita
lijoje, tai jie buvo puikiai pa
vaišinti ir paskui nuvyko pasi
matyti su “pačiu” Mussolini,

kurį jie viešai išgarbino, staty
dami kuone aukščiau už “šven
tąjį” Leniną.

Ar tai irgi yra diplomatiška 
pareiga? Kodėl buržuazinė 
Franci ja galėjo būt of idiliškai 
šialta ,Su fašistų delegacija, o 
bolševikiška Rusija negalėjo?

Jei dėl “komercijos” santy
kių valdžių atstovai negali 
spiaudytis, tai iš to dar anaip
tol neišeina, kad jie turi bučiuo
tis. Komercija to nereikalauja.

Visai ne vietoje minėtasai 
“aidiečių” rašytojas pina j šį 
klausimą asmeninius žmonių 
santykius. Kad žmogus su žmo
gum susitinka ir ramiai pasi

Gamtos paradoksai
Laivo įsvoris įvairuoja. — Lai

kas ant žemės ir kitose pla
netose. — Kur žmogus sver
tų keletą tūkstančių tonų?— 
Traukinio judėjimas. — Kaip 
žmogus gali pratęsti gyveni
mą.— Kaip žmogus gali j'vie
ną dieną aplink žemę apeiti.

Didžiausias Amerikos laivas 
“Leviathan” sveria 59,957 to
nų; bet tiek jis ne visuomet 
tesveria, o tik prie tam tikrų 
apystovų. Apie tas apystovas 
ir kitus dalykus H. Miller rašo 
daug-maž taip:

Jeigu nakties laiku mėnulis 
šviečia virš “Leviathano”, (tai 
jis sveria 12 svarų mažiau, ne
gu tuose atsitikimuose, kai mė
nulis randasi arti horizonto. 
Kuomet laivas plaukia per At- 
lantiką į vakarus, tai sveria 
daugiau, negu plaukdamas į ry
tus.

Prileiskime; kad jus laivu 
“Leviathan” Rengiatės plaukti į 
Europą. Jus pasisversite New 
Yorke ir, sakysime, sveriate 
175 svarus. Laike kelionės van
deniu jūsų svoris įvairuos; ki
tais žodžiais, jūsų svoris yra 
santykinė sąvoka. Daug kas
dieninio gyvenimo absoliučių su
pratimų visai nėra absoliutus, o 
tik releatyviai (santykiniai) 
teisingi. Ne tik svoris, bet ir 
laikas, erdvė, judėjimas, me
džiaga, kaipo sąvokos yra tik 
reliatyviai teisingos. Pavyzdžiui, 
mes sakome, kad didžiausioj 
planetoj Jupitere vieni metai 
susideda iš dvylikos metų, o 
planetoj Merkuras, kuris randa
si arčiausiai saulės, trys mėne
siai sudaro vienus metus. Tik
rumoj gi tai ,nėra teisinga, nes 
metai pasilieka metais, nežiū
rint į tai, kur mes juos nema
tuotumėme. Juk žodis metai 
reiškia tą laiką, bėgiu kurio 
planeta apsisuka aplinkui sau
lę. Tad teisingiau butų sakyti, 
kad‘ Jupiterio metai lyginasi 
dvylikai mūsiškių metų, tai yra 
išmatuotų ant žemės', arba kad 
musų metai lyginasi keturiems 
Merkuro metams. Jeigu musų 
žemė nušoktų nuo dabartinės 
orbitos ir pradėtų suktis dides
niu ratu, tai musų metai pasi
darytų ilgesni. Priešinghme 
atvėjyj, t. y. jeigu žemės suki
mosi ratas sumažėtų, tai ir me
tai sutrumpėtų. Iš to mes mato
me, kad ir laikas' yra reliatyvė 
sąvoka. Suprantamas daiktas, 
svorio ir laiko kitėjimas dar 
nesudaro Einšteino reliatyvumo 
teorijos esmę. Ta teorija yra 
gana paini irv reikalauja tinka
mo prisiruošimo matematikoj, 
kad ją butų galima suprasti. 
Tačiau reliatyvumo' teorijoj yra 
ir tokių, dalykų, kuriuos be di
delio vargo gali suprasti kiek
vienas šiek tiek apsišvietęs 
žmogus. Apie juos mes čia ir 
kalbėsime.

Dabar grįžkime prie svorio 
kitėjimo. Jaigu mes galėtume 
keliauti į kai kurias žvaigždes, 
tai musų svoris butų neįmano
mai didelis: mes svertame šim
tus ar net tūkstančius tonų. 
Tačiau tuo pačiu laiku su musų 
kūnais neįvyksta jokios permai
nos. Besiartinant prie Ritų 

kalba, nors jų politiniai įsitiki
nimai gali būt visai skirtingi, 
tai šis dalykas neturi nieko ben
dro su tuo, apie ką čia kalbama. 
Juk fašistų aviatoriai repre
zentavo Odesoje ne save, bet 
savo valdžią, o bolševikų avia
toriai reprezentavo Romoje taip 
pat savo valdžią; todėl tos vi- 
zitos turėjo grynai politiškus 
tikslus. Tiesą pasakius, jos bu
vo daromos' ne komercijos rei
kalais, bet dėl politiškos propa
gandos. Sulig to “aidiečio”' pro
tavimu dabar pasirodo, kad ko
munizmo ir fašizmo atstovai ga
li ir politiškoje propagandoje 
eiti ranka už rankos. Jeigu taip, 
tai jie yra broliai dvasioje!

^dangiškų kūnų mes svertame 
vos kelias uncijas. Kitais žo
džiais sakant, medžiagos atžvil
giu svaras pasilieka svaru, bet 
jo svoris keičiasi, kadangi svo
ris, kaip žinia, priklauso nuo 
gravitacijos.

Iš to nesunku bus suprasti, 
kodėl “Leviathano” svoris, kitė
ja. Kada mėnulis randasi per- 
pendikuliariškoj padėtyj su lai
vu, tai jis traukia laivą prie 
savęs su didesne jėga, negu ta
me atvėjyj, kada jis randasi 
netoli horizonto. O kai mėnulio 
pritraukimo jėga yra didesnė, 
■tąsyk ir laivas sveria mažiau. 
Ne mažiau įdomus dalykas at
sitinka, kada traukinys' eina tai 
viena, tai kita kryptimi. Pavyz
džiui, jeigu jis eina į rytus, tai 
jis sverM daugiau nei stovėda
mas ant vietos arba eidamas į 
priešingą pusę. Stovėdamas ant 
vietos' traukinys pats per save 
nejuda, bet erdvėj jo padėtis 
visgi kinta, kadangi žemė ne
stovi ant vietos. Prileiskime, 
kad žemė sukasi su 1288 kilo
metrų greitumu per valandą, o 
traukinys,' eįųąnfis į rytus, da
ro 96.6 kilometrų per valandą. 
Tąsyk traukinio greitumas erd
vėj bus 1384.6 km. per valandą. 
Tas pats traukinys, eidamas 
į vakarus, judės kiek lėčiau. Jo 
judėjimo greitis lyginsis 1181.4 
km. per valandą. O tai dėl to, 
kad traukimo svoris padidės, 
kadangi jis turės eiti prieš že
mės' sukimąsi. Jeigu trukinys 
eitų vis smarkiau ir smarkiau,, 
tai galų gale jis nušoktų nuo 
bėgių ir nulėktų į erdvę. Tai 
atsitiktų tada, kada traukinio 
greitumas nugalėtų žemės gra
vitaciją (trauką).

Laike paskutinio karo vokie
čiai šaudė į Paryžių milžiniško
mis kanuolūmis. Kad šūvis pa
taikytų į norimą vietą, jiems 
reikėjo daryti labai komplikuo
tus motematiškus apskaičiavi
mus. Jeigu mes pastatytume 
tokia milžinišką kanuolę aid mė
nulio, tai šūvis eitų ne.120 km. 
(kaip ant žemės), ale 3600. šū
vis aplėktų aplink mėnuli ir pa
taikytų šovėjui į nugarą. Mat, 
mėnulio gravitacija yra šešis 
kartus mažesnė, negu žemės.

Laikas irgi yra tik santyki
nis faktorius. Pažiūrėkime, kas 
atsitinka su žmogumi, kuris ke
liauja aplink pasaulį. Keliauda- 
ma viena kryptimi, jis taip sa
kant, laimi vieną dieną, o ke
liaudamas antra, — pralaimi. 
Paprastai metai susideda iš 365 
dienų, žmogus ,kuris’ keliauja 
į vakarus, t. y. eina su saule,— 
laimi vieną dieną, ir todęl gy
vena 366 dienų per metus, o 
tuo tarpu kita> keliauninkas, 
kuris vyksta į rytus, praran
da vieną dieną ir todėl gyvena 
tik 364 dienas. ,

Prileiskime dabar, kad žmo
gus per visą savo gyvenimą ap
keliaus aplink pasaulį 365 kar
tus, . nemainydamas kelionės 
krypsnio. Tąsyk jo faktiškas 
amžius bus vienais metais di
desnis arba vienais metais ma
žesnis, negu tas, kurį rodys ka
lendorius.

žmogus, kuris važiuoja auto
mobiliu, gyvena tai greičiau, tai 
lėčiau, žiūrint į važiavimo kry
psnį. Jeigu jis važiuoja į va
karus ir bėgiu dienos patenka iš 

vienos laiko zonos į kitą, (tai gy
vena lėčiau, nes' jis į vieną parą, 
taip sakant, įspaudžia 24 valan
das. O jeigu jis važiuoja į ry
tus, tai jis gyvena greičiau, nes 
jo diena tęsiasi tik 23 valandas.

Aviatorius, kuris nori apke
liauti aplink pasaulį pusiaujoj 
per vieną dieną, turi lėkti 1000 
km. per valandą. Keliauninkas, 
kuris pradėtų savo kelionę ap
link pasaulį būdamas 11 km. at
stume nuo ašigalio, užbaigtų tą 
kelionę per vieną dieną, daryda
mas tik po vieną kilometrą į 
valandą.

Bet įsivaizduokime sau, kad 
kaip aviatorius, taip ir kitas 
keliauninkas per 24 valandas ne
sijudins iš vietos. Tąsyk pir
masis suksis erdvėj 1000 kilo
metrų į valandą, o tuo tarpu 
antrasis judės, kaip tikras' če- 
repokas, darydamas vos vieną 
kilometrą per valandą. Tai pa
reina nuo to, kad žemė sukasi 
apie savo ašį. Tačiau reikia1 
dar neužmiršti, kad žemė taip 
pat sukasi aplink saulę, ir su-! 
kasi daug greičiau, negu apie 
savo ašį. Aplink saulę abu ke
liauninkai suksis vienodu grei
tumu.

Ant galo, pažiūrėkime, kas 
yra sunkumo jėga?

Savo lekcijose Einstein var
toja iliustraciją, kuri rodo, kaip 
mažai žmogus težino apie tik
rąją sunkumo jėgos priežastį. 
Jis siūlo įsivaizduoti tokį daly
ką. Absoliučiai tamsoje dėžėje 
yra uždarytas žmogus. Dėže 
rartdasi erdvėj. Prie tokių są
lygų žmogus neteks svorio, nes 
į jį nebeveiks gravitacija. To
dėl jis galės jk) dėžę, lyg po 
vandenį, plaukioti, neliesdamas 
jos sienų. Bet, sakysime, prie 
tos dėžės kas nors pririša vir
vę ir pradeda dėžę traukti. Dė,~ 
žėj esantis žmogus tuoj atsi
durtų ant dugno. Tuo tarpu iš 
lauko žiūrintis asmuo matytų, 
jog ne žmogus ant dugno nu
krito, bet dugnas prie žmogaus 
prisiartino.

Einstein ir sako, kad gravi
tacija arba žemės traukimas, 
kurį mes apibrėžiame kaipo 
sunkumo jėgą, yra taip pat re- 
liatyvis reiškinys.—K. A.

VAKACIJŲ REI
KALINGUMAS

Viduriu netvarka ne vienam su
gadino vakacijas. Vasara mums rei
kia šiuo tuo paakstinti jaknas, re
guliuoti vidurius, išvalyti krau.ia.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra geriausia pagelba. Imk jo tris 
sykius dienoj, puse valandos prieš 
kiekviena valgi. Pabandyk jo šian
die!

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS'

Olselis šviežiu kiauši
niu, sviesto ir suriu.
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1389

DRES1Ų DEŽAIN1NIMAS '
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos dieną br vaka
rais. Ateikit ar raiy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1U augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

' Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langą, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos 

1730 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 85OU

Lietuvos Laisves
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu. ,

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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TarjJ Chicagos

Žuvo inžinierius
Jonas Kurtinaitis

inž.

d.]

“Vienybė” praneša apie 
Kurtinaičio mirtį. Ji rašo:

“Sekmadienį [rugsėjo 1 
po pietų įvyko nuotikis, kuris,
suteikė gilios širdgėlos ne tik 
inžinieriaus Jono Kurtinaičio 
tėvams tolimoje Wisconsin val
stijoje, bet ir visiems Kurtinai
čio draugams ir pažįstamiems, 
kurių jis Brooklyne gyvenda
mas ir veikdamas buvo pasida
ręs didelį skaičių.

“Gavęs atostogų, Jonas antra
dienį nuvyko į Stotville, N. Y., 
pas A. Stankų ir manė išbūti 
iki Darbo Dienos. Sekmadienį 
jis, draugėje p-lių Marės, Ele- 
noros ir Onos Jocyčių, iš Mas- 
peth, L. I. ir berniuko Kazio 
žemaituko, nuėjo į Hudson upę 
maudytis. Bet jis', matyti, 
plaukti nemokėjo, nes įėjęs į 
perdidelį gilumų pasinėrė ir 
dingo. Kol su juo buvę jau
nuoliai įstengė suaugusių į pa
galbą pasišaukti, jau buvo per- 
vėlu. Kurtinaičio kūną vėliau 
su grėbliais iš upes išėmė ir 
nuvežė į Hudson, N. Y. pas 
graborių Jacob Finck, nes taip 
buvo paliepęs valsčiaus korone
ris. Vėliau laidotuvių apeigo
mis rūpintis paėmė Brooklyno 
graboriuš Juozas Garšva”.

Joną Kurtinaitį gerai pažino 
ir kai kurie chicagiečiai. Jis čia 
dvejus metus lanke Crane Col- 
lege, o vėliau nuvyko į Illinois 
universitetą, kur baigė elektros 
inžinierystės ir matematikos 
skyrius. Per visą tą laiką jis 
palaikė tamprius ryšius su čia 
gimusiais lietuvių moksleiviais. 
Dažnai tilpdavo jo raštai Nau
jienų skyriuj “Students” Cor- 
ncr”. Kartas nuo karto “Nau
jienoms” jis parašydavo ir lie
tuviškai. Čia bus ne pro šąli 
pridurti, kad jis labai gražiai; 
kalbėjo lietuviškai.

Kurtinaitis buvo nepaprastų 
gabumų žmogus, ypač jis pasi
žymėjo matematikoj. Su juo 
man daug kartų teko kal
bėtis. Už kelių metų jis sva
jojo vykti į Europą ir ter( tęsti 
mokslą, kad gavus filisofijos 
daktaro laipsnį. O paskui pa
švęsti savo gyvenimą, tyrinėji
mams.

Bet svajonės neišsipildė. Pra
eitą metą, kai baigė universite
tų, jis išvyko į New Yorką dirb
ti Bell telefonų kompanijai. Ra- 

kad jam ten

ž i narna todėl, kad paduodantys 
aplikacijas prideda ne tokius 
paveikslus, kokių reikalauja in
strukcijose, esančiose antroj na
tūralizacijos blankos' pusėje. 
Grąžinama aplikacijos todėl, 
kad:

1. Paveikslų fonas nėra taip 
šviesus, kaip to reikalaujama.

2. Parašas padedama arba 
ant veido arba drabužio.

3. Paveikslai nėra nukirpti iki 
tokio didžio, kokio reikalauja
ma, būtent 2y2x2i/2 colius; ir 
kuomet natūralizacijos tarnau
tojai nori nukirpti paveikslus, 
tai tenka nukirpti ir parašas, o 
deliai to paveikslas pasidaro 
bevertis.

Aplikantai sutaupius nemažai 
laiko, jeigu jie reikalaus tinka
mų paveikslų iš fotografo. Rei
kia taipjau žinoti, kad paveiks
lai bus priklijuoti prie popierų 
ilgam laikui, ir todėl jie privalo 
turėti aiškaus panašumo į ypa- 
tą, kuriai priklauso.

Dar yra keblumų todėl, kad 
aplikantai siunčia natūralizaci
jos departamentui mokestį gry
nais pinigais, čekiais, banko 
draftais ir money orderiais. 
Visi tokie pinigai tenka sugrą
žinti, kadangi patvarkymai rei
kalauja siųsti pinigus tik Su
vienytų Valstijų Pašto money 
orderiais.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adomaitis, John 
Bertulis, Wm. 
Bružienė,- M. 
Dambrauskiene, P. 
Greitjurgis, V. 
Kaudis, John. 
Laureckis, S. 
Lukas, Joe. 
Liutkus, K. J. 
Phillips, Wm., 
Palšis, Martin. 
Stonis, Agens1. 
Tarnus, St. 
Vitkauskas, A. 
Wąsilienei.

3 .

i The Engiish Cohimn

Marųuette 
Murmurs

Attention Grand Rapids

The Marųuette Club of the 
SLA. Gr. 260 wishes to ac- 
knowledge the resent kind art- 
icles vvritten. in the Naujienos 
and Tėvynė by Miss Maeme

šydavo draugams, 
gerai sekasi.

O dabar toki 
skaudi žinia...

inž. Kurtinaitis 
sai jaunuti
metus. Gimė jis Thorpe, Wis. 
kur ir dabar tebegyvena jo te 
vai, brolis ir sesuo.—K.

nemaloni ir

buvo dar 
žmogus: ėjo vos 26

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pilietybės reikalais
Liepos 1 dieną 1929 'metų 

pradėjo veikti naujas natūrali
zacijos įstatymas, kuris reika
lauja, idant norintis' gauti 
Amerikos pilietybės popieras 
asmuo—vyras ar moteris— pa
duotų fotografini paveikslą kar
tu su prašymu pilietybės. Kuone 
pusė tokių aplikacijų esti grą-

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

>--------- -----------

Nedelioj ir Panedėly, 
rugsėjo 8 ir 9

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

‘The Rainbow Man
dalyvaujant

Eddie Dovvling, Mariau Nixon, 
Frankie Darro

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

Šiandie kalbantis paveikslas
“Charming Sinners”

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGKIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Orgaoization

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

[Atlantic and Pacific Photo]

James H. Alderman, degtinės gabentojas^ kurį federalinė 
valdžia pakorė Fort Lauderdale, Fla., už nušovimą dviejų pa
kraščių sargybos narių. Prieš mirtį jis parašė savo atsiminimus 
apie degtinės gabenimą juromis.

Dalton 
Grand 
of the 
lighted

and Felix Zukaitis of 
Rapids, Junior Division 
SLA. No. 60. We’re dė
to hear that the boys

and girls enjoyed themselves 
vvhile in Chicago and wish to 
further thank the Universal, 
LodgeGr. 344 for their splendid 
cooperation; especially the 
Misses Margaret Maskoliūnas;

Norvvay who with Joe 
Joe Kaulas and anot- 
chap helped put the 
over.
Marųuette consider 

Rapids a

and Ann 
Rebokas, 
her fine 
reception

We of
you folks of Grand 
great bunch of sports and wish 
that we may arrange to cor- 
re&pond through these šame 
columns. What say • Grand

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 kautu. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senų Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musų 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 Jūsų. Su tikra pagarba Jums, 

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me- 

. tų patyrimu.

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

PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čių.

jdeda-

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai: jie pa
tys užsimoku už 
save rendomis.

PAMATAI
Cementiniu bloku, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras' 
darbas.

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

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

mylių nuo CHICAGOS

I M AR VĖL CONSTRUCT1ON 
•' 428 South Kedzie Avė.
1 Tel. Nevada 6820

Vardas

Adresas

Telefonas

Rapids ? We’re anxious' to hear 
about your various acctivities.

More Whoopee. Lots More

Thursday, August the Ž9 th, 
the boys and girls twenty-seven 
in all met at the Bennett home 
about 8 P. M. ithen clambered 
into eight machines and raced 
out to Maple Lake on 95th St 
Dlo Belsky, Billy Bennett and 
Chuch Rusgis had made ar- 
rangements for a gala occasion. 
No detail was overlooked and 
as a result everybody had a 
gorgeous time.

Those that had neglected to 
bring their su it s: gnashed their 
teeth as they watched the ręst 
of us frolic about in the water. 
Johny Macas and Costy Roz- 
min very unceremoniously 
dumped our prexy, Alice Ben
nett into the lake when she 
vvouldn’t be coaxed into going 
in herself. In contrasit her sis 
Ann outendured the ręst and 
received an additional weenie.

A number of nevvcomers were 
i n our midst. Helen Wedesey,> 
the Valentine folks, and' Al, his 
brother Ki Ki Simons are all 
jolly souls that we-re proud to

vvelcome into our little SLA. 
circle.

‘Neath a starlit sky (the gang 
gatered about the f irę; roasted 
the weenies and marshwallows; 
sang all the old sorigs; danced 
a little; told stories good and 
bad and in general had a whale

JI

of a time. Near midmght we 
packed our duds, stamped out 
the fire and made a bee line 
for ithe hay. Happy? —A. R.

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

ŠTAI LIETUVIŲ ĮSTAIGA KURIOJ 
GALI ATJAUNĖTI

IGNAT1US BARBER SHOP
3531 So. Halsted St.

Pasaulinė Paroda Jau Čia Pat
Jau tik pora metų paliko. VYRAI, SUJUSKIM!

VAŽIUOJAM VISI Į CHICAGOS ROJŲ

Spring Forest, Illinois
(Pirmiau vadintas WILL0W SPRINGS)

SUBATOJ ir NEDĖLIOJ,

Rug'sejo-September 7 ir 8,1929
Bus negirdėtas išpardavimas didelių lotų su miškais ir 

kalnais, už labai žemą kainą,
Kurių jau daugiau niekad taip pigiai nepirksite. Daržovėms Lotų kaina dabar tik 
$300 ir aukščiau. $100 įmokėti, $10 į mėn. 50x160 pėdų ketvirtdalis akro Lotai $850. 
$150 įmokėti, $15 i mėnesį. Biznies Lotai ant 87-tos gat. ir Archer Avė. gatvekariu 
linijos $1650 tik mažą dalį įmokėti, likusius 5 metams išmokėjimais.
JUMS NEREIKIA NĖ Į FLORIDĄ, NĖ Į TEXAS VAŽIUOTI, — čia prie pat Chica- 
gos randasi puiki vieta. Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos' žemumos, aukšta 
ir sveika vieta gyvenimui miškuose, aplinkui apsupę Forest Preserve Parkės, tai yra 
tikras ROJUS. .

ATMESK VISKĄ—ATVAŽIUOK PERSITIKRINTI.

CHICAGO

6 Tratami

JAU ŠIMTAI LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ NUSIPIRKO ČIONAI LOTUS, PASISTATĖ SAU NAMUS 
ir dabar gyvena kaip Rojuj. I darbų nuvažiuoti i Chicagų užima tik 30 minutu geležinkeliu arba 
gatvekariu, ir naudojasi visais miesto patogumais, gasas, elektra, mokyklos, krautuvės ir gatvės 
ištaisytos.

> SPRING fr FOREST, ILL į
S.P.Kaxtt>e/I&-C» ■’

ArcktrAr* d . - j
......

S. P. KAZWELL & 00.
(S. P. Kazlauskas ir Kazvvell tai ta pati ypata)

2839 W. 63rd St.,
Republic 8899'

Subdivision Ofisas

Chicago, III

Archer Avenue ir Spring Street
SPRING FOREST, ILL.

apie ’/z mylios j pietvakarius nuo Kean Avė. Patėmykit musų sainus
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Tarp Ghicagos 
Lietuviu

—=■'

Rytoj Socialistų Są
jungos Cook pavieto 

bankietas

Sekmadieni, t. y. rytoj, Cook į 
pavieto socialistų partija rengia; 
bankietą naujam partijos sekre
toriui priimti. Tasai bankietas!

darni čia, turime sulyg išgalia 
veikti. Ir veikti juo artimiau
siam kontakte su visa socialis
tų partija.

Mes esame truputį apsnūdę. 
Kai kurie iš musų abejoja, ar 
galima kas nuveikti, ar apsimo
ka veikti. Nes, girdi, ką mes 
vieni atsieksime.

Bet mes esame ne vieni. Mes 
esame dalis abelno Amrikps 
darbininkų judėjimo. Su tuo 
judėjimu mums reikia artimes
nių ryšių. O turėdami tokių 
ryšių pamatysime, kad veiki
mui dirva plati, ir musų dar
bas yra reikalingas.

Jei gyvuoja ir veikia pačių J
taipjau bus pradžia organizaci- J lietuvių tarpe tokios' organiza- 
nio partijos vajaus. , cijos, kurios išrodo neturinčios

Bankiete dalyvaus keletas i j0k*0 pagrindo; jei gyvuoja to- 
šimtų įžymiausių Amerikos So-Įbics organizacijos, kurioms va- 
cialistų Partijos darbuotojų. ■ dovau j a žmonės neturintys jo- 
Dalyvaus taipgi atstovai darbi- j kių principų ir nežinantys kam 
ninku unijų. Kitaip sakant, da-1 jn darbas 
lyvaus žmonės, kurie yra tamp
riai surišti su šios šalies' orga
nizuotų darbininkų judėjimu.

O ir žmogus, kuriam priimti1 
rengiama šis bankietas — drg. j 
Clarence Senior — yra pasižy-! 
mojęs veikėjas Amerikos darbi-1 
ninku judėjime. Mokytojų un>! 
jos narys ir vienas aktyvių dar- mas žingsnis 
buotojų toj organizacijoj, vei-:ry§lus 
kėjas apšvietos f -- 
unijų priklausančių Amerikos
Darbo Federacijai, narys Lygos 
Industrinei Demokratijai, Cla
rence Senior priklauso tai ame
rikonų intelektualų grupei, kuri 
sudaro pažangiąją šios šalies vi-į 
suomenę, kuri yra kaip išmin-l 
tis ir sąžinė progresyvių šios 
šalies gyventojų.

Chicagos lietuviai socialistai! 
turėtų dalyvauti rengiamam , 
bankiete. Mums, lietuviams so-i 
cialistams, reikėtų geriau susi-! 
pažinti su draugais amerikonais'. 
Išgirsti, kokie yra jų planai 
darbuotei. Pasidalinti nuomo
nėmis su jais.

Mes Įdomaujame žiniomis iš 
Lietuvos. Gerai. Bet nepriva
lome užmiršti, kad gyvename 
Amerikoje ir kad dauguma iš 
musų pasiliksime čia. O gyven-

Reikia pagelbėti

Jonas Kasparas — senas Lietu
ves Socialdemokratų Partijos 
darbuotojas 
Dabar d eiti 
jimo neturi 
ir vargsta 
dveji metai

Tegul ne kiekvienas iš musų 
pajėgia pasiųsti keletą dolerių. 
Tegul atsiras ir tokių, kurie 
nepajėgia pasiųsti net vieną 
dolerį. Bet juk yra tokių, kurie 
gali pagelbsti draugui.

Taigi šiuos amerikiečius lie
tuvius norėčiau paraginti atei
ti su pgiaelba drg. Kasparui. 
Draugai, pasiųskite kas kiek 
pajėgiate paramos drg. Kaspa
rui!

„Jo adresas yra: John Kas- 
per, Hintertragheim 10 IV, bei 
Pettkus, Koenigsberg, Pr., Ger
many. —V. P.

tu ir du burdingieriai.
Prieš porą savaičių ji nusi

tarusi ištekėti už Prūsaičio, 
liepusi Poškui ir burdingie- 
riams išsikraustyti.

Vakar policija ieškojo Pes- 
ko ir jo dviejų draugų tikslu 
klausinėti, ar jie žino ką nors 
apie t Prūsaičio pavogimą.

Klaidos Pataisymas

Straipsnyj “Joniškiečiams”, 
kuris tilpo šeštadienio “Nau- 
ji>enose”š rugp. 24 d., yra pa
sakyta: “Joniškiečiai gali di
džiuotis turėdami valdyboj to
kius veiklius ir pilnus energi-

Pavogė lietuvi

jos žmones, kaip 
ir tt.”

p. Budginas,

p. Budginas, 
kuris užima 
Jam ir sky

lą savo rašinėlį, norėda- 
pagarbti jo tikrai gražų

ale p. Butautis, 
pirmininko vielą, 
riau 
ma pagerbti jo 
organizatyvj darbą.

Draugiškai
E. Drižaitė.

Dabar Chicagos Lietuviai
• Perka Sau

Gengė iš keturių vyrų, apsi
mauk avus! tamsiais akiniais 
i,r ginkluota šautuvais, isibrio- 
vė i namus, kuriuose gyveno 
Petras Prūsaitis, 27 metų, ad
resu 33(11 S. Wąllace St. Gink
luoti vyrai prikėlė Prūsaitį, 
išvedė jį gatvėn ir įstūmė au
tomobiliu, pastatytan prie na
mų. Ginkluoti vyrai nuvažiavo. 
Tai atsitiko ketvirtadienio nak
tį.

Duota žinia policijai apie 
Prūsaičio pavogimą. Policija 
tuojau įspėjo visus miesto pa
trobius, bet šie nepagavo tokio

Lietuvos automobilio, kokis buvo pažy-

'i
5

The Peoples Furniture Co
o

Roseland
los

Garsinkitės Naujienose

Rytoj Golden stariečiai 
besbolą su Oakdale jauktu

ir knygnešys, 
fašistų persekio- 
Lietuvoje vietos 
emigracijoj jau

Ii

' J

iim.
ii

s 
r 
1.
.1
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WEST SIDE SANKROVA 
4606-08 W. 22nd St. 

Phones Lawndale 2454 Cicero 130

■<

4

Aplankykit musų puikius šioruimius.

Kartą

Sol Ellis & Sons,
NORTH SIDE SANKROVA 

3945-47 Lincoln Avė.
Netoli Irving Pk. Blvd. Lakeview 8200

x Atdara utarn., ketv., sub. iki 9 v. v.

Kostumieris Visuomet Kostumieris.
4177'83 ARCHER AVĖ.co*.RICHMONO ST. 2536-4O.,W. 63 ST. A MAPLEVVOOO AVĖ.

2536-40 W. 63rd St.

reikalingas, — tai 
galime ir privalome dirbti mes, 
kaip socialistai. Musų progra- 

: mas aiškus, musų siekiai kilti, 
! musų draugai kitose šalyse daug 
ką atsiekė, o ir mes patys tu
rime desėtkus metų patyrimo 
visuomenės darbui.

Reikia mums sukrusti. Ir pil
tai artimesnius 

i užmegsti su draugais 
srityje tarpe į amerikiečiais.

Taigi, draugai, susitarkime ir 
buriu atsilankykime i kalbamą j 
vakarienę Douglas Park Labor 
Lyceume, prie Ogden ir Kedzie 

Pradžia 6 vai. vakare, 
toliau— stokime darban.

—V. Poška.

Lošimo vieta—89 th S t., vie
nas blokas East nuo Vincennes 
Avė. Pradžia 3 v. po pietų.

Oakdal jauktas nori atsily
ginti Golden stariečiams. Mat, 
stariečiai šią vasarą Oakdale 
jauktą nugalėjo, duodami jam 
0.—N. '

Jo padėtis Vokietijoj ištikrų
jų yra sunki, Taigi šiuo norė
čiau atkreipti draugų Rėmėsi 
j drg. Kasparo likimą ir para
ginti lietuvius socialistus Ame
rikoje ir visus, kurie Įvertina 
darbą kovotojų už 
laisvę, paremti musų draugą 
emigracijoj.

Yra juk Amerikoj lietuvių, 
kurie užgiria Lietuvos social
demokratų kovą už laisvę. Yra 
juk Amerikoj lietuvių, kurie 
buvo paitys socialistai ir šian
dien dar neišsižadėjo tų siekių, 
dėl kurių socialistai . kovoja. 
Yra juk ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narių.

Jei kiekvienas musų pasiųs
tų vargstančiam emigracijoj 
draugui nors po keletą dolerių, 
nors po dolerį, tai susidarytų 
suma, kurios pagelba jisai ga
lėtų prisitaikyti svetimos šalies 
gyvenimo sąlygoms, kol vėl 
bus galima grįžti i gimtąją ša
lį ir dirbti kiltą ir brangų Lie
tuvos liaudžiai darbą.

metas.
Manyta dar, kad, rasi, Prū

saitį išsivežę prohibicijos agen
tai- Bet prohibicijos departa
mente pareikšta, jogei jie ne
turį jokių rekordų prieš Pru-

Policfija klausinėjo, ryšyje 
su Prūsaičio pavogimu,, jo žmo
ną, kurią jisai vedė antradienį. 
Moteris pereiške, kad ji nepa
žinusi nė vieno iš’ gengės, ku
rie išvežė jos vyrą.

Prusaitienė pirmiau buvo iš
tekėjusi už Petro Peskas. Per: 
eitą gruodžio mėnesį ji gavo 
divorsą. Po perskirų tečiaus 
Peskas gyveno jos name, o kar-

rrisirengkite prie žiemos
Neleiskite, kad ir kita žiema užkluptų jus be moderniško, patogaus apšildymo plento. Jū
sų privalumu savo šeiminai ir sau yra pasinaudoti gerumais ir komfortu, kuriuos teikia 
moderniškos garo ar karšto vandens apšildymo sistemos. Neparankumas nešioti anglis į 
namus jau yra atgyvenęs istorijos dalykas. Gerai sūplenuotą apšildymo sistemą galima nu
pirkti už labai žemą kainą ir galima gauti už

Mažą įmokėįimą ir lengvins 
mėnesinius išmokėjimus

Neatidėliokit nė vienai minutei! Pašaukite mus ir vienas musų inžinie
rių apsilankys pas jus be jokios pareigos iš jūsų pusės. Atsiminkite, kad 
jus turite dvidešimt keturius mėnesius išsimokėjimui. Neužmirškite, kad 
musų apšildymo sistemos yra specialiai pritaikintos minkštiems anglims, 
kuriuos galima pirkti už žemiausią kainą.
Parcelianu enameliuota maudinė, blizgantis china klozeto autfitas su ąžuo
lo ar beržo mahagony sėdyne, ir geležinis enameliuotas nulenktais galais 
praustuvas. Pilnai su visais nikeliu pleituotais trimingais

Už labai žemą kainą
Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo medžiagų, kurias gali
ma gauti už nepaprastai žemas Rainas. Jūsų reikalavimai plum
bingo ir apšildymo dalykuose gali būti aprūpinti tuojaus. Mes vi
suomet prisilaikome savo obalsio: “KAINA, KIEKYBĖ ir PA
TARNAVIMAS”.

Duokite mums progą tai įrodyti
Mes suvedėm apšildymo plentus tūkstančiams kostumierių kiekvienoje miesto dalyje. Kiek
viename atsitikime mes davėm pilniausi patenkinimą. Leiskite mums suteikti jums ap
skaičiavimą ir sutaupinti jums pinigus ant apšildymo plento ir visų plumbingo ir apšildy
mo reikmenų.

3 Didelės Sankrovos 
VYRIAUSIOJI KRAUTUVE 

2118-20-22-30-32 State St.
Telephone Victory 2454-55-56

RADIOS
Iš Didžiausių ir Atsakančiausių Lietuvių 

Krautuvių Chicagoje

Nes jie žino ir, pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietuvių 
pirklybine įstaiga Amerikoje visuomet gali, ištikrųjų 
gali teikti visiems savo rėmėjams vien tik pilnai atsa
kančias prekias už vieną ir teisingą kainą su mandagiu 
ir veikliu patarnavimu per patirusius žmones šiame 
užsiėmime. Todėl kiekvienas Lietuvis kuris TIK ŽINO 
šias krautuves perka sau radios ir kitokius Namam 
Reikmenis Peoples Krautuvėse.

Peoples Furniture Company Krautuvės, būdamos pilnai autorizuotos par
davinėti MAJESTIC Radios, visuomet užlaiko didį skaičių šių radio dėl 
greito pristatymo į jūsų namus. Musų kaina ant MAJESTIC Radio yra 
labai žema ir prieinama visiems', kuriuos galite pirkti be tubes už sekan
čią kainą:

MAJESTIC Radio 1930 metų, mados No. 91

$137.50
MAJESTIC Didžiulis Radio, 1930 metų mados $167.50 

ir puikiausia MAJESTIC kombinacijos gramafonas ir radio ateinančių 
metų madis, tik $265.00

$5.00 tik reikia įmokėti, o sekančius pinigus galite išmokėti į vienus iki 
dviejų metų laiko, be palukų/ir “carrying charge”. Veltui įrengimas jūsų 

namuose. Ilga garantacija.
Ateikite šiandieną į PEOPLES KRAUTUVES. Pamatykite, išgirskite, 

ir su.pilnu pasitikėjimu užsisakykite sau MAJESTIC RADIO.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

--__ _ _

Iš Lietuvių Džianito- 
rių Kliubo darbuotės

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Džianitorių Kliubas visuomet 
laikydavo susirinkimus kiekvie
no mėnesio pirmų panedėlį, va
kare. Kadangi rugsėjo mėnesi 
tų dienų buvo darbo šventė, tai 
kliubas nukėlė savo susirinki
mų iki rugsėjo 9 dienos. Susi
rinkimas prasidės 8 valandų 
vakaro. Susirinkimo vieta — 
6201 So. Kimbark Avė., koope
racijos name. Visi kliubo na
riai ir tie, kurie dar nepriklau
sote, esate' kviečiami atsilanky
ti į susirinkimų.

—Kviečia Kliubas.

Iš Southsidės Lietu
vių Džianitorių 
Kliubo veikimo

Jau buvo minėta “Naujieno
se”, kad Kliubas nutarė atlan
kyti Oak Forest prieglaudų. 
Komitetas atlankė ir paskyrė, 
kartu su užveizda, laikų lietu
vius įnamius atlankyti.

lai bus sekmadienį, rugsė
jo 22-ra, 1-mų valanda po pie
tų.

Užveizda prižadėjo visus lie
tuvius sukviesti į didžiulį kam
barį, kur valgyli duodama įna
miams, kad galėtumėm visus 
pavalgydinti ir •'su visais pasi
kalbėti.

Man rodosi, kad nei vienas 
jų nesitiki eiti į dirbtuvę dar
bo ieškoti. Yra daug tokių, ku
rie nebegali nė iš lovos pakil
ti. Tuos galėsime taipjau atr 
lankyti. Prieglaudos užveizda 
žadėjo parodyti kur tokie lie
tuviai guli.

Lietuvių Džianitorių i Kliu
bas yra nutaręs paaukauti ke
letu dolerių, kad palinksminti 
juos. Be to, įnamiams bus įteik
ta po keletą centų. O žinoma, 
kada žmogus serga ir dar ne
turi nė cento, tai liūdnas jo gy
venimas, nors saulė visiems 
vienodai šviečia. •

Taigi, draugai ir draugės, 
visi pašveskil minėta selmadie-

IŠMOKĖTI pinigai
x Per

Naujienas
Pinigus gavo:

15465—B. Duotienei 
25057—M. Urlinui 
25098 I. Gegužinckienei 
25133 —M. Kiršienei 
25136—V. Stučinskui 
25145 K. Juškevičienei 
56635—U. Čepienei 
15623—Z. Baltrušaitytei 
25149—O. Vaitekunienei 
25152 —A. Povilaičiui 
25153—S. Povilaičiui 
25154—VI. Višniauskui 
25155—Ig. Venckui 
25156—Ur. žemgutienei 
25157—M. Šiauliai 
25158—A. Daniunienei 
25160—0. Endziulaitytei 
25161—J. Barkauskui 
25163 J. Bukini 
25164—J. Dauderiui 
36639 J. Gelažiui 
36641 L. Bardauskienei 
56642—U. Žukauskienei 
56643—Al. Gaideliui 
56644—Ag. Petrilienei 
56645—B. Rainienei 

147 -A. Mikšienei 
148—J. Valioniui 

25166—K. Šlepečiui 
25168 —U. Mikšienei 
25169—K. Jurgelienei 
25170—J. Dūdai 
25171—J. Stakuliui 
25172—M. Čapienei 
25174—M. Dobinskienei

25176 K. Adomienei 
25177—P. Paulauskui
56647 M. Plisienei
56648 K. Rimkevičiui 

149—J. Venckui
15650—V. Paukštienei 
15658—E. Kazakevičienei

■ 15675—M. Bulkauskaitei 
15662,-0. Bobinaitei 
15668—P. žiukui 
23663—J. Paulikoniui 
15672 A. Sinkevičienei 
15674—M. Sutkaitienei 
15667—E. Akelaitienei 
15664—P. Meilui
15670—M. Slaboševičienei 
25202—A. Stulpinienei 
15698- A. Četvergui 
15691- F. Bartikaičiui 
15696—P. Tarvidavičiui

Dr. Henry, dentistas
Danties i 4
Ištraukimas * I
BE SKAUSMO I 
6319 So. Halsted Št

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

Universal Restaurant
Musų virti e n i a i, & 
dešros ir kopūstai!^ 
primena mamytės! 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 West E

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

BRONISfi VITKUS
Persiskvrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 5 diena, 4 valanda po 
pietų, 1929 m., sulaukusi 13 
metu amžiaus, gimusi Rock- 
dale, III., ant Davis Avė., Kovo 
15 d., 1916. Paliko dideliame 
nubudime tėvą, motina, broli 
ir seserį.

Kūnas pašarvotas, ■ randasi 
namuose ant Davis Avė., Rock- 
dale, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo !)ta diena, 9 vai. ryte, 
iš namu į St. Patricks kapi
nes.

Visi A. A. Bronisės Vitkus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnhvima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Motina, Brolis ir Sesuo.

BARBORA PETRUKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 6 diena, 2-ra valanda 
po pietų, 1929 m., sulaukusi 
43 metu amžiaus, gimusi Gar
gždu miestelyje, Kretingos ap
skričio. Amerikoje išgyveno 26 
metus. Paliko dideliame nubu
dime vyra Juozapa, dukterį 
Stanislava, 4 sūnūs: Aleksa, 
Frana. Juozapa ir Stanislova, 
broli Stasį Banklj ir žentą Vik
torą Lekavičių. Kūnas pašar
votas, randasi 2522 W. 45th 
Street. . z

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 9 
diena, 10 vai. iš ryto iš namų 
bus nulydėta i Tautiškai ka- 
"'ines.

Visi A. A. Barboros Pet- 
Tukldnėš gimines, draugai' ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnus, 
Brolis ir Žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515-16.

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161
------ ,Q_-----

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzai^yptojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

' IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRĖNZA
Ofiso valandos:

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avc.
Phone Boulevard 7589 

-------0-------
1 !

Tel. Victory C279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ......... *
4619 S, Ašhltfnd Avė. ir 805 E. 47 St.

Pilono Kenwood 1752
---------------O---------------

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme ūkinių dėl visoJcių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
----_0------

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 1464
— - 4   ■ ■   1 — 111 1 ■  ......... . ——

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 6853

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytu.

T L oLis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

nį ir kartu su Lietuvių Džiani
torių K ii ubu atlankikit tuos 
vargšus, kurie laukia atlanky- 
mo labiau, ųei kas kitas.

Žodis į džianitorius: Kurie 
džianitoriai (įar nepriklausote 
šiam kliuL-ui, lai esate kviečia
mi atsilankyti ir prisirašyti. 
Galėsime veikti naudinga dar
bų. Kliubas laikys susirinkimų 
pirmadienį, rugsėjo 9 dienų, 
adresu 1)201 Kimbark avė., koo
peracijos name.

Atlankyiro komitetas

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystes socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti virŽmi- 
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, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Juozapas Dabrovolskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 5 dieną, 6:30 va

landą vakare, 1929 m., sulaukęs 63 metų amžiaus, gimęs 
žvirblių kaime, Pandėlio parapijoj, Rokiškio'apskričio. Iš
gyveno Amerikoje 22 metus. Paliko dideliame nubudime 
trys dukterys Amerikoj, vienas sūnūs Kanadoj ir vienas 
brolis Amerikoj. Lietuvoj moterį, sūnų ir dukterį, brolį ir 
seserį, taipgi gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 731 W. 
18th St., 3-čios lubos iš užpakalio.

Laido t u vėsi'įvyks Rugsėjo 9tų dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Dabrovolskio giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų. 

Nubudę liekame, DUKTERYS, SŪNUS ir BROLIS.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius. Tele

fonas Canhl 6174.

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergo 
,4, ir Subatos vakarais.

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

Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų 

valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St. /
Virginia 1290

Lietuviai. Gydytojai

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.
•------------------- 1------------------------------------ ---------------•

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIU 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.
A rti Leavitt St.

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

7 A. A SLAKIS
ADVOKATAS

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dienų ir 
n a k! t j visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagal
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Mdrose 

Park 797 1

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North A ve. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Biunswick 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 6610 S. Maplowood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 8483
DR. MARGĘRIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki S vakarę , 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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 2288 ar Randulpti 6800 
--------- 1------------------------- ............................ .

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAIIN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

' Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street

Cor. VVashington and Clark Sti.^ 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St?, Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL

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

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo G iki 9 vai. vak.
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PRANEŠIMAI
Mišrus choras rengia iš- 
su dovanomis, nedėlioj, 

d. j Jefferson girias. “Tad- 
kurie norite laimėti gerų 

atsi-

Pirmyn 
važiavimą 
rugsėjo 8 
gi visus, 
daiktų meldžiame nepamiršti
lankyti i šį choro išvažiavimą.

— Komitetas.

18-tos Apielinkės SLA. 129 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 8 diena rugsėjo, Chernau- 
sko svet., 1900 So. Union Avė. Pra
džia 1:30 po pietų. Visi nariai daly
vaukite susirinkime ir užsimokėkite 
duokles i Susivienjimą.

Kviečia Valdyba.

Dr-stės šv. Kazimiero Karalaičio 
išvažiavimas įvyks rugsėjo 8 diena, 
nedėlioj, 1929, Basket Piknikas, Sve- 
lainio sode, priešais Tautišku Kapi
niu. Kviečiame skaitlingai svečiu su
sirinkti. — Narys.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mė 
nesinis susirinkimas 
8 d. rugsėjo, 1-mą 
Mark White Sųuare svetainėje, prie 
29-tos ir Halsted gatvių. Visi nariai 
ir narės esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes yra labai daug svar
bių dalyki! aptarti. Taipgi atsives
kite naujų narių. Kurie esate užsi
likę su mokestimis ir tie, kurie ne
esate pridavę naujų antrašų neat
būtinai atsilankykite.

— St. Narkis, Rast.

ivyks nedėlioj, 
vai. po pietų,

l)r-stė Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyru laikvs susirinkimą 
8 dieną rugsėjo, 1929 m.. Vilnies 
svetainėje, 311m So. Halsted St., 1 
vai. po pietų. Drau ai, esate kvie
čiami atsilankyti.

— B. Duhinskienė.

Chicagos Lietuviu Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
jvyks pirmadieni, 9 dieną rugsėjo, 
8 valanda vakare. Savo svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Gerbiamieji 
Direktoriai ir Draugystės atstovai, 
visi pribukite laku.

— Nutarimų Rast.

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

—IMI n ■■■■!! » n»7-r.. T no.

[ciflSSIFIEŪ APS
Educational 

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip ii 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalauki* 
aplikacijos.
FEDE’RAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti ahelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

ir

Business Service
Biznio Patarnavimas ‘

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & DacoratorS'

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Zelvis Building Co 
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, porČius, 

m a kaina.

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas. 

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

GENERALINIS 
K0NTRAKT0RIU9 

Statau namui mažus Ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saulės seklyčios. — Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavinias dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

ar

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohavvk 1327

Business Service
Biznio Patarnavimas

Miscellaneous for Sale
(vairas Pardavimai

For Rent

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 8463.

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

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

Financial
Fi nansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENt 
CORPORATION 

Kapitalas $500,00(X00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

ME9 DAROME 1. 2 ir 3 morgi 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

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

Co.

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

Muši] 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

PASIRENDUOJA geriausioj vieto.] 
Waukegano širdy, lietuvių kolonijoj, 
nauji kambariai tinkantys daktarui 
ar dentistui. Gera vieta čia butų 
abiems. L. J. Yager, Waukegan, III.—O-----

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Salė
Namai-žemė Pardavimui

Reikia
Nėra

NEPASIVĖLUOKITE. — 
kriaučiaus ar barzdaskučio, 
kriaučiaus ar barbernės šioj vieto. 
—19th St. ir 52nd Avė. Tik 
Storas palikęs, todėl nepasivėluokite. 

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

vienas

RENDAI 4 kambarių flatas, for- 
nasu apšildomas, ant 1 augšto, o 
ant 3 aukščio 2 kambariai.

3052 W. 54th Street
--------------O--------------

REIKALINGA rendai cottage ar
ba bungalow, kad butų moderniška, 
šeimyna maža, Brid«eporte. Knygy
nas “Lietuva”, Box 40, 3210 So. 
Halsted St.

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
. La- 

nut
run $6.50 už toną, pnstatom. 
bai mažai dulkių. Lump, egg.
$7.50, pristatom.

GOVAL1S, Canal 2311

PARSIDUODA lentos; ąžuolinių 
ir pušinių. Galite išsiskirt du veži
mu. Parsiduoda vargonai. J. Klima- 
vič, 1921 Canalport Avė., Ist fl.

PARDUODU puikų šunį Policc 
Dog, metų ir keturių mėnesių se
numo. Parduosiu už pigią kainą.

6234 So. McVicker Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia .

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 

' nepaprastus 
i Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir

i \Vabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
. D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Ąve. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

būdų juos parda-

diena nuo 
pietų*

10 iš

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tessen, aiskrymo ir cigarų krautu
vė. Sėkmingas biznis. Priežastis nuo
vargis. 3349 So. Wallace St.------- o—-—

PARSIDUODA labai pigiai lietu
viškas hotelis, restaurantas ir sal
dainių krautuvė, 54 kambariai, visi 
furnišiuoti, biznis yra išdirbtas per 
daug metu, lietuvių kolonijoj. Savi
ninkas važiuoja' Lietuvon. Peter Ga- 
deiko, 1606 Šo.«Halsted St.

SALDA1NIŲ, cigarų, mokyklos 
reikmenų, žurnalų, laikraščių, soda 
fountain ir t.t. Geriausias kampas 
prie gyvos biznio gatvės, priešais 
mokyklos žaismaviete. North West 
sidėj. Senai įsteigtas ir pelningas 
biznis. Gyvenami kambariai. Turiu 
parduoti, kad sutvarkyti šeimininius 
reikalus. Didelis bargenas greitam 
pirkėjui. Dalis išmokėjimais, jei no
rima.

4501 N. Western Avenue

RENDON 5 kambariai, steam heat, 
Marųuette Parke, garadžius. Tik rei
kia dienos laike pečių prižiūrėti. 
Renda $60. Šaukite vakarais.

Hemlock 8937

RENDON 4 dideli ir švarus kam
bariai. Renda $20. 2050 W. 21st St., 
1-mos lubos užpakaly.

PARDAVIMUI arba mainymui 
restauracija su 9 išfornišuotais rui
mais. Parduosiu vieną biznį arba su 
namu. Mainysiu ant farmos. Per
kant su bizniu reikia įmokėti 
o kitus kaip rendą.

Atsišaukite pas savininką.
501 W. 32nd Street

$1000,

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai 

kinų, merginos, ar ženotai porai, 
su visais parankumais. Su valgiu ar 
be valgio. Hemlock 0391.

PARDAVIMUI 16 kambarių rui- 
ming house ir restauranas. Vieta 
išdirbta per daug metų. Parsiduoda 
labai pigiai. Nesurokavimas dviejų 
partnerių. Galima pirkti pusę arba 
visą. 1616 So. Halsted St.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, su valgiu ar be valgio. Kam
barys su visais patogumais. Karštu 
vandeniu šildomas. 1-mos lubos, 6752 
So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernės visi 
kandai labai pigiai, nes einam i 
ta bizni. 2050 W. 21st St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ra- 
ki-

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, su valgiu arba be 
valgio. 827 W. 33rd PI., užpakalinis 
namas 2-ros lubos.

RENDON kambarys vaikinui ar
ba merginai prie mažos šeimynos. 
3138 So. Auburn Avė., 2-ros lubos.

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi 
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

iš-

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, ant 2-rų lubų.

6830 So. Rockwell St.

RENDON kambarys vaikinui, švie
sus, švarus. Galima vartoti virtuvę, 
yra maudynė. 827 W. 34th Place. 
1-mos lubos užpakalyj.

20 AKRŲ, nauja 5 kambarių cot
tage, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 5 akrai, 3 
kamb. namas $550; išmok. Daenzer. 
2353 W. Van Buren St., West 6161.

PARSIDUODA ar išsimaino vie
no aukšto — Storas^, ice cream, — 
kendžių, cigarų ir visokių smulkme
nų; 4 ruimai prie biznio, skiepas, 
2 karų garadžius. I>abai gražioj vie
toj, Brighton Parke. Savininkas 4442 
So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 
5146. '

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Republic 9236.

MEDINIS 5 kamb. namelis 24x52 
didumo, didelis bargenas, už pini- 

Galtmu matyti tik nedėlioj. 
11102 So. Spaulding Avė. 

- -------0-------
KUS.

SOUTH SIDĖS BARGENAI
6 FLATŲ mūrinis ir medinis, su

sidedantis iš 4 kambarių flatų. Ge
rame stovyje.

6 KAMBARIŲ medinė cottage 
Brighton Parke su extra lotu. Ap
šildoma. Elė ištaisyta. Mažas įmo- 
kėjimas, likusius kaip renda.

5 KAMBARIŲ medinė bungalovv 
arti 105 gatvės su 8 extra lotais. 
2 karų garažas, taipgi vištininkas. 
Priimsiu mainus.

4 FLATŲ mūrinis, susidedantis iš 
keturių kambarių flatų. 6 flatų mū
rinis, susidedantis iš 3 po 4 ir 3 po 
5 kambarius, garu šildomas. VISAS 
IŠRENDUOTAS. Gera transportaci- 
ja. Priimsiu mainus, arba priimsiu 
jūsų lotą kaipo pirmą įmokėjimą.

Jeigu domitės Real Estate, pasi- 
tarkit su manim. DABAR yra lai
kas pirkti ir aš galiu jums sutau- 
pinti taip LAIKĄ, taip ir PINIGUS. 
Išduosiu pirmus ir antrus morgičius 
be extra kaštų.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305-- ,------------ -—
2—8 FLATŲ NAMAI

8 flatai randasi prie 71 ir Paulina 
., N. E. kampas. 4 ir 5 kamba-gt .

rių, garu šildomas. Rendos apie $400 
į mėnesi.

—kitas—
8 flatų randasi prie 3350 N. Cen

tral Park Avė. Pečiais šildomas. 
Rendos beveik $400 į mėnesį, 
nysiu bile vieną šių namų, 
tik jums patiks, ant farmos.
S. Paulina St., 2 floor.

Tel. Lafayette 7193

Mal
ku ris 
3730

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskolinamo jume $100, $200 

arba $300, imame Ugalį nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kam;ia» Hermi tage Avė

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se-/ 
tai $10, gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai. Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5, vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 S t., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

PARDAVIMUI keturiu kambarių 
forničiai. Francis Begenski, 3301 So. 
Halsted St., 3-čios lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai pigiai, nes išvažiuoju i Lietu
va. Jeigu kam reikalingi ir kamba
rius gali., rendavuoti.

717 W. 21st Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
lį už $105 cash ar išmokėjimais. 
Suolelis ir rolės. Mr. Szwada, 6136 
So. Halsted St.

GROJIKUS pianas pardavimui 
$50.00. šaukite Triangle 10101. 8130 
So. Harvard Avė.

Automobiles

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossarcl Building 
Room 301 

Rusli and Ohio Sts.
KURIE dabar .dirba kaipo 
laiko darbininkai kaipo 

vietą kreipdamies 
ir

TIE 
dalies 
labai pelninga 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 
vakarais nuo 6:30 iki 8:30 vai.

M R. STENCEŲ 
A. G. BRIGGS <S? CO.

1203 W. 79 St.

AEROPLANŲ DARBAS
Reikia jaunų vyrų, kurie yra su- 

siinteresavę aeroplanų ir motorų 
konstrukcijos darbu. Išmokite mu
sų didelėse dirbtuvėse. Keli mėne
siai patyrimo prirengs jus gerai ap
mokamam darbui. Jei dirbate, ar 
nedirbate kreipkitės

2137 South Cicero Avė.,
Room 3,

10 v. ryto ir 9 vak. Nedėlioniis
11 iki 2 po piet.

Mr. MARKŪNAS, Supt.

Tarp

REIKALINGAS patyręs farmii 
darbą darbininkas, darbas nuolati
nis. 3500 So. Union Avė., Telefonas 
Boulevard 3787.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, unijietas. Nevedęs. 3523 
W. 13th PI., Rockwell 4404.

REIKALINGI siuvėjai, prie siuvi
mo moterišku drapanų, darbas il
gam sezonui. Atsišaukit J. A. Svilow. 
3351 Irving Park Blvd.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

namų
Pri- 
Ge- 

; St..

REIKALINGA mergaitė : 
darbui, privatiškoj rezidencijoj, 
vatiškas kambarys ir maudynė, 
ras namas. 10300 S. Leavitt 
tel. Cedarcrest 0397.

OPERATORKŲ patyrusių prie mo
terų dresių. Kreipkitės Lipson Bros., 
325 W. Adams St.

RENDON kambarys frontinis, prie 
mažos šeimynos ant 2-rų lubu, vy
rui. 740 W. 31sti St.i'

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

’28
*28
’29

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sedan .... 

Ford coupe ..........................
Ford Tudor ...........................

Auburn roadster ...............

’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

REIKALINGA vedusi pora, arba 
moteris prižiūrėti namus. Kambarys 
dykai. Republic 6444.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PASIRENDUOJA didelis ir švie
sus kambarys dėt vaikino ar mer
ginos be valgio.. 3362 So. Auburn 
Avė., 2-ros lubos.

197 AKRAL;.,1(57 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių 
du 300 pėdų

namas,.. didelės barnės, 
šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.
PASIRENDUOJA kambarys, švie

sus, apšildomas, be valgio. 6955 So. 
Rockvvell St. Hefhlook 9499.

FRONTINIS kambarys, gerai iš
taisytas, su visais patogumais, dėl 
vieno ar dvieju vaikinu, ar vyro su 
vaiku—aš apsiimsiu pridaboti, su val
giu ar be valgio. Mrs. Miller, 2716 
Potomac Avė., arti Humboldt parko.

IŠSIRENDUO.TA švarus kambarys, 
garu apšildomas. Gali būt 2 vyru 
be valgio. 2154 W. 23rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i mėnesi. 7800 Ąrcher Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

PAAUKOSIU modernini restora
ną, refrigeratorių. Pastebėtina pro
ga tinkamam žmogui. Storas 6249 S. 
Ashland Avė. Del žinios šaukite 
nuo 9 ryto iki 2 po piet Normai 2267

VALYMO ir dažymo Storas par
davimui, įgyventa vieta, štoras 
lūs su pagyvenimo ruimais, 
renda ir leasas, 3437 Wallace 
Chicago, III.

dai
niai 
St.,

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
visais įrengimais — biznis išdirbtas 
per 20 metų — prieŽasti pardavimo 
patirsite vietoje. Telefonuokit Virgi- 
nia 1758.

PARSIDUODA ar išsimaino gaso- 
lino stotis labai geroj ir pelningoj 
vietoj North Side, ant Grand ir Kil- 
dare gt. Gera vieta dėl biznio, kas 
nori pinigu padaryti. Savininkas 4442 
S. Fairfield Avė., tel. Lafayette 5146

PARDAVIMUI grosernė ir moky
klų reikmenų sankrova — randasi 
tarp dviejų mokyklų. Priežastis 
pardavimo patirsite vietoje, 919 W. 
33rd St.

už mažesnes kainas.Dauk kitų
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

PARDUOSIU arba mainysiu 350 
akerių farma ant Chicagos proper- 
tės arba ant gerų lotų. Atsišaukite 
pas savininką. J. PILKIS, 700 So. 
Tripp Avė. po 6 vakare.

IŠMAINYSIU arba parduosiu far- 
mą, 80 akerių, netoli Benton Har- 
bor, Mich. Gera žemė, 8 ruimų na
mas, nauja barnė ir visos mašinos; 
upelis per farmą, netoli mokyklos.

M. ABRAMAVIČ 
2141 W. 22nd Place 

Chicago, III.

VYNUOGIŲ FARMA
40 akrų arti#Paw Paw, Michi- 

gan. 2 namai 9 ir 5 kambarių 
kiekvienas; pakavimo namas,— 
kornų aruodas, didelė daržinė, 
kitos triobos; arklys, auto tro- 
kas ir kitas įrengimas. Kaina 
$15,000. Nėra morgičių. Mainy
tų ant Chicagos namo su vienu 
morgičių ar išmokėtų lotų. Pir
kėjas gaus šių metų vynuogių 
■derlių, geras pelnas. Atsišauki
te ar rašykite
PAUL A. HAZARD and CO. 

5324 Lake Park Avė.
Tel. Dorchester 7800

Exchange—Mainai

STUDEBAKER. Turiu paaukoti 
savo vėliausio modelio sedaną, kuri 
vartojau visai mažai ir yra prak
tiškai naujas. Motoras, užbaigimas, 
balloon tairai ir išmušimas yra kaip 
dieną išėję iš dirbtuvės. Karą rei
kia pamatyti, kad ji įvertinti. Pir
mas $300 paims ji. Atsišaukite ne
dėlioj. 3349 W. Division St., 2 flatas.

REIKALINGAS partneris į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kantį išmokysiu. Kreipkitės į Nau
jienas.

Box 1122, 
1739 So. Halsted St.

kendžių, aickrimo 
biznis — renda 

Prie- 
patirsite vietoje.

PARDAVIMUI 
ir school supplies 
pigi — 4 ruimai gyvenimui, 
žastį pardavimo 
3537 So. Wallace St. Tel. Boulevard 
0222.

MAINYSIU savo biznį-cot- 
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

AR JUS turite išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo 6cl- 
minai, mea pabudavoaime juma be jokio 
jmokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio atiliaua ir rušiea. Jeigu jua neturite 
loto, mea pagelbeaime juma JI jaigyti. Pa- 
aimatykit tu mumia tuojaua.

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm modemiškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

PARSIDUODA lotas ant biznio 
gatvės greitai augančioj kolionijoj. 
Parduosiu už teisinga pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avė. Chas. 
Washgauskis.

PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 
gali būti vartojamas kaip 2 flatai. 
Gatvės ir elės ištaisytos ir užmokė
tos. Arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų. Šis namas yra gerame stovyje 
ir parsiduos pigiai, jei pirksite tuo
jaus.

4219 S. Fairfield Avė.

ANT PARDAVIMO 2 muro namai 
8 pagyvenimų, 4 po 4 kambarius ir 
4 po 3 kambarius ir visi patogu
mai ir taip gerame stovy, kaip nau
ji ir dideli, pigiai, už pusę kainos, 
tik $9000. Savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Savininkas visuomet na
mie, užpakaliniame name ant 2-rų 
lubų. A. Jucius, 929 W. 33rd St.

BUICK Master Six vėliausio mo
delio sedanas. Iš priežasties ligos 
paaukosiu jį tik už $275. Kainavo 
man $1,750 tik trumpą laiką atgal. 
Karas yra absoliučiai kaip naujas, 
geri balloon tairai, 4 ratų brėkiai. 
Aš beveik nevartojau 
kitę bile laiku nedėlioj, ar panedėly 
po 6 v. v. 2231 North Kedzie Avė. 
Ist apt.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti vakarais, darbas nuolatinis, 
gera mokestis.

3457 So. Halsted Street

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
biznis, pigiai, randasi ruimai gyve
nimui. taipgi maudynės — “steam 
baths”. Knvgynas “Lietuva”, Box 41. 
3210 So. Halsted St.

BUNGALOW ir garažas. 2 blokai 
iki stoties, 60x220 lotas; vanduo, su
ros, gasas, elektra, $2,300, lengvi iš
mokėjimai. Fred Larmonth, R. No. 1, 
Dovvners Grove, III.

jo. Atsišau-

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU burdingieriaus, links-* 
maus budo, nejaunesnio 45 metų. 
Anna Sungaila, 3655 So. Halsted 
St., 2-ros lubos fronte^

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, biznis išdirbtas, lietuvių 
apgyvento! kolonijoj. 3423 So. Mor
gan St. Savininkas Kurpe: 4339 So. 
Hermitage Avė.

Oak Park Avė. biznio kampas 
35x125 netoli Archer pigiai, arba 
mainysiu i automobili. Savininkas 
2548 W. 45th St., 2-ros lubos.

EXTRA 
•Parsiduoda pigiai grosernė. Renda 
pigi ir 4 kambariai dėl pragyveni- 

. mot 6839 So* Loomis Sti

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas-—krautuvė ir 6 kamb. gyve
nimas. 5076 Archer Avė. Taipgi 
4075 Archer Avė. Kreipkitės prie sa
vininko 4075 Archer Avei

PARSIDUODA arba išsimaino biz
nio namas ant 71, netoli Western 
Avė., štoras ir ruimai užpakaly, 6 
kambariai ant viršaus, tailų mau
dyklės, viskas vėliausios mados įtai
syta, 2 karų garažąs.

10 flatų parsiduoda arba išsimaino.
2 flatai pardavimui arba mainy

mui.
Muro namas 5-5 kambarių, karš

tų vandenių šildomas, 2 karų mū
rinis garažas, kaina $9,500.

Taippat ir bųdavojų namus 
užsakymo. Kam kontraktorius 
kalingas, kreipkitės pas

JOHN GEORGE MEŽLAIŠKIS 
2453 West 71 st St. 

Republic 4537

LOTAS PARDAVIMUI, 58%xl25 
didumo, prie 69 ir Fairfield Avė. 
Parduosiu už tiek, kiek man kainavo. 
Frank Dub, 2728 S. Trumbul Avė. 
Rockwell 0717.

PARDAVIMUI bungalow, 6 kam- 
/barių. Garu šildoma. Priežastis 

pardavimo — du šeimynoje. Bar
genas,,. Nereikia agentų, 6928 So. 
Čampoell Avė.

ant 
rei-

PARDAVIMUI 
mas 6 apartmentų, visi 
rius. Rendos mėnesiui 
mas labai geroj vietoj, 
ter St. arti 79 St.

naujas muro na- 
po 5 kamha- 
500 dol. Na- 
prie Carpen-

labai pigiai,Sjavininkas parduos 
arba paims į mainus nedidelį namą 
-arba lota.

Spekuliantams Aukso 
Proga!

PARSIDUODA STEBĖTINA KAI
NA gerai atrodantis kampinis 3 

^ugštų muro namas su štoru ir 5 
pagyvenimais; randasi ant gyvos 
biznio gatvės; rendų $182.00 į mė
nesį. Savininkui yra reikalingi pi
nigai kitam tikslui, parduos už $16,- 
000, vertas $20,000. Reikia įmo- 
kėt $4,000, kitus lengvais išmokėji
mais.

BARGENO KAINA parsiduoda 
bizniavas lotas prie 2500 sėdynių te
atro. Gera vieta dėl “Hot Dog and 
Refreshment Stand” ar kitokio biz
nio. Kaina $4,000 su $2,000 įmo
kė ji mo.

PARSIDUODA su $1,000 įmokėji- 
mo nauja 5 kambarių muro bunga- 
low — gražioj Marųuette Parke 
vietoj; su karšto vandenio šildytu
vu; aržuolo trimas ir kiti vėliausios 
mados parankamai. Kaina $7,500, 
verta $9,000.

Kreipkitės dieną ar vakarais pas

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė.

Tai. Lafayette 4195

BARGENAS
sty- 

apie- 
tikra 
mano

Graži 7 kambarių Anglijos 
liaus rezidencija Beverly Hills 
linkėj gali būt nupirkta už 
bargeno kainą iš priežasties 
žmonos ligos. šis namas susideda
iš didelės seklyčios, su natūraiio 
akmens ugniaviete iki pat lubų, Ca- 
lifornia stucco sienos; didelis valgo
masis kambarys; virtuvė su tile sie
nomis; pusryčių kambarys; “recep- 
tion hall”.ir toiletas ant pirmo auk
što. Antas aukštas turi 3 didelius 
miegamuosius kambarius su' alkovė- 
mis kiekviename; 4 dideli klozetai; 
maudynės kambarys su atskira lie
taus maudyne, sienos orchid spalvos 
tile. Visas namas pilnai yra išklotas 
kaurais. Elektriška refrigeracija. 
Alejum apšildomas, automatinis kar
što vandens šildytojas. 1,500 galionų 
tanka pilna aliejaus. Visi langai yra 
franeuzų styliaus, su gražiais švinan 
įsodintais stiklais. Varinės weather- 
strips, variniai sieteliai. Langų aunin- 
p'ai, 2 karų mūrinis garažius su 7 pė
du vlškomis, karštu vandeniu apšil
domas, priekinis įvažiavimas. Gele
žies ir vielų tvora apie visą proper- 
tę. Viskas gražiai ištaisyta su 
gražiu “sunken” daržu ir žuvų prū
du užpakaliniame kieme. Aš parduo
siu šj namą su visu įrengimu ir ra
kandais, kurie yra praktiškai nauji 
ir vėliausios mados. Namas ir ra
kandai kainavo man $52,000 apie 
metai laiko atgal. Aš parduosiu 
viską už $35,000. Galima matyti pa
gal susitarimą. Šaukite Virginia 
1046 nuo 9 iki 4 v. p. p., ar Bever
ly 10168 po 6 vai. vak.

N. C. KRUKONIS

3251 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1233

PARDAVIMUI muro namas 3 me
tu senumo,’ 2 po 4 kambarius, pe
čium šildomas, beisementas aukštas 
ir cementuotas, 4117 S. Campbell A v.

NAUJA ANGLIŠKA BUNGALOW 
$1,000 CASH 

15834 Marshfięjd Blvd., Harvey. UI.
Degtu plytų konstrukcijos; 6 di

deli gražus kambariai; aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saulės se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. į vidurtniestį; I. C. R. 
R., fėras 13c. Šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite Išmokėjimai kaip ren
da. Tel. savininko Central 1520.

PARDAVIMUI — tikras bargenas 
— 2 flatų mūrinis namas 6-6 kam
barių; 1-mas flatas karštu vandeniu 
šildomas; garažas; ištaisyta ėlė. 
Savininkas 4404 South Wells St.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, dviejų metų senumo, di
delis medžiais apaugęs lotas, gasas, 
elektra, vanduo ir naujai suvestas 
plumbingas. Tikras bargenas, grei
tam pardavimui kaina $2,700.

4238 Oak Park Avė., 
Stickney, III.

arba pašaukite savininką telefonu 
Lawndale 5421

ČIA YRA BARGENAS
2 lotai, 2 štorai, 1 flat, aprube- 

žiuota apielinkė. Nėra kito biznio 
aplinkui per 5 blokus, turiu parduo
ti tik už $7000, arba už geriausi pa
siūlymą šią savaitę. Randasi 73 arti 
Ashland Avė.

Del platesnių informacijų 
Republic 7647

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

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų po 5 
kambarius medinis narnas. Elektri
ką. maudynės, naujai įrengta*, di
delis bargenas. laimėsite už $2,500, 
332 W. 58th St.

AUKSINĖ PROGA. 5 kambariu 
naujas mūrinis bungalow prie par 
ko ir mokyklų. Išsimaino ant bile 
kokio biznio arba lotų. Perkant rei
kia i mokėti $500.00.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
3352 So. Halsted Street 

TeL Yards 6751




