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Du Lietuvos Karo 
Aviatoriai Žuvo

Maskvai stoka mėsos 
Įvestos jai gauti 

kortos

Kap. Kumšaitis ir Įeit. Vedeika mirtinai 
sudege, jų aeroplanui nukritus ir už
sidegus

KLAIPĖDA, Lietuva, rug
sėjo 19. — Netoli nuo Klai
pėdos šiandie įvyko oro ka
tastrofa. Lietuvos armijos

aeroplanui, nukritus ir užsi
degus, jo liepsnose žuvo du 
aviatoriai, kapitonas Kum- 
šaitis ir leitenantas Vedeika

Apsivedė D-ras J. Šliupas
Šliubą davė Šilavos bažnyčios klebonas

Ką tik atėjusios iš Kauno 
“Lietuvos Žinios” rugsėjo 6 die
nos numery praneša gavusios 
žinią, kad buvęs amerikietis 
D-ras Jonas šliupas šiomis die
nomis vedęs naują žmoną.

Jaunavedžiams šliubą Šilu
vos bažnyčioje davęs tos baž-

nyčios klebonas kunigas Jur
gaitis, senas D-ro šliupo drau
gas.

D-ras Jonas šliupas yra 68 
metų amžiaus žmogus. Jo pir
moji žmona, gimimu Liudvika 
Malinauskaitė, yra prieš kiek 
laiko mirus.

Tiria North Caroli- Britai Įnešė T. S-goj 
nos smurtininku žy- rezoliuciją ka r i u o- 
gius prieš kom-stus menėms sumažinti
Del lessnviio sumušinio ptadė- £^jr(|as ęecjj sake, kad nusi

ginklavimas esąs tikriausia 
priemonė nuo karų apsisau
goti

ti keturi atskirr tyrinę ji m?i, i 
kurie, turbut, nieko neištirs i

KIN’GS MOUNTA1N, N. C., 
nigs. 19. — Ryšy su pastarai
siais smurtininkų žygiais, prieš 
komunistus ir sumušimu Cleo 
Tessnerio, komunistinės Na
tional Textile Workers unijos 
organizatoriaus, pradėti keturi 
atskiri tyrinėjimai.

'Eyrinejimus veda guberna- 
toriaus Gardnerio atsiųstas jo 
patarėjas N. A. Townsend, dis-i” 
t rikto tardytojas L. S. Spurg- 
ling, Clevelando kauntės šeri
fas Irvin Mallen ir Gaffney 
kauntės, S. C., šerifas 
Wright.

Kokios tų tyrinėjimų 
kos bus, dar nežinia, tyrinėto
jai ir jų žmonės, policininkai, 
sako, kad kol kas jie negalėję 
susekti, kas buvę tie asmens, 
kurie naktį suėmė Tessnerį jo 
namuose, išsigabeno automo
biliu toli į laukus ir žiauriai 
sumušė. Jie taipjau nesusekę, 
kas dinamitu išsprogdino ko
munistinės unijos kalbėtojų 
platformą.

rūgs.

asmens žuvo 
smarkias audras

Francijoj
PARYŽIUS, nigs. 18.— 

smarkias audras, kurios 
te įvairiose Francijos 
ir Korsikoje, septyni 
buvo užmušti ir daug 
žaloti. Audros padarė
didelės materialinės žalos.

MASKVA, rūgs. 19. — Di
delė stoka mėsos Sovietu Są-1 

"."te. sovietų vai- 1 
Maskvoje kortas j

dirbą fizinį darbą,

džią įvesti 
mėsf.5 gnu Ii, 
Darbininkai, 
gali gauti 200 gramų mėsos, o
raštinių ir šiaip protinio dar
bo darbininkai turi tenkintis 
100 gramų.

Prezidento Hooverio 
radio kalba nusigin

klavimo reikalu
Kad pasauly butų taika, juros 

ir žemės ginklo jėgos turi 
būt sumažintos iki minimu
mo
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“Lindy” su žmona 
skrenda Į Centralinę

Ameriką
MIAMI, Fla., rūgs. 19. Iš 

Charlestono, S. C., šiandie į 
Mia^mi atskrido lakūnas pulk. 
I su žmona, keliau ją
oru j Cen tralinės Amerikos 
kraštus. Rytoj [šiandie] jie iš
skris i Havaną, o iš ten i Ka
ribų jliros kraštus ir j Olandų 
Gvijaną. Kelionėj jie subus iki • 
spalių 10 dienos.

Premjeras MacDon- 
ald gauna iš Londo
no “miesto laisve” 

L

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Londono Miesto korporacija nu
tarė suteikti ministeriui pirmi
ninkui Jamesui Bamsay Mac- 
Donaldui miesto laisvę, kaip 
pripažinimą jo nuopelnų, jo 
“nenuveikiamos drąsos, ener
gijos ir gabumų, kuriais jis pa
siekė aukščiausią Britų impe
rijoje vietą.”

Miesto laisvės suteikimas 
'įvyks su didelėmis iškilmėmis 
ir ceremonijomis Gui.ld Hali 
rūmuose.

Tai yra įdomu. Londonas, 
tradicinis bankų ir konserva
tyvaus britų turto centras da
bar suteikia tokią garbę socia
listui, kuris didžiojo karo me
tais buvo Anglijoj persekioja
mas ir ujamas dėl to, kad 
smerkė karą ir skelbė taiką!

LIETUVOS- ŽINIOS
Faneros fabriko gaisro 

Įtaka Klaipėdos 
4 nedarbui

KLAIPĖDA. Aio fabriko, 
kaipo didžiausio (be celiuliozos) 
fabriko, sudegimas labai skau
džiai atsiliepė į Klaipėdos gy
venimą, padidindamas nedarbą.

Klaipėdoj 800 žmonių atsidū
rė gatvėj, be1 darbo, žinoma yra 
labai sunku juos aprūpinti. Jų 
padėtis galės tiktai itada atsi
taisyti, kai bus atstatytas fa
brikas. Bet tas greit neina. 
Nors žada per 4 savaites at
statyti, bet negalima tikėti, 
kad pilnai Įrengti fabrikas pa
sisektų.

Del to gaisro, dabar ir visuo
se fabrikuose jaučiamas susi
grūdimas. Vieni darbininkai iš 
fabrikų mėtomi, kiti priimami. 
Mat yra iš ko pasirinkti dar
bininkų.

Darbininkai laukia, kada bus 
tas fabrikas atstatytas.

Atstatant fabrikas liūs padi
dintas ir vieton 800 darbininkų, 
dirbsią apie 1006.

WASHINGTONA.S, rūgs. 19. 
— Kalbėdamas per radio iš sa
vo studijos Baltajame Name, 
prezidentas Herbertas Hoover 
vakar vakarą pasakė, kad, tai
kos interesais, juros ir sausu
mos ginklo jėgos turinčios būt 
taip sumažintos, kad jų liktų 
tik tiek, kiek būtinai reikia ap
saugos tikslam^. Jei šitokios 
politikos nebusią laikomasi, tai 
ginkluotas prisirengimas galjs 
tapti pavojingas kitoms valsty
bėms ir kelti baimę ir pyktį vi
same pasauly.

“Prieš keletą mėnesių”, sake 
prezidentas, “aš pasiūliau pa
sauliui, kad mes dar labiau su
mažintume ir apribotume ju
ros ginkluotę. Šiandie mes tuo 
reikalu vedame pasikalbėjimus 
su kitomis valstybėmis ir tu
rime didžiausios vilties prie to 
prieiti. Tuo mes išlaikytume 
savo krašto apsaugą, bet kartu 
išvaduotume žmones nuo mil
žiniškų išlaidų naštos, o pasau
lį — nuo neapykantos ir bai
mes, kurios kyla iš karo laivų 
statymo rungtynių.”

[Atlantic and Pacific Photo)

LONDONAS. — Philip Snovvden, kuri labai iškilmingai pa
sitiko žmonės, Rfai jis grižo iš Haagos. Snovvden yra darbiečių 
kabineto ministeris. šalia jo stovi jo žmona.

“Vienybės ūkininkų” 
suvažiavimas Kaune
KAUNAS. Rugp. 30 ir 

rūgs. 1 d. Kaune ėjo ūkininkų 
suvažiavimas. Tartasi įvairiais 
klausimais, jų tarpe — kaip re
organizuoti “Ūkininkų Vieny
bę”. Suvažiavime dalyvavo iš 
visos Lietuvos sukviesti asmens 
—• “Ūkininkų Vienybės” atsto
vai. žemės ūkio rūmų sureng
tuose pradžios mokyklų moky
tojams kursuose, ūkininkų at
stovai klausėsi paskaitos ir vi
si drauge tarėsi, kad reikia or
ganizuoti ūkininkų jaunimą j 
“Lietuvos” jaunųjų ūkininkų 
sąjungą”, reikią gelbėti jauni
mą nuo politikavimo...

Prašo Europos juris
tus Gastonia streiki

ninkus ginti
BERLYNAlSb nigs. 19. — 

Tarptautinė Darbininkų Rėmi
mo draugija kreipėsi į žymius 
Europos advokatus prašydama 
juos atvykti Į Jungtines Valsty
bes Gastonijos tekstilės strei
kininkų ginti. Pakviesti buvo 
Bei lyno advokatas Julius Wei> 
thauer, Paryžiaus Boncourt, 
Prahos Matosek, Vienos Schor- 
hof ir Oslo Mayer. WerthaUer 
pakvietimų priėmė ir netrukus 
išvyks į Jungtines Valstybes.

-.  J. - ' - -

Lenkų valdžia svarsto 
seimo sušaukimo 

klausimą
,VAI)ŠUVA, rūgs. 19. — Va- 

kar įvyko valdžios atstovų su
sirinkimas politinei situacijai 
apsvarstyti ir nusrpęsti, ar tu
ri būt netrukus sušaukta Len
kijos seimo sesija.

23 darbininkai žuvo 
vokiečiu anglies 

kasyklose
SAARBRUEGKEN, Vokieti

ja, rūgs. 19. — - St. Charles 
anglies kasyklose, kur prieš 
tris dienas įvyko eilė sprogimų, 
kiek dabar žinoma dvidešimt 
trys angliakasiai neteko gyvy
bių, o dvidešit penki sužaloti- 
Kasyklos dega, ir visos pastan
gos gaisrą užgesinti buvo vel
tos. Manoma, kad kasyklos teks 
visai pri tvindyti.

Kentucky gubernato
rius imamas nagan 

dėl kyšiu ėmimo
FiBANKFORT, Ky., rūgs. 19.

Kauntės grand jury inkri
minavo valstijos gubernatorių 
Sampscnų Įr septynis valstijos 
mokslo vadovėlių komisijos na
rius. Jie kaltinami dėl ėmimo 
kyšių iš knygų leidėjų.

Tariamas Trockio gimi
naitis areštuotas už 

švindelius
EL PASO, Texas, rūgs. 19. 

— Kaltinamas dėl švindelio, 
čia tapo areštuotas l)r. B. N. 
Trotzky, kuris sakosi esąs 
Leono Trockio, išguito iš So
vietų Rusijos bolševikų vado, 
giminaitis.

l)r. Trotzky sakosi, kad Ame
rikos pilietybes popierius jis 
gavęs Austine, Tex. Jis tr. p 
pat prisipažįsta, kad kartą jau 
buvęs nubaustas Leavenwortlio 
sunkiųjų darbų kalėjįniu.

GfENEVA, Šveicarija, 
19. — Lordas Robert 
Britų delegatas Tautų Sąjun
goje, šiandie pristatė Sąjungos 
seimo nusiginklavimo komisi
jai Britų rezoliuciją, kuria rei
kalaujama iš naujo atidaryti 
klausimą dėl lavintų kariuo
menes rezervų, siekiant visuo
tinio tarptautinio nusiginkla
vimo.

Rezoliucija skamba:
i p “Tautų Sąjungos Seimas, bu

ndamas Įsitikinęs, kad progre
syvus ir visuotinis ginkluotes

Į.sumažinimas yra spiriamai rei-i 
kalingas visame pasauly, pa
reiškia vilti, kad paruošiamoji; 
nusiginklavimo komisija savo 
darbus baigs įmanomai grei
čiau. Sieimas yra tos minties, 
kad baigdama gaminti savo 
nusiginklavimo konvencijos pro
jektą komisija turėtų imti dė
mesin, kiek buvo ar turėtų būt 
priimti šie principai:

“a) Taikymas to paties prin
cipo tiek sausumos, tiek juros, 
tiek oro jėgų personalams ir 
materijolams sumažinti.

“b) Sumažinimas jėgų didu
mo ar jų skaičius aprėžiant, 
arba jų lavinimo laiką, arba ir 
viena

“c) 
arba 
arba 
džetą,

“d) 
tingo 
kuris 
mo ir

I .ordas Cecil, pasiūlydamas 
rezoliuciją, pasakė, kad nusi
ginklavimas esąs vienintelė ir 
saugiausia priemonė nuo 
apsidrausti.

Pasirodė netikri 
banknotai

19.

per

siav- 
dalyse 

asmens 
kitų su- 
taipjau

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni pietų rytų vė
jai.

Vakar temperatūros buvo mi- 
nimum 16°, maksimom 56° F.

šiandie saulė teka 6:34, lei
džiasi 6:53 Mėnuo teka 7:53 
vakaro.

WAS*HINGTONAS, rūgs.
Vyriausybė gavo žinių, kad 

| apyvartoj pasirodė netikri $5 
banknotai Chicagos federalinio 
rezervo banko emisijos. Ne
tikri banknptai su Linkolno at
vaizdu yra apie aštuntą dalį 
colio' trumpesni už tikruosius 
banknotus ir esą prasto dar
bo. Jie turi serijos numerį 
192&A, žymėti raide H, pryša- 
kinės pusės No. 6, užpakalinės 
145, su parašais: W. O. Woods, 
Treasurer, ir A. W. Mellon, 
Secretary.

Automobilis suvažinėjo 
moterį

VILKAVIŠKIS. — Rugp. 31 
d. Vilkaviškio m., šoferis Ka
minskas suvažinėjo lengvu au
tomobiliu miesto gyv. Katarin- 
skienę.

Sako, negrų įstaigoj 
vaikai baudžiami žiau

riais kankinimais

ir antra.
Materijolo apribojimas 

tiesiai, nustatant kiekį, 
netiesiai, apribojant biu- 
arba abiem metodais.
Pripažinimas kompeten- 
tarptautinio autoriteto, 

žiūrėtų sutarties vykdy- 
duotų apie tai raportus.”

Išgabeno i Kinus 
juros kareivių

karų

500

19—

V. pakraščių sargy
bos botas šaudė Ka

nados laivą
HALIFAX, Nova Scotia, rug

sėjo 19. — Į čia atplaukė su
šaudytas* Kanados motorinis 
laivas Shawnee. Kapitonas 
John iMcLeon pranešė, kad lai
vui su balastu plaukiant iš 
B’ermudos, penktadienio naktį, 
kai laivas buvo juroj 26 my
lias nuo New Yorko, j j ėmė 
šaudyti Jungtinių Valstybių pa
kraščių sargybos botas 145. 
Tik padidinęs savo greitumą, 
Shawnse pabėgęs. Kapitonas 
McLeod ketina dėl t(\ skųstis 
Dominijos vyriausybei.

MEMPHIS, Tenn., rūgs. 19. 
— Tennessee Vaikų Prieglau
dos sekretorius Miss Georgia 
Tanu pranešė kauntės proku
ratūrai, kad negrų Įstaigoj vai
kams, vadinamoj Settlement 
Industrial Home, vaikai bau
džiami sodinimu jų ant įkai
tintų krosnių ir kitokiais žiau
riais kankinimais. Vyriausybė 
pradėjo tardymą.

MIRfi 24 VAIKŲ TfiVAS

Lenku premjeras Svi- 
talskis rezignuojąs

VARŠUVA, rūgs. 19. — Var- 
šavoj eina girdai, kad ministe
ris pirmininkas Svitalskis iš 
savo posto rezignuojąs. Jo vie
tą užimsiąs arba dabartinis fi
nansų ministeris Matuševskis, 
arba gen. Sosnkovskis. Pasta
rasis yra artimas Pilsudskio 
draugas, bet yra griežtai, prie
šingas vyriausybės kovai su 
seimu.

Laukiama ir kitų permainų 
ministerių kabinete.

Didelis hidroplanas su
sikūlė; 3 sužaloti

MIAiMJ, Fla., rūgs. 19. — 
Bandydamas pakilti į orą, su
sikūlė čia didelis Pan-Ameri
can Air\vays hidroplanas. Trys 
jo įgulos žmonės skaudžiai už
sigavo.

Autobusas susidūrė su 
motociklu

Rūgs. 1 d. Vilkaviškio m. su
sidūrė autobusas su motociklu. 
Nukentėjo Kvietiškio žemės 
ūkio mokyklos mokytojas Grau- 
žlys ir p-lė Bražytė.

NORFOLK, Va., nigs.
Iš Hampton Boads išplaukė į 
Kinus transportas Henderson, 
išgabendamas j tolimus rytus 
500 juros kareivių.

Belgų karalius Alber
tas išvyko Italijon

BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 
19. — Belgų karalius Albertas 
išvyko su vizitu j Italiją.

ALLIAN'CE, Ohio, nigs. 19. 
— Čia staiga mirė Mike Good- 
ren, 75 metų amžiaus darbi? 
ninkas. Jis pasižymėjo gyveni
me tuo, kad vedė dvi pačias ir 
susilaukė 24 vaikų.

Švedai ieško savo pėd
sakų Lietuvoj

KAUNAS. — švedų archeo
logai netrukus žada atvažiuoti 
Pabalti jin, kur jie ieškos nor
malių pėdsakų. Lietuvoje jiems 
tą darbą padės dirbti prof. Vol
teris.

Du “kidnaperiai” laiko
mi $200,000 kaucijoj
DETROIT, Mieli., rūgs. 19.

— Suimti Edyvard Wilds ir 
Frank Hohfel prisipažino kalti 
dėl suėmimo ir laikymo ne
laisvėj Matthew Holdreitho, 
24, restorano savininko sunaus, 
iš kurio jie reikalavo didelės 
pinigų sumos išsipirkti. Hold- 
reitho tėvas sumokėjo jiems i 
$5,000, ir nelaisvis buvo po | 
trijų dienų policijos surastas. \

Teismas pareikalavo iš abie
jų areštuotųjų po $200,000 kau
cijos, bet kad jie tokių sumų 
negalėjo užsistatyti, abudu ta- 
po uždaryti kalėjime.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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



n NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Rūgs. 20, *29

LIETUVOS VISUOMENEI
(Prisiųsta) (tu kasdieną nepaliaujamai ko- 

: voja už savo švenčiausias tei- 
metais sės ir už bendrus musų Tautos 

spalio 9 dieną jau sueina 9 me- idealus.
tai kai lenką! klastingai karo 
pajėga (Želigovski) 
Lietuvos sostinę Vilnių. Spalio 
9 diena todėl yra visų lietuvių, džiausiąs jų ginklas kovoje už 
kokiame pasėlio krašte jie ne- bendrus musų troškimus, todėl 
gyventų, skausmo ir liūdesio'jis yra okupantų daugiausia ir 
diena. Vilniaus lietuviai ken-, varžomas.
čia lenkų nežmonišką žiaurumą Tad padėkime Vilniaus Lietu- 
kalėjimuose, prieglaudose, mo- viams jų kultūros darbą dirbti- 
kyklose, bažnyčiose. Reikia to- Padėkime jiems įsitaisyti tik- 
del pastatyti Vilniuje mokslo! roję musų sostinėje Vilniuje
bei apsvietos lietuvių tvirtovę'mokykloms ir bendrai kulturi- 
—Basanavičiaus Vardo Namus, jiems įsatigoms bent tokius na- 
Tos įstaigos lenkai nedrys pa- j mus, kokius yra pasistatę savo 
liesti, nes jie nustotų savo pa
našios įstaigos Kaune (lenkų 
gimnazija). Tat kiekvienas lie
tuvis tepasirupina, kad 9 spalio 
kiekvienoje kolonijoje įvyktų 
gedulingas Vilniaus išplėšimo 
paminėjimas su rinkliavomis 
Basanavičiaus Apsvietos Fondui 
Vilniuje!

Tik ką atšventėme Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 10 
metų sukaktuves. Darėme at
liktųjų darbų apžvalgą, džiau
gėmės laimėjimais.

Tvirtinome savo valią ir pasi 
rįžimą toliau tebedirbti Tcvy- piliečiais teises ir nebus reika- 
nės labui ir ištvermingai siekti Hngi paramos.

1929

Atminkime Vilniaus Krašto
pagrobė Lietuvius! t

Jų kultūros darbas yra di-

mokykloms laikinoje musų sos
tinėje musų tautinės mažumos: 
žydai, vokiečiai, rusai!

Nebijokime ir nesvyruokime 
dėti savo centų todėl, kad jie 
norima suvartoti tautinės kultū
ros darbui svetimų okupuota
me krašte: vis tik tai yra ben- 

! dras musų Tautos darbas ir 
turtas. Atminkime, kad toji 
pagalba Lietuvių kultūriniam 
darbui Vilniaus krašte yra visų 
reikalingiausia. Kai Vilnius

• grįš Lietuvai, vietiniai lietuviai 
atgaus lygias su kitais' krašto

Nepriklausomybės atgavimo 
sukaktuves švęsdami, statome į- 
vairiose Lietuvos vietose pa
minklus, paminklėlius kovoju
siems dėl musų Tautos laisvės, 
idealų.

Pastatykime paminklą ir mil-

dar nepasiektų tikslų, kurių 
vyriausias, visos musų Tautos 
siekimas ir idealas, yra Vilnius.

Tuo tarpu turime prisipažin
ti, kad mažai esame padarę mu
sų pozocijoms Vilniuje sutvir
tinti.

O svarbiausioji šiuo momentu sų Atgimimo Tėvai, a. a. D-rui 
musų pozicija Vilniaus krašte! Jonui Basanavičiui, kuris per 
yra vietinių Lietuvių mokyklos j visą savo kilnų gyvenimą kėlė 
ir visos kitos kultūrinės įstai-l 
gos. Be didelių varžymų ir 
persekiojimų iš okupuotų pusės, 
jos labai kenčia lėšų trukumą. 
Vytauto Didžiojo gimnazija tik
roje musų sostinėje Vilniuje 
skursta svetimuose namuose, 
ne mokyklai, bet gyvenamiems 
būstams skintuose. Kitos* lietu-Į 
vių mokyklos Vilniuje ir visa
me okupuotame krašte taip pati 
vargsta ankštuose, netinkamuo
se bustuose. Tuo pasinaudo
dami okupantai neva rūpinda
miesi mokinių sveikata, ir visai 
uždarinėja musų mokyklas.

Kitos musų kultūrinės įstai
gos Vilniuje negali sėkmingai 
plėstis, nes neturi tinkamų bus
tų. Lietuvių Mokslo Draugija, 
tiek patarnavusi tautinei musų 
kultūrai ir sąmonei, sukimšta 
ankštame privatiniame name, 
kad nė negali susitvarkyti tur-i 
tingų mokslo rikinių ir knygy
no.

Visaip varginamieji Vilniaus 
krašto Lietuviai vieni nepajėgia 
tos nenormalės padėties page
rinti. O mes, Nepriklausomo
sios Lietuvos visuomenė, ar pa
dedame Vilniečiams sutvirtinti 
ii išplėsti didelį kultūros darbą, 
iš kurio išaugo ir pati musų 
Nepriklausomybe, kur išsiugdė 
ir užsigrudijo sau jėgas musų 
valstybės kūrėjai?

Dėkingai minime ir gerbia
me tuos, kurie kėlė musų prie
šų migdytą ir marintą Lietuvių 
Tautą ir tiems, kurie kovoj ir 
garbingai žuvo dėl jos laisvės.

Atminkime ir tuos, kurie ne 
tik musu valstybės kūrimosi 
pradžioje stojo į kovą, bet ir per 
visą 10-ti metų, ir šiuo momen-

musų Tautą iš sunkaus letar
go, kovojo už jos šviesesnę at
eitį ir pirmas pasirašė 1918 me
tų 16 vasario po Nepriklauso
mybes Manifestu.

Pastatykime Jam7 paminklą 
ten, kur Jis iki paskutinės gra
žaus saVo‘ gyvenimo valandos 
budėjo musų Vilniaus sargybo
je.

Statykime Jam paminklą Jo 
numylėtame Vilniuje.

Bet statykime Jam gyva pa
minklą, iš kurio trykštų neiš
sekąs šviesos, įkvėpimo ir iš
tvermes šaltinis ne tik Vilniaus

Krašto Lietuviams, bet ir visai 
plačiai Lietuvai.

Pastatykime Vilniuje Basa
navičiaus vardo namus, kuriuo
se tuojau galėtų tilpti bent vy
riausios musų kultūrinės įstai
gos: Vytauto Didžiojo gimnazi
ja ir Lietuvių Mokslo Draugija, 
kurią sukurė ir ugdė, kaip savo 
mylimiausią vaikeli, Jonas 
sanavičius.

Tą vyriaus) j į tikslą yra 
bar pasistačiusi Vilniečių 
junga
pasitraukti iš Vilniaus krašto 
lietuviai. Tam reikalui jos su
darytas ir dabar didinamas Ba
sanavičiaus Fondas.

da-
Są-

nėms organizacijoms, kad jos 
pasistatė keletą milžiniškų rū
mų, kainavusių keletą milijonų 
rublių; tai musų pinigais suda
rytų dabar keliolika, o gal net 
kelias dešimtis milijonų litų!

Daug panašių tautinio susi
pratimo ir solidarumo pavyz
džių galima butų paminėti iš 
Suomių, čekų, Ukrainiečių ir 
broliškos 'Latvių tautos gyveni
mo.

Pagaliau, apsidairę aplinkui

Vilniečiams ir tinkamas pa
minklas Jonui Basanavičiui pa
gerbti ?

Ne!
Lietuvos 
suteikti,
kos pagalbos tikriesiems kovo
tojams už Vilnių, Vilniaus Kraš
to Lietuviams.

Nė vienas .susipratęs 
pilietis neatsisakys 

kiek tik galės broliš-

kurių sudaro priversti [ pamatysime, kad'ir mes moka

Aukokime Basanavičiaus Fon
dui kiek galime. Apsidekime 
kad ir nedideliais, bet nuolati
niais mokesčiais tam reikalui, 
ir tuojau pamatysime, kad kul- 
•turinis musų darbas Vilniaus 
krašte keleriopai sutvirtės.

Rįžkimės šiuo atveju sekti 
kilniais kitų tautų pavyzdžiais. 
Štai, pav. Estų tauta, kuri yra 
du sykiu mažesnė už musų tau
tą ir gyvena vargingesniams 
už musų krašte, tiek yra suau
kojusi prieš karą savo kulturi-

me bendrą darbą dirbti. Musų 
visuomenė taip pat jau yra su
metusi 'nemaža aukų, iš kurių at
skiros organizacijos yra pasi
stačiusios nemaža gražių triobe- 
sių savo reikalams, mokykloms, 
bendrabučiams ir pan., neminint 
jau apie gražias bažnyčias, ku
rių yra daug pastatyta Lietu
voje'iš vienų tik aukų.(

Tad argi atsisakysime su
burti visus musų gerus norus 
Basanavičiaus Namams Vilniuje 
pastatyti, kuriuose galėtų pri
siglausti vyriausios kultūrines 
musų įstaigos, ir kurie kartu 
butų gražaus musų Nepriklau
somybės jubilejaus atminimas

—*

Sėdėk priekinėj vietoj ir užgirsk 
“World Series” su Nauju Crosley Setu

Pilnai įrengtas
$97-75

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiairte riešučib 

medžio kabinete.
Pirkitt dabar dėl 

tuojautinio pri
statymo 

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
j savaitę

1 metu dykai aptarnavimas. Dykai įvedimas

LIPSKY'SMUSIC&RADIO STORE 
“THE HOUSE ()F SEfcVICE” 

4916 West 14th Street , * 1

Telefonas Cicero 1329 Cicefo, Illinois
Atdara vakarais

Fondui 
Sąjun- 
g. Nr.

Aukas Basanavičiaus 
galima siųsti Vilniečių 
gai (Kaunas, Kęstučio 
26a), j einamąją jos sąskaitą

Lietuvos Bonke (Nr. 506), į 
laikraščių redakcijas arba auko
ti vietose Sąjungos įgaliotiems 
asmenims (mokytojams, kuni
gams, gydytojams ir kt.), tu
rintiems sąjungos duotus aukų 
lapus.

Visos atsiųstos aukos ir rink
liavų pelnas eina Basanavičiaus 
Fondan, kuris .bus sunaudotas 
tik Vilniuje, bet nebus naudo
jamas vietoje bendriesiems Są
jungos rėfkalams.

Basanavičiaus Fondas yra

Vilniečių Sąjungos žinioje ir 
prižiūrimas Basanavičiaus Fon
do Globėjų Komiteto,, kurį su
daro Vilniečiai: Lietuvos Uni
versiteto profesorius Mykolas 
Biriška, Kauno Burmistras Jo
nis Vileišis ir Vytauto Bažny 
Čios Rektorius Kanaun. J. Tu
mas.

Vilniečių Sąjungos Valdybos 
Pirmininkas prof. Z. žemaitis 
Iždininkas B. Stadzevičius 
Sekretorius St. Kairiūkštis.

Chicagos Turtingiausi Namai 

vartoja tik šį muilą visam skalbimui

Tūkstančių dolerių vertės puikių siuvinių, šilkų, vilnonų 
ir nėrinių Chicagos turčių Aukso Pakrantės namuose kiek
vieną .savaitę yra skalbiama su American Family Flakes. 
Šis tyriausias muilas ym vartojamas dėl visko—nuo plo
niausių iki storiausių ^audeklų. Nėra lygaus dėl puikiausių 
farforų, stiklų ir abelnam namų vartojimui. Nė kiek ne
graužia ir palaiko rankas švelnias ir baltas.

Užrašai
centų 
centų 
centų

10
25
60

Kirk’s
WHITE

mi
“Malio ponia yra griežta 
kaslk.k jot* Kražiųjį] Lininiu 
ir ploniatiHiŲ Ailki|, todėl 
aS viMioniet Hkalbiu juos 
su American Family Flakes“.

MRS. SCRVVAKTZ.
skalbėja namuose

309 Lake Shore Drivo

ar Kuponai Geri Brangioms Dovanoms
Pakieto
Pakieto
Pakieto

PaneI lygus 2 American Family Soap Vriaperiams
Panel lygus 4 American Family Soap Vriaperiams
l’anel lygus 6 American Family Soap Vriaperiams

Žymios Chicagos Turčių Bendri
jos Moterys naudoja šį Muilų

P-ia I). Mark Cummings P-ia Charles H. Schwcppe 
P-ia B. H. Marshall P-ia James Simpson 

P-ia VVilliam Wrigley, Jr.
ia James Simpson

^//American 
Family Flakes

MAOE BY JAMES S. KIRK &. CO., CHICAGO. U. S. A.

Elektrifikuotas Kelias
liuosas kelias!yra

miA —

1*KI 
GtHI'

Nėra trafiko susigrūdimo 
Geležiniai vieškeliai yra 

visuomet atdari

IILWAUK£I

lACINE’

[KENOSHA

ZION

greatlams

cvamroun

ideda-

at-

rtOMANCITV 
OF CHIIOHOOO 

:lgin

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

CHICAGO, ILL.

Leiskite musu atstovui 
važiuoti iuins uatojriu laiku 
ir nuvežti pas musu paten
kintus kdtstumerius ir paro
dyti jums musų darbų.

Bile kur iki penkios dešimt 
mylių nuo CHICAGOS

BbOm -ELECTRIC INTCRURB**® 
•MOTOR GOAGH ROUiE®

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

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

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas, Tvarkraščiains, l'craius ir kitokioms informacijoms gauti 

dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPft 8200
CHICAGO NORTH SHORE CH1CAGO SOUTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILROAD & SOUTH BENT) RAILROAD 

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD 
(The Sunset Lines)

1 Rytus

Naudokis musų Outing and 
Recreation Bureau. 72 West 
Adams St., Randolph 8200. 
Dykai informacijos išvažia- 
mams, tripams, piknikams, 
ir auklėjimo kelionėms po 
visų Chicago Metropolijos 
plotį.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

LAKE COU
COUNTAY tlDE

nu Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

DUTCH
MALT SYRUP

AMERICAS
STANDARD

EXCELLENCE

REMODELIA- 
VIMAS 

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

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

PORČIAI
Pasidžiaugiate pa
togumas ♦ priekinių 
ar užpakaliniu nor
eli).

.SHERIOAH 
HIGHIAHU

IST.JOSlrH

BRIOCMAN

WHCAT0N .

. sT.aoe
VALLtY

SOUTH lOSONlAKt Si“ p

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

70 , ,w mylių į valan 
dą į miestus, miestelius ir rezortus Mi- 
chigan pakrantėse, North Shore ir Fox 
River upės Klony! Važiuokite šiomis 
greitomis elektrikinėmis linijomis—turė
kite tikrai smagų išvažiavimų šios savai
tės pabaigoj! Išlaikyki t savo partiją 
krūvoj.
Nuvažiuokit į ten greičiau ir lengviau. 
Nėra draivinimo nuovargio ir parkinimo 
rupesnio. Važiuokite atsilošę pilniausia- 
me komforte—praužkite per vos šliau
žiantį trafiką—tiesiai į jūsų nusitartą 
vietą. Ir sugryškite kada tik jus norite 
—-visuomet rasite patogų traukinį.

1 Siauro

AG ZtilH3L"r Y VnflKTtS

Icl. Ncvada 6820 
Vardas

Adresas

I Telefonas



KADA JI KALBA

ranArkadii Averčer-ko

I. KALINIO UŽRAŠAI MUSĖS UŽRAŠAI

JUOKAI
SVARBI PRIEŽASTIS ITCHį!*

ver

KAIP

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL

atskirai

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiemsužmigti vi

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
Oct. 5

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

įTUBBY Show ManHe Becomes

Vardas

Adresas

Bea-Van 38O-5th Avenue, New York

Garsinkitės Naujienose

kūdikis pagauna šaltį į 
jus galite palengvinti jo

ESTONIA
POLONIA

Oct. 26
Nov. 16

valgo ir mėsą) 
sekti savo ma-

LITUANIA
POLONIA”

Ponas buchal- 
jog telefonas

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

IT'LL COST \ 
You A MICKEL 
FOQ A GRAMO 
STAMD SEAT 

TO THE COHCERT 
Vou gotta pay1 
CASH OR W / 
STAV OM THEyį 

l GROUMD J

Nė minutės ramumo!
Ką tik primerkiau akis

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

DOM’T NAlORRV 
A8OOT ME, 

COUSIM PATRIClN. 
IVUOM'T 8OTHER 
YOU, VM PIGGERIM' 
OM MAKlM' 
SOME. HOME Y 

L THlS EVENING

PAŠALINTI JŪSŲ KU 
DIKIO ŠALTI

rrs GOT A
KLOK, SAM

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

patyrusius pardavėjus 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik. iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

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

IA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

radio

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

nuo kurio bile mu

Viskam yra rybos! Tas žmo
gus ką tik nenuvarė mane į ka
pus!..

šiandie aš priėjau prie vora
tinklio (voro jau senai nėra ir 
man norėjosi apžiūrėti tą dur
ną budavonę)... Ir ką jus ma
note! Tas žmogus jau ir čia... 
Pradėjo moti rankomis, ką tai 
suriko savo laukiniu balsu ir 
taip išgąsdino mane, kad aš pa-

Ne-e, mielasis, užtenka.
Kas tas? ženklas pietums? 

Kokia laimė! Atsidaro durys i^ 
aš—adieu!

Dabar jau nebusiu tokia kvai
la. Ir pati snapo čia neparo
dysiu ir drauges Įspėsiu:

—Draugės musės! Laikykitės 
toliau nuo kalėjimo kamerų!! 
Saugokitės inkvizicijos!..

A clean 
surface is easy 

to paint

šokau į šalį ir Įsipainiojau j vo
ratinklį. Į

Palauk! Susitok! Aš pati! Aš 
pati išsipainiosiu... Palauk gi! 
Sparną nulaužė, meška. Koja, 
koja! Atsargiau, koją! Ffu!

—Tiktai nepasakyk tamsta 
jog gerti pradėjai iš didelio var-

Šiandie negalėjau 
są naktį.

Visą naktį mane 
mintis, kad musė,

BETTER 
^erythING ForTne HOMES

dvidešimt minučių.
Buchalteris:—Atsiprašau, po

ne viršininke, aš kalbu su savo 
žmona.

—A, taip - tai visai kitas rei
kalas.

Naktį neišsimiegosi, o rytoj 
nuo ryto, turbūt, vėl šokinės 
paskui mane su karštu puodu 
rankoje...

HOVJD'YA LIKĘ _ 
'THIS OME, PAT T Y? 
ICALL IT 
baby-blde-eVed

2536-40 West 63rd Street 
Telephone Hemlock 8400

—To aš visiškai netvirtinu.
Bet kartą per mikroskopą ma
čiau vandens lašą ir pastebėjau 
jame tiek bacilų, jog nuo te 
laiko vandens gerti jokiu budu 
nebegaliu.

Geriau Busite Patenkinti
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Trečia klasė .............................. ...........
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė Į ten ir atgal tik 
Cabin .....................................................

Viršininkas: — 
teriau, aš manau 
ne tam įrengtas, kad nieko ne
kalbant laikyti ji prie ausies

5 Ceht 2
Naw>8o‘cipo^

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

S«t and In- 
91.90; Route, 76 c, 

Depllatory |1.00, 
Bath Salt 1.00. 

Perfume 92.75. Bril- 
Skin Whltener 76c. Totai 

Speclal prlce, $1.97 for all

Šiandie aš negaliu nė valgyti, 
nė gerti.

Guliu ant narų ir beprasmiai 
žiuriu i viena tašką...

Musė prapuolė!

fflms ohw n** 
Įcleans-scovp 
1 ęcitUBS-

juokinga: aš skrai- 
gainiojasi mane su

Lauke naktis, nepaprastai 
norisi miego, o jis uždegė lem
pą, guli ir žiuri j mane.

Viskas turi savo rybas! Aš 
taip sugadinau nervus, taip pa
vargau, kad laukiu-nesulaukiu, 
kada bus galima nuo to mania
ko pasprukti.

nuo
Į Ameriką nuo Rugpjūčio

po kamerą, se
mt mano kieto 
. Bet ji nepa- 

Musele,

Nuo ______
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

—Ei, jus, kalintojai! Kada aš 
buvau vienas, jus galėjote ma
ne šaldyti, bet dabar... Duokite 
mums šilumos! Duokite ugnies!

Niekas negirdi mano maldavi
mo ir baladojimosi. Kalėjimas

Ir taip aš kalėjime! Dieve, 
kaip nuobodu... Nė vienas gar
sas nepasiekia manęs: nė vieno 
gyvo tvarinio nematau aš.

O, Dieve! Kas gi ten?!.. Ant 
sienos. Nejaugi? Kokia laimė!

Ištikrųjų: ant nejaukios ma
no kameros kalėjimo sienos aš 
pamačiau paprastą musę. Ji sė
dėjo ir pirmutinėmis kojomis 
trynė sau galvelę.

Miela muse! Tu busi mano 
drąugu... Tu sutrumpinsi ma
no vienatvę.

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

NOtU.TUBBY, 1 HOPE 
VOU WHL OBEY YOUR. 
MOTHER AMD STAY OOT 
OF THE. PARLOR TMIS 
EVEMIMG '
VJUILE S A M 
\MlLSOM VS >
MERE VdlTH H <
HIS 8AM4.O.J /A

Musė, kaip ir pirmiaus, su
stingusi.

Kokia laimė! Atnešė puodą 
su karšta arbata.

Mielas drauge! Tuojaus ir 
tau bus šilta.

Aš atsargiai pridedu puodą 
prie sienos, ant kurios tupi mu
sė ir ilgai laikau jį taip, arti 
musės; urnai pasklista gaivi
nančioji šiluma; musė pasijudi
no... nuskrido... Pagalios gi! 
Mes turime, brangus drauge, 
vienas kitą remti, ar ne tiesa, 
che, che!?

snudau, štai jis pradėjo šaukti, 
baladoti kumščia Į duris ir pri- 
sibaladojo to, kad jam atnešė 
puodą su verdančiu vandeniu.

Ką gi jis dabar darys?
To dar truko! Kaišioja karš

tą puodą tiesiai man į šoną... 
Atsargiau, kipše!

Taip ir buvo: apdegino spar
ną. Pabandysiu paskraidyt...

Stačiai
dau, o jis
puodu.

Reginys, 
sei gali trukti pilvas

kankino 
pabudusi, 

pradės tamsoj skraidyti, nutups 
ant narų ir aš neatsargiu pasi- 
krutinimu sutrinsiu ją, užmušiu 
savo nelaimingą pasitintį drau-

Kameroj šalta.
Mano musė mano brangus 

draugas — sėdi ant sienos kaip 
tai keistai sustingus... Nejaugi 
ji mirs? *

Ne! Man rodos—jos mirties 
aš neperneščiau.

Ant stalo dega lempa... Aš 
guliu su atmerktomis akimis.

Nieko! galima išsimiegoti die-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famoua Vlvanl 
cludes face powd«r, 
Tlasue Cream $1.00, 
Faclal Aatringent $1.76, 
Tollet Water 91.25, 
Mantine 75c, 
Value >12.00. 
ten pleces to introducė thlB line,

Kai 
galvą, 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, 
Fletcher parašas yra ant kiek
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

Aš labai bijaus: kad ji nepa- 
mėgusi mano prasto valgio ne
apleistų manęs.

Parengsime jai vakarienę.
Aš imu šmoteli cukraus, pa

mirkau vandeny ir padėjęs šalę 
trupinių virtos mėsos (nežinau, 
galbūtmusės 
pradedu akimis 
žąjį draugą.

Musė skraido 
dasi ant sienų, 
guolio, zvimbia, 
stebi mano pastangų 
pažiūrėk gi čia!

Aš pakilu nuo narų ir pra
dedu atsargiai moti rankomis, 
stengdamasis nuvyti ją prie 
stalo. Nesibijok, bedale! Aš 
nedarysiu tau pikto: mes abu 
vienokiai nelaimingi h* vienišiai.

Aha, pagalios, ji nutupė art t 
stalo.

Aš nesusilaikiau, kad nesu
šukti jai: • x

.—Smagaus apetito.

Išskrido, pametė mane,—ego
istiškas, saumylingas tvarinys!

Ar tau biivo bloga? Argi aš 
i nebuvau tau ištikimas, tikras 
I draugas, ant kurio stiprios 
kos tu galėjai atsidėti?! 
skrido!..

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą 

Birželio 15 iki Liepos 15
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

Ko jis prie manęs prikibo? 
Pritrupino ant stalo kokių tai 

saldžių niekų su virta jautiena 
ir vaikosi paskui mane po ka

merą, plodamas delnais.
Koks juokingas, kvailas 

nys: žmogus, o šokinėja 
veršis, pametęs visą savo 
tybę...

Priseis nutūpti ant stalo, pa
ragauti jo mėsgalių. Brr!..

Ko jis ten šaukia? Kaip ne 
i sarmata, ištikrųjų. O dagi žmo
gus.

KELIAUK J LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Kokia nelaimė! Mano musė 
vos nežuvo voratinkly. Aš ir 
nepastebėjau tų pragariškų ža
bangų. Tiesa, voro aš niekur 
neradau, bet voratinklis!

Aš buvau biski snustelėjęs, 
kaip mano ausį pasiekė vos gir- 

i dimas zvimbimas.
Sujaudinta^ nujautimo — aš 

i pašokau... Taip ir yra! Ji slan
kioja palei patį pakraštį vora-

I tinklio.
—Mielas drauge! Aš taipgi 

papuoliau į ištiestus man žaban
gus ir aš pesergiu tave nuo 

^pakartojimo to baisiaus žings
nio. Kš!.. Kš!..

Aš moju rankomis, šaukiu, 
vienok, ne tiek garsiai, kad iš
gąsdinti musę.

Pastebėjusi mane, musė puo
la j šalį ir, žinoma, pakliūva 
į voratinkli.

Matai, kvailute!
Aš nuimu rankomis visus 

voratinkilius ir atsargiai iši
mu iš jų musę. O, kad kas nors 
taipgi sugriautų ir mano kalė
jimą ir taipgi paliuosuotų ir 
mane!!

Atskridai! i čia iš paprasto 
žingeidumo.

Ir iš karto matau, kad pa
dariau kvailybę.

Mirtinas nuobodumas! Tik 
nulupiau ant sienos kad su
sitvarkyti ir biskį prisnusti, 
kaip krūptelėjau, pajutusi ant 
savęs keno tai žvilgsnį.

Vyras!! Ko jam reikia?
Akis į mane Įdelbė, kad net 

sarmata. Ar ne mano jis mane 
nuspausti? Matau, kad priseis 
atsisveikinti su poilsiu. Paskrai- 
dysiu po kamerą. Ech!

A FULL display■■ AA ■ A ■ < B AT OUR STORE
■ 2536-40 W.63tf5T

RADIOLAS Atmater Kewt

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
. 1657 W. 45th St.

Kampas Paulina Street
8 v. ryto iki 1 v. nakties.
Phone Boulevard 4552
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4 J. P. MORGAN

J. P. Morgan ir Ko. yra stambiausi tarptautiška ban
kinė firma visame pasaulyj. Tos firmos finansinės ope
racijos siekiasi paimti savo kontrolėn ne tik Amerikos 
prekybų, bet taip pat ir pramonę. Turint galvoj vėliau
sius Morgano kompanijos laimėjimus, reikia pasakyti, 
kad Standard Oil ir kiti trustai atrodo tik vaikų žais
las.

Šiandien elektros gaminimo įmonėse J. P. Morgan 
gal turi daugiau įtakos, negu bile vienas kitas finansi
ninkas. Ateityj jo įtaka, nėra abejonės, dar labiau pa
didės. Morgano interesai žymiame laipsnyj kontroliuos 
elektros trustų.

Prieš kiek laiko tapo sukurtas pusės biliono dole
rių maisto trustas. Pasirodo, kad to trusto vyriausias 
įkvėpėjas yra Morgan. Žinovai sako, kad tai tik pra
džia. Trumpoj ateityj, girdi, maisto trustas pasidary- 
siųs taip jau galingas, kaip ir elektros. »

Morgano interesai turi artimų ryšių su General 
Motors korporacija. Ačiū tam, automobilių pramonėj 
Morganas ir-gi lošia labai svarbių rolę.

Morgan ir kompanija pastaruoju laiku smarkiai pra
dėjo skverbtis į mineralinio aliejaus pramonę. Prana
šaujama, kad toj pramonės šakoj Morgano įtaka juo to
lyn, tuo bus didesnė.

Pravartu taip pat pažymėti, kad Morganas yra plie
no korporacijos direktorių pirmininkas. Plieno korpora
cija, kaip žinia, yra viena stambiausių Amerikos trus
tų.

Neseniai Morganas paėmė savo kontrolėn Montgo- 
mery Ward “mail order” biznį. Jo interesai žymiame 
laipsnyj kontroliuoja chemikalų pramonę, konservų pra
monę, Internacionalę Telefonų ir Telegrafų Kompanijų 
ir t.t.

Iš vėliausių Morgano biznio įstaigų’ yra United kor
poracija, turinti apie $400,000,000; Commonwealth and 
Southern su $751,000,000 kapitalu; Hudson Power kor
poracija, kurios šėrai yra verti $800,000,000; Johns-Man- 
ville korporacija su $150,000,000 kapitalu ir keliolikų ki
tų korporacijų, kurių bendras kapitalas siekia apie tris 
bilionus dolerių.

J. P. Morgan yra tipingas pavyzdys to, kaip besi
vystanti trustų sistema padaro vienų žmogų neįmano
mai galingu. Laikui bėgant jis arba kitas kokis magna
tas gali pasidaryti savo rūšies diktųtorium, nes finansų 
ir pramonės kontroliavimas daro labai didelės įtakos ir 
politikai.

“DARBININKIŠKA VALDŽIA”
Bolševikai vis tvirtindavo, kad Rusija, yra darbi

ninkų valdoma šalis. Girdi, ten net fabrikai yra dar
bininkų kontroliuojami. Žinoma, tai buvo tik blofas, su 
kurio pagalba jie neišmanėliams akis dūmė. Bet dabar 
to blofo jie nebegalės skelbti. Rusijos bolševikai nuta
rė panaikinti fabrikų-dirbtuvių taip vadinamus darbi
ninkų komitetus, kurie neva iki šiol buvo tikrieji šei
mininkai.

Tas Stalino diktatūros patvarkymas vargu galės pa
tikti Europos ir Amerikos Maskvos garbintojams. Ne
patiks todėl, kad dabar jie neturės jokio pagrindo sa
kyti, jog sovietų Rusijoj fabrikai ir dirbtuvės yra ne 
kapitalistų bei valdžios činauninkų kontroliuojami, ale 
pačių darbininkų. Bet kritikuoti tų patvarkymų, žino
ma, jie nedrįs, nes taip darydami jie užrūstintų visaga
lį Stalinų. Na, o tai reikštų melžiamos karvutės užtru
kimų: Maskva jiems nebesiųstų sandvičių. Tai jiems bu
tų didesnis smūgis, negu darbininkiškų komitetų panai
kinimas.

Kalbant apie tuos komitetus, reikia pasakyti, jog 
Rusijos darbininkai niekuomet nebuvo fabrikų šeiminin
kai. Tačiau iki tam tikro laipsnio jie visgi galėjo gin
ti savo reikalus. Dabar nuo jų atimama ir ta privilegi
ja, nes komitetai yra panaikinami, o fabriko tvarkymas 
pavedama vedėjui.

Visiems darbininkams, neišskiriant ir komunistų, 
įsakoma nesipriešinti fabrikų vedėjų patvarkymams, nes 
tie vedėjai diktatoriškai ves fabrikų reikalus. Pats uka- 
zas skamba sekamai:

“Vedėjai turės teisę šalinti visus administracijos

čia jau mano reikalas kaip ir 
laimėtas.

Jau buvo po 3-jų pų pietų. 
Visi valdininkai ir tarnautojai 
buvo išėję pietų. Tai ir aš su 

— — --------- « . švitančiomis savo akimis ir nu-
ir technikos darbininkus, samdyti visus pagelbininkus si teikusia širdimi, palengva 
ir darbininkus, perkelti juos į kitas dirbtuves. Vedė- slinkau laukan is puikių ir šiek

Užsisakymo kaina?
Chicagoje — paštu:

Metams __________________ $8.00
Pusei metų ......    4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam 1.50 
Vienam mėnesiui .75 

i '
Cbicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija____________  3c
Savaitei  .............................. 18c
Mėnesiui_____________ —___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Ghicagoj, 
paštų: •

Metams_____________ —__ 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams 1.25Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metama___ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Mone>

orderiu kartu su užsakymą

jams patariama tik tartis su profsojuzais ir komunis
tų jačeikomis, tačiau pastarieji neturi teisės anuliuoti 
arba sulaikyti vedėjų patvarkymus. Kilus nesusiprati
mams, jie gali siųsti skundų aukštesniems partijos ly
deriams.”

Visa tai liudija, kad bolševikai ne. tik nepavedė fa
brikų kontroliavimų darbininkams, bet atėmė iš jų ir tas 
menkas teises, kokias jiems teikė fabrikų komitetai.

Tokiu budu dabar bolševikėliai nebegalės dumti žmo
nėms akis, kad sovietų Rusijoj fabrikai priklauso pa
tiems darbininkams. Kiekvienas supras, jog obalsis “fa- 
brikai — darbininkams” yra tik begėdiškas blofas.

Taip dalykams esant kyla klausimas; kuo Rusijos 
“darbininkiška^ valdžia skiriasi nuo bile kurios buržua- 
ziškos valdžios?

Atsakyti j tų klausimų nėra sunku. Daugumoj bur- 
žuaziškų valstybių darbininkams bent chroniškų badų
ne tenka kęsti, o Rusijoj jie yra priversti stoti į eiles, kad 
gavus sausos duonos kelis svarus. O dabar, kuomet tapo 
likviduoti fabrikų komitetai ir darbininkams yra uždrau
sta net' streikuoti, tai jie atsidūrė tokioj pat padėtyj, 
kokioj randasi darbininkai kitose diktatorių valdomose 
šalyse, kaip, pavyzdžiui, Italijoj, Ispanijoj ir kitur.

Kas Dedasi Lietuvoje 
b ............... ' —  

Baso, Pranės Brolis

(tąsa)
7.

Turėjau didelio reikalo į Švie
timo Ministeriją. Ieškau. Ram 
du buvusiuose didžiuliuose 
Valstybės spaustuvės rumuos. 
Ten drauge ir universitetas, 
įeinu su didele “pavožone”.

Sargas prieš mane išsitiesia.
—Taip ir taip, sakau, ar yra 

ponas švietimo ministeris. No
riu prieiti. Turiu didelio reika
lo.

—Gerai. Yra. Tuoj prieisim. 
Prašau eiti i aną štai laukiamą
jį kambarį ir palaukti.

Įeinu. Dairausi. Laukiu, 
šviesus gražus kambarys. Sėdi 
apie desėtkas žmonių ir laukia. 
Ant stalo guli keletas tomų 
D-ro Vinco Kudirkos ir M. Bir
žiškos rašytų knygų. Publika 
jas varto, žiūrinėja. Lyg pasi
sveikindamas Jinktelėjau vi
siems galva. Atsisėdau. Atėjo 
sargas ir sako:

—Štai popierėlis ir paišelis. 
Pasirašykit kas esat ir ko no
rit. Aš bematant tai padariau. 
Sargas paėmė popierėlį ir visai 
nežiūrėjęs kas mano parašyta, 
užrašė kitoj to popierėlio pu
sėj “11” ir įbraukė sau į sau
ją prie kitų ten esančių popie
rėlių ir nuėjo į Ministėrio kam
barį. Publika pro kampus kak
tos žvilgčioja vienas į kitą. 
Vienas riebokas ponas, bet la-. 
bai raišas, vos ant kriukių pa
slenka. Viena labai trumpu si
jonu plačiu dugnu ir didoka de
kolte paniutė- matyt mokyto
ja. Du jauni panašus j špicus 
vaikinai, kiek iš jų kalbų su
pratau, norinti gąuti mokytoju 
vietas ir t.'t.

Pradėjo paeiliui šaukti vieną 
po kito. Atėjo ir mano eile- 
Įėjau į įitą, kambarį su pliušo 
kėdėmis. Ir tuojau sargas pa
rodė eiti pam ministerį. Įėjau. 
Sėdi už stalo stambus vyras; 
tai K. Šakenis. Prieš 25 metus 
drauge dirbome, rodos dar ‘‘Vil
niaus žiniose” ar “Lietuvos ži
niose”, gerai nė nepamenu. Da
bar, matyt, mane užsimiršęs, 
išdidus. Pasisveikinome tik 
galvos linktelėjimu. Rankų ne- 
pasidavėme. žinoma, jis ne- 
pratiesė. Į mano popierėlį žiū
rėdamas tokia tarme ir tonu, 
kaip a. a. Petras Vileišis kal
bėdamas prabilo.

—Tamsta visai bereikalingai 
kreipiesi. Tais reikalais rupi- 
naši Liudas Gira. Kreipkitės į 
jį. Jeigu tik jis neįšėjęs na
mo. O jeigu išėjęs, tai turėsi 
palaukti rytojaus. Prašau...

Aš atsiprašau už sutrukdy
mą, galvą linktelėjau ir išėjau. 
Manau, bile tik pas Girą, tai 

tiek mistingų Lietuvos Švietimo 
Ministerijos rūmų, manydamas, 
kas bus, tas bus, o Girų Liudą 
turiu surasti ir su juo apie 
savo reikalą pasikalbėti. Bu
vau išalkęs. Nuvykau į vieną 
valgyklą ir paprašiau lietuviš
kų barščių.

8.
Kaune, 1929 m. gegužės 29 

dieną Kauno Miesto ir Apskri
ties (raštinėje tapo įregistruoti 
šie įstatai: , ■
LIETUVIŲ SPAUDOS PLATI
NIMO DRAUGIJOS ĮSTATAI

I. Bendrieji nuostatai
§ 1. Draugijos tikslas: pla

tinti ir remti spaudą keliančią 
musų tautos kultūrą ir tautinę 
sąmonę.

Pastaba- Leidiniai, užgauną 
taktinius bei religinius jaus
mus ir persiėmę vien tik partine 
neapykanta, Draugijos nelei
džiami ir neplatinami.

<■!<**.

§ 2. šiam tiksluį atsiekti 
Liet. Sp. Plat. Draugija: a) or
ganizuoja skyrius, b) steigia 
knygynus, skaityklas, c) ruošia 
paskaitas, spaudos platinimo 
savaites, d) leidžia perijodinius 
ir neperi j odinius leidinius, e) 
organizacija nuolatinių knygų 
pirkėjų grupes, f) mokslo ir li
teratūros veikalams skelbia kon
kursus ir skiria premijas, g) 
palaiko santykius su įvairiomis 
bendrovėmis, draugijomis, ar
čiau surištomis su knygų leidi
mu ir platinimu, h) tiria knygų 
rinkos sąlygas, numato knygų 
leidimo planą, i) teikia žinių 
perijodinei spaudai ir informuo
ja leidėjus.

t; 3. Draugija turi visas ju- 
ridinio asmens teises: gali įsi
gyti kilnojamą ir nekilnojamą 
turtą, jį perleisti ar įkeisti, pri
imti dovanas, ieškoti ir atsaky
ti teisme, daryti visų rųšii) pi
nigines operacijas, užtraukti 
paskolas, daryti sutartis.

§ 4. Draugija turi savo ant
spaudą, emblemą ir štampas.

§ 5. Draugijos veikimo plotas 
apima visą Lietuvą.

$ 6. Draugijos Centrn Valdy
bos -bųs'tinė Lietuvos sostinė.

II. Draugijos nariai
§ 7. Draugijos nariais gali 

būti abiejų lyčių lietuviai, ku
riems yra suėję 14 m. amžiaus, 
sutinka su Draugijos įstatais 
ir yra padavę skyriaus valdybai 
raštu pareiškimą.

§ 8. Draugijos nariai yra: a) 
tikrieji, b) rėmėjai ir c) gar
bės nariai.

§ 9. Tikruoju nariu yra kiek
vienas įmokėjęs nario mokesnį.

§ 10. Rėmėjas mėn. moką 
nemažiau 5 lit. ar per Draugiją 
perka knygų mėn. nemažiau 25 
lit.

§11. Garbės nariais gali būti 
asmens, Draugijai daug pasi
darbavę ar paaukavę žymų tur
tą. Garbės nario vardų sutei
kia visuotuus skyrių atstovų 

suvažiavimas, Centro Valdybai 
pasiūlius.

§ 12. Garbės nariai ir rėmė
jai sprendžiamojo balso neturi.
III. Draugijos narių pareigos ir

, teises
§ 13. Visi Draugijos nariai, 

sulig išgalės, turi: platinti spau
dą, vykdyti Draugijos uždavi
nius ir stengtis pritraukti nau
jų narių.

§ 14. Kiekvienas narys moka 
metinio nario mokesnio 4 lit., 
kuriuos įmoka kas ketvirtis.

Pastaba. Neturtingi ir moks
leiviai, skyrių valdyboms pada
vus pareiškimus, nuo nario mo
kesnio atleidžiami.

įį 15. Nariai iš Centro per 
skyriaus valdybą gauna narių 
liudymus ir ženklus.

§ 16. Nariai naudojasi Cent
ro nustatytomis teisėmis, gau
na Centro rūpesčiui papiginto
mis kainomis sau knygų ir nu
statytą mokesnį už išplatintas 
knygas.

§ 17. Draugijos nariais nusto
ja buvę: a) laisvu noru išsto
ję, b) nesumokėję nario mokes
nio, c) dėl nesilaikymo įstatų 
skyriaus valdybos ar visuotinio 
susirinkimo pašalinti.
IV. Visuotini Draugijos suva

žiavimai
§ 18. Vyriausias Draugijos 

reikalų sprendėjas yra visuo
tinis skyrių atstovų suvažiavi
mas.

§ 19. Visuotini skyrių atsto
vų suvažiavimai yra paprasti 
ir nepaprasti.

§ 20. Paprastuosius skyrių 
atstovų susivažiavimus kasmet 
šaukia Centro Valdyba.

§ 21. Nepaprastus skyrių at
stovų suvažiavimus ypatingiems 
reikalams aptarti gali šaukti:
a) Centro Valdyba, b) Revizijos 
Komisija ir c) % visų Draugi
jos skyrių pareikalavus.

§ 22. Visuotinio Draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimo .lai
ką ir vietį nustato Centro Val
dyba ir prieš mėn. laiko apie tai 
spaudoj paskelbia.

§ 23. Visuotinis skyrių atsto
vų suvažiavimas skaitomas tei
sėtu, bet kuriam atstovų skai
čiui atvykus, jei tik jo sušau
kimas įvykdytas, prisilaikant 
20, 21 ir 22 §§.

§ 24. Visuotinis skyrių atsto
vų suvažiavimas: a) tvirtina 
Centro Valdybos apyskaitą, są
matą ir nustato veikimo planą,
b) renka Centro Valdybą ir Re
vizijos Komisiją.

V. Centro Valdyba
įį 25. Centro Valdyba renka

ma vieniems metams iš 7 asm. 
ir 2 kand., kurie pareigas patys 
pasiskirsto.

Pastaba. C. Valdybon gali bū
ti renkami tik pilnamečiai as
mens.

§ 26. Centro Valdyba: a) val
do visą Draugijos turtų, b) ve
da visus. Draugijos reikalus, c) 
atstovauja Draugijai, d) šaukia 
visuotinius skyrių atstovų su
važiavimus.

§ 27. Centro Valdybos inicia
tyva gali būti sudarytos įvairios 
specialūs komisijos įvykdymui 
uždavinių, numatytų 1 ir 2 §. 
Komisijos posėdžiuose būtinai 
turi dalyvauti Centro Valdybos 
atstovas sprendžiamuoju balsu. 
Komisijos nutarimai, Centro 
Valdybos patvirtinti, privalomi 
visiems skyriams ir Draugijos 
nariams.

§ 28. Centro Revizijos Komi
sija du kartu per metus daro 
reviziją ir davinius praneša 
visuotiniam skyrių atstovų su
važiavimui.

Pastaba, šalia Centro Revizi
jos Komisijos ir Valdybos ski
riami tam tikri revizoriai-in- 
str liktoriai provincijos skyriams 
revizuoti.

VI. Draugijos skyriai
§ 29. Kame yra nors 5 norį 

asmens, steigiamas Liet. Spaudi 
Plat. Draugijos skyrius.

Pastaba. Mokiniai, sutikus 
mokyklų vadovybei, steigia sky
rius atskirai nuo kitu ir savo 
veikimą taiko su mokyklos są
lygomis.

§ 30. Skyriaus visuotiname 
susirinkime vieniems metams 
renkama skyriaus valdyba iš 3 
narių ir 2 kandidatų, kurie par
eigas patys pasiskirsto

§ 31. Skyriai, remdamiesi 
Draugijos įstatais, tuoj: a) or
ganizuoja nuolatinių knygų pir
kėjų grupes, b) steigia knygy
nus, skaityklas, c) kiekvienoj 
apylinkėj randa spaudos plati
nimo įgaliotinius, kurie aptar
nauja vietos visuomenę.

§ 32. Skyrių valdybos: pri
ima ir išbraukia narius, veda 
narių ir nuolatinių knygų pir
kėjų sąrašus, renka narių mo
kesnį, šaukia visuotinius narių 
susirinkimus, atstovauja sky
rių, siunčia 30% narių mokes
nio ir 5% kitų įplaukų Centrui 
ir kas 3 mėn. prisiunčia Cent
rui patvirtinti veikimo apyskai
tą ir planą. 9

§ 33. Skyrių valdybos įsigyja 
.ir perleidžia turtą Centrui pri
tarus.

§ 34. .Skyrių likvidavus, tur
tas pereina Centro Valdybai.

VII. Draugijos turtas
§ 35. Draugijos turtas susi

daro iš: a) narių mokesnio, b) 
pelno nuo išplatintų ir savų lei-

TIK-KĄ
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langą, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didėliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gere 
bargeną visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 81
Tel. Rooeevelt 8500

LIETUVĄ 
Kai rengsitės aplankyt savo tėviškę šį rudeni, galite išsirinkt 

bile katrą iš 6 puikių garlaivių U. S. linijų laivyno.
S. S. Leviathan, pasaulio didžiausias laivas, plauks per Chcr- 

bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog i Bremeną.
Pilni parengimai iš anksto padaryti dėl pervežimo jūsų pasa- 

žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmėmis kuriuos 
pirfniau turėjot jūrinėse kelionėse.

Visi šie laivai yra žinomi po svietą už jų gerus pritaisytnus, 
puikius valgius ir linksmumas tarp keleivių.

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kąslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog i •

United States Lines
11(1 S. hrarhorn Si... ( hieaiui. III. Rrnarliv.av \<*iv Ynrkf'iiv

dinių; c) aukų, loterijų, rink
liavų, d) valdžios ir visuome
nės pašalpų, e) pelno nuo 
turto, f) pelno iš paskaitų, va
karų, koncertų, leidinių.

VIII. Draugijos likvidavime
§ 36. Draugiją gali likviduoti 

visuotinis skyrių atstovų suva
žiavimas, atstovaujant 2/3 visų 
skyrių ir reikalaujant % atsto
vų.

§ 37. Draugiją likvidavus, 
turtas pereina švietimo Minis
terijos žinion.

§ 38. Šiuos įstatus gali keisti 
visuotinis skyrių atstovų suva
žiavimas 2/3 balsų dalyvaujan
čių suvažiavime atstovų.

Įstatai, kaip uratai, negy
vas daiktas. Į Draugijos Cent
ro Valdybą įtraukiami labai 
rimti spaudos darbą dirbti žmo
nės. Tikimasi didžių darbų ir 
gausių vaisių. Geistina, kad 
ir amerkiečiai prie to dalyko 
kiek galėdami prisidėtų. Gerbia
mieji amerikiečiai! Domėkitės, 
rašykite, steigkite pas save sky
rius. Susižinokite štai šituo ad
resu :

Lietuvių Spaudos Platinimo 
Draugijos Centro Valdyba. 
Kaunas, Kęstučio gatve 53 Nr.

LITHUANIA.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir -Subatoj, 
Rugsėjo 20 ir 21

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Blockade”
dalyvaujant

Anna Q. Nilsson ir kitiems 
žymiems artistams

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

b i. . ................................. ■ >

Spalio Išplaukimai:
S. S. Pres. Harding
Spalio 2—Spalio 30

S. S. Republic 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America
Spalio 26

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog į Bremeną.
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Sveikatos Dalykai
ri dirbti, kur jis tik neitų.

Dar vienas svarbus dalykas. 
Spalių 8 d. įvyks miesto Val
dininkų nominacija. Kandidatu 
į miesto majorus yra John W. 
Smith. Jis jau yra buvęs ma
joru du terminu. Tai yra pui
kus žmogus ir pasižymi savo 
maloniu budu bei nuoširdumu. 
Jis visiems yra prieinamas ir 
visiems pasirengęs patarnauti. 
Kartą vieną lietuvių šeimą iš
tiko nelaimė. Moteris beeidama 
i darbą paslido ir nusilaužė ko
ją. Kadangi ji turėjo užlaiky
ti savo vaikus, tai ta nelaimė 
pastatė ją į labai keblią padė
tį. Atvyko iš vienos įstaigos 
tyrinėtoja. Sužinojusi, kad mo
teris turi šiokius 'lokius name
lius, ji patarė užsitraukti mor- 
gičius ir gydytis.

Tąsyk aš nutariau kreiptis 
pas majorą ir išdėstyti jam vi
są reikalą. Majoras Smith pri
ėmė mane labai maloniai ir pri
žadėjo moteriai suteikti reika
lingą pašalpą. Ir vos spėjau aš 
sugrįžti namo, kaip sužinojau, 
jog moteris ‘tapo išgabenta į 
tinkamą ligoninę.

Mano supratimu, tokius žmo-j 
nes, kaip Smith, detroitiečiai tu
rėtų remti, kada ateis nomina
cija. — Sunka raitis.

Studentas Paukštis neužilgo iš
vyksta į Michigan universitetą.

Todėl kviečiame visus daly
vauti Šokiuose. Tuo budu jus 
ne tik paremsite neturtingą 
studentą, bet ir smagiai pralei
site laiką. Užtikriname!

Visus kviečia: Felix Navic
kas, Maeme Dalton ir Felix Zu- 
kaitis.

formoje kaip, vaisiuos ir daržo
vėse.

Profesorius Osler, jau miręs, 
ir kuris gyvendamas buvo sta
tomas aukščiausioje medicinos 
profesijos vietoje, sakė—“Tu
rite doktriną mokinti, ir turite 
ją mokinti visuomet. Ta dokt
rina yra, — burnos švarumas, 
dantų švarumas ir gerklės šva
rumas. šie trys dalykai turi 
būti jūsų pildomi per visą gy
venimą. Nėra nei vieno dalyko 
taip svarbaus žmonėms, kaip 
burnos hygiena.

(FLIS).

3. Kaip išvengti dantinių ligų.
Labai mažai žmonių težino, 

kad burnos stovis liečia tris 
svarbiausius gyvenimui dalykus, 
—valgį, vandenį ir orą. Niekas 
negali 
lykų. 
pinigų 
valgis 
stengiasi, kad puodai ir indai, 
kuriuose valgis dedamas, butų 
švarus. Visos smulkmenos šva
raus valgio-yra aprūpintos, bet 
kuomet jis pereina per lupas, 
dažniausiai jis užsikrečia, nes 
dauguma burnų yra nešvarios.

Kaip užlaikyti burną Švariai,

Sveikas ir nesveikas1 p?.Tgęs žmoguI’kuris IT0. pasilinksminimo daug protin-
nuovargis giau daro, negu tas, kuris pa-

______  rėjęs iš darbo įsigilina į moks
liškas knygas, šeimininkės no-

Nežiurint kokį darbą dirba-! ras atsitraukti nuo savo parei- 
me, visi pavargstame, ir tas yra gų yra teisėtas, nes jos darbas 
natūralu. Vienok labai svarbu, yra labiausiai varginantis, vien 
kad po pavargimo butų gauna- dėlto, kad jis yra monotoniš- 
ma užtektinai laiko atsilsėti ir, klausias. *
atnaujinti sunaikintą energiją. Pavargimas dažnai yra prie- 
Dažnai girdime apie kitus, ku- žastimi vaikų piktumo ir ne
rio serga nuo persidirbimo ar- partmgumo.
ba turi džiovą; visi apgailestau- atydžiai prižiūrėti, kad jie gau-|kad neleidus dantims puti? štai 
jame, vienok nepagalvojame, tu užtektinai miego ir tinkamą keturi praktiški patarimai.

gyventi be šių trijų da- 
Valdžia leidžia dideles 
sumas, kad vanduo ir 

butų švarus, šeimininkės

KORESPONDENCIJOS
^WT1VDU^3CtJKMflBl4HBN
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Detroit, Mieli.
Darbų mažėjimas. — Fordo 
dirbtuvė. — Nominacijos.

Tėvams reikia

nepagalvojame, tų užtektinai miego ir tinkamą 
kad ir su mumis tas pat gali maistą. Dažnai viena iš di- 
atsitikti. v ' džiausiu priežasčių, kaip vai-

Kartais nežinome, kad esą- kuose taip ir užaugusiuose, yra 
me pavargę. Pavargimo simp- nedavalgymas. Nes nuvargęs 
tomų yra daug ir įvairių. Pa- kūnas reiškia ir nuvargusį skil- 
prasčiausis pervargimas yra vį, pasekmės kurio yra neturė
tas, kuris paeina nuo labai sun- Ijimas apetito.
kaus darbo, ir atakuoja tuos, Nedavalgymas ir kitos ligos, 
kurie vartoja muskulus nepra-^ kurios paeina nuo nuovargio, 
tusius prie smarkaus mankšti- yra faktoriai vedanti prie džio- 

normalu ir
bet

nimos. Geriausia gyduolė yra vos, ir nors yra 
poilsis, kol nuodai, kuriuos ku- sveika dirbti, kol pavargsti, 
nas prisirinko, yra išplaunami persidirbti yra pavojinga, 
ir energija sugrįžta. (FLIS).

Protinis pervargimas yra pa-1 
prasčiausia šių dienų liga. Jis 
paeina nuo užsikimšimo kraujo 
gyslelių smegenyse, ir tas yra 
iš priežasties didelio protavimo,, 
rūpesčio ar kito protinio įtem-i 
pimo. Geriausias tam poilsis 
yra fizinis mankštinimas, kuris 
atitraukia kraują iš smegenų į 
kitas kūno dalis.

Švari burna
Keletas metų atgal Dr. Ma- 

yo, vienas iš Amerikos geriau
sių chirurgų, pasakė, kad den- 
tistai turės imti žingsnius me
dicinoj. Sykiu su šiuo prana-

i šavimu, naujas burnos higienos 
Nuolatiniai protiniai darbi-, vajus stengiasi išmokinti tris 

ninkai, ir tie, kurie apsunkinti! dalykus.
rūpesčiu, nepaiso, kuomet sme- 1. Kiek blėdies yra padaroma 
genys pradeda duoti pervargi-. kimo sveikatai, kuomet burna 
mo ženklus— galvos skaudėj i- yra nešvari, dantys neprižiūri
mus, nemiegojimą, ir kitus, ku-mi, kiauri ir smegenys nesvei- 
rie parodo, kad cirkuliacijos kos.
padėtis jau nebesutinka su svei
kata.

2. Tinkamus budus atitaisy
mui visų burnos | ligų.

keturi praktiški patarimai.
1. Burna turi būti gero den- 

tisto prižiūrima. Eik pas ge- 
riausį, kokį gali rasti. Reikia 
pas jį dažnai eiti,— nors tris 
ar keturis sykius per metus.

2. Dantys turi būti egzami
nuojami su X-ray, kad suradus 
kokiam stovy yra šaknys, ir 
kaulas apie tas šaknis, nes tose 
vietose yra pradžia visų dantų 
ligų. Visi dantys, kurių nervai 
išimti, yra abejotini. Nors pas 
juos ir nesiranda skausmo, vie
nok prie šaknies gali rastis vo
tis, ir X-ray tegali tai surasti.

3. Reikalauk, kad dentistas
duotų visus smulkmeniškus pa
tarimus, kaip dantis prižiūrėti. 
Reikia pašvęsti nors tris minu
tes kas rytmetį ir kas vakarą 
plaunant smegenis ir dantis, ki
taip jų tinkamai negalima išva
lyti. Atmink, kad švarus dan
tys nepūs, ir švari burna neuž
krės valgio. ,

Nevartok daug cukraus, nes 
cukrus greičiausiai priveda prie 
dantų puvimo, negu kitas koks 
valgis. Gamta niekuomet ne
skyrė mums cukraus koncen
truotoje formoje, bet norėjo, 
kad mes. jį imtume naturalėje

JUOKAI
LIETUVAI NEBREIKIA 

AMERIKOS

žmonės į Ameriką bėga. Lai
mės ieško. O kad auksas gat
vėse po kojomis mėtosi nemato, 
štai pasirodžiusi kiek anksčiau 
Šančiuose stebuklinga gydyto
ja, tuoj pamatė. Kad ir sena 
jau, bet akys žvalios. O uos
lė, taip gali sakyti, ragaišį ir 
užuodžia. Vaikšto sau bobutė 
per namus ir ligonius, kalėdo
jas!. O ligoniai žmonės duosnųs. 
Kam sveikata nebrangi. Duoda, 
vadinasi, bobutei, kas dešimt, 
o kas ir visą pusę šimto. Te, 
gydyk. Bobutė, nieko. Priima, 
vaistus išdavinėja, net akinius 
ant nosies užsiroglino. — Pasi
stebėkite, 
Tik 
ėmė 
savo 
sako
bet kad tokioms bobutėms Lie
tuvoje geriau negu Amerikoje, 
aišku. Tik reikia kad medinių 
Jurgių daugiau atsirastų. O jų, 
kaip žinoma/užtenka. Trąši mu
sų žemelė, atsiprašant, durniais.

Amerikietis.

kokia aš mokinta, 
surinkusi daugiau pinigų 
ir pabėgo. Užteks, girdi, 
senus kaulus varginti. Ką 
ligoniai, nugirsti neteko,

C O N T I N E N T A L 
BRODKIASTINA!

panedčlj 
VVBBM

asiklausykite Continen
tal programo 7 vai. va
kare kiekviena 
ir pėtnyčią iš 

stoties.

Atdara utarninko, 
ketvergo ir suba- 

tos vakarais

Didelis Rudeninis Išpardavimas
Siutų ir Viršutinių Kautų

ŠTAI yra vertės už $33, kurioms negali prilygti daugelis $50 drapanų! Con
tinental pasirinkimas dabar naujų rudeninių siutų ir viršutinių kautų yra 
tikrai nepaprastas. Pastebėtinai vilnonai, prašmatnus styliai ir vėliausios 
madingiausios rudos spalvos teikia jums kuodaugiausia puikiųjų drapanų 
vertėje. Ateikite, jus įsitikinsite, kad musų naujieji rudeniniai siutai ir vir
šutiniai kautai yra kaip tik tokie, kokių jus ieškote!

^3^ Dvieju
Keiniu 
Siutai

Ekonomijos Siutai ir Viršutiniai Kautai
ŠTAI yra prašmatnus styliai ir audeklai
už pigių kainų, kurie teikia jums tikrų ir m W m ■
didelį sutaupimų. Naujausios rudeninės 
spalvos, Įskaitant vėliausias rudas ir pat-
ternus. Didelis pasirinkimas. 4HHH ABU ,

Gusto m Kokybes Siutai
GRAŽUS rankomis pasiūti siutai gerai pasirė- (h 
džiusiam žmogui. Geri audeklai.ir patraukiau- B
tys styliai. Dviejų kelinių ypatybė padaro juos B Ji V 
dar didesnės vertės! v/

12 Savaičių Išsimokėjimui!
JUS turite pilnai 12 savaičių išsimokėjimui, kada jus perkate pa
togiu, biznišku Continental Biudžeto Pienu. Biudžeto kainos nė
ra augštesnės už cash kainas. Ateikite — leiskite mums išaiškinti 
jums šį lengvų pienų.

Nuo praeitų metų gruodžio 
mėnesio pas Fordų pradėta dir
bti šešias dienas per savaitę. 
Tada teko priimti apie 30,000 
naujų darbininkų. Tas skubėji
mas tęsėsi iki šio mėnesio;. Da
bar vėl grįžta normališki lai
kai. O tai reiškia, kad bus grą
žinta penkių dienų darbo savai
tė. Ačiū tam pasidarė darbinin
kų perviršis. Tad praeitais me
tais priimtieji darbininkai grei
čiausiai bus atleisti. Girdėjau, 
kad jau po truputį pradėjo tą 
programą vykdyti.

Beje, komisarų laikraštuke 
patėmijau, kad pas Fordą la
bai daug miršta darbininkų. 
Tai, žinoma, yra gryniausia ne
sąmonė. žmonės miršta visur ir 
visokiose dirbtuvėse. Kada žmo
gus nėra sveikas, tai mirtis jį 
pasigauna visur, nežiūrint i tai, 
kur jis nedirbtų. Mirė juk ir 
tėtušis Leninas, o pas Fordą 
jis niekuomet nedirbo ir gyve
no bolševikiškojo rojaus sosti
nėj, Maskvoj.

Man teko sutikti keletą lie
tuvių, kurie pas Fordą yra iš
dirbę po 18 metų, o išrodo svei
ki ir tvirti. Ir aš turiu pasa
kyti, kad pas Fordą yra šva
riausi dirbtuvė, kokia man ka
da nors teko matyti. O kai dėl 
darbo, tai darbininkas visur tu

Grand Rapids, Mich.
Rengia šokį.

SLA. 60 jaunuolių kuopos 
valdyba su kitų narių pritari
mu rugsėjo 21 d. nutarė sureng
ti Šv. Jurgio svetainėj šokius 
studento K. Paukščio naudai.

MOKYKLOS NBRSa, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IŲ ŽINOTI ŽITA

KALBftDAMA auklte«n(« mo- 
kyklot merginoma apie a>m*> 
nlnę higieną, patyru*1 diatrik- 
to num* aaaakl:

i "Viena pagrindinių taisyk* 
llų dėl merginų sveikatos, rai- 
kia atlaikyti sistemą norma- 
liams stovyjs. Normalią mauk* 
(tinimas ir dieta turi būt var- 
tojams. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis

1 nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto* 
Jamas. Paimk iaukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo?'

Nujol galit vartoti nella* 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
autelį namie.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA UŽ VIDURMIEŠČIO VYRŲ SANKROVA
■M —— n i ■ ■ ■ —

Su Ženkleliu 437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai. 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos. 
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spaiizdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

1 739 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.
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atstovų buvo

Tarų Ghicagos
Lietuvių

High School

kime “spulkų 
nutarta surengti kontestą, ku
riame dalyvaus
amžiaus berniukai ir panelės iš 
visos Chicagos. Pavietinių gru
pių komtestai jau atsibuvo: 

x. Town of I^ike, Waukegane.
M i Laimėtojai prizų kontestuos su- Kooperatyvai Ame-įsirinkime rugsėjo (Sept.) 21, 

rikoie”-tai taupini-vakare' Mildos svetainėj. Kiek J i i - dabar žinoma, apart lietuvių mO oenarove kontestantų iš virš minėtų ko
lonijų, taipgi dalyvaus kontes- 
tamtai iš spulkininkų— Simano 
Daukanto Spulkos, iš West Si- 
dčs.

Prizai laimėjusiems kontestą 
21-mą dieną rugsėjo (Sept.) 

i Mildos svetainėje yra paskirs
tyti štai kokie:

1- mas prizas—$25.00 ir ke
lionė į Springfield, 111. Ten bus 
panašus kontestas jaunimo visų

' Illinois spulkų, kuriame reikės 
dalyvauti 1-mą prizą laimėju
siam lietuvių grupės.

2- as prizas—15.00.
3- Čias prizas—$5.00.

Du metai sukanka, kai gy
vuoja Susivienijimas arba Lyga 
Lietuvių Budavojimo ir Skolini
mo Bendrovių valstijos Illinois.

Prie virš minėto Susivieniji
mo priklauso visos, be išimties,; 
Lietuviškos Taupinimo Bendro-1 
vės arba vadinamos' “Spulkos”!

tai yra 21 bendrovės, šiuo i 
kartu po ranka mes neturimej 
tikrų žinių, kiek turto lietuviš
kos “spulkos” kontroliuoja, bet 
spėjama, kad virš $15,000,000. i

Yra pagamintos statistikos! 
per Susivienijimą visų spulkų 
Suvienytose Valstijose, kurios | 
parodo, kad per visas valstijas| 
/ra virš: 12,800 spulkų; kad 

Jos turi virš 11,336,000 narių, 
ir kad kontroliuoja 
500,000 turto.

Kaip auga “spulkos”, tai pa-, 
rodo žemiaus paduotos skaitli
nės: Per praeitus metus viršmi-Į 
nėtos “spulkos” padidėjo: 670,-1 
500 nariais ir $814,500 kapita-į 
1U.

Kiek lietuviškos
padidėjo praeitą metą, bus pra-| dalyvauti (9-tą dieną 
nešta metiniame susirinkime (Oct.), 
lygos, 20-tą dieną rugsėjo kitų tautų ir grupių
(Sept.) vakare, Mildos svetainė- tų, kur bus išdalinti 
je.

Taupinimo bendrovės arba 1-mą prizą Springfield, III., gaus 
“spulkos” yra forma organiza- teisę kontestuoti ateinančią va- 
cijcs, kuri tvarkosi ir pelnu da-Į sąrą suvažiavime kontestantų 
linasi kooperatyviu budu. i iš visų Suvienytų Valstijų.

Kad užinteresuoti čia augantį! Del smulkesnių informacijų 
jaunimą, tai praeitame susirin-1 ir taisyklių kontesto reikale

Kcntestuoti gali kiekvienas 
; High School amžiaus vaikinai 
ar mergina, prisirengę pasakyti 
(5 minutų) prakalbėlę angliška 
arba lietuviška kalba klausimu 
“taupumo”.

Sulyg instrukcijoms gene- 
ralio Sekretoriaus visų spulkų

Į prakalbos turi būt temomis: 
“Thrift Savings and Home 
Ownership”.

I Laimėjęs 1-mą prizą lietuvių 
spulkos”; spulkų grupėje turi galimybes 

spalių 
III. greta 

kontestan- 
4 prizai— 

Laimėjęs

[Pacific and Atlantic Photo]

Bankieriaus Morgano gimi
naitė Mary Van Renssaeler, ku
ri buvo suimta Rusijoj kaipo 
šnipas, bet tiek pasigerino če
kai, kad duota jai pasą važi
nėti po visą Rusiją.

$7,178,-

Springfield,

4 sidabrinės taurės.

ką taupinimo bendrovėms, sulig 
jo išvedžiojimu ir ištyrimu, 
1900.metuose buvo tik 28% šei
mynų, turinčių nuosavus na
mus; 1910 metuose 40% turė
jo nuosavus namus, o 1920 me
tuose 48% turėjo nuosavus na
mus.

Lyga arba Susivienymas Lie
tuviškų Skolinimo ir Taupini
mo Bendrovių darbuojasi šioje 
plotmėje.

šis susivienymas turės savo 
metinį delegatų f susivažiavimą 
Mildos svetainėj, 3140 So. Hal
sted St., penktadienyje, 20-tą 
dieną rugsėjo (Sept.) nuo 8 iki 
10. šeštadienyje 21-mą dieną 
rugsėjo (Sept.), kviečiame• at
silankyti į tą pačią svetainę 
netik delegatus, valdybos ir 
spulkų narius, bet visus, kas in
teresuojasi šios idėjos plėtoji
mu.

Vakarienė prasidės 7:30 vai. 
vakare. Kontestas ir progra
mas nuo 9:ob vai. v. iki 11:00 
vai. vak. Kaina už vakarienę 
$1.00 ypatai. Norintys daly
vauti geistina, kad praneštų Ly
gos raštininkui J. J. Zolp virš- 
minėtu adresu.

P. J. Varkala, Pirmininkas 
Lietuvių Budavojimo ir Skoli-

25175—N. Bakutienei 
56646—E. Tomkevičaitei 
96058—M. Steckienei 
25178—J. Valiukevičiui 
25179—A. Vaišvilai

80—A. Bernatavičienei
1— O. Krauz
2— A. Jurevičienei
3 J. Juozapaičiui 
4—P. Jonikienei
6— R. Kančienei
7— J. Bružui
8— B. Bružui

56649 J. Uzniui
Kun. J. Maciej’auskui

1— D. Ašmontui
2— A. J. Masalskiui
3— B. Gudavičiūtei 

150—J. Niekui
Kroliui 
Tučkienei 
Rimkui 
Santalui 
Valienei

23673 D. Šimėnui 
15709—M. Račkienei 
15707 - J. Daukui 
.15715—K. Nevulienei 
15706—M. Slepikui 
23672—P. Saudargui

25189 K. Kėvišui
25190—O. Stanev.-Jomantienei 
25191—M. Račkauskienei;
25193—J. Bacevičiui
25194—E.
25195—A.
56654—M.
56655—E.
566656—P. Velavičienei
15738—St. Petkaitei
15725-—P.
15729—L.
15724—B.
15728—V.

Rastauskaitei 
Voveriui 
Brazauskienei 
Jankauskienei

Klemensui 
Kančienei 
Bružui
Simaičiui 
Kučauskui 
Strupeikienei 
Mikalauskui 
Miciui 
Marmakevičiui

25208 -J.
22758—Z.
23674—D.
15716—V.
15710.—O.

Sakalauskui 
Kulikauskienei 
Vitienei 
Lukauskui

15720—EI. čeponienei 
15721- U. Stulginskaitei 
15734—0. Varanavičienei 
15746—R. Juozapaičiui 
15723—L. Linkauskienei 
15742—B. Baranaitienei 
15732—St. Santaraitei 
25202 O. Mileikienei 
56660—A. Jaslnontui 
56661—J. Račkauskui 
15748—K. 
15763—K. 
15773r-A. 
25213 A. 
25214—B. 
15760—K.

15786—T.
25220—J.
25221— P.

galite atsikreipti pas Lygos sek
retorių J. J. Zolp,. 4559 So.inimo Bendrovių Lygos—Valsti-
Paulina St., Yards 0145, ' jos Illinois.

3251 So. Halsted St., 
Chieago, III.Tarpe lietuvių “spulkų” gy

vavimas ir plėtojimąsi mažai 
kam žinomas. Kitos tautos, sa
kysime cechai, labai gerai su
pranta pelningumą ir patogu
mą taupinimo “spulkų” budu, 
ir nėra šeimynos, kurios vienas 
ar du nariai arba ir visi nebūtų 
dalyviai kokios nors taupimo 
bendrovės.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Naujienas

Pinigus gavo
Mr. B. C. Forbe's, iš Omaha, 

Nebr., štai ką sako apie nau
dingumą taupinimo bendrovės: 
“Pasidėkojant taupinimo ben
drovėms Omahoje,^53 iš 100 
šeimynų turi savus namus. Dė-

25148—V. Dantienei 
25162—M. Tamošiūnienei 
56640—1.
25165 A. Mykolaitienei
25167—S. Bubriui 
251s3—A. Petkui

Steponavičienei 
Pluškienei 
Velavičiui 
Zalečskienei 
Kaniauskienei 
Jurienei

15767—M. Srogienei 
15750—M. Balšaitienei 
15754—M. Liaugminienei 
15761—J. Rukėteliui' 
23678—R. 
15769—R. 
15770—J. 
25215—K. 
15756 -E. 
15762—K. 
15757—P. 
15768—J. 
1575&—S.
15753—O. Vapštienei 
15759—M. Marmakytei 
23677—V. Savickienei 
15752—Al. Bielskui

Stasio, Stumbrienei 
Meškauskui 
Vapstui 
Saropienei 
Bursui

15782—A. Šimkui 
25122—Petronėlei Jautokienei 
56656—Onai Zakarauskieniei 
25197—Johanai šveikauskaitei

8— Jokūbui Makūnui
9— Onai Pctraitienei 

15795 Elžbietai Jurevičienei

PADIDINTAS DEPARTAMENTAS DEL MOTERŲ KAUTŲi

SUKAKTUVIU SAVAITE
Ypatingai Stailiškų, Kailiais TrimuotųMOTERŲ KAUTŲ

Gramailai

Incorporated, dėl

Vaikų Kautai Rudeniui

pil-
20.

kainą, 
mot

100% CAMEL PILĖ 
Gražiausi kautai švelniausių šešėlių 
kų ir rudų spalvų. Didumo 4 iki

Ward’s susitarė su Tire Service, 
kur kitur.

Ore būna kiekvieną panedėlj ir pėtny- 
čią, 7 vai. vak. iš WBBM. stoties. Link
smas, smagus populiarus programas, 
kurj noriai klausysitės!

Tikri Germaniu Chinchilla kautai — su pilnu pamuša
lu?' Gražiausi styliai, įskaitant šiltus dviem atlagais
modelius. Puikiausių navy, rau
donos, deer, powder mėlinos ir 
žalios spalvų. Didumo nuo 7 
iki 14.
Didžiausia vertė.

Dabar! Skubus tairų aptarnavimas
DIENĄ ar NAKTĮ - DEL VARTOTOJŲ WARD’S TAIRŲ
Dabar visi tie, kurie perka Ward’s 'Pairus turi patogumą Tairų Aptarnavimo namuose ar ant kelio. Jeigu jus turite sprogimą ar 
“puneture”, tiktai pašaukite MONROE 3900 ir vienas iš musų daugelio aptarnavimo karų skubiai atvyks pataisyti jūsų tairą, už žemą 

šio aptarnavimo — ir už kainas, kurios yra daug žemesnės, negu jus mokėtu-

Šis aptarnavimas apima visą Chieago, 
Evanston, Oak Park, Berwyn ir Cicero

ŠIĄ savaitę Continental švenčia pirmąjį gimta
dieni jo padidinto departamento Moterų Kautų. 
Gražiausi styliai — nauji dezainai — madingiau
si audeklai — brangus kailių trimingai — yra 
požymiai šio didelio sukaktuvių įvykio! Nepa
prasta verte rudeninių kautų pilnai sutampa su 
madingos moteries reikalavimais, visai nežiūrint 
kokią kainą ji mokėtų. Pasirinkime yra broad- 
cloth, importuoti tweed, bouele ir camel hair, kal- 
nieriai gi ir rankovės yra trimuoti vilko, lapės, 
barsuko, raccoon, bobro ir caracul kailiais. Nie
ko neimama už pataisymus!

i •

k

$ r

; __

ĮMDOTOOM;

Jeigu jus turite tairus 3’/£”, 4:40”, ar 4:50” diametre storumo, jums tairas 
bus sutaisytas minėtoj teritorijoj paprastomis dienomis, nuo 8 vai. ryto iki 
12 vai. nakties, už 75c. Už storesnius tairus, iškaitant 5” ir 7:30” tairus, 
skaitoma toje pačioje teritorijoje paprastų dienų tomis pačiomis valandomis, 
po $1 už tairą. Nedėliomis, šventadieniais ir tarp 12 vai. nakties ir 8 vai. 
ryto, imama dar priedinis 50c mokesnis.
Neskaitant šios minėtos teritorijos, Tire Service, Incorporated, aptarnaus 
visus pašaukimus iki už 20 mylių nuo vidurmiesčio, už mažą priedinj mokes
nį nuo mylių.
Jeigu jus turėtumėt tairų trobelį jūsų pačių garadžiuje, pašaukite MONROE 
3900 ir aptarnavimo karas atvažiuos sutaisyti jums tairą, paims tairą į savo 
stotj ir sutaisys jj, jei bus reikalas, be ekstra mokesties, ir vėl uždės ant jūsų 
karo. Jus mokate mažiau už ši aptarnavimą, negu jus paprastai mokėtume! 
už tolygų aptarnavimą.

Šis aptarnavimas yra priedinis patogumas mote
rims važiuotojoms. — Jus pamatysite, kad 

apsimoka pirkti Ward’s Tairus!

16,000 Mylių Garantuoti

RIVERSID
Didumas Kaina Tūbai

30X3y2 4-ply $5.08 1.10
29 X4.40 4-ply 5.79 1.15
30X4.50 4-ply 6.59 1.20
29X4.75 4-ply 7.98 1.37
30X5.00 4-ply 8.49 1.45
31X5.25 4-ply 10.15 1.73
30X5.50 4-ply 10.59 1.87
33X6.00 6-ply 13.65 2.13
32X6.50 6-ply 15.25 2.49

x 32X6.75 6-ply 17.85 2.98

VVARII & COS.
0 OIVERSIDE TIRE STORES

North Side
EVANSTON

P 01 Chieago Avė., 
kampas Greenleaf 

4’25 Lincoln Avenue 
kampas Wamer 
5050 Broadway 

arti Argyle 
4413 MUw>aukee Avenue 

arti Montrose 
7155 Grand Avenue 

arti Harlem

West
6300 W. 22nd Street 

Berwyn, kamp. Highland 
3223 W. North Avenue 

arti Kedzie
3931 W. Madison Street 

arti Cravvford
OAK PARK 

743 Madison Street, 
arti Oak Park Avė.

Side
OAK PARK 

11 Chieago Avenue, 
arti Austin Blvd. 

3838 Ogden Avenue, 
kampas Avers Avė.

La GRANGE 
219 Hill Grove Avenue, 

kampas Catherine 
ELMHURST 

138 N. York St.
Taipgi musų departementinėj sankrovoj prie Chieago Av ir Larrabee St. 

Visos sankrovos atdaros iki 6 vai. vakare

South Side
6323 S. Kedzie Avenue, 

arti 63 gatvės 
1832 East 79lh Street 

kampas Constance 
11501 S. Michigan Avenue, 

kampas 115 gatvės 
7621 S. Halsted Street, 

arti 76 gatvės
4169 Archer Avenue, 

arti Francisco 
RLUE ISLAND 

N. E. kampas 127 ir 
ir Westem Avė. •

Mergaičių chinchilla kautai. Suėdė pamušas; daugelis 
turi skurinius diržus. Puikiausi styliai. 
Didumo 4 iki 14.

$16.50 IKI 29.50

Hedkvoderis ENNA JETTICK

PILNŲ 12 SAVAIČIŲ IŠMOKĖJIMUI

Didžiausias Kailių 
Kompetitorius

Pasiklausykite Continen 
tai Radio Programo

ČEVERYKŲ dėl moterų

Tūkstančiai moterų naudojasi musų patogiu Biudžeto Pienu! Tik pamąstykite — 12 
savaičių išsimokėjiniui už šias puikias vertes. Kainos yra tos pačios, kaip ir cash kai
nos. Pasiklauskit mus apie šį pieną ir patirkite kodėl jums nereikia laukti iki jus tu
rėsite užtektinai pinigų!

Atdara utaminko, ketvergo ir subatos vakarais.
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Tarp Ghicagos 
Liatuvių

Ką sako lietuvių Ra- 
dio Programo klau

sytojai 
“Naujienoms”—
Garbė lietuviams, kad suruo

šė savo Valandą per Radio. 
Garbė “Naujienoms” ir J. Bud- 
rikui. Ačiū tų dviejų įstaigų 
pasidarbavimui gavome progą 
girdėti lietuvių dainų ir muzi-1 
kos gabalų.

Taip aiškiai buvo girdėti. Aš 
turiu radio laimėtą per “Nau-
j ienų” kontestą, iš Budriko
krautuvės.

Tai išitikrųjų lietuviams ver
tėtų įsigyti kiekvienai šeimy
nai radio setas. Juk malonu 
turėti koncertai namie, kada 
nori jų klausyti, o ypač kai duo
dama per radio lietuvių kon
certai.

P. Daubaras, 3612 So. Michi- 
garr Avė., Chicago.

Gerb. Naujienos—
Sveikiname su džiaugsmu 

“Naujienų” Bendrovę, Lietuvių 
Radio Koncerto rengėjus ir da
lyvius ir siunčiame tamstoms 
linkėjimus kuo geriausio pasise
kimo ateityje.

Vakar vakare, paskintą, va-

tinai reikalingas, o prie beno 
laikosi .seni ir gabus muzikos 
mylėtojai. Vienas iš jų, seniau
sias ir atsidavęs darbuotojas, 
tai Juozapas Balakas.

Yra. ir daugiau darbščių vy
rų, jaunesnių ne kad p. Bala
kas. Taigi Balakas žada imti 
“atostogų” taip greitai, kaip 
tik jo sūnus užims jo vietą.

O tai atsitiks tikrai, nes trys 
sūnus ir duktė, ir visi kaip 
vienas muzikantai. Niekurie 
kalba, kad jau tokia Balakų 
prigimtis.

* ♦ *

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje naujoji 301 kuopa kolei 
kas neparodo daug gyvumo. 
Gal ir teisingai yra sakoma, 
kad pamažu važiuok, -o toliau 
nuvažiuosi. Iki šiol dėl naujos

Tarptautiškos pa
stabos

Visi lietuviai, kalėjimų vete
ranai, kurie caro valdžiai vieš
pataujant sėdėjo kalėjimuose, 
nes kovojo už lietuvystę, šian
die turi grįžti Lietuvon. Mat, 
lietuviškų diktatorių galva, Vol
demaras, suteikė kalėjimų ve
teranams pensiją — pavaišina 
juos, tautiškais “šabalbonais” 
((kulkomis) saulei tekant arba 
duoda valstybės lėšomis pragy
venimą , visam amžiui Varniuo
se ar Kauno sunkiųjų darbų ka
lėj ime.

Pasaulio Vergas.

SPORTAS

George Cook, Australijos čem
pionu. Griffiths pasižymi labai 
smarkia ranka ir jau ne vie
nas rungtynes j/ra laimėjęs 
“Rnock-out’u”.

Kitos poros bus Al Fay sU 
Al Friedmanu, Ruggirello su 
Pate Wistort ir tt.

Pradžia 8:15 vai. vakaro. 
Chicago Stadium randasi 1800 
W. Madison St. —N.

Itehlng Skin
fįuickly Relieved
Don’t euffer with DandruH, Pimples, 
Blemishes and oth«r annoying skin irri- 
tadons. Žemo antiaeptic liųuid is the safe 
aure way to relief. Itehlng olten disappeara 
ovendght. Splendid for Sunbum and Potoou 
Ivy. Ali druggista 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

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

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III
------ 0-------

kuopos nebuvo varoma jokios 
agitacijos, o vienok per šešis
mėnesius ji padidėjo 30 narių.

() ką duos kiti, ateinantys 
‘šeši mėnesiai? Juk tai agitaci
jos laikas: šaltas ruduo, ilgi 

I žiemos vakarai ir šiltesnis pa- 
• vasarėlis. Juk ateinančią vasa
rą musų kaimynė Chicaga tu- 

' rėš daug svečių iš visų Ame
rikos miestų Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje narių.

Čia juk įvyks Susivienijimo 
i seimas budavoti savo organi
zaciją. Tai mes, kaip dalelė tos 
i garbingos organizacijos, turė
sime pasirodyti kuo galėdami.

Tad, kas turi gerus norus, 
jau laikas pradėti dirbti.

Ciceronas.

landą, girdėjome labai gražų 
Lietuvių Radio Koncertą. Gai-| 
la, kad negirdėjome poną Sabo
nį dainuojant, kuris žadėjo dai
nuoti tą vakarą.

Laukiame ir daugiau.
Su pagarba,
Martha ir Frank šeštokas, 

aptiekoriai, VVaukegan, III.•

Margutis rengia 
golfo turnamentą
Linksmas, malonus, juokingai 

rimtas golfo turnamentas į- 
vyksta 28 ir 29 rugsėjo mėn. 
(September), Tabor Karmoj

BOKSO RUNGTYNES

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau-

S a neplaujamiems — 
rabtižiam, kauram, ra

kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

Šiandien vakare Chicagos 
Stadiume įvyks labai įdomios 
bokso rungtynės. Svarbiausioj 
poroj mušis Tuffy Griffiths su

PRANEŠIMAI
Artinanties Lietuvių Spulkų Seimo 

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

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas ir pasilinksminimas su už
kandžiais, gėrimais ir muzika, vel
tui, įvyks rugsėjo 22 d., 1-nią va
landą dienos, G. Krenčiaus svetai
nėj, 4600 So. Wood St. Meldžiu vi
sų narių atsilankyti ant susirinki
mo, nes bus labai įdomu. Sugrįžęs 
K. Laucius iš Lietuvos daug papa
sakos apie Lietuvą.

A. Ančiutė, Sekr.

o-

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 296, 1579 Milwaukce Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai • no pietą

Rez. 6600 South Artesian Avenie 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. LoomU Street

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Residence Tel. Fairfax 6358

"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.
VALANDOSi

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

----—o——
Graboriai_______

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

Telefoną* Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU

Gerbiamieji—
Nustebino mane vakarykštis! 

lietuviškas programas per ra-! 
dio, kurį netikėtai išgirdau iš 
stoties WLS.

Kaip čia gimusiai, man bu-i 
vo labai malonu klausyti mano 
<tėvų gimtąją kalba melodijas ir 
žodžius lietuviškų dainų.

Kaip aš supratau, tas progra
mas duota “Naujienų” triūsti 
ir pasiryžimu paskelbti milio- 
nams Amerikos gyventojų, kad 
lietuviai turi tokias gražias dai
nų melodijas.

Lauksiu antro parengimo tu
rėdama vilti, kad pasisekimas 
bus toks, kaip ir vakarykštis.

Garbė “Naujienoms” ir jų 
štabui už skelbimą pasauliui lie
tuvių vardo!

Su pagarba,
Genovaite Zelniutė, Universi- 

ty of Chicago studentė.
6357 So. Franeisco Avė.

(Sodus, Mich.). Turnamentas 
bus su dovanomis, čempionas 
išloš sidabro taurę, bet išloši
mui yra daugiau dovanų ski
riama.

Daly vau jantiej i turnamente! 
renkasi 27 rugsėjo vakare ar
ba 28 ryte- dėl kvalifikacijos 
lošimo. Svečiai, kurie nenori 
dalyvauti turnamente, gali at
vykti 28 rūgs, vakare. Po tui- 
namento įvyksta koncertinis 
programas ir šokiai. Dainuos ir 
šoks visi. Dalyvaus solistės, 
solistai, pianistai, armonistai, 
akmoponistai ir kitokį gabus 
talentai, kurie senai girdėti bu
vo.

“Margutis” nori palinksminti 
visus. Tabor Farmos savinin
kas p. J. Bachunas taip-gi ruo
šiasi pavaišinti svečius.

Tie, kurie rengiatės dalyvauti 
turnamente, inalončkte tuojau 
pranešti telefonu Margučiui 
(Victory 1266), arba tiesiai Ta
bor Farm, Sodus, Mich. (telef.

Huniboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubas rengia paskutinį šių metų 
draugišką išvažiavimą nedėlioj, 22 
d. rugsėjo, į Jefferson miškus, — 
ant kalniuko, kur bus galima pa
sidainuoti ir pasišokti, nes visi ži
no, kad Huniboldt Parko Kliubas 
visados moka gerai priimti atsilan
kančius svečius. Visus kviečiame da
lyvauti. — Komisija.

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

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.*

Cicero
Kareivių Draugijos susirinki

mas buvo neskaitlingas. Mat, 
tų dieną pasitaikė daug iškil
mių ir nei trys vestuvės. Vie
nos vestuvės buvo toje pačioje 
svetainėje, kurioj draugija lai
ko susirinkimus.

Bet nieko tekio, viskius yra 
tvarkoje, kaip ir buvo. Tik 
viena nesmagi žinutė — bū
tent, kad J. Kuzmickas pada
vė rezignacija iš komiteto. Da
bar turės kitas užpildyti tą 
vielą, ir veikimas kaip ėjo, taip 
ir eis, tik, žinoma, iro tokiu 
spailuniu. Nes Kuzmickas yra 
vienas iš gabiausių ir suma
niausių daibųolojų draugijose, 
ypač gi jaunuolių tarpe. Jo pa
stangomis ir “Aušrelė” buvo 
sutveria.

Visa tečiaus bėda su jaunuo
lių draugijėle, kad vieloje ne
turime tinkamų mokytojų. Ot 
tas tai ir trukdo musų progre
są. 

♦ * ♦
Lietuvos Kunigaikščio Vy

tauto Lenas, po vasaros atosto
gų, jau pradėjo praktikas. 
Praktikuoja kaip ir pirmiaus 
- kiekvieno antradienio vaka

rais, Lukštus svetainėj, prie 15 
gatvės ir 19 avenue- Ir jau
niems ir seniems yra proga sto
ti prie beno ir lavintis groti. 
Cicero j lietuvių Lenas yra bu-

į Benton Ilarbor 7040 F 2). Pa- 
' geidaujama iki pirmadienio va
karo užsiregistruoti.

Laukdamas Jūsų atsakymo
A. Vanagaitis, 

“Margučio” Red.-Leidėjas.

Džianitorių išva
žiavimas

j Oak Forest prieglaudą
Džianitorių kliubas yra pa

skyręs $25 išdalinti esantiems 
Oak Forest prieglaudoje lietu
viams.

Kaip 1 valandą visi lietuviai 
bus sukviesti į vieną valgomą
jį kambarį ir čia jiems Lūs iš
dalinta paskiria auka.

Kliubas turės kalbėtoją, A. 
Zvmonta. Kliubo nariui va
žiuos visi kartu ir susirinks 11 
valandą, o išvažiuos 11:3() vai- 
prieš pietus. Susirftiks prie sve
tainės, 6201 S. Kimbark avė. 
Ten kliubas parėdys mašinas 
su vėliavomis. Važiuos iki Ci
cero avė., o Cicero avenue pa
suks į pietus.

Kurie negalės į paskirtą vie
lą pribūti, lai yra kviečiami 
atvykti tiesiai į Oak Forest.

Kviečia Komitetas.

*

Pus - Balsio 
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Išmokit Skrybėlės Dirbti

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

'• z

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

»

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja
Dezaininimas ir siu
vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 į sa

vaitę.
Musų lavinimas pri
rengia jus vietai į 
trampą laiką, die
nomis ar vakarais.

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.

Fashion Millinery School i
190 N. State St. kampas Lake St.^

1646 W. 46th St

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 CL

Telefonas
Ciceto 8724

............... tm-M. Į i !.■ IBI I - -------- ■

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

A. PETKUS
Grabotiiis ir Balžamuotojas
Mes suteikiam tntmdagu, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Vičtory 4&Š8-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grahy išdir- 
bystčs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

K238 S. Halsted St, 
TcL Victory 4088

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

Rusas Gydytoja* ir Chirorra* 
Specialistą* moteriškų, vyrišką, 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St^ Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

. ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai
DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermla

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez, 82(11 Soith 5Vallace 8tre«i

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avehue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel,' Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

-VALANDOS.*’
nuo 2 iki 4 f. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

- X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

t 1  — ..

Dr. A. P. Kazlauskis!
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Resicjcnce Phone Hendock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pi«t,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland*,Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai_______

. It GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SL Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 Sodtb Halsted Street 

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

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

A. A. OLE 
ADVOKATAS 

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 • 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergei 
t *’ ir Subatoa vakarai*.

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

127 N. Dearborn St 
Room 928 

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

kampas Michigan Avė. 
Tullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525*

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Roof-evelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Liaudies 
Simfonijos or- 

. kestras
(Chicago Fecple’s Symphony

Orchestra)

Liaudies Simfonijos 
praneša, kad jis ir 

paėmęs, kaip vedėją, P. 
Martinus Paulsen 1929-30 me
lų sezenui. Tai reiškia pradžią 
ketvirtų metų jo dalyvavimo 
su kalbamu orkestru. Gabiai 
p. Paulsenui vadovaujant, Či
kagos Liaudies Simfonijos Or
kestras tapo viena žymiausių 
įstaigų, darantis nemažos įta
kos į muzikali pasauli. Aiškiai 
suprasdamas savo pareigas dai
lei ir visam Čikagos miestui, 
p. Martinus Paulsen dirbo są
žiningai ir sunkiai tikslu pa
stūmėti muzikalį skonį Čikago
je. Reikia taipjau pastebėti, 
kad p. Paulsenui buvo Įteikta 
laipsnis muzikos daktaro nuo 
Sher\vood Muzikos mokyklos 
tos mokyklos iškilmėse, bai
giant pavasarinį mokyklos kur
są pernai.

Pranešama, kad bus duoti 
septyni koncertai ateinantį se
zoną. 'Pranešimai apie kitus 
koncertus, paprastomis dieno
mis, bus pranešti vėliau.

Pirmas, t. y. atidanmo koi» 
certas bus duotas sekmadienį, 
spalių m. 27, Stevens Eighth 
Street teatre; ir muzikalis šio 
orkestro sezonas bus tęsiamas 
iki balandžio mėnesio.

Didesnis lankytojų skaičius 
tikimasi šiemet turėti, negu 
pirmesnius sezonus. 'Pas pasi
tikėjimas remiasi organizaci
jos rekordais, kurie rodo šių 
koncertų lankytojų skaičiaus 
augimą kiekvieną metą ir kas 
metai po 25 nuošimčius.

Chicagos Liaudies Simfoni
jos Orkestrą suorganizavo Dr. 
Paulsen trejetas metų atgal 
vyriausiu tikslu parūpinti tin
kamą priemonę Čikagos muzL 
kantams pasireikšti. Ne vienam 
jaunam ir ambitingam Čika
gos muzikantui buvo suteikta 
progos pasirodyti su organi
zacija, turinčia simfonijos or
kestro didumą ir reputaciją, ir 
daug muzikalių talentų ati
dengta ir paskatinta ačiū kon
taktui su kalbamu orkestru.

Dabar atsišaukiama į visus 
solistus, dainininkus ir muzi
kantus, kurie norėtų pasirody
ti su Čikagos Liaudies Simfo
nijos Orkestru, ir Į visus kom
pozitorius, kurių kuriniai verti 
dėmesio, idant jie pasiūlytų 
kontraktus. Tokie talentai tu
rėtų tuojau kreiptis į p. Harry 
Zelzer, manedžerį, Orkestro 
ofisuose, 1508 City State Bank 
Building, 130 North Wells St., 
telefonas Dearborn 1400.

Pasirašo Francis Parks.

Čikagos 
Orkestras 
vėl

Biblijos Studentai
Turėsime gražų programą 

per Radio

Nedėlioj,
Rugsėjo 22 d. 1929

Iš stoties The Watch 
Tower Radio

W-0-R-D,
Chicago, III.

202 meters, 1480 kilocykles 
Pradžia nuo 2 vai. iki 4 po pietų, 
(Chicago day light saving time)

Bus malonų - pasiklausyti kiek
vienam linksmos muzikos, gies
mių ir kalbų.

Kalbės S. J. BENECKAS
Adresas laiškams: The Watch 

Tower Radio VV-O-R-D, Webster 
Hotel 2150 Lincoln Park West, 
Chicago, III.

Fieldo mušėjus gamtos 
istorijos

Fieldo muzejus gamtos 
rijos šiam sezonui rengia 
eile paskaitų. Paskaitos
duodamos

isto- 
visą 
bus

šėštadielnių popie-1
<los 3 vnlftndn. Ve

SpaiiV’niėn. 5 dienų - Ro- 14 <Uen*''
jų surašąs:

moša, the Island Beautiful.
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riams duodama klcsose; taip
jau daroma yra repeticijos iš
tisų orkestro programų prie
žiūroje Frederick 
Eric DeLamarterio. 
pamokas mokėti 
tapti šio orkestro 
tik po ek z a menų, 
zonij li-us laikomi

NAUJIENOS, Chįęago, m.

Stocko ir 
Už šias 

nereikia, bet 
nariu galima 
kurie šį se- 

.spalių mf—

+
Penktaęiięnis, Rūgs. 20, ’29

wtr

boys i n the ųuartette are from 
Lindblom, and Misš Anna Kuli
kauskas, an honored studenit 
for scholorship, is also from 
Lindblom and one of our new 
members? Where is your 
school spirit? Don’t you want 
your school, to be better known 
a.mong- the l.ithuanians? Sure 
you do, so come out and com- 
pete with the

Putting the 
aside wouldn’t 
to come and 
work , trivial 
good times?
would so why not be good to 
yourself and give yourself a 
treat by coming Thursday. We 
shall be very glad to vvelcome 
you. Its not to late yet, re- 
member our season is just beg- 
inning and what a season ahead 
of us. Concerts, operas, dances, 
sočiai gatherings and loads of 
other
Don’t be “on the outside looking 
in the inside”,’ be the reverse, 
it pays. Take it from an old 
by stander. Patiently waiting 
for Thursday to see many 
eager, smiling faces.—Vannie.
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Financial
Finansai-Pasko los

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGA moteris dirbti res- 
taurante; alga, valgis ir kambarys. 
Dellas Lunch, 7427 So. Western Av.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 8 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu nraaulcoti. Lotas 60x125. $11,500.

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

Skolinanti Jums Pinigus
$1OO IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė*
mis mokestinis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

PAGYVENUSI moteris prižiūrėti 
2 metų vaiką. Kambarys, valgis ir 
alga. 2517 W. 69th St.Koncertai sezono laiku yra 

je, ir 
Civic Orkestro nariai, kurie 
dalyvauja išpildyme tų prog
ramų, gauna mokestį. ,

Muzikantai, kurie nori pasi
rinkti grojimą simfonijos or

ka i p savo karjerą, gali 
platesnių informafcij’ų 

Orkestrą iš Civic 
Music Association, Fine Arts 
Building. ,

Spalių mėn. 12 <1. - Man’s godami Orchestra salėj
Pluce in Geological History.

Spaliu 19 <1. Wikl Flowers
and Trees.

Spalių mėn. 2(> d. — Earth 
and NoighJior Worlds.

Lapkričio 
the Sun.

Lapkričio
Lapkričio 

of Peru.
Lapkričio

tions and Excavations ai Chi- 
chen - Itza, Yucatan, 
Uaxatun, Guatemala.

Gruodžio 7 d. — Along the 
Floor of the Ocean for Field 
Museum.

2 d. I^ands of kestre, 
gauti

9 d. — Zuhi TribeslaPic Civic
16 — Bird Islands

and ' TheEnglishColumn]
! L—— " .... ■■■—z

Civic Orkerstaras tęsia 
darbą

Civic 
tokią 

manymu 
parūpinti 
simfoni- 

Ameriko-

Dešimts metų atgal Frcdrick 
Stock, Čikagos Simfonijos Or
kestro dirigentas, Įkūrė 
Orkestrą Chicago je
organizaciją, kuri, jo 
ir siekiais, turėtų 
medegą žymesnėms 
nėms organizacijoms
je. Civic Music Association of 
Chicago ir Orchestrai Associa
tion globoj kalbamasis orkest
ras pilniausiai pateisino jo įkū
rėjo pasitikėjimą tuo, kad or
kestras parūpino dalyvius di
džiuliams orkestrams Chicago- 
je, Minneapolise, Seattle, Det
roite, Philadelphijoje ir kituo
se muzikos centruose. Viena
me tik Chicagos Simfonijos Or
kestre gavo (vietą nemažiau,

ro narių. \
Pamokos Civic Orkestro na-

“Birutė”
September—another fall and 

again the music lovers start 
their vveekly meetings at Gage 
Park. VVithout a ąuestion you 
all know that I mean the group 
that upholds the name of “Bi
rutė”. Yes, our work, un- 
der the superior supervision 
of the, well liked Mr. Stephens, 
has begun. Every Thursday 
we meet at 8 o’clock in Gage 
Park, at 55th and Western Avė. 
not only 'to spend the two and 
cne-half hours singing būt also 
having a 15—20 minute recess 
i n which we dance, talk and get 
acųuainted.

I never realized we had so 
many nice Lithuanian young 
folks. I am sorry that Lind- 
blom hasn’t got enough com- 
petition wi'th other schools in 
supplying our members and “šit 
up and take notice” some'of 
our well known artists. Did 
you know that three of the

Lindblomites.
school ąuestion 
all of you likę 
share our hard 

troubles and 
I’m sure you

Furnished Rooms

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

interesting features.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

(
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CLftSSIFIED APS
Business Service

Bižnio Patarnavimas

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

Želvi? Building Co.
GENĘRALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir, įtaigom senus na
mus, 

ma
porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

2734-

i

2903

(I

RŪGO J. J<OHR CO. 
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai. t 

1427 Altgeld St. 
Tel. Mohavvk 1327

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

h f
k

2790

2734— Sporto suknelė. Galima siūdinti iš byle sunkesnės materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40. 42 ir 44 colių per krutinę.

2903— Svečiuosna eiti suknelė. Galima siūdinti iš byle kokios tik 
tyri būti vienos spalvos materijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. .

2790— Kasdien dėvėti suknelė. Tinka iš lengvo šilko arba vilno. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir

i

42 colių per krutinę.

PASIRENDUOJA tinkamas ruimas 
vaikinui; apšildomas ir su visais 
patogumais. 4011 So. Talman Avė., 
L-mos lubos, 2 blokai nuo Archer 
Avenue.

O

Norint gauti vienų ar aaugiau viri 
uurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą k 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
<5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
Arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
iąlstad St.. Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .—..... ........
Mieros ---------- --- -.....  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

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.

-------- o--------
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 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

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

GASIN1S pečius, verdamasis pe
čius ir šildomasis pečius parsiduoda 
pigiai. Mrs. Winkopke, 3323 South 
Union Avė., 2nd flat.

PARDAVIMUI 4. kambarių rakan
dai, taipgi Radio. Greitam parda
vimui. Apleidžiu Chicagą. 3659 So. 
Halsted St., 2-ros lubos užpakaly.

Miscellaneous for Sale
Įvairas Pardavimai

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

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles

------ O-------
RENDON kambarys Brighton Par

ke vienam arba dviem, didelis, ap
šildomas, švariai užlaikomas, prie 
mažos šeimynos, su arba be valgio.

3139 W. 40th Street

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. Garu apšildomas. 
Be valgio. 2154 \V. 23rd St> Roose- 
velt 8128.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, su valgiu ar be valgio. Kar
štu vandeniu šildomas, ir visais pa
togumais. 6752 So. Campbell Avė.

For Rent
ANT RENDOS 5 kambarių 

murino bungalovv, 3 blokai nuo 
Marųuette Parko. Renda $45 i 
menesį.

J. SINKUS & CO. 
6959 So. Halsted St.

Normai 4400

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

III. Tel. Willow

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, pigiai, 3432 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 1963

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door
Essex Sedan .............................
Oakland Laiideau Sedan ....
Ford coupė ..........................
Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

6530 S. Damen Avė.

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

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

GROSERNĖ ir rūkytos mėsos, 
minkštų gėrimų, ice crcam ir kan
džių krautuvė. 6 ruimai gyvenimui, 
maudyne. Plačiau patirsite vietoje.

Knvgvnas “Lietuva”, Box 45
' 3210 So. Halsted St.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus Ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Pernaufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740

J. S. RAMANCTONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

. & Hardvvare Co.,
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratort

J. S. RAMANCIONIS. savininką. 
8147 So. Halsted *t. 

Tel. Victorv 72C:

Financial ,
Finansal-Paskolos

MES DAROME 1, 2vir 3 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Čo.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

1726 W. Chicago Ava 
Kampas Hermitaga Avė.

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

Atdara vakarais.
ADAM SCHĄAF 

319 S. Wabash Avė. 
Tel. • Harrison 8721

PARSIDUODA grosernė ir buČer- 
nė, geras biznis lietuvių apygardoj. 
Priežastį patirsite ant vietos.

4751 So. Honore St.

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
šile pigiai. 1616, So. Halsted St.

GROJIKUS PIANAS storadžiuje, 
$900 styliaus, suolelis ir rolės. Tu
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6136 S Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus me
lus; cash daroma iki $800 į savai
tę. Renda nebrangi, 4 kambariai gy
venti. Parduosiu pigiai iš priežas
ties ligos. 3533 So. Califomia Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

su

Maliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
r.:iujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kas dieną nuo 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

10 H

REIKALINGI 2 vyrai dėl vynuo
gių fanuos, nereikalinga patyrimas. 
1947 So. String St., l-mos lubos už
pakalyje.

REIKIA selesmanų ir salesladies 
pardavinėti apartmentinius lotus ar
ti Marųuette Parko, pigiai, už $50 
jmokėjimą ir mažais mėnesiniais 
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S. Westem Avė.

iš-

REIKIA vyru, gerų darbininkų, 
su liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Mr. Stencel, A. G. Briggs & Co.. 
1203 W. 79 St;

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
lunčruimis. 3 lotai. Įrengimas pa
ties savastis. Gyvenamieji kamba
riai. Texaco produktai. H. Grant, 
lllth St. ir Major Avė., Worth, III.

Farms For Sale
Ūki Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta

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

Exchaiige-—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

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

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

F, Č. LUCAS, 
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

ki-

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

PIRKITE PELNINGĄ PRAPERTĘ. 
, Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausi Chicagoje. modernišką 3 

po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Etek- 
trikinė refrigeracija, Universal ga
siniai pečiai, dviejų dalių virtuvės 
sinka ir nubčgimo lentos, pusryčių 
kampelis, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Velvetiniai kaurai priean
gy ir ant laiptų. Varinės rynos ir 
nuobčgos. I. C. ir gatvekariai. Ge
riausias pirkinys Chicagoje už $23,- 
900. šaukite Mr. Quin, tel. Bandolph 
5981.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kui’ yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Ijafayette 0455

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marųuette 
kyklų ir bažnyčių, 
kusius mėnesiniais

EDWARD J.

Parko, arti ino- 
$50 įmokėti, li- 

išmokėjimais.
GLACKIN,

7330 S. Western Avė.

------- o-------
$17,500 UŽ KAMPINI mūrinį ke

turių pagyvenimų namą ir dviejų 
karų garadžių, beveik apinaujis, ran
dasi Southuose 83čios, netoli Hals
ted St. Nepraleiskite progą Čia bar
genas. Atsišaukite ypatiškai, Michiu- 
lis, 6921 So. VVestern Avė.

DIDŽIAUSI BARGENAI
GAZOLINO STOTIS ir 8 kamba

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

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

2-jų FLATŲ MURO NAMAS po 5 
kambarius. Ąžuolo trimingai, karš
to vandens šiluma pirmame augšte. 
Viskas patogiai įrengta, 
da už $8,950; Kainavo 
Randasi Brighton Parke.

Dar turime ir daugiau 
genų.

E. W. BACKS COMPANY 
Klauskit Bakševičiaus 

4394 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

Parsiduo- 
$12,000.

gerų bar-

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27.600

2 atigštij mūrinis ir akmens, 
Pilnas beismentas.
2 karų garažas.
VVheatnerstriiis.
J.angai su (langiukais,
Varinės rynos,
Varinis dangtis ir porčiai. 
Variniai skrynai.
Storm doors.
Uileidžiamos durys garažluj, 
Automatinis aliejus burneris (Hardinge) 
Brrant gaso vandens iildytojas, 
Frigidairos.
Humphrey ftildytojai.
Marmuro menteliai.
Visos sienos drobe iAinuAtos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Pląsterio komisai.
Beisinento užbaigimas kaip viršuje.
Sienos ir lubos plastoriuotos. 
’l'ile grindys, kletkuotoa sienos. 
Maudynėse, 
Pilna maudynė beismente, 
Lempos sienose. 
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų.
Viduje laiptai,
Puikiausias hardwarc. 
lAmufitos extra storos durys.

Reikia $10,000 cash ar gal 
priimsiu mažų mainą.

• Savininkas
C. H. SCHMITZ .

65,03 S. Campbell Avė. 
Republic 2545

PASTEBĖTINAS Bungalow Bar- 
genas. Mūrinė, 7 kamb., 50 p. lotas, 
arti L ir Lawrence avė., verta 
$23,000; turi būti parduota už pa
aukojimą. Savininkas 4949 N. Bern- 
ard St., Juniper 8713.

TIKRAS BARGENAS
8 kambarių marinis namas, fur- 

nasu Šildomas, moderniški pageri
nimai, arti McKinley parko. Pato
giai prie bažnyčių ir gatvekarių li
nijų. $6,500 cash, ar $6,800 išmokė
jimais. 3550 So. Hamilton Avė., tel. 
lafayette 6579.

VERTĖS $9,000

Už $7,500

Beveik nauja mūrinė bunga- 
low randasi prie 91st St. ir 
Cottage Grove Avė. Tiktai $500 
įmokėti, o kitus kaip renda.

J. SINKUS & CO.
6959 So. Halsted Street

PARDAVIMUI 2 štorų ir 4 flatų 
namas, 2 po 5 kambarius ir 2 po 4 
kambarius; toiletai, 7 pėdų beismen- 
tas, mūrinis pamatas. Mažas {mo
kėjimas.

Kaina $4,500.
5238 So. Lowe Avė.

Šaukite po 5 vai. po piet.
Triangle 5349

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