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Neleiskime Lietuvai Pražudyti Sostine Vilnių
Chicagos Lietuviu Komitetas 

Šaukiasi j Visuomenę
to-

Kodėl Vokiečių socialdemokratų kancle
ris pasirašė orderį karo laivui statyti

Socialdemokratų partijos vadų konferencija laiko krei
serio statymo istoriją baigtą. — Pradės stiprią kam
paniją, kad naujų karo laivų statymo klausimas bu
tų išspręstas visuotinu žmonių balsavimu.

Rengia Masinį Mitingą Ateinan
čio Antradienio Vakarą

ATSIŠAUKIMAS J VISUOMENĘ

[Atlantic and Pacific Photo]

Liekanos garsiųjų žydų karaliaus Saliamono tvartų Palestinoj, kuriuos surado Chicagos 
universiteto ekspedicija

Artinasi Tautų Sąjungos suvažiavimas Genevoje, 
kurio svarstymuose svarbiausias punktas bus Lietuvos- 
Lenkijos santykių klausimas. Tenka iš anksto numaty
ti, kad šitą klausimą sprendžiant didžiosios valstybės, 
kurios kontroliuoja Tautų Sąjungą, vers Lietuvą daryti 
besąlygią taiką su lenkais, nepaisydamos to, kad Lenki
ja yra neteisėtai užėmusi ir iki šiol dar tebelaiko savo
valdžioje Vilnių.

likos žmonių, nuo įvairių musų laikraščių, srovių ir or
ganizacijų. Komitetui tapo pavesta surengti didelį ma
sinį mitingą, kuriame musų visuomenė galės pakelti sa
vo balsą už Lietuvos reikalus.

Taigi šiuo mes, aukščiau paminėtojo Komiteto na
riai, atsišaukiame į Chicagos ir apielinkės lietuvius, jų 
draugijas, kliubus ir sąryšius, kviesdami juos gausingai 
dalyvauti masiniame lietuvių mitinge, kuris įvyks rug
piučio m. 28 dieną (ateinantį antradienį) Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

Taip pat raginame kiekvieną lietuvių organizaciją 
ne tik Chicagoje, bet ir kitose kolionijose daryti savo 
susirinkimuose atatinkamus tarimus ir neatidėliojant 
siųsti bent trumpas telegramas Tautų Sąjungai bei aL 
skiriems jos nariams, protestuojant prieš imperialisti
nius Lenkijos siekimus ir reikalaujant teisingumo Lie
tuvai.

Sukruskime, Broliai ir Sesers, kol dar ne vėlu! 
Rugpiučio 30 dieną gal jau prasidės Lietuvos klausime 
svarstymas Genevoje. Neleiskime senajai Lietuvos so
stinei Vilniui amžinai pasilikti po svetimu jungu!

Komitetas:
St. Kodis, pirmininkas
Rb. Brandis, sekretorius

. P. Baltutis, Dr. K. Drangelis,
J. Elias, P. Grigaitis,
K. Gugis, J, Hertmanavičius,
L. Šimutis, kun. M. Urbanavi
čius, Dr. A. Zimonth.

Amerikos lietuviai, kurie tiek daug dėjosi savo dar- ■ 
bu ir aukomis prie Nepriklausomos Lietuvos atstatymo, 
šitokios skriaudos musų gimtajam kraštui negali pa
kęsti. Todėl šio mėnesio 17 dieną suėjo būrys Chicagos 
lietuvių darbuotojų pasitarti, kaip padėti Lietuvai ši
tam svarbiam momente, ir išrinko Komitetą iš vienuo

5 asmens užmušti 
traukiniui užga
vus automobilį

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
23. — Vietos policija gavo pra
nešimų, kad netoli nuo Three 
K i vers, Quebec, Kanadoj, trau
kinys sudaužė automobilį ir už
mušė penkis asmenis: George 
Wise, didelės Clevelando de-.
partamentinės krautuvės supe
rintendentą, ir keturis jo kom
panionus, irgi clevelandiečius.

Bulgarijos karo minis- 
teris rezignavo

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 
23. — Rezignavo karo minis- 
teris Ivan Volkov, kurį jo ko
legos kabinete kaltino dėl tu
rėjimo santykių su revoliuci
niu makedoniecių judėjimu.

Areštai Sacco ir Van- 
zetti atmintinių 

mitinge
KANSAS CITY, Kas., rugp.

23. — Mitinge, kurį čia vakar 
buvo surengus vadinama Inter
national Defense Labor unija 
minėti metinėms Sacco ir Van- 
zetti nužudymo sukaktinėms, 
policija areštavo dešimtį asme
nų, tariamų Defense Labor 
unijos narių. Jie busią atiduo
ti į teismo rankas už “maiš
tingas” mitinge kalbas.

Anglija šiandien turi 
1,300,000 bedarbių

LONDONAS, rugp. , 23. — 
Šios savaitės pranešimai rodo, 
kad Anglija dabar turi 1,300,- 
000 bedarbių.

j Rygoj įvyko kauty
nių tarp streikinin

kų ir policijos
Daug sužeistų; 400 areštuotų; 

streikas ir riaušės kilo ryšy 
su uždarymu akiriųjų profe
sinių sąjungų

RYGA, Latvija, rugp. 23. 
— Darbininkai Rygoje vakar 
laikė dideles ir neramias de
monstracijas, protestuodami 
prieš vyriausybės įsakymų už
daryti šešias kairiąsias socia
listines darbininkų organizaci
jas [profesines sąjungas]. Tarp 
demonstrantų ir policijos įvyko 
susikirtimų ir daug asmenų bu
vo sužeista. Keturi šimtai de
monstrantų buvo areštuoti.

Neramumai kilo netrukus po 
to, kai kairiaspamių profesinė 
sąjunga paskelbė Rygoj visuo
tinį streiką ir apie 4,000 dar
bininkų metė darbą. Streiki
ninkai iš pat ryto stengėsi pa- 
raližuoti susisiekimą tramva
jais, gabenančiais darbininkus 
į fabrikus, ir dėl to prasidėjo 
susikirtimai su policija'. Riau
šės traukėsi iki vidurdienio. 
Tik pradėjus smarkiai lyti, de
monstrantai buvo priversti iš
sisklaidyti po namus.

Visi kairiųjų organizacijų va
dai buvo dar prieš pietus su
imti. Vidaus reikalų ministe- 
ris Lei. manas pareiškė, kad vy
riausybė pavartosianti aštrių 
priemonių prieš revoliucinin- 
kus, kurie maskaraduojų prisi- 
ideilgę “(kairiųjų socialistų” 
vardu.

Nesenai policija, sako, suse
kus, kad šešios profesines są
jungos gavusios . iš Maskvos 
$50,000. Del to tuojau buvo pa
darytos kratos ir areštuoti 
profsąjungų vadai, kurie pas
kui buvo paleisti. Įtūžę vadai 
nutarė paskelbti visuotinį strei
ką, kurs betgi nepavyko.

12 žmonių sužeista au
tobusui apvirtus

SPJiINGFIELI), III., rugp. 
23. — Autobusui apvirtus ke
ly, 9 mylias nuo čia, buvo su
žeisti dvylika asmenų. Nelai
mė atsitiko busui bandant iš
vengti susidūrimo su kitu di
deliu automobiliu.

Zogu bus paskelbtas 
Albanų karalium

LONDONAS, rugp. 23. — 
Žiniomis iš Tiranos, Albanijos 
prezidentas Ahmed Zogu, dar 
tik 33 metų amžiaus, ateinan
tį šeštadienį, rugpiučio 25, bus 
paskelbtas Albanijos karalium. 
Jis priimsiąs istorinį Skander- 
bego III vardą. .

Tuo tarpu visame krašte esu 
rengiamos demonstracijos, pa
rodyti, kad žmonės pritaria pa
keitimui respublikos monar
chine valdžios forma.

Pamišęs kinietis už
mušė 9 asmenis

šautuvu ir kirviu sužeidė dar 
kitus šešis darbininkus

FAIRFIELD, Gal., rugp. 23. 
— Gavęs proto pamišimų, Loy 
Yeung, kinietis, dirbęs netoli 
nuo čia esančiame kiniečių 
rande kaip virėj.’is, pagrobęs 
šautuvą ir kirvį užmušė de
vynis asmenis: rando savinin
ką Wong Gee, jo žmona, tris 
jų vaikus, Wongo brolį ir tris 
rando darbininkus, šeši kiti dar
bininkai buvo pamišėlio skau
džiai sužeisti.

Kolumbo Vyčių seimas
CLEVELAND, Ohio, rugp. 

23. — čia prasidėjo Knights 
of Columbus [Amerikos maso- 
niškos katalikų organizacijos] 
nacionalė konvencija. Konven
cijoj nebusiu keliami nė joki 
politiniai klausimai [galit ti
kėt!], ne neindorsuojami nei 
Hooveris nei Smitbas į prezi
dentus.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir kiek vėsiau; 
vidutinis ir stipresnis, daugiau
siai žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 78° F.

šiandie saulė teka 6:06, lei
džiasi 7:39. Mėnuo leidžiasi 
12:15 ryto.

Neleidžia britų karo 
laivui rodytis Rusi

jos vandenyse
Sovietai atmetė Anglijos pra

šymą leisti jai pačiai parsi
gabenti submarine žuvusiųjų 

.kunūs

MASKVA, rugp. 23. — An
glijos vyriausybe kreipėsi į so
vietų vyriausybę per Norvegi
jos pasiuntinybę Maskvoje, pra
šydama, kad sovietai leistų An
glijai atsiųsti į Suomių Įlankų 
karo laivų įgulos žmonių kū
nams paimti, kurie buvo ras
ti nesenai sovietų iškeltame j 
paviršių netoli nuo Kronštad- 
to britų submarine L-55, ir par
sigabenti juos į Angliją.

Kaip sovietų žinių agentū
ra TASS praneša, sovietų vy
riausybe atsakius, kad ji ne1- 
galinti kisti Anglijos karo lai
vui įeiti į Rusijos teritorinius 
vandenis.

Smarkus žemės dre
bėjimas Persijoj

TEHERANAS, Persija, rugp. 
23. — Praneša, kad žiemių cen- 
tralinėj Persijoj įvyko smar
kus žemės drebėjimas, padaręs 
didelės žalos.

Nišapure daug namų ap
griauta ir dešimt žmonių už
mušta.

Elektros viela užmušė 5 
žmonės

P11OENIX Ariz., rugp. 23. 
— Darbininkas Richard Mil- 
ler, išėjęs iš namų į darbų, ne
tyčia užmynė plikų elektros 
2,300 voltų jėgos vielą, kuri 
buvo siautusius smarkios au
dros nublokšta ant žemės. Mil- 
ler agonijoj sukliko. Išgirdę, 
atbėgo jo žmona ir sūnūs gel
bėti, bet palietę vįielų patys 
buvo užmušti. Atbėgo kiti du 
žmonės ir bandė kunus nu
traukti nuo vietos, bet ir jie 
buvo elektros užmušti.

Pašovė Italų konsulų
NICA, Franci ja, rugp. 23. 

—• Nežinomo puoliko šiandie 
čia buvo pašautas Italijos kon
sulas de Muro.

BERLYNAS, rugp. 23. —• 
Vokiečių socialdemokratų va
dai laikė nepaprastą konferen
cijų ir po ilgų debatų nutarė 
leisti socialdemokratų ministe- 
riams pasilikti kabinete, o is
torijų su karo laivų statymu 
laikyti likviduotą.

Pasitarime dalyvavo apie 200 
reichstago deputatų ir partijos 
vadų. Diskusijos buvo gana 
karštos. Tūli kalbėtojai pareiš
kė nepasitenkinimo socialde
mokratų reichskanclerio Mue- 
llerio elgesiu — jo pasirašymu 
orderio pradėti naujo karo lai
vo statymų — ir reikalavo, kad 
visi keturi socialdemokratų mi- 
nisteriai pasitrauktų iš kabi
neto.

Pagaliau konferencija pri
ėmė rezoliucijų, kuria ji pa
reiškia apgailavimo dėl to, kad 
reichskancleris Mueller, vidaus 
reikalų ministeris Severin, fi
nansų ministeris Hilferding ir 
kiti socialdemokratai kabinete 
taip svarbiu klausimu užėną? 
tokių pozicijų, nepasitarę su 
partija. Konferencija supranta, 
kad ateity panašių dalykų ivc- 
beatsitiks. Kai dėl dabartinės 
istorijos su karo laivu, social
demokratų partija laiko klau
simą baigtą.

Labai galimas betgi daiktas 
kad socialdemokratų partija 
pradės stiprių kampanijų pa
vesti klausimą referendumui

Dėbso radio stotis 
pasilieka

Federalinė radio komisija So
cialistų WEVD stočiai leidi
mą pailgino

WASHINGT()NAS, rugp. 23. 
— Federalinė radio komisija 
šiandie pailgino leidinių radio 
stočiai WEVD, kurių socialis- 
vo mirusio vado, Eugene V. 
tai yra įsteigę New York e sa- 
Debso, atminimui.

Socialistų priešai skundė sto
tį, kad ji skleidžianti “nepageL 
daujames idėjas ir reikalavo 
ją panaikinti.

Negalėjo išsipirkti, ban
ditai juos užmušė

ATĖNAI, Graikija, rugp. 23. 
— Makedonijos banditai suga
vo netoli nuo Averinos mies
telio du graikus ir reikalavo 
iš jų 100 tūkstančių drachmų 
išsipirkti. Kadangi sugautieji 
tiek pinigų neturėjo ir nega
lėjo niekur gauti, banditai, pa
laukę kelias dienas, juos nu
žudė.

Traukinio susikulimas
STILLWELL, Minn., rugp. 

23. — Stilhvell Junctione, tris 
mylias nuo čia, susikūlė paša- 
žierinis Chicago, St. Paul, Min- 
neapolis & Omaha traukinys, 
ėjęs iš Thvin Cities į Clncagų. 
Mašinistas Wm. Richard so n 
buvo užmuštas, septyni pasa- 
žieriai sužeisti, bet regis nė 
vienas ne pavojingai.

(visuotiniam žmonių balsavi
mui), kuriuo butų dabar ir vi
sados užginta statyti bet koki 
karo laivai, dagi rėmuose to
kio menko ir apriboto skai
čiaus, kuris santarvininkų ir 
Versalės traktato yra Vokieti
jai leistas.

Per debatus konferencijoje, 
socialdemokratų reichskancleris 
Mueller, gindamas savo elge
sį, nurodė, kad jis negalėjęs 
kitaip padaryti, nes kitos iš
eities nebuvę. Nutarimas nau
ją karo laivų statyti buvęs jau 
pirmiau reiclistago ir reichs- 
rato (senato) priimtas, nežiū
rint socialdemokratų deputatų 
opozicijos, — priimtas dar prieš 
dabartinio kabineto sudarymą. 
Klausimas dabar buvęs tik dėl 
daugumos priimto nutarimo 
įvykinimo, arba jo ignoravimo. 
Ignoruoti tačiau butų buvę 
galima tik tuo motyvu, jogei 
trūksta reikiamų pinigų sumų. 
Bet tam pinigai jau buvę val
stybes ižde priruošti.

Reichskancleris Mueller dar 
užtikrino savo draugus social
demokratus, kad jiems pasilie
kąs dar vienas svartAis užda
vinys, būtent, neleisti, kad 
reichstagas patvirtintų projek
tą statyti likusius keturis krei
serius, kuriuos santarvininkai 
leido statyti ir už kurių pa
statymą nacionalistai smarkiai 
agituoja.

Kolumbo Vyčiai kiša 
nosį į Meksikos 

reikalus
CLEVELAND, Ohio, rugp. 

23. — Nacionalė Kolumbo Vy
čių [masoniška katalikų orga
nizacija Amerikoje] konvenci
ja priėmė rezoliucijų prašyti 
J/ungtinių Valstybių vyriausy
bę, kad ji darytų “moralio 
spaudimo” (Meksikos valdžiai, 
idant pastaroji “pakeistų savo 
politikų prieš katalikus Meksi
koje.”

Tarpparlamentinės są
jungos kongresas

BERLYNAS, rugp. 23. — 
Šiandie Berlyne atsidaro tarp
parlamentinės sąjungos kon
gresas, į kurį yra suvažiavę 
daugiau kaip 500 deputatų ir 
senatorių iš trisdešimt septy
nių valstybių.
Tarptautinis kongresas prieš 

alkoholį
ANTWERPAS, Belgija, rugp. 

23. — čia prasidėjo tarptau
tinis kongresas prieš alkoholį. 
Be delegatų iš įvairių Europos 
kraštų dalyvauja taipjau dele- 
gasija iš Jungtinių Valstybių.

Casauranc vietoj Morones

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
23. — Vietoj atsistatydinusio 
Luiso Morones, darbo, preky
bos ir pramonės ministeriu ta
po paskirtas Manuel Puig Ca
sauranc, buvęs švietimo mini
steris.
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Lietuvos žinias.
ta-*

St. Louis, Mo. Detroit, Mich.
“Naujienų” 183-me num. bu

vo jau rašyta, kad Julius Kašė
ta tapo užmuštas Hoyt Metai 
Co. dirbtuvėje ir kad jo pus
brolis, Petras Makaravičius, ra
do Julių negyvą, prislėgtą 400 
svarų durų; kad keturiomis 
dienomis vėliau rado ir Petrą 
Makaravičių po durimis, bet 
gyvą.

Dabar Makaravičius jau pa
sveiko, bet valstybės gynėjo 
padėjėjas, R. Groath, išdavė 
varantą ir Makaravičių areš
tavo. Kaltina jį užmušimu Ju
liaus Kašėtos.

.Makaravičius dabar paleistas 
po $5000 kaucija. Pats Makara
vičius kaltina vagius — kad jie 
užmušę Kašėtą. Bet policija 
nenori tam tikėti, nes, girdi, 
vagys muša bei šaudo, kada 
juos nori kas pagauti. Gii tuo 
laiku, kai Kašėta buvo užmuš
tas, vagių niekas nematęs. Va
gims Kašėtos dūšia nereikalin
ga buvus.

žmonės šneka, kad Kašėta 
turėjo pasidėjęs pas Makaravi
čių tris tūkstančius dolerių su 
viršum ir kad Kašėta buvo pa
sisakęs savo pirmajai pačiai ir 
draugams, jogei penktadienyje 
jisai gausiąs pinigus, nes taip 
sutaręs su Makaravičiumi. Bet 
Kašėta penktadienio jau nebe
sulaukė: jis tapo užmuštas tą 
pačią naktį.

Kas link pinigų, tai yra tei
sybė, kad Kašėta turėjo pasi
dėjęs pas Makaravičių pinigų, 
ba Makaravičiai davė Kašėtos 
dukterei $1,486.14. Išrodo ga
na keistas atsitikimas. Kuo 

tas viskas užsibaigs, pranešiu 
vėliau. Vladas Domaševičius.

Detroito miesto primary bal
savimai įvyks rugsėjo 4 dieną. 
Visi lietuviai, Suv. Valstijų pi
liečiai, privalo balsuoti ir ati
duoti savo balsus už patinka
mus jiems kandidatus.

šiuose balsavimuose lietuviai 
turi du lietuvių kandidatu j 
aukštas vietas. Vienas jų yra 
adv. J. Uvick — kandidatas į 
apskrities kasierius (Wayne 
County Treasurer), o kitas — 
John G. Jofferson (Jeniolio- 
nis), kandidatas į Suv. Valsti
jų kongresmanus (U. S. Con- 
gressman) nuo 13-to distrikto.

Už p. Uvick’ą galės balsuoti 
visi gyvenantys Wayne apskri
tyje. Tas apskritis apima visą 
Detroit miestą, Highland par
ką, Fordsoną ir Dearborną su 
River Rouge. Gi už Jefferso- 
ną galės balsuoti tik tie, kurie 
gyvena į vakarus nuo kWood- 
ward Avė.

Kaip lietuvio, kiekvieno pa
reiga yra remti savo tautos 
žmogų, ir todėl visi detroitie- 
čiai lietuviai balsuokime atiduo
dami savo balsus už viršuj pa
žymėtus lietuvius kandidatus, 
pasilikdami sau teisę rinktis 
partijas ir kitus kandidatus.

Detroito Lietuvių Taryba,
P. Molis, sekrt.

Ištrėmė i Varnius 
“Ryto” redaktorių
Kauno “Lietuvos Žinios” pra

neša, kad karo komendanto 
rugpjūčio 9-tos dienos nutari
mu “Ryto” redaktorius E. Tu
rauskas, kaip “pavojingas vi
suomenei” asmuo, dviem sa
vaitėm išsiųstas j Varnius.

[“Rytas” yra Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos laik
raštis.]

žiauri žmogmušystė
Klaipėdoj, keli asmenys iš

ėję girti iš restorano, puolė ei
nantį pro šalį jaunų berniuką, 
jj sumušė ir subadė peiliais. 
Policija mušeikų dar nesulai
kė, nes jų pavardės nežino
mos.

Sugauti žmogžudžiai
KAUNAS. — Prieš kelias sa

vaites Latvijoje, Daugpily bu
vo išžudyta žydo Vofsio šeima 
apiplėšimo tikslu, žmogžudystė 
liko paslapty, šiomis dienomis 
esą sulaikyti trys Biržų apskr. 
gyventojai, įtariami, buk, jie 
išžudę minėto žydo šeimą.

Nubaudė “krtminalčs 
policijos viršininką

Kauno Apygardoj teismas 
nubaudė Pr. žadeikį 1 metais 
7 mėn. sunkiųjų darbų kalė
jimo už tai, kad jis važinėjo 
provincijoj, save vadino kri- 
minales policijos valdininku, 
darė kratas, rašė protokolus ir 
juos panaikindavo, kai gauda
vo kyšj.

Didelis gaisras Butri
monyse

KAUNAS. — Rugpiučio 2, 
apie 2 valanda nakties užside
gė Butrimonių miestelis ir su
degė 13 gyvenamųjų trobesių, 
2 sinagogos, 4 tvartai ir 1 
kluonas. Gaisras tęsėsi iki 6 
vai. ryto.

Gaisras prasidėjo iš pil. Kor- 
ganskio gyvenamojo namo, 
kuriamo gyveno gegužes mėn. 
padegėliai. Spėjama, kad gais
ras kilo dėl neatsargumo su 
ugnimi.

Nuostoliai neišaiškinti. Kiti 
trobesiai išskyrus vieną seną 
sinagogą buvo apdrausti Val
stybinėje Apdraudimo įstaigo
je 81,100 litų sumai ir Lietu
vos apdraudimo įstaigoje 93,- 
700 litų sumai.

Gaisrui gesinti buvo pakvie
sti Kauno, Prienų, Alytaus ir 
Butrimonių gaisrininkai.

•gi .TU ■ ito—U, —..............

Nubausti Klaipėdiečių 
redaktoriai

viškos Ceitungos” redaktorius 
po 100 litų pinigine bauda, ar
ba, to negalint sumokėti, po 
10 parų kalėti.

26 d.KAUNAS. — Liepos
Klaipėdos teismas už Dr. Gai
galaičio jžeidimą nubaudė “Me- 
meler Dampfboot’o ir *“Lietu-

— Geri žmonės geidžia ži
noti.

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.

‘i ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

2)
3)
4)
5) Kasdieną judami paveikslai
6) Išpildomi laivo orkestros, įv

Kainos 
iš Kauno 
Trečia Klesa 

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

Kainos 
į Klaipėdą 
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistine 3 kl. 
ar buvusią II kl. 

$122.00 
Į abi pu

si „ $203.50

Penktadienis,

“Tiek Daug 
Daugiau 

Gaunate!”
UNIJOS GAMINTAS

Philadelphia, Pa.
Lietuvių tautiška parapija ren

gia protesto mitingą; įvyks 
mitingas lietuvių tautiškoje 
svetainėje, 928 East Mayo- 
mensing Avė.; rengiamas 
sekriiadienyj, rugpiučio 26 d., 
pradžia 7:30 v. vakaro.

šis mitingas rengiamas yra 
ryšy su besiartinančiu Tautų 
Lygos posėdžiu, kuriame bus 
veikiausia svarstomas ir spren- 

• džiamąs Lietuvos-Lenkijos gin
čas dėl Vilniaus. Iš anksto sun
ku tikrai žinoti, ką pasakys 
Tautų Lyga, bet yra pamato 
manyti, kad ji gali palaikyti 
lenkų pusę.

Taigi lietuviai turi parodyti 
protesto mitingais ir kitokio
mis galimomis priemonėmis, 
kad Vilniaus neketina išsižadė
ti, kad be Vilniaus jie nenu
rims.

Šiame susirinkime bus išneš
tos atatinkamos rezoliucijos. 
Bus kalbėtojai. Kviečiami visi 
juo skaitlingiau atsilankyti. 
Kviečia vysk. X. M. Žukauskas 
ir lietuvių tautiška parapija.

Racine, Wis.
Pranešimas, drauge kvietimas.

SLA. Dešimtas Apskritis 
ruošia metinį pikniką 26 rug
piučio Root River Park Four 
Mile road, prie Higway No. 15. 
Tam piknike dalyvaus astuo
nios kuopos. Privažiuos lietu
vių iš viso Michigan paežerio.

Suvažiavę visi iš apylinkių 
miestelių lietuviai žada turėti 
linksmą laiką. Darže randasi 
šokiams svetainė, geri muzi
kantai grieš lietuvių ir klesi- 
nius šokius. Rinktini vyrai 
trauks virvę, moters eis lenk- 
tiniuotis su gaidžiu. Mergi
noms ir vaikinams visiems pro- 
grame bus pilnai užsiėmimo. 
Manoma turėti Racino bolinin- 
kų su Mihvaukee’s bolių gėmį.

Sveteliai prašomi valgiais ir 
gėrimais nesirūpinti. Nesivež- 
kite iš namų, gali dar nelaimė 
ištikti. Pilnai turėsime kaip 
gėrimų, taip valgių visiems. 
Širdingai kviečiame visus lietu
vius atvažiuoti į tą 10-to aps
kričio pikniką.

—M. Kasparaitis.

Tai baisiai daug
Kauno laikraščių pranešimu, 

šią vasarą Kaune maudantis 
prigėrė 15 asmenų. 20 kitų 
skendusių buvo išgelbėta.

bolės metimas ir virvės trauki
mas. Muzikė šokiams buvo 
gera ir daugelis turėjo gerus 
laikus. Tik patartina neku- 
riems prisilaikyti nuo naminės, 
ba kai įsitraukia, tai nebeži
no ką daro. Vienas pasistatė 
savo automobilį skersai "kelio ir 
triukšmauja, neduoda kitiems 
pravažiuoti.

Publikos piknike buvo gana 
daug. —J. S. Jarus.

Kviečia i tarptautinį 
unijų suvažiavimą

• KAUNAS. — Lietuvos dar
bininkų profesinių sąjungų cen
tro biuras gavo kvietimą daly
vauti tarptautiniam darbinin
kų profesinių sąjungų suvažia
vime Madride, rugsėjo 10 d.

< •
Karo invalidų sąjun

gos suvažiavimas
KAUNAS. Rugpiučio 2-3 

dienomis Kaune įvyko karo 
invalidų sąjungos narių suva
žiavimas. Vakare invalidai pa
dėjo vainiką prie paminklo žu
vusioms už nepriklausomybę.

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA” ...........................  Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA”............................. Rugsėjo (Sept.) 8

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iš eg
zaminavimas atidengs Jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Užrištomis Akimis
. . . Mokslinis Bandymas Vadovaujančiu Cigaretu,

Princesa Hohenlohe-Schillingsfurst
CIeveland, Ohio

Rugpiučio 19 d. Lietuvių R. 
K. šv. Jurgio parapija turėjo 
pikniką Green Valley parke. 
Vieta buvo ne labai koki. Tik, 
kad arti prie miesto ir geras 
kelias davažiuoti. Piknikas tu
rėta su žaislais. Buvo bėgimai,

išrinko Old Gold
ii--------------------------------------------------------------

Buel Lumber Co.
7337 Stoney Island Avė.

Bargenai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir 1.1.

*
Atsilankykit arba telefonuokit Įlydė Park 1726, 

mes sutaupysim jums pinigų.

2x4 lentos, po $15 ir dau
giau už 1000 pėdų.

Lentos dėl grindų, po $18 
už 1000 pėdų.

Lentos po $20 už 1000 pė- 
dų.

Laths už pundelį 15c.
Durys $1 ir daugiau.
Kernai į langus po 25c ir 
daugiau.

50 vanų, toiletų, radiatorių 
ir tt. pigioms kainoms.

TfiMYKITE — Garažas dėl 
2-jų automobilių už $125. 
Materiolas pirmos kle- 
sos, užbaigimas geriau
sia, stogas, vinys, viskas 
kas tik yra reikalinga 
garažui.

“Plaster Board” pirmos rų- 
šies, kvadratinė pėda 
3’/2 cento.

Stogų dengimo materiolas 
roleliUi $1.50.

Mes pristatome j visas dalis miesto. Musų įstaiga 
atdara kasdie iki 5:30 vai. vakaro.

MABEL. Prince.* HOHBNLOHE-SCHILLINGSFURST. 
tho former MABEL TAYLOR of Fhiladelphia.

“Kaip ir daugelis kitų žmonių, aš daug sykių esu sa
kiusi, kad visi cigaretai tiri vienodą man skonį. Bet 
aš suradau laike šio užrištomis akimis bandymo, kad 
tai yra prasilenkimas su tikrenybe.
“Kaip man teko rūkyti keturias rųšis viena po kitos, 
viena rųšis buvo visai skirtinga nuo kitų. Jis buvo dai
lesnis ir turėjo daug gardesnį kvapsnį.
“Kaip bandymas užsibaigė, aš suradau, kad tai buvo 
OLD GOLD. Tikrai, tai yra puikus cigaretai.”

stai kodėl jus ga
lit išrinkti juos ir 

tamsoje.
Išegzaminuokit tabakų... 
kaip šilkai, ilgas, gol- 
den-ripe tabakas kuris 
randasi ()L1> GOLD ci- 
garetuose. “štai kodėl, 
nesukoseni ir vežimą iš
nikęs”... OLD GOLD y- 
ra dailesni, nes juose ta- 
bafkas yra gamtinis! ir 
puikiausia*. Širdys_ lapų 
iš tabako ...............
štai kode! 
išrinkti,., 
so j e.

išdirbystės. Ir

kadr
galit juoH 

ir tam iš širdžių lapų 
iš tabako išdirbystės.

ORIA

cONCfĄ,

Visados Tas Pats!
T»ln... nuolatinė laboratorijų kontro

lė palaiko aukMųJi gerumų Blue Kibbon 
Malt Extract! Ir kiekvienoje biMineJe 
pilni .3 įtvarai. Kepkite valgiuose. Džiau- 
gkltėh skanumu.* Parsiduoda vi.ur. 
Klaupkite tik "Blue Kibbon!”

“Amerikoj 
daugiausia

išparduodamas”

Blue 
Ribbon 

Malt 
Extract

Pastatomas per
Premier Malt Sales

Company
720 No. Michigan Avė 

Chicago, III.
Pitono: VVhitehall 1

Gaukit šitą
Lena Skudurų
Lėlę
Prisiimt? 10c su kuponu!
Dykai Virinio Knyga!

7807

Prisiuaklt Kuponu dėl Virimo Knygos Dy-' 
kai kur telpa 2<i0 euviri Išbandytų pata* 
rimų skaniems valgiams ir saldainiams.

II’REMIEK MALT SALES CO. „ tnn I 
720 N. Miclilgitn Avė. Dept. C-433 I 

Cliicago, III. Tol. Wliitel>all 7S<>7
I įdedu 10c, pilnai apniokoti prlsiuntima I 
1 ncsudužtamos, mazgojamos Ižena Sku- * 
■ durų Lėlės (15 colių aug.l.

Kryžiukas dėl Lėlės I
I Prisiųskite, nykai, tų Blue Kibbon Malt • 
* Extraet Virimo Knyga.

Klyliukas dėl Knygos
Vardas
Adresas
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SticKney, Illinois
f

Pradžia Dešimtą Valandą Ryte
* * l

16 Gražuoliu Dalyvauja Konteste

Ona Vesnauskaitė

Sekamos yra lietuvaitės sutikusios dalyvauti šiame Naujienų Gražuolių Konteste: 
Jeanette Butkus
18 metų, ofiso darbininkė, 

gimus Lietuvoj

Eilėn Cooper 
20 metų, stenografė, 
gimus Geneva, III.

Alice Eagmin 
18 metų, ofiso darbininkė, 

gimus Pittsburgh, Pa.

Lillian Govalis 
18 metų, ofiso darbininkė 

gimus N. Y.

Mabel Grigonis 
20 metų, sekretorė, 

gimus Chicagoj

Josephine Lilikes 
18 metų, sekretorė, 

gimus Chicago

Jos. Pažerauskaitė 
21 metų, dirbtuvės darbininkė, 

gimus Lietuvoj

Julia Pukinskaitė 
18 metų, siuvėja, 
gimus Lietuvoj

Stella Rhodes 
18 metų, siuvėja, 
gimus Chicagoj

Victoria Rymsza 
18 metų telefono operatorė, 

gimus Joliet, III.,

Bernyse Skrickus 
19 metų, knygvedė, 
gimus Waukegan, III.

Jeannette Stankutė 
18 metų, tarnautoja, 

gimus Lietuvoj

Vilma Staškuniutė
18 metų, telefono operatorė, 

gimus Chicagoj

Anna Wesnauskas 
20 -metų, stenografė, 
gimus Denver, Colo.

• . i
Pearl Walanches 

18 metų, stenografė, 
gimus Millwaukee, Wis.

Helen Yeskis 
18 metų, patarnautoja, 

gimus Chicagoj

KONTESTO LAIKAS IR TVARKA

Pearl VValanches

Gražuolių introdukcija prasidės 2:30 po pietų.
Kiekviena kontestantė bus perstatyta publikai 
maudimosi kostiume. Po to eis balsavimas iki 5:00 
po pietų.

Antra gražuolių introdukcija bus 5:00 po pietų.
15 minučių vėliau užsidarys balsavimas. Valandą 
vėliaus bus suskaityta balsai ir paskelbta balsavimo . 
rezultatai. Paskelbus rezultatus bus įteiktos lai
mėtojoms dovanos. *■

• DOVANOS
1- ma dovana $75.00 už daugiausia gautų balsų <
2- tra dovana $50.00.
3- čia dovana $25.00.

BALSAVIMAI •
Jeannette StankutėBalsavime yra prašomi dalyvauti visi — visa 

publika. Kiekvienam perkant įžangos tikietą bus 
duodami balotai. Tuos balotus palaikykit iki bal- 
savimo laiko ir po to pabalsavę įmeskite j tam tikrą 
dėžutę prie Kontesto Platformos. Balotai bus dali
nami tik prie TIKIETŲ BUDELES. Balsavime pra
šome vadovauties TIKTAI GRAŽUMO AT
ŽVILGIU.

Kaip nuvažiuoti į daržą — Žiūrėkit plano “Nau
jienose” kitoj vietoj.

Julia Pukinskaitė ' Mabel Grigonis Josephine Pažerauskaitė

^isus Kviečiame į Pikniką Bernyse Skrickus Vilma Staškuniutė
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KĄ SAKO VOKIEČIAI

Artimas Vokietijos užsienių reikalų ministerijai 
laikraštis, "Berliner Tageblatt”, kalbėdamas apie lietu
vių-lenkų ginčus, pasakė šitaip:

“Mes esame visokeriopai suinteresuoti, kad iš
liktų Nepriklausoma Lietuva. Tik pažvelgus į žem- 
lapį, tai kiekvienam turi būti aišku. Tečiaus, ar 
Vilnius jai priklausys, ar ne — ne musų dalykas 
Mes čia esame visiškai neitralųs.”
Vokiečiai, be abejonės, daugiau simpatizuoja Lie

tuvai, negu Lenkijai, bet jie laikosi neitraliteto ginčuo
se dėl Vilniaus, nes, matyt, nenori erzinti Lenkiją ir ki
tas valstybes, kurių pritarimas jai reikalingas paliuo- 
suoti Reino kraštą nuo svetimų armijų.

\

Del Lietuvių-Lenkų Bylos Genevoje
LIETUVOS ŪKININKAI IR VALDŽIA

i
Paėmę valdžią j savo rankas, Lietuvos tautininkai, 

kurie pirmiaus beveik visai neturėjo pasekėjų liaudyje, 
sumanė organizuoti po savo partijos vėliava plačiasias 
žmonių minias. Šituo tikslu buvo sutverta vadinamoji 
“Ūkininkų Vienybė”.

Voldemaro, Smetonos ir kitų tautininkų lyderių 
viltys buvo labai didelės ir, kaip išrodė, gerai pagrįstos. 
Lietuva — ūkininkų kraštas. Tos ūkininkų organizaci
jos, kurioms vadovauja valstiečiai liaudininkai ir krikš
čionys demokratai, dabar, “tautiškoje eroje”, veikti ne
gali — tautiškas policininkas, karo stovis, cenzūra ir 
kiti galai neleidžia. Valstybės parama (kurios ypač rei
kalinga klerikalinė Ūkininkų Sąjunga) joms atimta. 
Tai kodėl nebuvo galima tikėtis, kad į “Ūkininkų Vie
nybę” ims kaip bematant laužtis Lietuvos valstiečiai 
didžiausiomis masėmis?

“Lietuvos Aidas” ir visokie specialiai ūkininkams 
skiriami ir valstybės pinigais leidžiami tautininkų or
ganai to ir laukė ir jau drąsiai pranašavo, kad prieš 
“Ūkininkų Vienybę” urnai sutirps, kaip sniegas prieš 
pavasario saulę, visos “partiškosios” valstiečių sąjungos
— ir Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, ir Ūkininkų Są
junga ir kitos panašios organizacijos.

Kartus gyvenimo patyrimas tečiaus parodė visai 
ką kitą. v ! k

Liepos m. 29 d. tautininkų vadai rengėsi prade- 
monstruoti prieš nustebusią Lietuvą savo mylimos duk
ros, “Ūkininkų Vienybės” galybę ir paskelbė, kad tą 
dieną Alytuje įvyks milžiniškas Dzūkijos ūkininkų kon
gresas, kuriame dalyvaus “pats” Antanas Smetona su 
aukščiausiąja tautiška “načalstva”. Ir valdžios oficiozai 
tvirtino iš anksto, kad į tą kongresą tikrai susirinks 
bent 40,000 ar 50,000 valstiečių. O kaip iš tiesų buvo? 
Kauno “Darbininkas” rašo, kad vietoje lauktų 50,0OC 
ūkininkų į “Vienybės” iškilmes Alytuje susirinko tik
— 500! i t - M---->..4

“L. Žinių” korespondentas paduoda dar įdomesnių 
smulkmenų apie to tautininkų jomarko nepasisekimą. 
Pasirodo, kad dzūkų “kongresui” buvo paskirta Alytuje 
šv. Onos atlaidų diena. J atlaidus žmonės Lietuvoje su
važiuoja tūkstančiais niekeno nekviečiami, todėl su
prantama, kad ir tautininkai galėjo iš anksto tikėtis 
didelės publikos savo “kongresui”. Bet tikras skandalas 
jiems yra tame, kad jie neįstengė net susirinkusius 
Alytuje sodiečius suinteresuoti savo mitingu! “L. Ž.” 
korespondencijoje skaitome:

“Efektui padidinti buvo pakviesta ir atvažiavo 
iš Kauno eilė aukštų valdžios žmonių, kurių tarpe 
buvo ir p. Respublikos Prezidentas su žmona. Rytą 
aukštieji svečiai buvo sutikti su atatinkamomis ce
remonijomis. Išklausę bažnyčioje pamaldų ir užkan
dę, apie 2 vai. rinkos aikštėje pradėjo vadinamą 
‘dzūkų ūkininkų suvažiavimą’.

“Po nevykusios rengėjų kalbos kalbėjo p. Res
publikos Prezidentas ir Ž. U. Ministeris p. Aleksa. 
Nors aikštėje buvo įtaisyti trys balso sustiprinto- 
jai, bet jie buvo beveik bereikalingi: ypač klausy
tojų sumažėjo, kai pradėjo kalbėti ž. U. Ministeris. 
Pabaigoj, apie 3:30 vai. klausėsi daugiausia Aly
taus mieščipniukai, būrelis valdininkų ir, tartum 
priemaišai, nežymus skaičius ūkininkų. Rengėjų 
veiduose matėsi pilnas nepasitenkinimas.”
Vadinasi, ūkininkai nenorėjo net klausyt agitacinių 

kalbų, kurias jiems laikė rinkoje stambiausios tautinin
kų žvaigždės, specialiai tuo tikslu atvykusios iš Kauno! 
Tai toks buvo "Ūkininkų Vienybės” kongresas.

Iš to ąišku, kad Lietuvos valstiečių masės neturi 
tautininkams jokio pasitikėjimo. Turtingesnieji ūkinin
kai (“storkakliai”) gal yra patenkinti Smetonos val
džia už tai, kad ji aštriai ima į nagą “tinginius” darbi
ninkus. Bet tokie ūkininkai tai — neskaitlinga gyven
tojų mažuma.

Plačioji Amerikos lietuvių vi
suomenė, matyt, tolyn vis la
biau kreipia savo dėmesį j be
siartinantį Lietuvos ir Lenkijos 
susirėmimą Tautų Sąjungos su
važiavime, kuris prasidės šio 
mėnesio pabaigoje, žmones api
ma nerimas, kad Genevoje gali 
būt padoryti sprendimai apie 
Lietuvą, kurie nulems jos atei- 
tj.

įvairiose lietuvių kolionijose, 
kaip matyt, iš spaudos prane
šimų, jau rengiamasi prie vie
šų protesto mitingų ir taip pat 
daugelis atskirų organizacijų 
ketina rašyti rezoliucijas ir 
siųsti kablegramas Tautų Są
jungai, reikalaujant Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai. Paskelbus 
“Naujienose”, kad ateinantį 
antradienį įvyks Chicagoje di
delis masinis mitingas, gauta iš 
įvairių žmonių ir draugijų pra
nešimai, kokias rezoliucijas-te
legramas jie siūlo tam mitingui 
priimti arba rengiasi patys pa
siųsti Genevon.

Štai visa eile tokių rezoliuci
jų projektų:

“Del pasaulio taikos, teisin
gumo ir žmoniškumo reikalau
jame, kad Vilnius butų sugrą
žintas Lietuvai; ”

“Reikalaujame, kad Tautų 
Sąjunga atitaisytų skriaudą, 
kurią lenkai padarė Lietuvai, ir 
pašalintų okupantus iš Vil
niaus”;

“Vilnius buvo Lietuvos vals
tybes sostine ir lietuviu tauti
nio atgijimo centras, todėl mes 
kreipiamės j Tautų Sąjungą, 
reikalaudami, kad jie palieptų 
lenkams pasitraukti iš Vil
niaus”;

“Mes griežtai protestuojame 
prieš Tautų Sąjungos pasikėsi
nimus užkarti Lietuvai taiką su 
Lenkija, paliekant Vilnių lenkų 
rankose”;

“Giliai susirūpinę savo gim
tojo krašto likimu, mes, Ameri
kos lietuviai, reiškiame savo įsi
tikinimą, kad lietuvių tauta nie
kuomet nesutiks atsižadėti Vil
niaus, ir todėl reikalaujame, 
kad Tautų Sąjunga pavartotų 
tinkamas priemones atitaisymui 
tos skriaudos, i kurią Lietuvai 
padarė lenkų Želigovskis, su
laužydamas Suvalkų sutartį ir 
ginkluota jėga okupuodamas 
Vilnių“; , ' f

“Mes atsišaukiame į Jus su 
viltim, kad Jus pripažinsite tei
singus Lietuvos reikalavimus 
Vilniaus klausimu ir stosite už 
Vilniaus sugrąžinimą Lietuvai”;

“Mes, Amerikos lietuviai, jau
čiamės galį pranešti Jums, kad 
bešališka Amerikos viešoji opi
nija bus didžiai nusivylusi Tau
tų Sąjungos teisingumu, jeigu 
Tautų Sąjunga ir šioje savo 
sesijoje nepasirūpins * Vilniaus 
krašto paliuosavimu nuo lenkiš
kų okupantų, tanki jos imperia
listai neturi teisės savintis is
torinę Lietuvos sostinę ir lie
tuvių tautinio (atgimimo cent
rą”;

“Mes protestuojame prieš len
kų imperialistus ir reikalauja
me, kad Vilnius butų sugrąžin
tas Lietuvai”....

Visi šitie revoliucijų sumany
mai, reikia pasakyti, pilnai tin
ka tam tikslui, kdriam jos yra 
skiriamos, ii- bet kuris aukš- 
Čiaus paduotųjų tekstų, išvers

tas anglų kalbon, galėtų būt te
legrafu persiųstas generaliniam 
Tautų Sąjungos sekretoriui šiuo 
adresu: Sir Eric Drummond, 
Secretary taaguc of Nations, 
Geneva, Switzėrland. Arba tos 
telegramos gali būt siunčiamos 
į Geneva atskirų valstybių •at
stovams Tautų Sąjungoje 
(Francijos atstovui, Anglijos, 
Japonijos ir t. t.).

Ar šitie protestai ir telegra
mos pagelbės, tai, žinoma, klau
simas. Didžiausia pagalba Lie
tuvai jos byloje su lenkais bu
tų, be abejonės, demokratijos 
atsteigimas Lietuvos viduje, 
nes tik demokratinė Lietuva 
gali turėti demokratijos užuo
jautą užsieniuose. O juk yra 
aišku, kad be pasaulio demok
ratijos paramos Lietuva nesusi
lauks laimėjimo. Imperialistai 
remia ne Lietuvą, bet imperia
listinę Lenkiją!

. Tečiaus ir tie ponai, kurie ne
gerbia mažųjų tautų teisių, bū
va priversti atsižvelgti į jas, 
kuomet tos tautos parodo savo 
griežtą pasiryžimą gintis -nuo 
skriaudos. Jeigu ne šifa aplin
kybė, tai Lenkijos imperialistai 
su didžiųjų valstybių pritarimu 
butų seniai yisą Lietuvą su
trempę.

Todėl ir amerikiečių šioje 
kritingoje valandoje pareikštas 
žodis gali būt ne be pasekmių. 
Taigi, kol yra vilties, reikia da
ryti kas galima, kad trečdalys 
Lietuvos teritorijos su milionu 
ir septyniais šimtais tūkstan
čiais gyventojų nepražūtų Lie
tuvai.

Skaitytojų Balsai
Suprato A. Vanagaičio 

kultūrą ir progresą
Amerikos gyvenimas bėga 

nepaprastu greitumu — ne 
žingsniu eina, bet tekinas bėga. 
Kas nespėja eiti su šios šalies 
gyvenimu, tas pasilieka kitų 
užpakaly, arba tampa kitų su
mindžiotas ir žūsta. Kas va
kar buvo nesuprantama, abe
jotina, šiandien jau aišku, kaip 
diena. Yra nemažai tokiiį žmo
nių, kurie perskaitę kokią bro
šiūrėlę ar straipsniuką visai 
neapgalvoję, nepagvildenę jo 
turinį, paima tai už gryną auk
są visai nebandydami jo iš ana
lizuoti. Kiti net pameta senus 
idealus ir persiama muįaūs, 
kad tik būti, taip sakant, gy
venimo priešaky, kad tik būti 
kartu su mada.

Štai jums pavyzdys. Vienas 
pilietis pasivadinęs “Naujų ide
alu persiėmęs“ “N.“ 196 num. 
kalba apie p. Vanagaičio kul
tūrą. Komp. Vanagaitis savo 
rašiny, “St. Joe Pavandeniu“, 
Užsiminė ir apie golfo progre
są. Kaip visuomet p. Vanagai
tis juokaudamas pasakė: “Va
dinasi, būti progresyviu, tai 

reikia golfą lošti. Progresyviš- 
kumas apsireiškia žmogaus 
kulturingume, o ne idealuose.“ 
Kai dėl šių dviejų ir kitų p. 
Vanagaičio sakinių reikšmės ir 
dėl jų teisingumo, galima bu
tų pakalbėti. Vienas žmogus 
supras juos vienaip, o kitas ki

taip. Gi dėl pačio golfo loši
mo, kaipo žaismės, gali tik tas 
sakyti, kad golfas yra “no 
good,“ kuris apie jį nieko ne
supranta ir aplamai nėra spor
tas. Aišku, kad davatką jo
kiu budu neįtikinsi, kad golfas 
yra sveikas ir malonus loši
mas. Vienas senyvas farmos 
darbininkas tikrina, kad jis gy
vena be plaučių. Kada jam pa
sakiau, kad be plaučių žmogus 
negali gyventi, tai jis sako — 
na, o aš neturiu plaučių, o gy
venu ir gana.

Tas naujasis idealistas sako: 
“P-as Vanagaitis neaiškina tos 
minties plačiau. Bet man, rp- 
dosi, kad aš jį suprantu ir ga
liu pats išaiškinti. Na, ir su
minėjęs kelis kai kurių idea
listų vardus ir išaiškinęs visa 
tai, ko p. Vanagaitis niekuomet 
neminėjo ir nerašė, sako: “Mes
kit visa tai, ką iki šiol skaitėte 
tobulinį(musi, pragresavimu ir 
eikite golfo lošti.“ Matote, kaip 
greit jis persiėmė nauju idea
lu ir visus ragina golfą lošti. 
Ir prie pabaigos savo rašto tas 
Naujų idealu persiėmęs pilie
tis sako: “Kai dėl manęs, tai 
aš džiaugiuos supratęs, kas yra 
kultūra ir progresas, ir pilnai 
sutinku su jo (Vanagaičio) pa
tarimais.“

Tai mat, kaip greit galima 
žmogų paskandinti arba išmir- 
kinti Idealuose. Pradžioj 
straipsnio jis dar, taip sakant, 
spardėsi, o jau pabaigoj straip
snio jis jau pilnai sutinka su 
p. Vanagaičio patarimais. O iš 
jo rašto, galima spėti, kad jau 
vieną kitą brošiūrėlę yra per
skaitęs, nes žino vardus Kon
fucijaus, Sokrato, Galilėjaus ir 
kitų. Jam suprasti kas yra 
kultūra ir progresas, tai taip 
lengva kaip p. Vanagaičiui įva
ryti bolę golfo lauke į skylę. 
Jis “eina“ kartu su gyvenimu.

—Pragmatistas.

Muzikos sezonui 
besiartinant

Palūkėjus dar keletą savai
čių, gamta privers mumis jau
sti, kad ir vėl atėjo rudenėlis, 
o apie mielą vasarėlę priseįs 
tik šiltam kambarėlyj pasvajo
ti — kaip praleidome vasarą 
arba ką įgijom savo sielai pato
bulinti. Taigi ir vėl artinasi 
laikas, kuomet musų lietuviški 
parengimai ims bujoti. Ar tįs
tai po atostogų sugrįš į musų 
tarpą, vieni nuo ežerų pakran
čių, kiti iš fesortų. Pradės jie 
mums rodyti, ką turi prirengę.

Daugiau lietuviškumo.
Mes, kurie lankome geres

nius lietuvių parengimus, turi
me kaip ir teisės statyti reika
lavimus arba, mandagiau ta
rus, prašyti rengėjus ir kon
certų davėjus, kad, rengdami 
programus, jie taikytų patiekti 
musų sielai labiau prieinamus, 
tai yra tokius, kuriuose dau
giau lietuviškumo.

Ir štai kodėl, man rodosi, y- 
ra pageidaujami tokie progra
mai. Imkime pavyzdžiui Biru
tės vakarus. Lanko juos pub
lika, kuri taip pat atlanko ir 
pasaulinę operą ir girdi pasau
linių artistų koncertų, o taipgi 
pamato tikrai gerai pastatytas 
operetes. Kaip šitoji publika 
gali jaustis, kuomet ji ateina į 
lietuvių parengimą, užsimoka 
po pusantro ir po du doleriu, 
gi randa menką mėgėjį besi
mokinantį dainuot kokią ariją 
iš operos arba vaidinantį kokią 
svetimą mums operetę, kur 
matosi ne tik trukumai, bet 
tiesiok nepakenčiama stoka re
žisūros, scenos prirengimo, o 
ypač artistinių jėgų.

štai ko pageidaujama,
žiūrint tikrai atviromis ir 

bešališkomis akimis į musų ta
lentus, sceną bei publiką ir tik
rai didelę kompeticiją, daromą 
musų talentams pasaulinių ar
tistų ir vietinės .didžiosios ope
ros, kurių parengimus mes taip
gi lankome, man rodosi, kad 
butų gerai, jei musų artistai 
duotų mums daugiau lietuvių 
kompozicijų ir muzikališkų 
veikalų. Tuomet, nors ir su 
mėgėjų sąstatu, galima butų 

geriau pasirodyti, nes vaidini
mai ir kitoki parengimai bu
tų mums arčiau prie širdies ir 
todėl mes statytumėm mažes
nius reikalavimus. Gi apleidę 
parengimą nesigailėtumėm pir
kę biletą po rublinę. Taigi pa
galvokit, gerbiamieji, o pama
tysite, kad šiame nurodyme y- 
ra daug tiesos.

Vakarų Lankytojas.

KULTŪRA

A. Vienuolio humoreska

Ak, aš kultūros neneigiu ir 
radijo taipgi nepeikiu. Visai ne. 
žinoma, kultūra, progresas, ci
vilizacija, bubikopfas, trumpi 
sijonėliai, pavergtųjų tautų iš- 
liuosavimas... bet visgi, kaip 
traukinio su autobusu, taip ra
dijo su gramafonu — nesuly
ginsi. žinoma, kas be to. Aš 
nieko nesakau. Kad ir trauki
niu, juk, regis, geriau jau nie
ko nebereikia: tau ir električ- 
nostis panosėj šviečia ir mie
gamieji vagonai, ir patalinės 
švarios, ir konduktoriai manda
gus, ir visi patogumai čia pat, 
—bet... visgi tokių, patogumų, 
kaip autobuse, traukiny nera
si. Ne. I traukinį viena mi
nute pasivėlinai ir šnypšt: lauk 
rytojaus dienos arba basty kis 
10—12 valandų, kolei kito 
traukinio sulauksi: be to, kitą 
syk ir vietų pritrūksta... O į
autobusą niekuomet nepasivė
linsi: kada tik nueisi, visuomet 
dar 2—3 valandas lauksi. Ir 
vietų visuomet yra. Tiesa, kitą 
syk ankštoka ir kojų nėr kur 
dėt, bet užtat pigiau, greičiau 
ir, jei tik šoferis blaivas, — 
malonumas, o ne važiavimas.

Tik viena aš nesupintu, 
kaip šitie visi šoferiai inžinie
riai nesugalvoja tokių kamerų, 
kad taip dažnai netruktų! Na, 
kad kaip nofs apkaustytų ar 
apačion ką nors tokio nepradu- 
riamo padėtų. O dabar, pava
žiavai pokšt... ir stop mašina... 
Vėl gi, autobuse ventiliacija 
silpnoka, tai jau ne traukiny. 
Kas teisybe, tai teisybe. Vasa
rą dar šiaip taip: langai atvi
ri, iš visur vėjas perpučia, o 
vot rudenį ir žiemą, daug blo- 
ft-iau tikra pirtis, nors ir va- 
nokis...

Kartą važiavome mes iš Ma- 
lėtų. Kelias blogas, šoferis 
blaivus, vis kalnai, pakalnės, 
tiltai... Autobusas dūzgia svy
ruoja ir anei kvapo atgaut! Vi
si skerspučių bijo.

—Vyručiai,—sako vienas, — 
ko mes čia taip šuntam? Šilto 
vandens yra, muilo irgi vi
siems užteks — išsivanokime! 
Moterys, žinoma užprotestavo 
—buvo ir inteligenčių. Bet mes 
nemulkiai: moteris sukimšom 
vienan galan, patys persėdom 
kitan—arčiau prie šoferio; at- 
sidalinome nuo jų paklode ir 
davai vanotis. Nusivilko ir 
konduktorius... Autobusas sau 
tarškia, dūzgia. Tik, staiga, 
stop, prieš kalną ir anei iš vie
tos. Šoferis ir taip mėgina, ir 
šiaip mėgina, ir įsismagina; ir 
iš vietos ima; o autobusas ūžia, 
tarška ir atgal rieda.

—Vyrai, lauk iš autobuso— 
mašinos stumtų, —staiga užka- 
mandavojo šoferis.

Sako tokia valdžios instruk
cija esanti, kad prieš kalną rei
kią visiems išlipti.

— Susimildamas! — šaukiam, 
—lukterėk nors valandėlę, juk 
matai kAd mes visi muilini 
esam, tik ką išsimuilinom.

šoferis žiaurus ir kalbėti ne
duoda. Lauk sako, kanalijos, o 
ne, tai aš jus visus tuoj tepa
mąja alyva aplaistysiu. Daryt 
nęr ko. Išlipom, čia pat upe
liuke apsiplovėm. Ir, kaip su- 
ėmėm visi, tai, kad žinotum, 
beveik nešte užnešėme mašiną 
ant kalno ir su moterimis ir su 
bagažu... Paskiau vėl vanojo- 
mės, ir kolei nuvažiavom Kau
nan taip išsipucijom, kaip prieš 
Velykas!.. Na, argi nepatogiau, 
kaip traukiny ?!

Radijus, žinoma, taipgi geras

daiktas, aš nieko nesakau, ką 
ir kalbėti; paskutinis, taip sa
kyt, moderninis kultūros išra
dimas. Įsivedei sau gryčion, 
pasistatei ant stalo ir klausyk 
visokių polkų ir kadrilių iš 
Kauno, iš Maskvos ar mišių iš 
Rymo. Tik bėda va, kad šaltį 
pritraukia ir griausmo pavojin
ga. Ir valdžiai mokėt reikia. 
Priežiūros taip pat reikalauja: 
tu jį atsuk, tu jį užsuk, ant 
nakties šu žeme sujunk ir vis 
žiūrėk, kad pliuso su minusu 
nesupainiotum. O supainiojai— 
ir viskas po velnių; gali da 
ir patį užmušti. Štai va per
nai mano kūmai irgi įsivedė 
sau radijų: du stiebu pastatė, 
viela sujungė, brunktą įspau
dė, vieną galą šulinin įleido, ki
tą sau įsivedė, bet negirdęt ir 
gana. Klausiau ir aš; kartais 
lyg ratais trenkia, lyg gieda, 
lyg varpais kur dzvanija, anei 
žinai kur, anei iš kur; kartais 
pasigirsta lyg Ryme vargonais 
groja... Kamavus, kamavos, na
bagai, per žiemą —pavasarį ir 
išmetė. Be to ir dobilai iššalo 
ir bulbos ilgai nedygo, čia ir 
kaimynai pradėjo bruzdėt... 
taip ir išmetė dėl šventos ra
mybės.

Grkmafonas jau visai kas 
kita: anei valdžiai reikia mo
kėti, nei šalčio pritraukia, anei 
tau tų pliusų, nei minusų; ka
da nori užsukai ir klausai. Iš
sinešei sau sodneliu, pasistatei 
ant staliuko greta su skmavoru 
ir klausyk muzikos kiek nori, 
tik žiūrėk, kad adatytės neat
buktų ir, kad pasibaigia, kad 
nepersisuktų. Malonus instru
mentas. Ir griausmo nebijo....

Aš kultūros neneigiu.
—A Vienuolis.

(“M. ž.“)

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

I

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
nų. dienų. Viri to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigęs • ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit CJhas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

— i i ...
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriąusiai
M. YUŠKA & CO,

4604 Sb. Paulina SU Cjucago, I1L

GYVENIMAS
Minealnis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų —............— $1
Kopija .........................- 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3,
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Kfiin amprikiptpi nt- nasnap&s ir lelijos. Tie žirniu-IVaip anieriKieiei ai kai> jurginai> gvazdikai ir le-
rodo Lietuva vukai! To bijūno gražumas, o

-----------  našlutės ir radastos su žirniu- 
x . . x. kais tarytum kalbas suįdomu pamatyti tas kraštas, nįuva;8j 

kur randasi gimtinės kiemas ir 
sodyba. Būdama* astuonių me- ( 
tų amžiaus aš apleidau Lietu-; 
vą ir, tiesą pasakius, apie Lie
tuvą tik iš pasakojimų težino
jau. Vykdama pereitais me
tais į Lietuvą tikėjaus, kad aš 
rasiu daug pažįstamų. Bet antį • 
nelaimės, aš apsirikau, nes pa- gafvjjuY 
žinojau tik vieną tetą ir tai tik 
iš paveikslo, kadangi ją buvau | 
mačiusi Amerikoje. Musų prie
žodis sako: 
sų ypatybė’ 
neabejoju, 
ką savaičių Lietuvoje, aš susi
pažinau su savo pusbroliais ir 
šiap giminėmis. Bet tikrybėj 
tai Lietuvoje žmonės kaimie
čiai atrodo visi giminės; kur 
nenueisi, ten vaišina ir dar 
kaip! Būdama Amerikoje, aš 
girdėjau, kad Lietuvoje šiaudi
niai stogai ir kad žmonės (ypa
tingai mergaitės) vaikščioja ba
sos ir tt. Tiesa, nuvažiavus į 
Kupiškį pamačiau basus kai
miečius ir kaimietes. 'Iš karto 
tai darė nelabai jau malonų įs
pūdį. Tiesa, kad ne visi ir vi
sos apsiavę kojas vaikščioja. 
Bet velnias nėra taip baisus, 
kaip jį maliavoja ir Lietuvoje 
nėra taip prasta, kaip yra sa
koma.

Mes Amerikoje gyvendami 
labai tankiai girdim dejavimų, 
kad moterys ir merginos labai 
mažai rūbų nešioja ir tt. 
man rodos (tai yra mano 
mis žiūrint), kad Lieti 

moterys pralenkia amerikietes 
taip vadinamomis stailomis. 
Nors jos neturi galimybės 
brangius rubus dėvėti, bet jos 
visgi moka prisitaikinti prie 
aplinkybių. Daleiskim sau: 
veidukus nusikvarbuoja ir futros 
vis užsideda. Žinoma, kai ku
rios net ir perdaug naudoja 
tuos įvairius pasigražinimus. 
Be to, Lietuvoje didžiuma ne
šioja “baby kof” (trumpus plau
kus). Taip kad bendrai žiūrint, 
Lietuvos moterys ir merginos 
progresuoja lygiai su Ameri
kos, tik, žinoma, tenai reikia 
skaitytis ir su aplinkybėmis.

Dabar eisime prie vyrų: vy
rų gana keisti drabužiai, žino
ma, ne visų. Labai tankiai ten
ka pamatyti vyrus su ilgais 
marškiniais žemiau kelių ir su 
dideliais ūsais.

Bet įdomiausias dalykas yra 
medinės klumpės, kurios gana 
sunkios, tad Lietuvoje skam
bučio nėra reikalo turėti prie 
durų, — visuomet gali išgirsti, 

kas nors ateina per kie- 
Kaip pirma minėjau, visi 
dalykai 
keistai,

vaišingumas mu- 
Aš visai apie tai 
Prabuvus kelioli-

Bet 
aki-

ber-

dau- 
Vyrai

Lietuvos gyvuliai.
Lietuvoje moterys dirba 

į giausia apie gyvulius.
kur kas mažiau. Pavyzdžiui:

i moterys ir merginos melžia 
karves, šeria kiaules, kerpa a- 

I vis, girdo mažus teliukus, šeria 
, kartais ir arklius. 

Karves ir aš išmokau milžti, 
bet tai pusėtinai sunkus džia- 
bas. Karvį 
tiesi, kkd 
likai, bet 
merginos

ę pamilžus, tai jau- 
at- 
ir 
ir

jau dienos darbą 
Lietuvos moterys 
pamelžta po tris

Lietuvos jaunimas.
Lietuvoje jaunimas turi la

bai gražius įpročius. Berniukai 
ir merginos susirenka pas ūki
ninką vakare ir dainuoja gra
žias Lietuvos liaudies daineles. 
Tų dainelių gražumas ir įvai
rumas sukelia malonų įspūdį. 
Ypatingai žiemos sezone, kuo
met jau dideji darbai užbaigti, 
tai dainuoja iki gaidžių. Ste
bėtina, kad jie toki mandagus 
ir peštynių man neteko maty
ti.

Lietuvos valgiai.
Lietuvos valgiai yra kur kas 

skanesni už musų, ir svarbu 
priminti, kad Lietuvos mergi
nos ir moterys moka išvirti 
gardžius valgius. Kiekviena 
motina stengiasi išmokyti savo 
dukrelę graminti valg-į- 
nieko tokio gardžius
kaip skilandis. Vaikyk ir

Tu riju t 
nerasi, 

no-

Pavasaris ir Lietuvos 
paukščiai.

'Lietuvos krūmai ir miškai 
papuošti paukščių dainomis. 
Daleiskim sau, pempė, garnys, 
vyturys, genys, kielė, kregždė, 
špokas, na, o lakštingala su sa-

iš sykio atrodė 
bet pabuvus ke- 
jie pasidarė la- 
Nežiurint, kaip

kada 
mą. 
šitie 
labai
lėtą mėnesių, 
bai paprasti, 
tie Lietuvos piliečiai ir pilietės

Lietuvos darželiai.
Tur būt niekur pasaulyje nėr 

ra taip gražiai darželiai užlai
komi, kaip lietuvaičių! Tų kviet- 
kų kvepėjimas, tų juodelių gra
žumas! Neveltui tiek daug i>o- 
ezijos yra apie Lietuvos darže
lius. Tos rūtos, pinavijos, gar-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

V i* a n darbas užsakytas remiiio mAno- 
bus atliktas piktomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blste- 

tnusų apielinkių Duotai Ofisu.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted St. 
Dantų Setas ui 

•etas ... 712.50
setas  — $7.60
•etas  -* $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Geriausi* auksinis darbas ui % 
Geriausios Auksinės Crowns — 72.50 
Geriausi Auksiniai Fillings _ $2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai — $2.50 
Alloy Fiihmrs ---------------------- $1
Sidabrinei FlUnks-----------------------60c

Ūvaiymaa dantų   50c
Aių kainų neaausite musų didžiatnjain 

ofise. DIDYSIS OFISAS teteiktas 23 me
lai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()OLLENS, Pres. 

326 South State St. 
f'houe Hurritoo 0701

"y j 
yra 
tua

725 
^15 
$10

75

71

vo maloniu balseliu pradeda [tik kad jie taip susijaudina J aiškinti jam, kodėl taip daro- kamiausias žiurkėms nuodas, 
giedoti, žinoma, ir volungė re- jog susigadina vaikų miegas ir’ma, Tatai pagelbės vaiko pro- Tie nuodai neturi nei kvapo 
kia, nors tankiausia tik per lie- virinimo organų veikimas, bet —l1'4J   n —1 1—J *-•—1-«--
tų. Apie paukščių dainas bu- jie įgyja papročius remtis ki
tų galima daug kas rašyti, bet tais. Vienas reikalingiausių
noriu tik priminti, kad Lietų- papročių — tai nepriklausomy-noriu tik priminti, kad Lietu
voje pavasaris yra labai malo
nus laikas. Daro malonų įs
pūdį žalios lankos su paukščių 
dainomis.

Baigdama savo įspūdžius, no
riu pasakyti, kad aš apie poli
tiką nieko neminėjau, nes 
nau, kad tai čia yra vyrų 
lykas, Prabuvau Lietuvoje 
veik vienus metus. Nors 
nepigiai atsiėjo, bet visai 
sigailiu, nes tai buvo įdomios 
vakaeijos, kurių aš niekuomet 
neužmiršiu. Lietuvoje labai 
gražu pasiviešėti ir kas turi 
atliekamų dolerių, tai patariu 
važiuoti į Lietuvą atostogoms.

Viktorija Vilimaitė.

Papročiai

ma- 
da- 
be- 
tai 
ne-

, Vienas 
papročių 
bė, ir reikia vaikų greitai pra 
tinti savim rūpintis.

Atsisėsti ir pradėti 
čioti vaikas neturi būti 
mas kol jis dar nėra 
pasirengęs. Neišaiškinamu bu
du vaikas geriau žino, negu už
augęs, kad jo kaulai dar nėr 
užtektinai tvirti, idant palai
kytų jo sunkumą. Jis savo jė
gas tinkamai parodys laikui at
ėjus.

» Stebėtina, kiek daug motinų 
duoda mažiems vaikams čiulpi
kus, kad nutildžius juos. Netik 
kad čiulpikai atmaino lupų iš
vaizdų ir dantų formą, jie yra 
nešvarus, ir ar galima žinoti, 
kad jie kartais gali būti prie
žastimi įvairių gerklės ligų?

vaikš- 
verčia- 
prie to

tui vųikti ir privers jj norėti nei skonio, taip kad žiurkėm 
paliepimus pildyti, lieka užtektinai laiko atsitrauk-

Jkvėpti jaunam protui baimę ti ir sugrįžti į savo urvus prieš 
yra vienas aršiausių dalykų, pasiduosiant, 
kuriuos galima padaryti. Nie
kas taip ilgai neužsilaiko vaiko 
prote, kaip baimė, ir visi ner
viški pairimai, pasirodantys 
užaugusių tarpe, galima susek
ti baimėje, kuri buvo įkvėpta 
senesnio žmogaus kūdikystėje.

[FLIS],

Kaip apsiginti nuo 
žiurkių

Papročių ir jų sudarymas y- 
ra gausus mokinimosi šaltinis. 
Visi mokytojai domisi tuo, 
kaip vaikams pagelbėti įgyti 
gerus papročius ir panaikinti 
nepageidaujamus.

Papročiai yra atsikartotinų 
veiksmų pasekmės. Kūdikis 
gimsta be popročių, bet visi 
žinome, kaip greitai jis įgyja 
juos. Jis verkia, kuomet kas 
nors jam negerai. Jis atranda, 
kad tuo atkreipia motinos do
mesį į save. Tuo budu yra pa
daromas kelias papročiui verk
ti, kuomet kūdikis ko nori.

Ar mažo vaiko papročiai bus 
Alori, ar Llogri ---- priklausys
daug’ nuo jo prižiūrėtojų. Pir
mi du metai jo amžiaus apima 
svarbų periodą jo mokinimosi. 
Suvaldymas kūno organų yra 
pirmiausias paprotys, kurio į- 
gyjimas užsitęs visą gyvenimą.

Papročiai reguliariai miego
ti, praustis, žaisti, ir tt. turi 
būti greitai įskiepyti. Nepro
tinga su mažais vaikais žaisti 
peitlaug ir persmarkiai. Ne

perstojaus sten- 
papročius galima

pat anksti vai-

taip pat pavojinga, ir dėl tų 
pačių priežasčių. Jei vaikas 
dar mažytis, tai kad panaiki
nus tą paprotį, galima priseg
ti jo rankoves prie matraso; 
arba* patartina įdėti klišę į ran
kovę, kad jis negalėtų palenkti 
rankučių. Be 
giantis, šiuos 
panaikinti.

Reikia taip
kus mokinti rūpintis kitais ir 
norėti patarnauti kitiems. Kuo 
vaikas bus labiau užsiėmęs, tuo 
mažiau laiko jis turės apie sa- 
vę mąstyti ir įgyti papročius, 
kurie yra kenksmingi ir kurių 
sunku nusikratyti.

Svarbiausias dalykas tai tas, 
kad niekuomet nereikia vaikui 
grasinti arba ką prižadėti, O 
paskui neišpildyti. Vaikas tiki, 
kad jo tėvai teisingi, ir niekas 
negali žinoti, kiek blėdies guli
ma pridaryti jaunam ir įspū
dingam protui, kada* jis pama
to, jog tėvas ar motina, ku
riais jis pasitikėjo, neišpildė 
savo žodžio. Kartais, duodant 
vaikui paliepimus, galima iš-

švarumu ir tvarkumu galima 
pelių ir žiurkių nusikratyti ir 
priversti jas kitų buveinių ieš
koti, paslėpus valgius taip, kad 
jie nebūtų joms prieinami. 
Nors tai ne visuomet galima 
padaryti, bet kuo arčiau laiky
simės šio patarimo, tuo leng
vesnis bus jų naikinimas.

Svarbiausias valgio slypimo 
būdas yra dėti jį j tokius in
dus, kur nebus galima joms į- 
sigauti. Išmatas reikia dėti į 
gerai užsidarančius kibirus ir 
stengtis kuošyariausiai ir tvar
kiai namus užlaikyti. Netik 
kad valgio ir buveinės stoka 
naikina žiurkių veisimąsi, bet 
didinantis alkiui lengva jas už
nuodyti ir sugauti.

Geriausias budus žiurkėms 
naikinti tai jų nuodijimas, Ir 
nuodai patariama naudoti ten, 
kur tik galima juos saugiai pa
vartoti. Milteliai vadinami “ba
riam carbonate” (angliarukščio 
druska) yra lu.ba.1 pigus ir tin-

įvairios kilpos.
įvairios kilpos, atskirai var

tojamos, netik žiurkėms duoda 
progos pasirinkti valgį, bet ir 
pašalina nuožiūrą, šie valgiai, 
maišant juos su “barium car
bonate”, patariama naudoti 
Žiurkių bei pelių nuodijimui:

1) Mėsos ir kitų dalykų — 
malta mėsa, dešra, žuvis, ke- 
penos, lašiniai ar suris.

2\ Daržovių ir vaisių — plo
nos riekutės obuolio, “tomei- 
tos” ar agurko, virtų kornų, 
morkų ar keptų saldžių bulvių.

3) Iš grudų — avižų duonos, 
miltų ar pyrago; valgio lieka
nos galima sunaudoti.

Kilpose maistas turi būti 
šviežiai ir gardžiai sutaisytas.

Kaip prirengti.
Milteliai “barium carbonate” 

turi būti gerai sumaišomi su 
valgiu, imant vieną miltelių da
lį ir keturias valgio 
kia dadėti vandens, 
rius valgį šlapiu, 
kurios esti panašios
labai žiurkių mėgiamos.

Barium carbonate yra bars
tomas ant ubuolio riekučių, ku
rios turi būti plonos.

Kaip paskirstyti nuodus.
Reikia dėti po šaukštuką į- 

vairių vilionių tose vietose, ku
rios žiurkių labiausia lankomos. 
Keikia, jas dėti ant popierukų

ar pagaliukų, kad paskui būt 
galima patogiai išmesti.

Bet geriausias būdas yra dėti 
po šaukštuką į mažus maišiu
kus, užrišti juos ir padėti žiur
kėms prieinamose, vietose. Vi
lionės, tokiu budu paskirstytos, 
pasalina nuožiūrą ir žiurkės 
greičiau jas ims tuomet, kai jos 
bus viešai padėtos.

Paša r g a:—Milteliai “ba
rium carbonate” yra lengvas 
nuodas, bet kartais gali būti 
pavojingas. Reikia laikyti ne
prieinamose vaikams vietose. 
Tuos miltelius galima gauti vi
sose aptiekose. (FLIS.)

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

J^[AGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prgšalina minkštus ker
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurj užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEm 
nėse ........................................ vUG

dalis. Rei-
kad pada-

Vilionės,
košei, yra

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas Kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos '

1739 So. Halsted St.
Tel. Koouevtlt 8500

Patogus nuvažiavimas j

MILWAUKEE, 
RAGINE, KENOSHA, 
Zion, WAUKEGAN

Kodel nepaimti su savim savo šeimynos ir atlankyti 
tuos miestus? Greiti North Shore Linijos (rauki* 
niai išeina iš Adams ir Wųbash stoties, Chicago,z 
kiekvieną valandą j Milwaukee, Racinc, Kenosha, 
Waukegan, North Chicago. Kiti greiti traukiniai iš
eina iš Chicagos dar tankiau, kaip tai j

Kenilworth 
Winnetka 
Hubbard

Woods, 
Glencoe 
Ravinia 
Highland

Park

: Highwood
Fort Sheridan 
Lake Forest 
Lake Bluff 
Great Lakęs 
Zion 
Mundelein 
Llbertyville

Veltui
“Outing” Patarna

vimas
Thė Outing and Recreation 
Bureąu prie 72 W. Adams 
St., turi departmentą teiki
mui veltui informacijų apie 
visokius išvažiavimus 100 
mylių tolumo nuo Chicagos. 
Ekspertai pagelbės jums su- 
filanuoti patogių ir pigią ke- 

onę, vieną dieną, savaitę 
arba kiek tik norit laiko. 
Gausit pilnas informacijas 
apie žuvavimą, pasivaikščio
jimą* laiveliais pasivažinėji
mą, golf, vaizdų apžiūrėjimą 
arba kitokį pasilinksminimų, 
kiekviename miestelyje arba 
prie ežerų kur daveža North 
Shore Linijos Traukiniai, 
šios informacijos teikiamos 
veltui. Telefonuokit Steite 
0080 arbą atsilankykit j 
Biurą. Daugelis žemlapių 
ir iliustruotų knygelių duo
dama veltui.

Važiuodami tuo budu 
Kainuoja mažai. Imkit Rapid Transit “L” 
nius tiesiai iš jūsų arčiausios North Shore 
stoties. Randasi šešiose parankiose vietose 
South Side, taipgi 223 So. Wabash (Adams ir 
Wabash), prie Grand Avė., Wi|son Ave„ irHardwai;d 
St. Telephone Central 8280, dėl informacijų apie 
traukinių patarnavimą.

išvengsite kelyje, 
trauki- 
Linijos 
stotys

Motor Coach Sujungimai
Reguliaris motor coach patarnavimas susijungia 
Nmth Shore 
ville j —
Fox Lake Antioch
Channel Lake Lake Vilią
McHenry

Mš Kenoshos motor coach .
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake Gcneva.

traukiniais

Deerfield

l SU
Waukegan arba Liberty-

I <ake Zuriclt 
Woo<lstock 
Northbrook

eina j Powers

Wauconda 
Gurnee 
Techny

Lake, Silver

Chicago North Shore 
& Milwaukee Railroad Co 

The Road of Service
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NAUJIENOS, Chicago, m Penktadienis, rugp. 24, ’28

Pastabos

000

000

mes

par-

Jos. F. Budrik,
Suėmė plėšiką

bus

Majestic 8 tūbų už

o

Rusiškos ir Turkiškos VanosRoseland
Šitas gražus Grojiklis Pianas Walnut, naujas už $275 suBIBLIJOS

STUDENTAI

TUBBY He Couidn’t Drown That Way

Adresas laiškams

ir Cottage Grove gt. 
penkis negrus plėšikus 
automobiliuje liepiant 

tai jie netik nesustojo,

A

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

Atwatęr Kent 40
Radiola 18

Golden Star jauktas nugalėjo 
VVest Pullman jauktą

prisirengę. West 
tai tikrai manė, 
nugalės, lies jie 
nugalėjo Fern-

“Sargybos Bokštas” W-0-R- 
D, Webster Hotel, 2150 Lincoln 
Park West, Chicago, Jll.

Nedėlioję, rugpiučio 19 d. 
Golden Star jauktas lošė besbo

SHICAGOS 
ŽINIOS

pasmerkiančią 
Pild. Tarybos 

Teisybė, mat, akis

Reikalaus gimimo 
metrikų

ow,whkt a BtG mete. 
UE. IS - I UAODN ROPE 
*t\ed Ardomo his Meck 
ALLTUE TIME To KEEP 
\HtSHEAb ABOVE WATER

re komisiją. Taigi “Dalyvavu
siai”, matyt, nesmagu pasaky
ti . tą visiems žinomą faktą, 
kad seimo dalyviai pavedė pre
zidentui Gegužiui paskuti man
datų komisiją.

hotelio už 20 
prieš įvyksiant nelaimei.

bus išduoti gimimo 
be jokio mokesnio, 
paduoti vaiko var- 
ir vieta gimimo,

griebiasi nešva 
melų ii 
jie ban

Prie Michigan ir Huron gat
vių automobilis, kuris važiavo 
prieš raudonas šviesas, suvaži
nėjo ir užmušė Lillian Meye'rs, 
40 m. Kartu su ja ėjęs Arthur 
Langan, 55 m., liko sunkiai su
žeistas.

Automobilis nesustojo. Betgi 
pavažiavęs bloką, automobilis
tas sustabdė automobilių ir pa
bėgo. Automobilius priklausė 
Walter J. Felden Co., 2430 S. 
Michigan Avė. Felden liko su
imtas, bet jis pasisakė, kad au
tomobilį buvo paėmęs jo part
neris Louis Rosen. Pastarasis 
gi sako, kad tą automobilį pa
vogė prie Koosevelt ir# Wabash 
gatvių, kai jis buvo hotely. Ho
telio savininkas betgi sako, kad 
Rosen išėjęs 
min
Rosen yra uždarytas kalėj iman 
ir bus pristatytas nelaimės liu
dytojams, kad jie pasakytų ar 
ne jis buvo automobily, kuris 
suvažinėjo moterį.

lą su West Pullman jauktu 
VVest Pullman parke. Abu jauk 
tai buvo gerai 
Pullmoniečiai 
kad Stariečius 

savaitę atgal
wood jauktą. Manė tą patį pa- 
daryti ir su stariečiais. Bet ap
siriko: Golden Star jauktas 
juos nugalėjo.

You 6OO&
\DHAT ToU *" ^oo ' 
THfcEU) ADČDI^ DUFFER 
UOTO THE

SAID VoU ALM0ST

Apiplėšė banko pasiun 
tinius

Pirmadienį, RugpiuČio-Aug. 
27 d. turime lietuvišką progra
mą iš “Sargybos Bokšto” Radio 
W-0-R-D, 252 m. Pradžia nuo 
6 iki 8 vai. vakare, Chicago 
day light saving time.

Petraus Kristaus, kad jie “nie
ko panašaus nedarė”... Kad jie 
buvę nekalti avinėliai...

Kada šitaip bolševikų orga
nai elgiasi, užsigina to, ką va
kar rašė, tai aišku, kad savo 
skaitytojus laiko už besmege
nius.

Al Yearback, gyvenantis 
tely ties Madison ir Canal 
apsiriko. Jis manė, kad 
lengva apiplėšti taksi šoferį 
Einar Larson, bet netik neįs
tengė apiplėšti, bet dar liko su
muštas ir atiduotas policijai. 
Yearback ir jo draugas, kuris 
gyvena tame pačiame hotelyje, 
kuris betgi plėšime nedalyvavo 
ir stovėjo nuošaliai, pasisamdė 
Larsono taksikalią ir liepė juos 
nuvežti į Forest Park. Atvykus 
j vietą, Yearback atkišo revol
verį ir liepė Larsonui iškelti 
rankas. Tečiaus Larsonas smar
kiai šoko ant plėšiko, išmušė 
revolverį ir pradėjo daužyti 
kumščiomis. Kada atvyko poli
cija, tai Larson sėdėjo ant su
mušto plėšiko ir jį atidavė po- 1 • • • • 1 • - f’icijai.

“Dalyvavusi” SLA. seime to- 
liaus rašo: “Priimta sekamos 
rezohiicijos: raginanti šelpti 
streikuojančius mainerius, už- 
gyrimas Pild. Tarybos konsti
tucijos klausime ir Lietuvos 
klausime.” Bet “Dalyvavusi” 
matomai vieną jai ir jos drau
gams nemalonią rezoliuciją pa
slėpė — tai 
triukšmadarius 
šmeižikus 
svilina, tad reikia ją slėpti.

—Kalvis

Radiola 28 — 8 tūbų, prijungiamas prie 
elektros. Nereikia nei dratų vesti. Su 
viskuo už ...................................... $98.00Užrakino tavoriniame 

vagone

Kai Michael Wushing, 32 m 
r Olaf Selfors, 35 m., gyvenan

tys prie 10633 Twing Avė., va
žiuodami automobiliu pro Ken 
sington 
užgirdo 
kitame 
sustoti, 
bet dar labiau, “paspaudė gasą”. 
Tečiaus negrai ėmė vytis ir 
šaudyti. Wushing’ui liko per
šautas žandas ir jis sustabdė 
automobilių. Negras tada juos 
iškratė ir atėmė iš kiekvieno 
po 75c., paėmė jų automobilių, 
juos gi įsisodino į savo auto
mobilių ir nuvežė prie -117 ir 
Cottage Grove gt., kur juos už
darė tavoriniame vagone. Po 
kiek laiko jų šauksmą išgirdo 
geležinkelio sargas Henry An- 
derson ir apiplėštuosius iš va
gono paliuosavo.

su elektra; 
rekordų sy- 
.... $145.00

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metą. Musą motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St 
Phone Canal 2544—2545

3417-21 So. Halsted St., Chicago 

Specialis Pianų, Radio, Victrolų Išpardavimas

7 tūbos už $77.00
7 tūbos už ........... $115.00

$99.00

Pasekmės lošimo yra tokios 
West Pullman!

Prašom visus pasiklausyti, 
nes bus programas labai įdo
mus. Grieš Jaunuolių Orkest
ras, giedos choras, kvartetas, ( 
duetas, solo ir kalbės S. Benec- 
kas temoje: “Tūkstantmetis, 
kuriame bus įsteigta Dievo k a-' 
ralystė”. Ir bus atsakymai j 
klausimus.

Nauji modeliai R.C.A. Radiola, Zenith, Spartan, Bosch, Atwater 
Kent, Guibransen, Brunswick —Victor didelis pasirinkimas.

Už pusantros savaitės laiko 
atsidarys viešosios mokyklos. 
Sugryš ne tik senieji mokiniai, 
kurie dar nėra baigę mokyklų, 
bet bus ir 80,000 naujų moki
nių, kurie šį rudenį pradės lan
kyti mokykllą.

Iš visų naujai įstojančių mo
kyklon vaikų bus reikalaujama, 
kad jie parodytų gimimo certi- 
fikatą (metrikus) ir tuo įrody
tu savo tikrąjį amžių.

Pasak sveikatoj komisionįe- 
riaus Dr. Arnold H. Kegel, gau
ti gimimo certifikatą nėra sun
ku. Jei tik vaikas yra gimęs 
Chicagoj ir jo gimimas yra gy
dytojo ar akušerės užregist
ruotas, tai tik reikia nueiti į 
sveikatos departamentą, 7-tas 
augštas miesto salėj (Depart
ment of Ilealt, City Hali, Rm. 
707) ir ten 
certifikatai 
Reikės tik 
das, diena 
taipjau tėvų vardai.

Bet jeigu pasirodytų, kad 
vaiko gimimas nėra užrekor- 
duotas, tai ant vietos tėvai ga
lės išpildyti tam tikrą pareiški
mą, paduodant dieną ir vietą 
gimimo ir kitas reikalingas ži
nias. Prisiekus po tuo pareiški
mu, bus išduotas certifikatas 
parodyti mokyklos viršinin
kams.

r SAY AO.E WOU CUCKOO 
UJALKlM' AROUDb AM
BUOAD DAT LIGHT ŪKE 
THl^.'UJHEM EkJER/- 
* fiODY iŠ LOOKIM' FOR.

k TOO TO PUT YOU IMy
4 Al L ? __

Brunswick Radiola, 6 tūbų 
nereikia nei dratų vesti. 12 
kiu už ....................................
Naujas Victor ortophonic su 7 tūboms 
Radio prie elektros tiesiog ........ $250.00 
Mohavvk 6 tūbų ^su kabinetu už. $4(^00 
Spartan 7 tūbų su kabinetu už $110.00 
Bosch 8 tūbų už .......................... $115.00

Gold. Star 010101000—3 8 ' 0 
W. Pull. 100000000—8 4 4 

žmonių labai daug buvo pri
sirinkę pažiūrėti besbolo lošimo.

Ateinantį nedėldienį Golden 
Star los su Fernwood jauktu, 
Fernwood parke, 104 St. ir 
Wallace St.-, 3 v. po pietų. —N.

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais. <

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding ......................  Rūgs. 5
S. S. President Roosevelt....................  Rūgs. 12
S. S. Republic .......... *........................... Rūgs. 14
S. S. Leviathan ....................................  Rūgs. 15
S. S. George Washington *................... Rūgs. 19
S. S. America..................................... Rūgs. 28

Visi laivai, išskyrus Leviathan, tiesiai į Bremen/ S.S. Leviathan 
plaukia į Cherbourg.
Pirkite laivakortes į abi pusi. . .

Del smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių agentą 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chioago, III. 45 Broadway New York City

Budd 3. b. 
F. Belus SS. 
Lussing L. F. 
S. Bellus C. F. 
(Juode R. F. 
Chesen C. 
Kelley 2 b. 
Miskey 1 b. 
Bashvvall 3 b. 
Cheskie P

Totai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, . ILL.

Golden Star '
P. Extin C F 4 0 1
Domikaitis 3 b. 3 0 C
Stankus SS 4 0 1
Gricius 2 b. 4 0 C
Zinkus 1 b . 421
Fryer R. F 4 0 2
E Extin L F 3 12
Gudas C. 4 0 1
Gaslin P. 4 0 f

Totai 34 3 £
Dviejų bazių kirčiai: Gudas 

Budd.
Išmušė (Struck out) 

— .8, Cheikie — 3.
Base on Balis: Goslin 3 
Double Play: Kelly to Miskey

-.-.z-.,

Bolševikas nebūtų bolševiku, 
jeigu jis apie savo oponentą 
kalbėdamas jo neapmeluotų.

Taigi šitaip elgiasi ir bolše- 
v i k uo j ančios (‘ ‘ progresy stės’ ’) 
moterys, štai viena “Dalyva
vusi” SLA. seime “Darb. Bal
se“ rašo, jog opozicija (bolše
vikai) reikalavo, kad seimo da
lyviai rinktų mandatų komisi
ją, bet Gegužis apie tai visai 
nenorėjo girdėti, ir jis pasky-

[Atlantic and Pacific Photo]

Maurice Drouhin, vienas žymiausių franeuzu aviatorių 
žuvęs bandydamas aeroplaną, kuriuo jis rengėsi lėkti iš Pary 
žiaus į New Yorką.

Kada bolševikams pienai nenu
siseka, o kurių pravedimui jie, 
kaip žinome 
riaušių priemonių — 
šmeižimų, tai po tam 
do prieš žmonių akis užsigin
ti, kuomet jiems tas primena
ma, kad jie nieko nežino, ir sta
to klausimus: “kur, kaip, ką 
kada?” “Nieko panašaus 
nežinome”....

----- ooo-----
Kaip žinome, bolševikų 

nai Susivienijime—kaip jų 
tijos organai SLA. nariams dik
tavo — “išvyti“ Gegužį, Jur- 
geliutę, Vitaitį nepavyko, nors 
jie biaurią šmeižimų kampani
ją varė. Tai dabar tie patys jų 
organai užsigina, kaip šventas

,‘fL? >------------- -—1 '..Trr;

Ves sir, mother. am‘ 
MKSUS DUFFER. AkV \ BET 
BY THlSTlME THEYNE

GOT A8OUT TAQBe 
PLEECEMEk) VAUMTlkV,

W__FQ(Z. YoU ~ C

IIIIIIIU - I 11111111111111**



Penktadienis, rugp. 24, ’2S * KAVJtftNOa, CMa®6, ttl.'

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rugpiučio 28 d. ma 
sinis mitingas

svarbiu reikalu.

Ateinantį antradienį, rugpiu
čio 28 d., Lietuvių Auditorijoj 
bus Chicagos lietuvių masinis 
mitingas.

Mitingas yra šaukiamas ne
įprastai
Bugp. 30 d. bus Tautų Sąjun
gos postais, kuriame bus svar
stomas Vilniaus klausimas. 
Tnutų Sąjunga yra pasiryžusi 
Lietuvos-Lenkijos ginčą dėl 
Vilniaus likviduoti galutinu Vil
nimis atidavimu Lenkijai.

To Lietuva niekados negali 
priimti. Todėl visi Chicagos 
lietuviai turimo susirinkti utar- 
ninke į Lietuvių Auditoriją ir 
pareikšti mus, Amerikos lietu
vių nusistatymą, kad Vilnius 
turi būti sugrąžintas Lietuvai. 
Turime parodyti Tautų Sąjun
gai,
bet ir 
kala u j’ 
Vilnius

PLANAS KAIP NŪVAŽitOTI I “NAUJ1ENV” PIKNIKĄ'

GET OFF KCRC

i-

O 
K

StlCKNHY
GROVE'

71 NO

Graboriai¥1

O’

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Itoosevelt 2515-25ię

N 
N

Išsikirpkit šį planą it paaiškinimą, tada važiavimas nebus klaidus. Nuvažiuoti galima tre
jopu budu: gatvekariaia, busais ir automobiliais. Glfttvekarius reikia imti Lyons-Berwyn ant 22nd 
St. ir Cicero Avė. (prie \Vestern Electric) ir tais karais važiuoti iki Ogden ir ttarlem Avė., kaip 
parodyta plane. Bušą galima gauti ten pat, kur ir gatvekarius ir dar ant 26th, Cicero ir Ogden 
Avė. ir išlipti ant Ogden ir Harlem Avė. Iš čia paeiti į pietus iki 48 St. ir čia yra daržas. 
Automobiliais iŠ visų dalių miesto reikia važiuoti Ogden Avė. (Road 4—18) ir važiuoti kaip 
parodo planas.

..... ...

kad netik visa Lietuva, 
Amerikos lietuviai rei- 
teisingo sprendimo: — 
turi būti Lietuvos.

— Ms.

Tik viena diena iki 
“Naujienų” pikniko

.• r. ■ a

Vaičkaus Teatras

Organizuojamas lietu
vių kliubas

organizuo-
Jau gauta
o taipjau

Teko nugirsti, kad niekurie 
žymesni lietuvių biznieriai ir 
profesionalai rimtai 
ja lietuvių kliubą. 
daug pasižadėjimų, 
numatyta ir vieta.

Vieta bus užmiesty, gražioj 
apielinkėj. Busiąs įtaisytas gol
fo aikšte, maudyklos, gražus 
kliulK) namas ir visi kiti pa
togumai kliubo nariams ir jų 
svečiams. — B.

Jau tik viena pilna diena be
liko iki '“Naujienų” pikniko. 
Praeis rytdiena, — o poryt vi
si linksminsimės Stickney dar
že, didžiausiame Chicagos lie
tuvių piknike. Bus svečių ir iš 
tolimesnių apielinklų. Taigi btw 
proga sueiti savo senai nema
tytus draugus ir pažystamus 
netik iš Chicagos, bet ir iš kitų 
miestų.

Bus ir daug įdomybių ir nau- 
jienybių, kurių tarpe bus ir 
pirmas tarp lietuvių gražuolių! 
kontestas.

Tad rengkitės pamatyti Chi
cagos lietuvaites .gražuoles, 
rengkitės pasimatyti šu savo 
'draugais ir
tižiausiame “Naujienų 
poryt — nedėlioj. 
savo autus, tepkite 
kitę “flatajerus” ir 
autais, kas busais,
kariais, kas traukiniais, — va
žiuokite “Naujienų” piknikai!.

OLD GOLD

pasilinksminti di- 
piknike 

Taisykitės 
ratus, lopy- 
visi — kas 
kas gatve-

JUOKAI

Kam reikalinga mums Irlandija
“Aš girdėjau, kad Jungtinės Val

stybės ketina prijungti sau Irlandi- 
ja”.

“Kaip tai? Koks tai sumanymas?
‘‘Todėl, kad mes galėtume užaugin

ti savo policistų.”

Rugsėjo mėn. 30 d. Goodman 
teatre (Art Institute) įvyksta 
iškilmingas teatro sezono ati
darymas. Tam įvykiui parink
tas nepaprastai geras veikalas, 
būtent Fuld’o 5 veiksmų kome
dija “Glušas”.

žymiausią tame veikale, bū
tent Doris Wiegahdj turtingos 
amerikietės, rolę vaidins Pola 
Tendžiulytė. Inžinieriaus Beck’o 
— patsai teatro direktorius 
J. Vaičkus. Iš viso veikale da
lyvauja virš 14 asmenų.

Teatras užkontraktavo visam 
sezonui apie 30 asmenų-artistų. 
Daugumas jų čia gimęs ir au
gęs jaunimas. Nėra nei vieno 
iš jų, kurs nebūtų High School 
ar kolegiją išėjęs. Musų teatrui 
yra didelis džiaugsmas, kad 
prie jo glaudžiasi inteligentiš
kos pajėgos. Jie yra rimtai pa
sišventę teatrui) nes ištisą va
sarą, nežiūrint į karštą orą, 
dirba Vaičkaus teatro studijoj, 
kad rimtai pasiruošus teatro 
rudens sezonui. —P.

Brasinskis, IR.
Stefanciewicz, !
Šepka, CF.
Zapolski, RF.
Yonczis, P.
BabXvice, 3B

Totai
Maroons:
CF.

3B

2B
4
4
4
4

37

0
0 
0

2

0

2

Pranešimas Marųuette Park

“Pear bažijasi, kad vyras nėra jos 
pabučiavęs.”

“Žinoma, tai yra užtenkama prie
žastis bažyties bile merginai.”

“Naujienų” Pikniko darbinin
kams

Linksmas išvažiavimas. Bet Ma- 
rbons pralaimėjo Melrose 
Parkiečiams.

3
3

0 o 
o

3

2
2
2

0 
o 
o 
o 
o 
o

o
o
2
0
0
0

29
Šepka

3

“Aš nežinojau, kad Jonės turi dvy
nius.”

“Mielasai! Juk jis apsivedė tele
fono merginą ir suprantama, ji da
vė jam netikrą numeri.” — London 
Mail.

Vyras (per telefoną) — “Gaila, 
brangioji, aš busiu labai užimtas raš
tinėje ir negalėsiu 
iki vėlumos.”

Pati 
dėti?”

parvykti namo

— “Ar galiu aš ant to atsi-
— Oaklahoma-Whirlwind.

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretę komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą Ir kosulio ne 
turėsi r

M

Reikalaukite Premijų Katalogo

Žemiau telpa sąrašas asme
nų, kurie didis “Naujienų” Pik
nike. Visi čionai įvardyti as
menys malonėkite pribūti ne 
vėliaus 10 vai. ryte Bugpiu- 
čio-August 22 d., Stickney dar
žan.

J. Mickevičius
J. Kundrotavičia
J. Vilis
J. Bačitinas
X. Saikus
J. Kaulenas
Alex Ambraz^vičitt
Jurgis Balevičia
R. laikus
Aug. Žilė
A. Narbutas
B. Paukštis
Sk urkis
P. Miller

K. Chepukas

Ona Juršienė
Ona Dargienė
Antanina Vilionė
Ona Vilienė
Ch. Jursis
Miss V. Williams
V. Maukus
J. Janušaitis
A. Vilis
V. Dargis

WEj

YourcYES
Night and Momlng to keep 
tht-irt Clfcan, Clear and Healthy 

Writ< fur Free “Eye Čait’* 
or “Eye Bcauty” Book

M arine Ca^ D«i>«. U. S, 9 B. Okio SU Chkafo

Pereitą sekmadienį Beverly 
Mills miške buvo smagus SLA. 
260 kp. iš Marųuette Park, iš
važiavimas. Išvažiavimas buvo 
skaitlingas ir linksmas.

Išvažiavimas buvo nepapras
tas tuo, kad jame besbolą lošė 
dvi SLA. kuopos. Tai buvo tur
būt dar pirmas tokis atsitiki
mas, kad “daimonde” susitiko 
dviejų SLA. kuopų jauktai. 
Tai buvo rengusios išvažiavimą 
SLA. 260 kp. jauktas “Mar- 
quette Maroons” ir kitas, Mel- 
rose Park SLA. jauktas.

Lošis buVo gražus, bet ir at
kaklus, nes čia ėjosi kova kaip 
ir už SLA. čempionystę. Sve
čiai Melrose Parkiečiai betgi 
nugalėjo Marquette Parkiečius, 
nes Maroons negalėjo užgauti 
bolės, mestos Yonczis, kuris pa
varė 13 lošėjų. Pinaitis buvo 
Maroons metėjas, bet nesisekė 
ir Melrose Parkiečiai padarė 10 
kirčių ir šešis bėgimus. Jį už
vadavo Schnukas, kulis sustab
dė Melrose Ėarkiečius, keturiuo
se persimainymuose
septynius jų lošėjus. Bet tai 
neišgelbėjo Marquette Parkie- 
čių ir galutinas “score” buvo: 
Melrose Park — 7, Marquette 
Maroons — 3.

Smulkmeniškos pasekmės 
Šimo buvo: 
Melrose Park:

gražų lošį tarp dviejų SLA. 
kuopų — draugiška® varžyti
nes už pirmenybę.

Po lošimo visi gražiai pasi
linksmino su svečiais ir, abel- 
nai, visi labai smagiai praleido 
laiką. —A. R.

S. D. LACHAVICZ
Lietsvis Graborii* ir 

Balzamaotojaa

2814 W. 23rd PI.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aru*, tik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETBIST

Phona Boulevard 6487 
4649 South Ashland Arenas 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meta

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patamav Imki 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

8307 Auburn Avė
CHICAGO,*TLu.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
T«L Victory 4088

Lietuvės Akušerės

5

Phono Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILI.AS 

AKUšERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkite* 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

Marquette
Getchas,
Kosteki,
Proncketis, LF?, <
Jurgil, SS.
Royce, C., 1B.
Rozcmin, 2B.
Godlewski, LF.
Rusgis, RF.
Pinaitis, P., 1B.
Schnukas, P.
Trandel, RF.

t Totai
Three base kits:
Struck Out: by Yonczis (13)

Schnukas (7), Pinaitis (5).
Scorekeeper E. Simonas.
Lošėjai džiaugiasi, kad tai 

buvęs labai draugiškas lošis. O 
ir skaitlinga publika pamatė

Marinello Beauty Shop

$/.5» $7.50
Visi budai “Permanant Waving” 

nupiginta kaina!!
Mes esame specialistai: “Euge- 

ne-Keen ir Fredrics Permanant 
W»Hng”.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLAND Sav. *

3129 So. Halsted St.
Tel. Victory 6585

■u
12

■u-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vaL vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

$10 įmokėti

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes specializuojamės budavojime 

garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų Šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kuri 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas

LIETUVIS .AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų. .

4712 South Ashland Avė.
Phone llnhlevard 7589

pavarė

/
lo-

Bnokler, LF.
Kilo, C.
Dargia, SS.

•AB. R.
5
4 2

2 2
2

0

Jei nori išmokti 
gerai rašyti -*• 
nusipirk typewritėrj

Į Į Namo pakilimas 

p~[ Cementinis pamatas 

[ Į Abelnas pertaisymas ,

Į [ Naujas namas ir finansavimas 

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

Adresas ..................................................

Quality Construction Co 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Tel. Virtom 6279
DR. G. SERNER

,x.

Lietuvis Akiu Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakari 
bj odelio j nuo 10 iki 1

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Ave«

Re*. Telephone Plaza 8200

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARAUIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tol. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakavę t

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 16—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart ivontadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re». Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki’ 8 vai. vakare 
Rea, 8201 South VVallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bes. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. IU.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunsvrick 6597
Ultravioletini iviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netyli 46th St. Chicago, I1L

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
uun 6 iki 9 vai vak.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS ’ 
3343 So. Halsted Št.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

įvairus Gydytojai

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence T ei. Fairfai 6348

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenne 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįaua 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek« 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St, 
Valandos: Nuo 10—12 pietą k 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Ofiso Tel. Victory 6398 
Rez. TeL Drexel 919x

DR. A. A. ROTA
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisą*: 3102 S. Halsted SU Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomi* ir iventaJ. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadjk. Be skausmo 
ištrauki mat

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tek Cicero 49

DR. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
Soith Ashland Ave^ 2 leboą 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

4729

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS ./
ADVOKATAS

S. La Šalie St.,'Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St, 

Tel. Victory 0562
7—9 vai, vak. apart Panedilio ir

Pėtnyčios

I < /

11 
Tel.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. n«o 741 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 9660

105

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South. Halsted St. 
TeL Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nediliomi* nuo 9 iki 12 ryto
*

A. A. SLAKIS 
advokatas 

Ofisas vidurmiestyji 
Rootn 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedel. nuo 10 iki 12 dien.

JRes. Telenhone Plaza 8200

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullnian 6950 

Namu TeL Pullman 6377



Tarp Chicagos 
Lietuvių

i

Dr. A. J. Karalius 
sveiksta

Gerai žinomas Dr. A. J 
ralius, 3147 S. Halsted St 
ris kiek laiko atgal buvo sun
kiai susirgęs, dabar po biskj 
sveiksta.

Nors ligonis jaučiasi dar ga
na silpnas, • bet jau pradeda 
keltis ir jau bando pacientus 
priėminėti.

Naujas telefonas

Ka- 
ku-

Dr. A. J. Karaliui persikė
lus naujon vieton — 3117 S. 
Halsted St., tapo permainytas 
ir jo telefonas. Naujas Dr. Ka
raliaus telefonas yra Calumet 
3291.

Marųuette Park
šaunios vestuves; aptiekorius 

p. John P. Gregg veda p-lę 
Emmą Zebus. ‘

mokyklą. Dirbo ji pasta- 
laiku Maudei Bros, fir- 

ofisuose kaip sekretore. 
Gregg yra aptiekorius,

Rytoj gaus šliubą p. J. P. 
Gregg ir p-lė E. Zebus. šliubas 
bus duotas St. Brendaus bažny
čioj kaip 3 vai. po pietų. Baž
nyčia randasi prie 67-tos gat
vės ir Racine Avė. Vestuvių 
bankietas prasidės 6 vai. vaka
ro jaunosios tėvų rezidencijoj, 
6109 Aberdeen st.

P-lė Emma Zebus yra čia gi
musi mergina. Baigusi aukštes
niąją 
ruoju 
mos 
P-nas
dalininkas savininkas kartu su 
p. Raku, Marųuette Pharmacy, 
2346 West 69th Street, prie pilt 
Western avė.

Jaunieji j>o vestuvių, kaip te
ko nugirsti, paims atostogas. 
Mano atlankyti Niagara Falls 
ir kitas gražias vietas.

Vestuvės bus šaunios. Jauno
ji pora yra inteligentiška, daili, 
plačiai žinoma *chicagiečiams, 
pasiturinti. Ir kaip toks svar
bus gyvenime įvykis, tiek šliu
bas, tiek vesttuvių bankietas 
sutrauks daug gražios publikos I

Marųuette parkietis.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi- 
________________nigų paskoloms, pirmiems 

1| ir antriems morgičiams. Pi-

GE B H. Naujienų skai- gios 
tytojos ir skaitytojai . tapė”.

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ACLASSIFIED ADS.
1

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI ' 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ■ 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis Ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika- 1 
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGJNEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

POLICE šunukai ant pardavimo, 5 
mėnesiu senumo. Pedigreed, 1703 S. 
Halsted St.

Business Service
Biznio Patamarimai

ATYDA DUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą Ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
Iow, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

...» ............ ...... ........... ■■ "i-...... ■ ' .................. .............. ■■ ' —- --- —-———---— ----------------- j-------- rr----- --r---- - ■m'" - ujo '.r.'. 'į........ ■ ------------- -------------------------------- r r—n-*---------------------------------------.

CLASSIFIED ADVE r :r i s • E M E N T S
Business Chances

Pardavimui Bizniai
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbiu. Grei- 

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iiavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojam,

na- 
na- 
įde

dant cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Mihvaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4084 Archer Avė. 

Lafavette 6719

visas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam Ir popieruojam. Uilai- 
com malevą, popierą, atiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

SKOLŲ TšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. VVashington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ? ‘

Mes atgausime juos per “garoish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. KolektavimaS, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu 

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

gios kainos. Nėra “red

HELBERG BROS
Room 607 

192 N. Clark St

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

I-mo Ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

Šaukit Roosevelt 5373

Morgičiai pirmi ir antri 
d nuošimčiais padaromi ( 24 

Talandae.
Matą išlygos bui jums naudingos. 

Kreipkitės oas
M. J. KIRAS,
M8» So. Halatad St

l ■■ III ■»!

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, 8200 
arba $800, imame legali nuofim- 
U. Pinigus gausite | 12 valandą 
Industrial Loan Service

Kampas Hermitaga Ava,

Financial
_____ F1 n a nsai- Paskolos______

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė1’ 

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St

MORGIČIAI
• Skolinu pinigus ant nuosavy
bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

INTERNATJONA1L 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Personai
Aamenu Ieško ____

PAJ IEŠKAU vyro apsivedimui, 
ne jaunesnio kai') 45 metų, su ne
mažinus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo brolio Aleko 
Gecpudo, Kretingos apskričio, Gargž
dų valsčiaus. Aš dabar tik atvažia
vau iš IJetuvos. Meldžiu atsišauk
ti, arba kas žinote praneškite jo 
antrašą, už tai busiu dėkinga.

GRASILDA GECPUDAITĖ, 
P. O. Box 75, Westville, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia •

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsltės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET. DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

REIKALINGAS barberis.ant pas
tovaus darbo. Atsišaukit 1344 North 
Robey St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI parda
vėja, Moteriškų drapanų krautuvė
je. Atsišaukite 1333 S. Halsted St.

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. 6645 S. Richmond St. Hem- 
lock 0220. R. Patrit.

Geri Darbai Dabar 
Atdari 
tarnaitėms $65.00 imė-

tarnaitems $65.00

sa-

sa-

Kambarių 
nesyje.

Maudynių 
nesyje.

Namų tarnaitėms $18.00 savaitėje, 
kambarys ir valgis.

Sudynų mazgotojoms $16.00 
vaitėj.

Kuknios pagelbininkems $18.00 
vwitėj.

VirCjoiYiM JF125.OO KiivaitCj.
Džcnitorkoms nuo $15.00 iki

savaitėj,
Valymui moterims $60.00 

syje-
“Punch press” operatorių 

savaitėj.
Fabriko darbininkių 35c. valandai.
Mašinų operatorių $20.00 į savai

tę.
Patyrusių stenograferkų

$22.00 iki $30.00 savaitėj.
Patyrusių “typist” nuo $20.00 iki 

$25.00 savaitėj.
Daug kitokiu užsiėmimu atdara.

SOUTH PARK 
EMPLOYMENT 

BUREAU
4191 S. Halsted St. 

Kampas 42ros

mė

$i«.oo

mėne-
$18.00

nuo

NAUJIENOS, Chicago, III

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Keikia 

REIKALINGA darbininkų, vyrų 
moterų ir merginų. Yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų, nuo $35 iki 
$75 į savaitę.

Atsišaukite 9 A. M., 7:30 P. M.
JOSEPH VALANČUS, 

1100 Room 11 floor 
134 N. La Šalie St.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį Pargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikykime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.

vis-

REAL ESTATE 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

For Rent
ŠTORAS išrandavojimui didelis, 

tinkama vieta <lel barbeno, cigarų 
Storo arba bilijardiųes, 1619 
Halsted St.

So.

žo

RENDAI 3 • kari} garažas su tuš
čiu kambarių tinkamu dėl dirbtuvės, 
$25.00 mėnesiui, 4 gražus kambariai 
dėl gyvenimo su maudyne virš gara- 

$25.00.
DR. B. FANTUS, 

719 S. Ashlarfd Avė. 
Tel. Haymarket 3798

4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 
renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j Storų, 3559 Wallace St. Tel. Plaza 
2491.

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl išrendavojimo dėl 

vieno arba dėl ženotos 
bary.s apšildomas, gali 
ar be valgio. 5713 
Cicero, III.

poros. Kam- 
būt su valgiu 
Roosevelt Rd.

RENDON šviesus, apšid^tas kam
barys vienam vaikinui su ar be val
gio prie mažos šeimynos. 1511 So. 
51 Ct, Cicero, *

RENDON kambarys apšildy
tas ir šviesus dėl vieno ar dvie
jų vaikinų su ar be valgio.

1426 S? 48 Ct.
Cicero

RENDAI kambarys dėl vieno vai
kino, prie mažos šeimynos. 2 lubos. 
2918 So. Emeiald Avė.

Musical Instrumente
_______ Muzikos TnitmnientaJ_______

PABSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki. 
4tos po pietų.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Deleware 3000

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tu $12 ir aukščiau. Daug kitokių 

rgrenŲ.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai. Tik vieną mėnesi vartoti. 
Parduosiu už $150. Atsišaukite — 1 
lubos. 3122 So. Union Avė.

Automobiles

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naulus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiaif, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja .................................... $1668.00

President “Stright Eight” 6 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

Dodge sedan perfect, 1927 ........ $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ....... ............................ .
Ford tudor sedan, 1925 ..........
Nash spec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimta kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9380

$450
$100
$550
$695

M & K Motor Sales
Chtcaro. mntauBl Ir ataakančiaual ▼artotų 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai trenffti, greramo mechanlAkame 

karai parduodami nuo 9180 iki 
Mei turime kara kuri, tinka vi- reikalam.. Caah. ItmokOjltnal..

stovyje, 
»2OOO. 
tokiom* 
mainais.

0811*18 So. Halatod 8».

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedarias $475. Olds
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karu, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fords, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

Business Chances
Pardavimui Bizniai ______

PARDAVIMUI barbernė, senas ir 
geras biznis, labai pigiai. Yra geras 
lysas. 10722 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA grosernė, gera vie
ta ir biznis, tarpe lietuvių ir lenkų, 
ųž žemą kainą, 4642 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklos daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos. Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000 
So. Sangamon St.

NAUJAS garažas ir automobilių 
krautuvė, lotas 50x136 pabudavosime 
pagal reikalavimą. Paprasta gara- 
ža arba automobilių krautuvės gara
žą. Arti prie kampo 35tos gatvės 
ir Halsted St. Savininkas turi gaut 
depasito norint gaut 10 metų lysą.

Naujienos 
Box 1117

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė su namu. Kampinis namas, 6459 
So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA air pump tajerui 
pumpuojama mašina, 3 mėnesius 
vartota ,už prieinamą kainą, kam rei
kalinga prie garadžiaus, arba Filling 
station, kreipkitės, 5443 S. Shields 
Ave.Boulevard 6933.

Plaukai stojas 
širdis plaka 
Kada matai 
Tikro aukso vagą: 

• •
Garancija: 

Už $500 investuotų 
pinigų ($9000 security) 
Gale 1 metų grįžta 
$1200 (Uncle Šamo $ $ 
Spekuliantai — užmirškit. 
Teisingi žmones — tegul 
kreipias i “Naujienas” 

Box 1118

$)*

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
geras biznis, geroj apielinkėje, 1846 
Canalport Avė.

TURIU 3 geras roominghouses, 
nešančias gerą pelną, noriu 1 arba 
dvi parduotu nes vienam persunku 
visas valdyti Mrs. Foote, 1622 
Adams St., Chicago.

NAŠLĖ greitu laiku turi parduoti 
minkštų gėrimų užeigą, nes turiu už
tektinai apleisti bizni. 4617 South

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. 4252 South 
Artesian Avė.

PARDAVIMUI kendžių Storas yra 
ice cream, cigarų ir soft drinks, 4 
kambariai užpakalyj, karštu vande
niu apšildomi. Parsiduoda pigiai. 
Priežastį patirsit ant vietos. 8413 W. 
51st St.

PARSIDUODA barberne ge
roj vietoj; lietuvių kolonija; 
biznis išdirbtas per daug me
tų. Priežastis pardavimo — 
mirtis. 1414 S. 49th Ct., Cicero.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma arba mainy
siu į Chicagos namą. Maža farma 
su dideliu nauju 9 kamb. namu, bar- 
nė ir vištininkas, galima auginti šim
tus vištų ir laikyti karvių. Yra viso
kių vaisinių medžių ir krūmų, du ak
rai žemės, geri komai ir pusė akro 
visokių daržovių. S. Kuczinski, 253 
Church St., Batavia, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIGIAI - BRIGHTON 
PARKE

2 flatų, 6 ir 6 kambariai, muro 
namas, frontas presuotų plytų, ge
ras, sausas, cementuotas beismontas; 
tik $10,000.

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

TIK
VIENAS

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus.
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI —

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI 

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių bafge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI namas ir biznis, 
grosernė ir bučernė, jsteigta 8 me
tus. Labai geras biznis. Pašaukite. 
Vincennes 0806.

DIDELIS BARGENAS
Bungalow 6 kambarių, šiltu vande

niu šildoma, lotas 35 pėdos per 125, 
pirmos klesos įrengimai, randasi nuo 
ežero Michigan tik 6 blokai, arčiau
sia 79-tos gatvės maudynių; parduo
siu už pinigus ar mainysiu ant lo
tų, automobiliaus arba ant namo.

Atsišaukite

J. N. ZEWERT, 
4377 Archer Avė.
KAS TURIT NAMA ANT 

MAINYMO 
t ♦

2 po 4-4 ar 1 pagyvenimo. Aš 
riu 2 po 6-6, karštu vandeniu 
šildomas, arba už cash, pigiai.

ANTON STUKĄS 
3211 So. Auourn Avė.

tu- 
ap-

BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu ant ma

žesnio namo arba ant žemės, biznio, 
bučernės ir grosemės, su namu arba 
be namo; namas ir ant kampo, mū
rinis 3 flatų ir Storas ir 3 karų mw- 
rinis garadžius. Atsišaukit prie sa
vininko. J. J. Spaitis, 4559 S. Justine 
St. Boulevard 5457.

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

3 FLATŲ MŪRINIS NAMAS 
$17,500

Parinktinoj vietoj, kampinis na
mas arti 61-mos ir Halsted. Vienas 
6 kambarių ir 2 po 7 kambarius, ga
ru apšildomi, visi kambariai. Ren- 
da $2,500 į metus. Kaina $17,500, 
$5,000 reikalinga įmokėti.

Matykit
NORLAUDER U. S. BANK, 

6000 S. Halsted St. 
Tel. Wentworth 0160

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 2 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 įmokėti, arba mai
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu
sę bloko nuo 63čios gątvekarių. 
Kreipkitės Mrs. Meyer, 6131 South 
Kolmar Avė., arba Telefonuokit 
Brunswick 8974.

COTTAGE, pusantro augščio 6-šių 
kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui. Leng
vais išmokėjimais. 4014 S. Artesian 
Avenue.

NAŠLE parduoda 12 flatų naują
mūrinį namą, dėl ligos. Seeley 1674. ąuette Manor. Pašauk Republic 7645.

Penktadieni?, •vgp. 24, ’28

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$500.00
Kode! negyvent savo locname na-* 

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą? mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit M r. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

3.

4.

6.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžiuml Ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro nafnas po 6 
kambarius su pečiais Šildomas, 
SouthsidSj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.
Bizniavęs namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

ceras mieste.
Visus viršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

7.

8.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marąuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savminko

MICKEVIČIUS
1789 So. Halsted St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
80 pėdų lotas ant Califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Weslem Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Western Republic 4170
8236 W. 55th St. Hemlock 2389

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padiagomis, pečium šildomas. Kai
na greitam pardavimui už $10,500.

5742 S. Whipple St.

100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per mė

nesį,* aukšta vieta, gera žemė, nepa- 
E rastas pirkinis. Rašykite, 608 So.

>earbom St. Room 842 “L”

fla- 
Kai-

arti

PARDAVIMUI ar išmainymui 14 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 
tų kaipo pirmą įmokėjimą. 
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

GRAŽUS NAMAS PIGIAI
Greitam pardavimui naujas name

lis, vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. čią savaitę $2000, tik 
$200 įmokėti, mažais mėnesiniais iš
mokėjimais, labai gera proga.

Rašyk
840 Transportation Bldg. 

Chicago, III.

BARGENAS. Pardavimui Malt & 
Hop krautuvė su ar be namo. Geras 
išdirbtas biznis. Namas yra mūrinis 
ir moderniškas. 1054 W. 59 St.

MURINĘ 6 kambarių bungalow 2 
automobiliams garažas, stikliniai 
porČiai, kaina $9,500, 7818 Evans Avė.

SAVININKAS turi $3,400 verčios 
$8,500, 5 kambarių, mūrinė bungalovv, 
1 kambarys pastogėj, stikliniai por
ėtai, akmenukų padlaga maudynėj, 
f irę place ir bufetas, lotas 30x125. 
Galite pirkti už $2,500.

W. F. BERGMAN 
7141 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 flatai po 5 kambarius, bunga- 
low roof, karštu vandeniu apšildo
mas. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant pečium Šildomo namo. Svar
bi priežastis. Namas randasi Mar-

♦ J ♦


