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New Orleans Gresia
Visuotinis Streikas

Jei gatvekarių kompanija nedarys taikos 
su savo darbininkais, unijų taryba nu
tarė paskelbti visuotinį streiką

NE\V ORiLEANS, La., lie- Tuo tarpu gatvekarių kom- 
pos 10. — 45 tūkstančiai orga- panija, Public Service, Ine., ga- 
nizuotų New Orleans darbiniu- vusi iš federalinio teismo “in
kų šiandie nutarė mesti darbą į džonkšeną” prieš streikininkus, 
dėl simpatijos streikuojantiems žada urnai su streiklaužių pa- 
gatvekarių darbininkams. galba pradėti gatvekarius ope-

Statybos darbo unijų tary
ba, atstovaujanti trisdešimt sustabdyti. Kompanija pranešė 
penkioms vietos unijoms, va- miesto tarybai, kuri kvietė pra- 
kar vakarą laikė mitingą, ku- dėti taikos derybas su streiki- 
riame buvo priimta rezoliuci- ninku atstovais, kad ji su uni
ja paskelbti visuotinį streiką; ja kaip unija neisianti į jo- 
tuojau, kai tik sąlygos leis. |kias derybas.

ruoti, kurie dabar buvo visai

Hoover kalba apie 
greitą sovietų Rusi-

jos pripažinimą
Nes Amerikos kapitalas bijo ne

tekti rinku Rusijoj, jei nor
maliai santykiai nebus greit

Maskva vėl baugina 
Rusijos žmones besi

artinančiu karu
Bolševikų oratoriai skleidžia 

pasakas, busią kapitalistinis 
pasaulis jau pasirengęs pul
ti Rusiją

WAS1UNGTONAS, liepos 10.; RYGA, liepos 
Prezidentas Hoover davė su- baubas, kuriuo 

pra«! Amerikos kapitalistams, i bauginti Rusijos 
kurie daro jau nemažą biznį 
su Rusija, kad jis svarstęs klau- 

atsteigimo normalių 
su sovietų valdžia-

viena 
daus

10. — Karo 
Maskva ima 
žmones kiek- 

kartą, kai ekonominė vi-
padėtis darosi kritinga,

santykių
v »

visoj
riai kala darbininkams, kad ka
pitalistinis pasaulis sparčiai 
ruoštasis pulti Rusiją aeropla
nais, nuodingomis dujomis ir 
dar baisesniais karo pabuk-

Rusijoj. Bolševikų orato-

Rumanijos ex-kron- 
princas įveltas į ka

rininku sąmokslą £ 6 L
Suiinta. dokumentų, parodan

čių. kad perversmas buvo 
ruošiamas* su ištremto Karo
lio pritarimu

RilJCil IiARES TAS, Rumunija, 
liepos 10, Per armijos są
mokslininkų prieš esamąją val
džią areštus, vyriausybei pa
vyko suimti dokumentų, kurie 
galutinai parodo, jogei i tą są
mokslą yra įsivėlęs buvęs Ru
manijos kronprincas Karolis, 

gyvenąs ištrėmime Franci joj.

Tarp suimtų dokumentų yra, 
būtent, atsišaukimų į Rumuni
jos žmones ir kariuomenę, pa
sirašytų: “Vardu Jo Dideny
bes Karaliaus Karolio II.”

Iš viso atrodo, kad pervers
mas buvo rengiamas su pilna 
ex-kronprinco žinia ir pritari
mu.

Šiandie buvo suimti dar ke
li asmens. Premjeras Maniu pa
siuntė telegramą karalienei Ma
rijai, kuri dabar yra Jugosla
vijoj, prašydamas ją urnai grį
žti į Bucharestą.

Praneša, kad tarp kabineto 
ir regenturos kilę nesutikimų 
ir kad premjeras Maniu buvęs 
įteikęs kabineto rezignaciją, 
kurios tačiau regentura nepri
ėmus.

Vokietija\ pasistatydino 
milžinišką aeroplaną
BERLYNAS, liepos 10. — 

Dornier aeroplanų įmone Al- 
tenrheine, lies Konstancos eže
ru, jau pabaigė statyti milži
nišką bidro-aeroplaną, “l)o X,” 
kurį pastatyti užėmė pustrečių 
metų laiko, šis lėktuvas yra di
džiausias pasauly, ir galės ga
benti ‘100 pasažierių. Jam pa
statyti išleista 500 tuksiančių 
dolerių.

Trockis kraustosi 
grįžti į Rusiją?

Pakuoja daiktus ir rengiasi ap
leisti savo trėmimo vietą Tur
kijoje

LIETUVOS ŽINIOS

Pasak kai kurių senatorių, 
kurie yra gerai susipažinę su 
prezidento nuomonėmis, lloo- 
veris esąs visai kitokios nuo
monės Riustijos atžvilgiu, ne
kaip buvusieji valstybės sekre
toriai (ministeriai), Kelloggas! 
ir Hughes. Hooveris, sako, vi-Į 
sai nebijąs nė kokios vadina- į 
mos bolševikiškos propagandos I 
ir įnamis netrukus pripažinti j ,Pak6.ll1mu J>m™a™OS 
sovietų sąjungą, alsteigti su ja ■ 
normalius diplomatinius santy-| 
kius ir padaryti prekybos su-' 
tartį.

įSkiko, kad pastaruoju laiku 
dagi Hughes pakeitęs savo nuo
monę Rusijos pripažinimo klau
simu.

Pakitėjimo Washingtone nu
sistatymo Rusijai priežastys 
esą grynai ekonominės. Ame
rikos didžiulio biznio žmonės 
biją, kad Rusijos rinkos nepa
tektų visai į kitų rankas, jei
gu Jungtines Valstybes dar il
giau atidėliosiančios, normalių 
santykių su Rusija alsteigimą, 
ir Hooveris norįs Amerikos di
džiulio biznio

Svarbiausiuose sovietijos fa
brikuose dėl to kas savaitė da- 

■ romi pratimai su dujų kauke- 
Imis, laikomi mitingai ir ran-

Lietuvaitė, Naujienų kaimynė, laimėjo gražumo karūną.— 
P-lė Helena Mikulskytė, gyv. 671 West 18th gatvėj, gražuo
lių konteste, kuriame buvo renkama “Miss Greater Clark 
Street,” tarp daugelio kontestančių laimėjo pirmą prizą. Kon- 
testas įvyko andai Oriental Teatre, ir teisėjais buvo: Miss 
Ail&en Stanley, “Pleasure Bound” svarbiausia artiste; Al 
K vale, Wallace Ford, Dr. G. E. Wynekin ir H. S. Holt. Vakar 
p-lė Mikulskytė asistavo Chicagos merui Thompsonui naujojo 
Clark gatvės tilto atidarymo ceremonijose.

Kautynės New Yor-
ko siuvėją streike

Riaušėse tarp kairiųjų ir de
šiniųjų trys darbininkai su
pjaustyti; 14 areštuoti

NIEW YORKAS, liepos 10. 
— Times korespondentas Kon
stantinopoly praneša, kad Sta
lino išguitas iš Rusijos 'l'roc- 
kis, kuris dabar gyvena Prin- 
kipo saloj, palei Konstantino
polį, taisąsis apleisti Turkiją- 
Jis kraujus savo daiktus ir ne
trukus paliksiąs dabartinę sa
vo tremjino vietą. Kur jis iš
keliausiąs, sako koresponden
tas, žinios nesą. Esą kalbama 
visaip. Vienas gandų skelbiąs, 
kad Trockis grįšiąs j Maskvą.

TROCKIS BUSIĄS JLEIS1AS 
Į ANGLIJĄ

LONIDONAS, liepos 10. — 
Laikraštis Empire %News sako, 
kad Trockis busiąs įsileistas į 
Angliją, bet turėsiąs pasiduo
ti tam tikriems, britų vyriau
sybės nusta lytiems, suvaržy
mams.

reikalavimus pa

sovietų valdžios
praeitais metais

Oficialiais 
skaitmenimis, 
Amerika padarius su Rusija 
120 milionų dolerių biznio. Tai 
yra 30 milionų dolerių 
giau, nekaip užpraeitais 
tais, ir 70 milionų doleriu V L
gitui, nekaip meluose 
kara.

' uis tų vadų iš anksto parašy- 
' los rezoliucijos, šaukiančios 
Isvetimų kraštų darbininkus pa
dėti Rusijai atsiginti nuo ka
pitalistinio pasaulio puolimo.

Nors Rusijos kaimynų val
stybės savo ginkluotes mažina, 
pasitikėdanios, kad. taika ilgai 
viešpataus, sovietų spauda ne
paliauja gązdinils Rusijos gy
ventojus, kad nė keliems mė
nesiams nepraslinkus busiąs 
ras, kad reikią prisirengti 
rui, reikią dėl to padidinti 
myba, paliauti per daug 
rus etc., idant Rusija galėtų 
nuo priešų atsiginti.

Kad dar labiau sustiprintų 
besiartinančio karo iliuziją, ko
munistų internacionalas pasky- 

i re rugpiučio 1 dieną kaip 
donąją dieną,” kurią 
šaulio proletarijatas 
inas dėtis su Rusija 
demonstracijon prieš 
listinį karą.

ka- 
ka- 
ga- 
gė-

“rau- 
viso pa- 
kviečia- 
bendron 
imperia-

dau- 
me- 

dau- 
prieš

Amerikos lakūnai 
pasiekė Romą

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesį uolumas ir šil
čiau; vidutiniai pietų krypties 
vėjai.

Vakar
tarp 67°

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi 
12:07 ryto.

Ai

(emperatura įvairavo 
ir 74° F.

ROMA, liepos 10. — Ameri
kos aeroplanas “Patbfinder” su 
lakūnais Roger William.su ir 
Lewis Yancey šiandie kaip 9:30 
atlėkė i Romos Li t torio aero
dromą.

“Pathfinder” išskrido iš Old 
Orchard, Maine, kelionėn per 
Atlantą antradienį 7:50 ryto. 
Laimingą perskridę vandeny
ną, vakar 9:30 vakaro lakūnai 
buvo priversti nusileisti Ispa
nijoj, netoli nuo įSantandero, 
nes buvo pristigę gazolino. 
Šiandie kaip 11:20 prieš pie
tus jie iš sustojimo vietos iš-

į Romą, savo kelionės tik- 
kurį laimingai pasiekė.

lėkė

Reeikalauja nubau- 25 valstybės protes- 
sti Mrs. Kao mirtim tuoja prieš Ameri- 
už opiumo šmugelį kos muitų didinimą

pos 10. Amerikos 
tango (tautinės kinų 
vykdomasis komitetas 
ja, kad Mrs. Ying Kao, Kinų 
vicekonsulo žmona, kurios ba
gaže buvo surasta daugybę 
šmugeliuojamo opiumo, butų 
teisiama dinant Kinų įstaty
mais ir nubausta mirtim, jei 
teismas ras ją kaltą.

Vykdomasis komitetas krei
pėsi į Kinų ministerį Washing- 
tone, C. 
rupinių,

Gal., lie- WASHiINGTO<NAS, liepos 10. 
Kuomin- — Senato finansų^ komisija 
partijos) šiandie paskelbė dviejų dešim- 
re i kala u-

NEW YORKAS, liepos 10. 
— Moterų rūbų siuvėjų strei
ke čia šiandie įvyko kruvinų 
muštynių tarp International 
Ladies’ Garment Workers uni
jos narių ir komunistų “needle- 
trade’rių”. Muštynėse buvo trys 
asmens peiliais supjaustyti, jų 
tarpe viena moteriške. Vienas 
streikininkų, Max Friedman, 
taip baisiai sužalotas į pilvą, 
kad vargiai beišliks gyvas. Jis 
nugabentas į ligoninę.

Britų darbiečiai lai
mėjo pirmą kovą 

parlamente
LONDONAS, liepos 10. — 

Darbininkų valdžia vakar lai
mėjo pirmą kovą su opozici
ja parlamente.

Konservatoriai buvo pasiūlę 
tarifo pataisą, kuria butų su- 
sliprin'li muitai maisto daik
tams. Pasiūlymas betgi buvo 
atmestas 310 balsų prieš 220. 
Prieš pasiūlymą balsavo visi 
darbiečiai ir liberalai.

Teisino antstolis areš
tuotas už pinigų 

išeikvojimą
KRETINGA. — Ypatingai 

S'Varbionks byloms tardytojas, 
ne tik pačioj Kretingoj, bet ir 
valsčiuose turėjo daug darbo 

j apklausinėjant piliečius, nu
kentėjusius nuo sauvalės ir iš
eikvojimo jų pinigu bu v. Šiau
lių Apygardos teismo anstolio 
s. Edvardo Lubio.

šis ponus teismo anstoliu iš
buvo visą dešimtmetį. Retai 
kada išsipagiriodamas važinė
davo automobilį po visą ap
skritį. Retas telefono stulpas 
neužkliūtas ir griovys neišva- 
žinėtas. Piliečiai ar šiokiu ar 
tokiu bildu nukentėję, bijoda
vo prieš tokį “dideli” poną 
skųstis ir vis dantis sukandę 
tylėjo-

Galop trūksta piliečių kan
trybe ir pasipila skundai. Kam 
kili metai išieškoti o neišmo
kėti pinigai, iš ko antrą kartą 
ieškoma, kitam keli metai ne
ieškoma. Yra ir tokių bylų, 
kur atsakovo turtas parduotas 
ir ansloliui pinigai išmokėti, o 
ieškovas paliko bežiūrįs. Nei 
taksos nei jokių įstatymų bei 
instrukcijų nesilaikyta.

Kovo 1 d. Lubis prašalintas 
iš vielos, bet bylų naujam an- 
stoliui nenorėjo perduoti. Pri
siėjo kvifsti policijų- CV1any<la- 
mas, kad Jjuouaiąor jis važi
nėjo Kaunan ir leidė gandus, 
kad vėl grįž anstoliu. Bet ap
skaičius apie 25 tuksiančius li
tų trukumo, birželio 11 d. Lu
bis areštuotas, bet už užsta
tą trisdešimt tuksiančių litų 
nekilnojamo turto iš kalėjimo 
iki teismo paleistas.

Tikro skaičiaus išeikvotų pi
nigų dar nenustatyta dėl be
tvarkės jo buvusioj raštinėje.

C. Wu, kad jis pasi- 
idant Mrs. Kao butų 
j Kinus ir tenai tei-

čių penkių svetimų valstybių 
komunikatus, kuriais jos pro
testuoja prieš Jungtinių Val
stybių projektuojamą padidini
mą muitų įvairios rųšies įve
žamoms prekėms.

Visi tie protestai buvo sve
timų valstybių diplomatinių at
stovų įteikti valstybes departa
mentui, kuris juos perdavė se
nato komisijai.

Aeroplanas užsidegė 
4,000 pėdų ore; pi

lotas žųyo
PHILADICLiPHIA, Pa., liepos 

10. Thomas Curtey, oro pa
što pilotas, žuvo liepsnose, jo 
aeroplanui užsidegus 4,000 pė
dų aukštumo ir nukritus že
mėn į kviečių lauką, netoli nuo 
Berlino, N. J.

Bulgarijoj areštuota 
daug komunistų

SOFIJA, Bulgarija, liepos 10.
Policija areštavo apie šim

tą komunistų, kurie, nežiūrint 
vyriausybes Užgynimo, laikė mi
tingą Lulime, netoli nuo sosti
nes.

Kruvinas įvykis Grin
kiškio valsčiuje *

Grinkiškio valse. Valatkaičių 
kaime pas Vaclovu Kazoką bu
vo “naminei” gaminti bravo
ras. Policija bravorą norėjo 
likviduoti, bet savininkai pasi
priešino. Vienas iš Kazoko kai
mynų, Ramanauskas, su savo 
šeimyna puolė trečios nuovados 
policininką Slaugą, tas ginda
masis Ramanauską nušovė. įvy
kiui/ ištirti nuvyko Kėdainių 
apskr. policijos vadas.

si am a.
Tautine Kinų valdžia yra iš

leidus aštrų įstatymų prie& pre
kiavimą opiumu, ir nusikaltę 
asmens, esantieji valstybės tar
nyboj, baudžiami dagi mirties 
bausme.

13 esmenų sužeisti Chi- 
cagos bosui susikalus
MULBIBRlRY GROVE, 

liepos 10. — Bandydamas iš
vengti kolizijos su atlekian
čiais motorciklais, susikalė ap
virtęs netoli nuo čia Greyhound 
linijos busas, ėjęs iš St. Louis 
į Chicagą. Trylika pasažierių 
buvo sužaloti, laimingai 
nė vienas ne pavojingai.

betgi

Indžonkšenas’ prieš 
streikuojančius gatve

karių darbininkus
NlEW ORLEANS, La., liepos 

10. — Jungt. Valstybių distrik- 
to teismo teisėjas Wayne Bo- 
rah šiandie davė Public Service 
kompanijai “indžonkšeną” prieš 
streikuojančius jos gatvekarių 
darbininkus.

Blogas oras trukdo pa
skandintą submariną 

gelbėti

Garsinių filmų “extra” 
aktoriai rengiasi 

streikuoti

iLOS ANGELES, Cal., liepos 
10. — Garsinių krutamųjų pa
veikslų “extra” aktoriai ir ak
torės, priklausą Actors’ Eųuity 
asociacijos, rengiasi paskelbti 
streiką. Jie reikalauja, kad gar
sinių filmų pramone pripažin
tų uniją.

ROMA, liepos 10. — 
kanas įsisteigia telefonų 
mą 
pos

susisiekti su visais 
kraštais.

Vati- 
siste- 

Euro-

LONDONAS, liepos 10. — 
Admiraltija praneša, kad vie
ta, kur vakar kolizijoje buvo 
paskandintas submarinas H-47, 
tapo surasta, bet blogas oras 
trukdo gelbėjimo darbą.

Su submarinu paskendo 21 
jo įgulos žmonių, kurie vei
kiausiai visi jau yra nebegyvi.

150 žmonių sužalota pa
stotoms sulužus mugėj

FARGO, N. D., liepos 10. — 
North Dakotos valstijos mugė
je vakar/ sulužus pastolams, 
kuriuose buvo susirinkę dvyli
ka šimtų žiūrėtojų, daugiau 
kaip pusantro šimto asmenų 
buvo sužeisti, keturiolika jų pa
vojingai.

Badas Lietuvoje
.. ‘ *

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų. .

. NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

/
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Kas Dedasi Lietuvoj
Daro šitokias išvadas...

Mariampolė.— Kai kas nors 
nepaprasto atsitinka, tai pilie
čiai visuomet visokių išvadų 
pridaro. Štai kad ir Mariam- i 
polėje su ta laimingąja Miesto 
Valdyboje revizija, kad rado; 
daugiau pinigų, negu turėjo bū
ti. Pilietis X. rimtai tvirtina, | 
kad iš jo esą paėmę tris kartus1 
nuo pelno mokesčius, kur rei
kėjo tik syki paimti. Jeigu, gir
di, ir daugiau tokių atsitikimų i

bet nenormaliems laikams tę
siantis, vis rinkimų nesimato, o 
padėtis rūgsta ir rūgsta, kol 
galų gale negeistinai išsprogs!

—Fruvė.

Išdūrė mokiniui akį
— ........... t

Keturvalakiai.—Birželio 12 d. 
musų mokykloje įvyko štai koks 
apverktinas atsitikimas: Laike 
tikybos pamokos, klebono atky- 
vaizdoje, mokinys Jesevičiukas 
išdūrė Albinui Miliauskui akį. 
Duriką klebonas paklupdė, bet 
akies nėra. Tas vaikas ir taip! 
nelaimingas, nes sugadintos!

laikų būdavo žydų bendruome
nes užrašomi svarbesnieji įvy
kiai. Tai neįkainuojamai svar
bi istorikams knyga. Bet nelai
mė! Senąjį Vilkaviškio žydų 
Pinkosą laike pasaulinio karo 
kažkas paėmęs ir išgabenęs į 
Palestinos universiteto knygy
ną. Dabar Vilkaviškio istorikai 
iš gailesčio gali pirštus nusi- 
kąsti tokios svarbios medžiagos 
netekę. Nors labai geras daik
tas tokį svarbų turtą padėti 
ten, kur jis niekuomet nepra
žus, bet tai reikėjo padaryti 
bent nuorašą. Dabar jeigu pa
norėtų kas Lietuvoj Vilkaviškio

veikdami. Kad Jus įtikintume, 
jog taip nėra, siunčiame atskai
tą praėjusių metų, iš kurios 
matysite kiek surinkta politi
niams kaliniams aukų , ir kaip 
jos padalinta: Varnių koncen
tracijos stovykloje internuo
tiems liaudininkams pasiųsta 
1215 lit. 20 cent., šeimoms iš
duota pašalpų—3970 litų, kalėji
muos esantiems šelpti 8623 li
tai 45 cent. Iš viso surinkta 
13,808 lit. 65 cent., (iš Ameri
kos gauta 630 lit.), bet to viso 
yra maža, ir vargstančius tin
kamai sušelpti negalime.

žinome, kad mes Lietuvos gy-

kesni patriotai už tuos, kurie 
šiandie automobiliais važinėja. 
Todėl musų lietuvių (ne “valio 
patriotų”,) yra šventa pareiga 
aprūpinti juos ir jų šeimas.

Šį kartą mes norime į Jus, 
Amerikos lietuvaitės, kreiptis 
su prašymu, kad prisidčtumėte 
prie šio prakilnaus darbo. Jus 
moterys turite jautresnę širdį, 
Jus žinote didelį ir gilų skaus-

mą, kuomet ištinka nelaimė Ju- 
\sų vaikus, vyrus ir brolius. To
dėl prisiminusios Lietuvoje 
vargstančius, prisidekite prie 
rinkimo aukų, paraginkite save 
tėvus, vyrus ir brolius skirti 
nors mažą dalelę savo uždarbio 
minėtam tikslui.

kįame darbe! Laukiame Jūsų 
užuojautos ir paramos...

F. Bortkevičienė
J. šileikaitė.

P. S. Aukas siųsti “Liet, ži
nių” Redakcijai, Kaunas, Gedi
mino 38.

Antanas Stangai- laimė—akis išdurta—* prisidėjo. 
Nuvežė į Mariainpolę gydyti— 
kasžin ar išgydys. Tėvai labai 
susirūpinę ir nežino, ką daryt, 
kad panašių įvykių daugiau ne
atsitiktų.—Nusiminęs Tėvas.

Pinkosu pasinaudoti, tai turėtų
i važiuoti i Palesina. Ar nevertė- I i *

itų minėtą Pinkose (ten nuora
šą palikus) parvežti atgal į Vil
kaviški...—Praeivis.i

buvo, tai kodėl negalėjo susida- kalbos—kalbėdamas mekena, iš 
ryti tokia didelė suma lyčnų pi- ko sveikiesiems vaikams buda- 
nigų? vo daug juokų ir nieks jų nesu-

Pažymėtina, kad dabartinis| drausdavo. Dabar dar antra ne- 
M i esto galva
tis pasidarė labai didelis ponas 
—no kiekvienam teprįeinamas. 
Neturtėliams tenka už durų sto
vėti po keletą valandų kol prie 
bulmistro prieina. Visi gyven
tojai su nekantrybe laukia nau
jų rinkimų, gal, sako, įvyks ko
kia permaina Miesto Valdyboje. 
Neduok die,
žmogui ponu pasidaryti!

Laikas buvo juk senai Miesto 
Valdybą ir Tarybą perrinkti,

Pinkosą išvežė
sako, paprastam spe- 

seniausių 
Nors jo iš

Nusikamavęs?
j Nebūk niiKlmlncH. Tegul 

Severa’g Emirka pagclbėM 
JiiniN nugalėti ta juiitimąHi

Į pavargusiu. Patikimus lax< 
iityvls tonikas, kuris paša-

nlkluiiMk savo apt leki ni nko<

ESORKA

Vilkaviškis.—Vilkaviškis, 
jama, esąs vienas 
miestų Suvalkijoje, 
tori ją iki šiol, turbut dar ne
rašyta, bet apie ją. galvojama, 
ir, matyt, kada nors, kas nors 
ją parašys. Jau dabar pačįame 
Vilkaviškyje yra jo istorija su- 
indomintų mokslo vyrų. Spėja
ma, kad Vilkaviškis turys virš 
500 metų senumo. Ar yra kur 
koki dokumentai Vilkaviškio 

miesto įkūrimo, taipgi nedaug 
težinoma. Bene bus svarbiau
sias Vilkaviškio miesto istorijos) 
šaltinis, tąi žydų Pinkosas (Pin-) 
kos), kuriame nuo seniausių)

DAUG MEDŽIŲ NUDŽIŪVO

Mariampolės soduose ir ša
ligatviuose daug matyt medžių 
nudžiūvusių — lik vieni sta- 

Igarai. Spėjama, kad tai daug 
pakenkęs baisus žiemos šaltis.

; Soduose, kaip soduose, 'bet ša
ligatviuose, nudžiūvę medžiai 
turėtų būti kuogreičiausiai nau
jais atsodinti, bet kol kas to 
nedaroma.

ATSIŠAUKIMAS

ventojai, Jums labai nusibodo- 
me savo maldavimais ir uba
giškais verkšlenimais, vis pra
šėme ir prašėme įvairiems tiks
lams — politinėms organizaci
joms, Šiaurės Lietuvos badau
jantiems, kultūrinėms organiza
cijoms ir t.t., ir štai po dešim
ties metų nepriklausomo valsty
binio gyvenimo, prisiminę “ge
rus rusų laikus”, prašome Jūsų 
paramos politiniams kaliniams, 
tiems žmonėms, kurie prieš de- 

jšimti metų aukavo savo gyvy
bę už Lietuvos laisvę, savano
riais eidami į kovą su bolševi
kais ir lenkais, jie šiandie ka
lėjimuos. Kokia skaudi ironi
ja. Nėra abejonės, kad ir ka
lėjime būdami jie pasiliko išti
kimi Tėvynės sūnus ir ne men-

Brangųs Tautiečiai ir Tautietes!
Mes jau kreipėmės į Jus, 

Amerikiečius, r>ra.sšyclanaos pa
ramos musų politiniams kali
niams Lietuvoje išlaikymui, ir 
neapsirikome, nes atsirado ge
raširdžių draugų, kurie nors 
nedidelėmis aukomis, bet remia 
mus.

Gal, draugai, pamanysite, kad 
mes Lietuvos gyventojai, tik 
iš Jūsų Amerikiečių norime iš
vilioti pinigus, patys nieko ne-

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

Viduriai nevirskino per 25 
metus, Nuga-TfRie pa&elbejo

Po iSkentAjimo por 25 metus nuo vidu
rių nevirškinimo, P-nas Elmont Capron, j 
Akron. Ohio, surado pagclbą vartodamas 
Nuga-Tone. Štai ką jis sako: “AA išvar- 
tojati vien:) butelį Nuga-Tone ir jos ištik- 
rųjų padarė man dat\K gero. Aš kentėjau 
per 35 metini nuo nevirškinimo ir vartojau 
visokias gyduoles, kokias, kas tik man re
komendavo. bet nieks negelbėjo. Būdavo 
pabundu iš ryto ir mano liežuvis taip bū
davo apsivėlęs, kad vos tilt galėdavau kal
bėti. Tų visų trobelių dabar nebeturiu”. |

Tai yra didžiausias įrodymas pasaulyje, I 
kad Nuga-Tone yra geriausios sveikatos j 
budavotojos. Faktiškai, virš milionas žmo
nių gavo puikiausias pasekmes vartodami 
Nuga-Tone nuo skilvio trobelių, prasto ape
tito. praradimo svarumo arba stiprumo, ga
nų viduriuose, raugėjimo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trobelių, galvos skaudėjimo, svaigu
lio. chroniško užkietėjimo, silpnų nervų, 
prasto miego ir panašių nedateklių. Nuga- 
Tone yra parduodamos pas visus vertelgas. 
Pabandykit butelį ir pastebėkit puikias pa
sekmes, kurios pasirodys į keletu tienų. Jei 
jūsų vertelga neturi jų pas save plake, rei
kalaukit, kad jis užsūkytų jums iš olselio 
vaistinės. .

Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje. Štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkai i nekenksmingoj, skys-1 
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaino prioš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 

Milk of Magnesia; ligonines jj 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina suvogusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi-) 
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu- i 
rodymais platiems jo vartoji
mams.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical: 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. i 
Phillips nuo 1875 m.

Moterys padėkite mums sun-

Patogiam privažiavimui gele
žinkeliais i visas dalis

LIETUVOJE 
Sutaupinkite 2 dienas kelionės ju
romis plaukdami trumpu, ramiu Į 
St. Lawrence jurų keliu! Dvisavai- Į 
tiniai išplaukimai dviejų musų la- i 
biausia populiarių laivų, 16,400 to
nų. Net Trečia Klesa turi visus 
hotelio patogumus... šviesus, erd
vus kambariai, patogios lovos, 
jaukus poilsio kambariai, skanus Į 
maistas. Specialė domė Vokietijos 
pasaž. Trečia klesa $175 “round I 
trip” kelione i Hamburgą, taip
jau Cabin ir Tourist Third Class 
patarnavimas. Nesi mainantys 
traukiniai iš Chicago j uostą su- 
taupina hotelių išlaidas. Rezerva
cijos, gryžimo permitai ir t.t., iš 
jūsų vietos agento, ar iš

R. S. EIAVORTHY, 
Laivų Generalinis Agentas,

71 E. Jackson Blvd., Chicago, III. j 
Telefonas Wabash 1904

Canadian 
ghdfic

Parduodam 
l-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 

Justin Mackiewich 
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Speclatlctai gydyme chroniškų ir *anju li
gi], Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, a tai! an
ty kl t pas mane. Mano pilnas idegzaminavl- 
maw atidengs juaų tikrą ligą ir jei aB apel- 
imsiu jus gydyti, sveikai jums sugryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016
. Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 >ki 1 no Dietų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance) Nuo 
Ugnies, Ijangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir goriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tunų gerą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujinnos

1730 So. Halated 8t- 
Tel. Rooaevdt 8500

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

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

10 aufštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

GRAŽUOLIU KONTESTAS
ĮVYKS—

A

Rugpiucio-August 4,1929 I I

I

CERNAUSKO DARŽE
Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste. Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantinį žiedų ir $45 

bei $25 pinigais.

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančių aplikacijų ir 

. kartu su savo paveikslu prisiųsti jų 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butų galima padaryti 
“cut”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halstcd Street
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujiena” rengiamajame gražuolių

konteste. Esu ................... metų amžjaus; ................... pėdų -..........

colių ūgio; sveriu ................... svarų. Gimiau ..................................

(miestas). Užsiėmimas ...................................*....................................

Vardas pavarde .........................................................................................

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

»■
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Tarp Chicagos
Lietuvių j

Bridffepdrto lietuvių 
vaikas užmuštas 

troko

Petras Rakauskas, 
m. amžiaus, gyvenęs
3 lt b St., pasimirė St.
goninėj nuo susižeidimo. Jis 
prie namų 943 W. 34 th St., 
bandė užsikabinti už troko, bet 

t roko

trylika
932 W.

pakliuvo po
ratais.

Cicero
Raudonos Rožes Kliubo 

metų jubiliejus

Šiomis dienomis Raudonos 
Rožės Kliubas išsiuntinėjo sa
vo nariams pakvietimus daly
vauti 15 metų sukaktuvių nuo 
kliilbo įsikūrimo apvaikščioji- 
mo iškilmėse.

Tokių svarbių sukaktuvių 
negalima praleisti nepaminėjus, 
nes Raudonos Rožės Kliubas 
yra progresyvia ir yra tvir
čiausias nariais ir turtu, pasi
žymėjęs savo duosnumu visiems 
prakilnesniems lietuvių visuo
meniniams reikalams.

Šio kliubo užduotis buvo vi
suomet daryti taip, kad butų 
kuogeriausia, neatsižvelgiant į 
iškaščius. Tad ir šį jubiliejų 
Raudonos Rožės Kliubas šven
čia laukuose. Tarp $'600 ir $800 

' bus paimta iš kliubo iždo narių 
pavaišinimui. Apie $00 bus ant 
vietos išdalinta už įvairius pa
sižymėjimus. Žaismės, rungty
nės, kalbos, linkėjimai, visko 
bus šiose iškilmėse. Visus iš
gąsčius — transportacija į abi

šė ir kitokie saskoniai bus ap
mokėti iš kliubo iždo.

šios iškilmės bus
sekmadienį, liepos 14

rvte nariai
buveinės

Vlado Lukštos sve-
I9th Avė. ir

NAUJIENOS, Chicago, UI.
>» .............. "1 » n...... .. ...................... ......

tei Briedžiutęi kuogeriausio pa
sisekimo kaip moksle, taip ir

— Humboldt parkietis.

vė-
kaip penktadieny, ‘liepos

A. Vanagaitis Chi 
cagoje

vo, kad tie varguoliai galė
tų būti tokiame nelaiminga
me ir blogame padėjime. Rin
kite pinigiškas aukas ir sių
skite telegramų, kad išgel
bėjus kentančius nuo bado.”

čia visi busais ir automobi
liais, muzikos lydimi, išvažiuos 
paskirton vieton. Komisija pra
šo gavusių atvirutes savo atsa
kymus kuogreičiausia grąžinti 
kliubo valdybai, kad valdyba 
visus atsakymus turėtų ne 
liau,
12 d. Tai yra reikalinga geres
niam 
taipjau prašo visų dalyvių ne- 
sivėluoti. Jeigu gi kuris pasi
vėluotų, tai tegul važiuoja 22 
gatve iki 4U-to kelio. 46-tu ke-|sr valstijose, šį pirmadienį šu
lių reikia važiuoti į pietus iki 
didelės R. R. Kliubo iškabos.

Reporteris nuo savęs linki 
kliubui laimingo gyvavimo ir 
jo sėkmingos kilnios darbuotės 
tarp Cicero lietuvių.

Negalima užmiršti ir kliubo 
valdybos, kurioje yra net kliu
bo tvėrėjų ir kuri nuoširdžiai 
darbuojasi^kliubo labui. Ji irgi 
užsipelno didelės pagarbos. Val- 
dybon įeina: pirmininkas Leo
nas Švėgžda, vice-pirm. Jonas 
Pocius, prot. raštininkas Kazys 
Genys, f i n. raštininkas Bene
diktas Tumavice, iždininkas Jo
nas Kimbarkas.

Valio Raudonos Rožės Kliu
bas !

prisirengimui. Komisija Kompozitorius ir “Margučio” 
leidėjas Antanas Vanagaitis, 
kuris visą pavasarį gastroliavo 
su “Dzimdzi-iDrimdzi” rytinė-

gryžo Ch’icagon. Sugryžo liūd
nas, be savo draugų-artistų, 
nes išvažiavo gastroliuoti trie- 
se, o sugryžo vienas, 
zas Olšauskas liepos 
New Yorko išplaukė 
ir sugryš Amerikon 
ny, o Akiras 
truko.

Skaitant šiuos žodžius kilo 
klausimas ar nebūtų galima 
visiems lietuviams, vyrams ir 
moterims, gyvenantiems Ame
rikoje, aukauti nors po $1.00 
ir kuoveikiausiai savo aukų pri
siųsti su įsakymu pasiųsti Lie
tuvon?

Iš tolimos praeities
-------------- (

Tolimoj praeity, tai yra 1929 
po Kristaus gimimo metais, 
laiku tarp pavasario ir vasa
ros, vienas drąsus Lietuvos ka
rininkas pasiryžo apvažiuoti vi
są paplokštų pasaulį. Tai 
vo gana gabus žmogus — 
rininkas, poetas, artistas ir 
liauninkas; viską į krūvų 
dėj us pasidaro gana 
žmogus.

Na ir iškeliavo apie visų pa
saulį. Visur sekėsi gana gerai. 
Bet kai atvyko j Dėdės Šamo 
žemę, priverstas buvo užbaig
ti savo kelionę, užkliuvęs šv. 
Juozapo pakalnėj, Michigane.

bu- 
kar 
ke- 
su

sina rt

Art. Juo-

Lietuvon 
tik rude- 

irgi kažkur už-
— R.

Joseph J. Elias, gavėjas 
laiško ir Iždininkas Vie
tinio Komiteto šiaurės 
Lietuvai Šelpti.

— Reporteris.

North Side
Birutė

klą,
Briedžiute baigė moky- 
vieši North Dakotoj

Jorth
pas savo artimus gimi-

Briedžiute yra žinoma 
chicagiečiams, kaipo

Humboldt parkietė p-lė Biru
tė Briedžiute šį pavasarį užbai
gė keturių metų kursą Shurz 
lligh School mųkykloj ir poil
siui per vasarų išvažiavo į 
Dakota 
nes.

P-lė 
visiems
gabiausia North Sidės pianis
tė. Pereitą žiemų ji koncerta
vo ne vien 'Chicagoje, bet ir ki
tuose miestuose ir ne vien lie
tuviams, 1x4 ir kitataučiams.

Linkime jaunajai p-lei 'Biru

ateinantį 
d. Kaip 
susirinks 
— Club

Dykai 
muose.

na- 
po 2

demostravimas jūsų 
lengvi išmokėjimai, 
doleriu i savaite.

Atwater Kent 55. Screen 
Grid

$88.00

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Koss, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jus 
Dr.

geriausi

1930 metų

'4 ; > wM! .TlTTTTTT'

Wsaz. Ui n9.■K ’S'L
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Pašauk
Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.

lį

i

Atsišaukimas var 
guolių

Apturėjau laiškų nuo įžymios 
ypatos, rašytų 23 d. birželio. Jis 
rašo:

“Miestų ir miestelių komi
tetai duoda varguoliams kiek 
sriubos, bet kaip tie varguo
liai ir jų vaikai apsirėdę, 
tai yra baisu ir nesmagu žiū
rėti. Todėl jus, amerikiečiai, 
kuoeneLgiškiausiai rinkite 
drabužių važiuodami su tro- 
kais iš kolonijos į kolonijų, 
kad sušelpus tuos badaujan
čius musų brolius, apie ku
riuos iš musų amerikiečių nei 
vienas nei sapnuoti nesapna-

tis, rinktis ir skirtis 
tikras —

Dienos Per Vandenyną
I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais 

EPEMENs EUROPA
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos
Patogus

su kiekviena Europos dalimi. 
Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 

Lloyd laivų
Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su

NCPTti CI I MAS

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Lloyd laivų

savo vietos agentu, ar su

Jus galite skirtis ir rink- 
- bet vienas dalykas yra

Kaip tikrai ten buvo, aš ne
žinau. Tik ekspertai sako, kad 
niekurios kūno dalys sugedu
sios. Žinoma, žmogus subuda- 
votas lygiai kaip automobilius. 
Jeigu motoras užkaito, tai tuo 
automobiliu daugiau nebeva
žiuosi. Taip kartais atsitinka 
ir su žmogum. Jei jis užkai
sta, tai nė tuzinas fenų negali

jo atvcdinti. Taip atsitikę ir su 
šiuo keliauninku. Bekeliauda
mas jis taip įkaitęs, kaip skrie
damas oru meteoras ir turėjo 
savo kelionę baigti vėdykloj. 
Gal kartais beterės išdegė, ar 
kas kitas atsitiko, bet aš ne 
mechanikas ir ne specialistas, 
tad kodėl taip atsitiko, spręsti 
negaliu. — Pustapėdis.

over

800,000
Mm CHEVROLET Sixes 

on the road since Jan. lstĮ
šių dienų Chevrolet įgauna milžiniškų pasiseki
mą visoj šaly, dėlto, kad jis pasiekė sensacin
giausių laimėjimų automotivų istorijoj. — šeši 
cilinderiai, o kaina kaip už keturius.
Chevrolet šešių cilinderių inžinas gamina savo 
pajėgų liuosai, ramiai ir lengvai, nežiūrint kokiu 
greitumu važiuojant, — džiuginančiai tykus, be 
visų tų šniokštimų. Su tuo stebėtinu šešių ci
linderių tobulumu dar yra sukombinuota nepa
prastas greitumas, spėka ir akceleracija — ir be 
to ekonomija, daugiau kaip dvidešimts mylių su 
galionu.
Priedams prie to sensacingo pagerinimo Chevro
let Six padarė dar didelę pažangą išvaizdoj, 
Fisheriui gaminant bodies. Dar joks karas ne
darė gražesnio įspūdžio, moderniškos išžįuros ir 
ištaisymo, — pritaikoma draiverio sėdynė ir VV 
vieno gabalo windshield uždarame modelyje, 
lengvai veikiantis clutch ir gear-shift, bąli 
bearing steering ir instrument panel, viskas pil
nai net lig saugaus Electrolock uždorio ir elek
triško motoro temperatūros indikatoriaus.
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Specialistas 
Jo

Valiausi ir _____
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme 
škų, Nervų, __ _
jo, Odos. Inkstų, 
Pūslės, Slaptmosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
Ir tūkstančiai išgydytų pacientų yra užtikrinimas. kad pacientai bua gydo
mi veiksminga, ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi iėmokSjiinai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

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

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

kertėj Monroe St., Crilly Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 Iki 5, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liais, Seredomls Ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Chronl 
Krau

Naujas Majestic 92-91, zenith, 
Earl, Philco, Columbia, Steinite, 
R. C. A. Radiola 44, Sparton 931 
model ir 46 Sonora ir Victor Co. 
Jus galite pirkti su pilnu užtikri
nimu uas mus ir musu kainos yra 

daug žemesnės kaip kitur.

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

—V

. St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead. 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

j Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ........................ 5.98 f 1 J
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Taipgi ant visko nuže- . 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERING 
4414 SO. R0CKWELL ST 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 46 
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Jeigu jus norite tikro gerumo - 
jeigu jus norite visiško paten-^t
kinimo ir kuogeriausių pasekmių kiekvienu laiku

<EY MALT SYR^
Aki*. MANUFACTUREO BY <WusER-BuSCH.1Nt/

SL L o UIS, M o.. U.bA;

Jus pasakykite 
jūsų pardavė
jui, kad jus no
rite molto, ku
ris yra pada
rytas

Anheuser-Busch

Budvveiser
Barley-Malt Syrup

WESTERN SALES CORPORATION, 1525 Newberry Avė.
DISTRIBUTORS, Chicago, Illinois Phone—Canal 7051

rikeAOADSTER.. 323
The IC9KPHAETON ...
COUPE..........*595
TAe 
8EDAN •675
CABR^OLET .*695

The COACH

*595
Ali prlctt J. o. b. factor?

Pilni. Michitan

Tht Convtrt- 
f/JcTANDAU. /

Sodan Dell vary 595
ff^‘^’400

ĮM
Siarr./ėso

PALYGINK pristatymo kainą ir listos kainą, kur automobilir 
įvertinamas. Chevroleto pristatymo kaina užima tik mažą 
parokavimą už delivery ir finansavinąą.

Ateikite ir. Pamatykite Šiuos Sensacingus 
Naujus Automobilius

Atlankykit Arčiausį Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas m u a ar 

pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH 
F. L. Cravrford Motor Salea 

0321 Cottage Orove Avė. 
Witte Motor Bale* 

Blue sland, III. 
Bchuller & Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottace Oro ve Avė. 
Spooner Motors, Ine. 

Harvey, III. 
McManus Motor Sales 
6711 8. WMtern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Mlchlgan Avė. 

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7841 8. Halsted St. 

Orme Bros. & Sheets Motor Co. 
6022 Cottage Orove Avė. 

Superlor Motor Sales 
* 6048 S. Halsted St. 
Seip Chevrolet Company 
8622 Commcrelal Avė. 

Warme Motors, Ine. 
Chicago Helghts, Dl. 

Argo Motor Company
S211-16 Archer Avė., Argo, HL 

Young & Hoffman 
1709-11 W. O0th St.
SOUTH—(Continued) 

Ashland Avė. Motor Sales 
6436-42 S. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Hales 

2880-43 W. lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8616-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10688 8. Michlgan Avė. 
NORTH 

Uptowa Motors Corporatlos 
4860 Broadway 

Wescott43chonlau Company, Ine. 
1246 Chicago Avė., Evaastoo

Albany Park Motor Sales 
3102 Lawrence Avė. 

Blameuser-Egan Chevrolet 8 
Nlles Center, III. 

Dės Plaines Motor Co. 
Dės Plaines, III.

Mlhvaukee Avenue Motor * 8 
2604 Mllvaukes Avė.

WE8T 
Bmart Chevrolet Compaey 

La Grange, III. 
Dės Plaines Valley Motor Sales 

I^mnaL 111.
WEHT— (Continued) 

West Auto Sales 
2682 Washington Blvi. 

DrIJe Motor Sales 
6628 Roosevelt Road. Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Elmwood Park Motor Co. 

Elmvrood Park, III. 
F1vek*s Hales A Service 
2432-40 8. Kedsle Avė. 
Keenan Chevrolet Hales 

6823*26 W. 22d 8t„ Cicero, Dl. 
Klng Motor Sales 

Maywood, III. 
Lewls Auto Sales 
8400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
662 Madlsoa St., Oak Park, HL 
Kay O’Connell Motor Company 

4626 W. Madlsoa St. 
Harry M. Reid Motor Compaay 

6816 W. North Avė. 
Roosevelt Motor Sales 
*8838 Roosevelt Road 
K. A N. Motor Sales 

6827 Ogden Avė.. Berwya 
Taylor Chevrolet Sales 

Melrose Park, Dl. 
B. H. Fleck > Compaay 

Hlnsdale, Illinois

šešių Cilinderių, o Kaina Kaip Už Keturių
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tiekta skaitline, bet reikia manyti, kad neorganizuotų, 
lauko ir žemės darbininkų bedarbių skaičius turi milži
niškai prašokti tas skaitlines.

Nepaprastai pasireiškęs sovietų gyventojų prieaug
lis dar labiau gresia tą bedarbės krizį padidinti. Dar 
1920-1924 m. Sovietų Rusijoj gimimų buvo 40,9 ant 
kiekvieno 1000 gyventojų, tuo tarpu, kai vakarų Euro
poj gimimų skaičius ant 1000 gyventojų neviršija 21,1.

Žemės ūkis vis dar tebėra vienintelis darbo ir išsi
maitinimo šaltinis, kadangi pamonė dar tik su 1921 m. 
pradėjo atgimti. Tas patraukė mases darbininkų iš 
ūkių į miestus ir sezoniniai nuo žemės į pramonės sri
tis. Tačiau progų darbo rasti tetenka labai mažam nuo
šimčiui, ir minios keliaujančių vargdienių renkasi gelž- 
kelių ir prieplaukų stotyse. Tikrų bedarbių, kurių bir
žos negali aprūpinti, aplamai skaitoma apie trys mili- 
onai. O ant žemės, ūkiuose, per visų dužiųjų Rusiją

VIDURAMŽIŲ PALAIKAI ANGLIJOJ

Šiomis dienomis Anglijoj įvyko labai įdomus atsi
tikimas. Ten ką tik išėjo iš kalėjimo J. B. Stevens, 
Cambridgeshire žemės savininkas. Jis tol nebuvo pa
leistas, kol nepasidavė bažnyčios reikalavimui, kuri bu
vo jį savo nusprendimu įmetusi i kalėjimų.

Stevens turėjo žemės gabalų, kurį prieš 800 metų 
bažnyčia buvo perleidusi civiliam gyventojui su ta išly
ga, kad savininkas darytų visus reikalingus bažnyčiai 
remontus. Neseniai Huxtono bažnyčiai prisėjo taisyti 
užgrotį, ir vikaras, suradęs senų bažnyčios kontraktų, 
pareikalavo, kad Stevens pildytų savo pareigas, — pa
darytų reikiamų remontų. Pastarasis atsisakė tai da
ryti. Vikaras užsispyrė “apginti bažnyčios teises”, ir 
sudaręs senovišku pavyzdžiu bažnytinį teismų, kaip be
matant, prasikaltėlį įmetė į kalėjimų. Šerifas tų teis
mų užgyrė; ir žmogus liko sėdėti. Ir jis nežinia Kaip il
gai butų sėdėjęs, jeigu nebūtų nusilenkęs bažnyčiai.

Tas skandalas padaręs visoj Anglijoj labai nesma
gų įspūdi, ir pradėta raginti, kad visaš reikalas butų 
oficialiai ištirtas. Tuo labiau, kad sakoma, jog Angli
joj yra apie šimtas tokių atsitikimų, kur panašiomis 
išlygomis bažnyčia senovėj yra perleidusi civiliams 
gyventojams priklausiančių jai žemę. Huxton bažny
čios pasisekimas apginti savo “teises” paskatins ir kitas 
bažnyčias stvertis panašių priemonių. Be to, gali pasi
rodyti, jog randasi ir daugiau iš senovės užsilikusių 
įstatymų. Buvo juk laikai, kada ten bažnyčia galėjo 
deginti žmones už raganavimų ir kitus tolygius prasi
kaltimus. Laikui bėgant tie įstatymai nebeteko reikš
mės. Vienok, kaip parodė Huxtono atsitikimas, jie lai
kas nuo laiko yra išvelkami aikštėn su tuo tikslu, kad 
juos vėl atgaivinus.

skaitoma apie 10 milionų darbininkų perviršio.
Darbininkai ir bedarbiai, kurie nėra registruoti 

darbo biržose, negauna jokios pašalpos. Vien regis
truotiems pašalpos 1928-1929 m. ant pusantro miliono 
bedarbių skirta 129,100,000 rublių. Kurie ir gauna po 
15 rublių mėnesinės pašalpos, tai gauna jų tik 6 mėne
sius ir turi iš to gyvnti likusį metų laikų, bet ir tai gau
na labai netvarkingai. Tos minios traukia į miestus, 
pakeliui suvalgo savo pašalpas ir tada sudaro valkatų 
armijas, kurios didele našta gula ant miestų ir kaimų 
gyventojų.

ĮVERTINIMAS RUSŲ REVOLIUCIJOS

Leonid Krassin buvo vienas stambiausių bolševikų 
vadų. Nuo kitų lyderių jis skyrėsi tuo, kad jis nebuvo 
fanatikas ir aiškiai matė bolševizmo klaidas. Tų klai
dų jis ir nebandė paslėpti. Prieš kiek laiko Londone pa
sirodė Krassino biografija, kurių parašė jo žmona, Lu- 
boff Krassin. Knygoj paduodama labai įdomių daly
kų apie tai, kaip ndbašninkas įvertino revoliucijų. “Vi
sa kų aš matau aplinkui”, rašė jis tuoj po revoliucijos, 
“dar labiau pagilino mano įsitikinimų, kad Rusijos žmo
nėms reikės dar toli keliauti, kol jie galės vadintis ci
vilizuotais. Aristokratija uždegė kerštu ir subrutali- 
zavo mases iki gyvam kaului. Labai galima, kad tu
rės dvi gentkartės užaugti sveikose apystovose, pirm 
negu mes pradėsime elgtis, kaip normališki žmonės/’

O štai Krassino nuomonė apie “neklaidingąjį Le
ninų”: “Kartais jis turi įdomias idėjas, bet kartais jo 
sugestijos yra vaikiškos”. >

PATS CENZŪROS IŠRADĖJAS PROTESTUOJA 
PRIEŠ CENZŪRĄ

Kelias į Laisvą Mokyklą į
j Rašo Juozas Pronskus

tiktai ačiū protui, kad atšaldė 
žmogaus vaizduotę prieš tas 
baisenybes ir padare taip, kad 
žmogus negalėjo net persistaty- 
ti savo tamsaus likimo.”

Tam puolusiam ir pražuvu
siam žmogui “išganyti” arba 
“paskandinti” parašyti prisa
kymai, katekizmai, įstatymai, 
visi paremti dvejopa išeitim: 
klausysi, busi atlygintas, ne
klausysi, busi pasmerktas... 
Taip bažnyčia “mokino” žmo
nes, taip žmonės “mokino” kits 
kitą, tauta tautą, valstybė val
stybę (su pagelba kryžiaus, 
karų, kardo, inkvizicijos ir lau
žo), taip pagaliau suaugę moki
na savo vaikus.

Gyvu žodžiu, kaip šiandien 
katalikiškose mokylose tebemo- 
kina, nusiskundžia viena nelai
minga motina “Forum” žurna
le straipsny. “Ką reiškia tekėti 
už kataliko”: “Visuomet buvo 
mano viltis, kad mano vaikai ir 
mergaitės išmoks anksti gyven
ti draugiškai ir maždaug simpa
tiškuose santykiuose su visų 
klasių vaikais — su turtingais 
ir neturtingais, su žydais ir pa- 
gonais, ir bedieviais. Vietoj to,

aš dabar kasdien klausausi gin
čų apie katalikų mokyklos oru
mą ant visų kitų ir gatvinių 
barnių tarpe parapinių ir pub- 
liškųjų mokyklų vaikų.”

Budas paremti mintis ir 
veiksmus senai nudėvėtais bu
dais katalikų mokytojams turi 
tokios svarbos, jų asmeniškos 
pažiūros ir gyvenimo keliai yra 
tiek nustatyti bažnytiniais nuo
statais, jog butų tuščia laukti, 
kad jie dar galėtų skatinti ne
priklausomą temijimą, mąsty
mą ir veikimą, net jei jie ir 
bandytų.7 Į i

Iš daugelio kunigų ir vienuo
lių lupų girdžiu, kad vienas iš 
svarbiausių katalikiškų mokyk
lų tikslų yra... palenkti jaunus 
žmones i kunigystę ir vienuo
lius. Vienas jaunas vyras 24 
metų, kurs praleido penkerius 
metus vienuolyne, besimokinda
mas i kunigus, pasigirdamas pa
sisakė man, kad jo vienuolyne 
visiems studentams yra už
drausta laike visų mokslo metų 
skaityti svietiškus laikraščius 
ar žurnalus. Aš skaitau, kad 
Rymo bažnyčia daro nusikalti
mą taip pat didelį ar dar dides

nį, kaip kad yra fiziška žmog
žudystė.”

Gal protestonų bažnyčia ge
resne? Į tai atsako Edm. 
Holmes: “Protestantizmas gi
riasi išvadavęs didžiąją dalį 
krikščionių iš Rymo vergijos; 
todėl mes turime teisę paklaus
ti, kokioj prasmėj ir kaip toli 
jis atnešė laisvę žmogaus dva
siai... Nesugebėjimas protestan
tizmo išdirbti gyvenimo taisyk
lę nepriklausomą nuo '“išgany
mo per tikėjimą”, privertė jį 
atgaivinti praktišką Senojo Tes
tamento (žydų biblijos) legaliz- 
mą. Tai dėl sąjungos su Izraelio 
legalizmu, protestantizmas kai 
kuriais atvejais buvo didesnis 
žmogaus laisvės priešas, kaip 
katalikizmas, ir bendrai dar 
daugiau padarė, negu katalikiz
mas, susiaurinimui ir atbukini- 
mui žmogaus gyvenimo.”

(Bus daugiau)
■ ■ ■.......... III ■■■■■■■■■■■—I. ■ ■ —,

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 
KONTRAKTORIUS T

4556 So. Rockwcll St., Chicago, III.

Publikos Nuomonė . . . e
yr* aštri. Štai kodėl milionai rūkytojų, nepaisant beverčių 
priešingų pagyrų, atranda Lucky Strike Cigaretų apkepinimo 
procese didžiausių rūkymo smagumų, koks tik galimas. Nežiū
rint savo kainos, joks kitas ei garėtas, ar jis butų pagamintas 
American Tobacco Kompanijos ar kokios kitos kompanijos, 
negali prilygti Luckies. Luckies yra pagaminti iš puikių-puiki- 
ausių tabakų ir vien tik Luckies yra apkepinti. Apkepinimo pro
cesas prideda kvapsnio ir apsaugoja nuo gerkles susierzinimo— 
20.679* daktarai sako, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti 
cigaretei.

Italijos fašistai, rodosi, jau pradeda vis labiau jaus
ti pasekmes tų ragų, kuriuos jie įdavė popiežiui. Gin
čai po ginčo tarpe Vatikano ir fašistų kas kart darosi 
tankesni. Bet pastebėtina, kad popiežius, įsigijęs savo 
“nepriklausomų valstybę” ir joje patapęs “beveik lygus” 
pačiam diktatoriui, dabar labai nemandagiai prieš tų 
savo kaimynų šiaušiasi.

Paskutiniu laiku eina žūtbūtinės varžytinės tarpe 
fašistų ir popiežiaus dėl vaikų auklėjimo teisės. Mus- 
solini, žinoma, tvirtina, kad ta teisė priklauso valstybei, 
o popiežius,—kad jam ir kunigams. Bet įdomiausias 
bus naujai iškilęs susirėmimas dėl cenzūros. Cenzūra, 
kaip žinoma, yra išrasta ir ilgus šimtmečius žiauriausia 
buvo praktikuojama pačių popiežių, bažnyčios ir jos 
įsteigtos kruvinos inkvizicijos. Index Librorum pro- 
hybitorum (uždraustų knygų indeksas) buvo klasiškas 
pavyzdys visoms despotijoms cenzūros reikaluose.

Dabar “nepriklausomos diktatoriškos valstybės” 
Vatikano organas “Observatore Romano” smarkiausiai 
užsipuolė Mussolini ir fašistus dėl to, kad fašistų cen
zūra sukonfiskavo popiežiaus globojamų jaunuomenės 
laikraštį “Jaunas Gyvenimas” (Vizenza). Konfiskavi
mo priežastim buvęs to laikraštuko editorialas, kur bu
vo pastebėta, kad katalikų jaunuomenė esanti kanki
nama visokios rųšies persekiojimais.

Musų skaitytojai labai gerai žino, kaip klerikalai 
moka rėkti apie “persekiojimus”, kada jų persekiojimo 
metodus pavartoja kiti despotai, o ne jie patys; ir taip 
pat žino, kaip klerikalai, “šventa bažnyčia” ir pats po
piežius moka tomis persekiojimų ir cenzūrų priemonė
mis pasinaudoti, kada jų rankose yra galia. Tai ge
rai matėme Lietuvoj, kada viešpatavo klerikalai, ir ma
tome dabar, kada valdžia pasigrobė už juos pačius “ne-

(Tęsiuys)

Prūsiška, tai gerai atmena
moji prieškarinė junkerinė si
stema. Apie tos rūšies mokyklą 
prof. R. J. Hutcheon pasako sa
vo rašte “Kode! švietimas neiš
gelbėjo Vokietijos?”: “švieti
mas neišgelbėjo Vokietijos dėl 

*to, kad Vokietijos mokytojai 
nematė, kad aukščiausias švie
timo tikslas yra treniruoti, švel
ninti ir dvasinti vaikų impulsus, 
instinktus ir palinkimus, dėl to, 
kad moderniškoji Vokietija, 
anot Dr. Fuchs, 1912 m. kariš
ko pasakymo: “Kas yra tie žmo
nės, kuriuos Vokietija karščiau
sia myli? Goethe Shiller, Wag- 
ner, Marx? O, ne, greičiau Bar- 
barossa, Fridrich Didysis, Blue- 
cher, Moltke ir Bismarkas, tie 
griežtieji kruvini žmonės. Tai 
yra tie žmonės, kurie paauka
vo tūkstančius gyvasčių; tiems 
/tautos siela siunčia švelniausius 
.jausmus ir tikros pagarbos pa
dėką, dėl to, kad jie padarė tai, 
ką mes turime daryti šiandien.”

Amerikos mokykla turi savo 
aiškų uždavinį ir ji uoliai pil
do, tai yra suamerikoninti mi
lijonus įvairių tautų, tautelių 
Amerikoj, ir tą savo tikslą vy
kindama visai pamatuotai yra 
gavusi tirpinamojo puodo var
dą; bet ir čia šimtaprocentinis 
dirbtinas patriotizmas vis la
biau virsta įsidingojusiu nacio-

blogesni” fašistai.

BEDARBIŲ ARMIJA SOVIETIJOJ AUGA

dar- 
pra-

Sovietų laikraščio “Trucl” padavimu 1927 m. 
bo biržose liko neaprupinti darbu 1,414,300 žmonių, 
šiušių darbo, o 1928 m. laipkričio mėnesy tas bedar-i 
bių neaprupinimo skaičius pasiekė 1,561,000, iš kurių 
buvo 984,200 dirbtuvių darbininkų organizacijų nariai

nalizmu.
Bolševikiška ir fašistiška si

stemos yra labai artimos japo
niškai, tik su tuo skirtumu, kad 
auklėjamieji vietoj monarko 
dievinimo, auklėjami dievinti 
partijos standardus ir tos par
tijos sistemą.

Jėzuitiška sistema, įvesta dar 
nuo šešiolikto šimtmečio, da
ro savo auklėtinius priemonė-

ir 715,000 moterų. mis tikslui. Tame atvėjy ji la-
Tai yra tik organizuotų darbininkų valdiškai pa- bai artima japoniškai, prūsiš

kai, bolševikiškai ir fašistiškai, 
tik su tuo skirtumu, kad pir
mosios daro iš auklėtinių prie
mones monarkui, valstybei, par
tijai, o jėzuitiškoji —- katalikų 
bažnyčiai. Jėzuitų sistemoj pa
čių auklėtinių labas nelošia jo
kios rolės, tik bažnyčios labas.
Dviejų tūkstančių metų klaida

Krikščionybė, sudariusi savo 
doktriną iš aziatiškų mitų apie 
žmogaus puolimą, ir iš to išve
dusi žmogaus piktą nuodėmin
gą prigimtį, išvystė vigorozišką 
atlyginimo ir nubaudimo, palai- 
nlinimo ir prakeikimo sistemą, 
kuri įsigalėjo visose krikščio
niškose pasaulio viešo ir priva
čiu gyvenimo srityse. Dangaus 
ir pragaro koncepcija, vardan 
kurios žmonės žmones “krikšti
jo”, “gelbėjo”, vedė į “išgany
mą” arba siuntė ant laužo, at
vedė žmoniją į baisiųjų vidur
amžių laikus, kurių pasekmes ir 
šiandien perdaug stipriai tebe
jaučiame.

žinomas pedagogas Edmund 
Holmes sako: “Populiariškosios 
teologijos Dievas daugiau kaip 
tris dešimts šimtmečių buvo 
engažuotas auklėti savo vaiką, 
žmogų. Jo auklėjimo sistema 
buvo paremta visišku nepasiti
kėjimu žmogaus prigimčiai... 
Įtikinti žmogų, kad jis yra ne
laimingas nusikaltėlis, reiškia 
kokiu nors budu jį vesti linkui 
nuodėmių kelio. Nuolatinis ne
pasitikėjimas paraližuoja ir de^ 
moralizuoja jame gyvenančius 
ir stengiasi pateisinti visus 
žiaurumus,; j .kuriuos yi^a ta iš
sivysto. Pabaudos, kokias Die
vas pritaiko už nuodėmes, ku
rias, kaip ta teologija aiškina, 
jis pats išprovokavo žmogų pa
daryti, yra taip baisios ir netei
singos, kad jei dar tų pabaudų 
baimė neišplėšė iš žmogaus gy
venimo jo saulės Šviesos, tai

* Čia paduodama, skait
lines patikrino ir patvir
tino LYBRAND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintoji! 
ir Auditoriai.

The Lucky Strike šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks ne
gali užginčyti 
teisingumą to pa
tarimo :

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO.”

©1929.
The American 
Tobacco Co., 

Manufacturers

iucKtl
ISlMKį

Pfftridentr.c, 
Th« American Tobacco Company, 

Incorporated

luck 
STRIKU 
\ "|T’S TOASIED /

CIGARE

It’s toasted“
Nei Jokio Gerkles Erzinimo 

Nei Jokio Kosulio.

___
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Bridgeportas tai centras kul- 

turinio ir finansinio lietuvių 
plazdėjimo; centras viso to, 
kas Chicagos lietuviuose dai
gina daug sveikų sumanymų 
ir nemažai įvykdo gyveniman, 
iš ko vėliau nauduojasi ir ki
tų nausėdijų lietuviai. Bet rei
kia nepamiršti, kalbant apie 
garsųjį Bridgeportą, kad jame 
yra susispėtusios geriausios 
tvėrimo spėkos ne vien kultū
riniame musų darbo dirvoje, 
bet ir finansiniame lietuvių pa
saulyje.

Universal State Bankas

Musų materializmo gadynė
je kultūrinis musų žengimas 
prekyn yra tampriais ryšiais 
rišamas su finansiniu musų au
gimu. Begis neapsiriksiu pasa
kęs, kurios tautos piniginiai su
tverusios, ten ir jų kultūrinis 
žydėjimas apvytęs. Gal tas ir 
duoda teisingų definicijų musų 
senam Bridgeportui — jis kul
tūriškas už tai, kad pinigingas. 
Tiesa, aš nesakysiu, kad be 
t’niversal State Banko Bridge-

WAREHOUSE 
IŠPARDAVIMAS

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianų — nau
ju ir mažai vartotu, paimtu atgal 
iš žmonių už skolr.

portas kultūriniai miegotų, ne
— to nebūtų, bet kad šita pi
niginė įstaiga yra stambiu ak
stinu kultūriniame musų gyve
nime, musų biznio augime, mu
sų spėkų centralizavime finan
suose ir 11. — čja irgi, manau 
nėra ginčijamų faktų.

P-nas Joseph Elias
Universal įBanko prezidentu 

yra visiems genai žinomas, jei
gu ne iš veido, tai iš vardo
— p. Joseph J. Elias, kuris 
šitų piniginę įstaigų išaugino į 
gigantinę finansinę spėkų Chi
cagos lietuviuose. Ne vien yra 
nuopelnas p. Elias’o už šitos 
Įstaigos konservetyvaus vedimo, 
bet daugiausia už atjautimų vi
sų svarbesnių kultūrinių musų 
gyvenime reikalų. Befeis ne
klystu pasakęs, kad ne tik Ame
rikoje, bet ir musų tėvynėje 
Lietuvoje nerasime asmens, ku
ris tiek pinigų kas metas iš- 
aukautų grynai lietuviškiems 
reikalams, kultūriniams reika
lams, kiek kad aukauja p. Eli
jus. Neabejotina, kad p. Eli- 
jaus vardas bus stambiomis rai
dėmis įtrauktas į musų istori
jos lapus ne vien kaipo mokė
jusio per sunkų darbų įsigyti 
stambų turtų, bet ir patrioto, 
pirmoj vietoj statančio tėvynės 
reikalus ir remiančio ne vien 
finansais, bet ir aktyviu dar
bu.

Tiek šiuo sykiu teparašiau 
tik apie vienų įstaigų, kuri ma
no supratimu yra svarbiausia 
įstaiga Bridgeporte, bet greitu 
laiku, pasistengsiu pažymėti vi
sas svarbesnes Bridgcporto lie
tuvių įstaigas, kurios yra rem
tinos visiems Chicagos lietu
viams. — Julius Nemunas.

Cicerietis kalbamuo
se rekorduose

sekė dainininkė chiniečių kos
tiume. Išeina šokti lenkai savo 
tautiniais kostiumais pasirėdę.

Visaip dykaudamas kipšas 
praneša, kad dabar bus lietu
vių dainos. Išeina p-le Paškc- 
vičaitė, graži lietuvaitė, tautiš
kais rūbais pasirėdžiusį. Ji tu
ri tvirtų ir gražų balsų; išpra- 
džių buvo nedrąsi, bet paskui 
įsidrąsino ir dainavo visai ge
rai. “Birulės” choras irgi ge
rai dainavo. Ypač labai gra
žiai išėjo “Lietuvos dievaičiai”. 
P-ia Biežienė, kaip ir visados, 
dainavo gerai.

Sekanti buvo juodė, turinti 
didelį ir gerą balsų. Ji bene ir 
buvo geriausia vakaro daini
ninkė. Lenkų solistė irgi su
dainavo pora liaudies daine
lių, bet kaip man atrodė, ji to
li negalėjo lygintis ‘lietuvių so
listėms.

Programų baigė Ukrainai tau
tiniais šokiais ir dainomis. Šo
kiai, matyt, publikai labai pa
tiko.

Publikos buvo nemažai, bet 
kaip tokiai salei, tai visgi ne
daug, — gal lietus sulaikė.

— Žinias.

PRANEŠIMAI
Vyskupo Valančausko Pašalpos 

Draugija laikys pusmetinį susirinki
mą liepos 11 d., 7:30 v. vak.. Liet. 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai kviečiami būti. Yra 
keletas svarbiu reikalų apsvarstyti. 
Bus perskaityta nauja konstitucija. 
Kiekvienas narys malonėkite užsimo
kėti užsivilkusius mokesčius. Perei
tame susirinkime K. Urniežis pasi
traukė iš nutarimų rašt. vietos. Jo 
vieton liko paskirtas\P. Samaška. 
Su reikalais kreipkitės b P. Samaška. 
6944 So. Maplevvood Avė.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS 
Gerbiamieji: — Lotų savininkų ir 

draugijų atstovu visuotinis pusmeti
nis susirinkimas įvyks trečiadienyje 
17 d. liepos (July), 1929 m., Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valanda vakare, 
ant 1 lubų. Būtinai atsilankykite i 
ši susirinkimų, nes turėsit proga iš
girsti raportų iš pareitų šešių mė
nesių biznio apyvartos ir įvykusio 
pikniko kapu puošimo dienoje. Taip
gi ateidami i susirinkimų atsineškit 
atvirutę, kaipo ženklų, kad esate lo
tu savininkas-ke, ba be atvirutes ne
būsit įleidžiami į šį susirinkimų.

Su pagarba, kviečia
Kapinių Valdyba.

Skelbimai Naujienose 
duoda naud?) dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

_______ Graboriai
Phone Boulevard 4139

VIETA VAkACIJOMS
Tiktai 28 mylios nuo Chicagos, 4 

ruimų cottage su visais įrengimais 
už $10.00 į savaite už vietų, pusė 
mylios nuo maudynių — pas lietu
vius. Patirti plačiau galite pas

M R. ARTIŠAUSKAS, 
3214 So. Union Avė., 

Po 5-ių vakare.

Lietuvių Rubsiuvių 269 skyriaus 
A. C. W. of A. pusmetinis susirin- 
<imas įvyks penktadieny, liepos 12 
dienų, 1929 m., 7:30 vai. vakare.
Amąlgamated Centre name, 333 So. 
Ashland Blvd. Visi nariai ir narės 
malonėkite susirinkti paskirtu laiku.

K. Navickas, rašt.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie- 
ta rengia draugiškų išvažiavimų ne- 
dėlioj, liepos 14 d., 11 vai. ryto į 
Leafe Grove, Kean ir Archer Avės. 
Gerbiama publika prašoma skaitlin
gai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Roseland. Liepos 12 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 341 Kensington 
Avė., įvyks Roselando lietuvių Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susiyienijimo pusmetinis susi
rinkimas. šiame susirinkime bus 
pusmetinis raportas, visokių prane
šimu ir bus svarstoma prisirengimas 
prie išvažiavimo, kuris ivyks liepos 
28 d. Wildwood miškuose. Visi na- 
riai-rės atsilankykite paskirtu laiku. 
Taipgi atsilankykite tie, kurie no
rite prisirašyti prie Susivienijimo. 
Priimama abieju lyčių asmenys, nuo 
16 iki 45 metų amžiaus.

Sekretorius.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERJS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street
-------o--------

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

i MAJESTIC 8 tūbų, Dynamic, 
gražus kabinetas, už

S95.00
FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei-

1 kia, tik idėk i saketa. Vertas 
$200.00 už

S49.00
FA D A A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už
S49.00

SLEEPER A. C. Gražus kabi
netas, už

S49.00
R. C. RADIOLA, nereikia nieko 
daugiau pirkt, 104 Dynamic 

Speeker, 12 tūbų už
S79.00

BRUNSWICK A. C. Gražus Ra
dio už

$79.00
ATWATER KENT Mod. 30. Gra

žus kabinetas su viskuo už

S39.00
VICTOR 8 — 35 Naujas, kaina 

$335.00 už

S79.00

Šiomis dienomis buvęs chi- 
cagietis, dabar gyvenąs ir be
sidarbuojąs Cicero, p. Juozas 
Kuzmickas-Uk tveris, gavo iš 
Okeh gramofonų kompanijos, 
per jos atstovų p. Geel, pakvie
timų įkalbėti it įdainuoti juo
kingų dalykėlių. Teko nugirsti, 
kad jam gelbsti p-lė Adelė Za- 
vistaitė ir kad jau yra įkalbėta- 
Įdainuota “Busiu vyras”, “Ves
tuvės” ir “Ant laivo”.

Taipgi pirmų kartų ir musų 
“tylusis” Petras Sarpalius su 
savo orkestru įgrojo dešimtį re
kordų, — visokių polkų, val
sų, mazurkų, kreitz polkų ir 
t. t. — Kep.

•

Tarptautinis kon
certas

Liepos 8 d-, Navy Pier Au
ditorijoj, įvyko tarptautinis 
koncertas, kuriame dalyvavo ir 
lietuviai ir gerai save parodė.

Pirmiausia scenoje pasirodė 
“kipšas”, kuris besivartydamas, 
kraipydamasis ir visokius špo
sus krėsdamas pristatinėjo pro- 
gr-amo dalyvius ir linksmino 
publi kų per t ra u koše.

Scenoje pasirodo vaikai su 
ųiaršavimu ir šokiais. Po jų

GROJ1KLIS PIANAS Gulbransen 
vertas $600.00 už 

$125.00
KIMBALL PIANAS vertas $700.00 

už
S 165.00'

SMITU Naujas Groiiklis vertas 
$650.00 už

S 195.00
GALIMA PIRKTI IR ANT 

LENGVU IŠMOKĖJIMU

STORAME AND

l’ACTORY SALES
3343 So. Halsted St.

Storame atdara tiktai po pietų 
iki 9 vai. vakaro.

Seredomis ir Pėtnyčiomis 
iki 6 vai. vakaro.

PETRAS RAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

(netikėta inirčia—tapo automo
bilio užmuštas) liepos 9 diena, 
11:55 vai. vakare, 1929 m. su
laukės 13 metu amžiaus, gimęs 
Oglesby, III., birž. 26 d., 1916. 
Paliko dideliame nuliudime 
motinėle Elzbieta, tėveli Vin
centa, broliuką Joną 15 metu 
amžiaus ir gimines. Kunag pa
šarvotas, randasi 932 W. 34th 
Street.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
lipos 13 diena, 8 vai. ryte iŠ 
namu i Šv. Jurgio parap. baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siela, 
o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir- suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėveliai, Brolis ir visi 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė '.

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

h . Į............... ..

A + A
MARIJONA MITKIENĖ 
(Po tėvais Levinskaitė)

Pesiskyrė su šiuo pasauliu 
(Mossend, Scotland, Anglijoj) 
birželio 23 diena, 12:45 valan
da iš ryto 1929 m. sulaukus 33 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj, 
užaugus Mossend, Scotland. 
Pragyveno Amerikoj 19 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vy
ra Vladislovą Mitkų, dvi duk
reles — Marthų 16 metų ir 
Pranciška 13 metų, seseri Mar- 
gareta ir švogerj Vincenta 
Frankus, coce Vitkauskiene ir 
gimines Amerikoj. Škotijoj 
paliko senus tėvelius, tris bro
lius — Juozapa, Joną ir Pran
ciškų Levinskius. Kūnas pašar
votas, randasi Masalskio kop
lyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
liepos 15 diena, 8 vai. ryte iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

V. A. A. Marijonos Mitkie
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukrelės, Sesuo, 
Broliai ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139._____________

JONAS LŪŽENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 9 diena, 7:50 v. vakare, 
1929 m., sulaukės 42 metu am
žiaus, gimęs Kėdainių apskr., 
Truskavos parap., Traku kai
me. Paliko dideliame nuliudi
me broli Povilų, seseri Jadvy
ga Wiper, švogeri Viktorų, o 
Lietuvoj motina, broli ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3120 Parnell Avė.

Laidotuvės įvyks subatoi 
liepos 13 diena. 8 vai. ryte ’ iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Luženo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotu vŽae iv 
jam paskutinį patarnavimu ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Phone 
Yards 1138.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATH® 

/ Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez, Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutarti

Lietinis Graborius ir 
BaSsaniuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III. Z

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.
U>46 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avcnue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cjpero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
' : •. I . . ■ .

GruLoriiis ir ■’
Balzamuotojas

Moderniška Koklvčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

■ ■   < ■ I —.............................  - ■■■■■

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

> Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS įlKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tol. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubon
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 9562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
__________ Pullman 5950__________

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 rvt.e. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo G iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926
F. W. Chernauckas 

Advokatas
134 North LaSallc Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nauji pinigai pasirodė

Vakar Chicagos bankuose 
pasirodė naujieji popieriniai pi
nigai, kurie visu penktadaliu 
yra mažesni už senuosius pini
gus. Išleisdama mažesnius pi
nigus valdžia tikisi sutaupinti 
virš $100,000,000 kasmet ant 
popieros ir spaudos.

Po visus šalies bankus jau 
išsiuntinėta arti $4,(XX),000,(XX) 
naujų pinigų, bet manoma, kad 
tuojaus pranyks iš apyvartos 
apie 
nes
rus.

$50,000,000, kuriuos žmo- 
pasilaikys ka’ipo suveĮni-

Užsimušė darbininkas
James Sla.wdley, 45 m., iš 

Oak Park, neteko lygsvaros be
ri vicuodamas geležis devinta
me augšte Board of Tradę sta
tomo trobesio ir nukrito že
mėn. Jo kūnas užkliuvo už ket
virto augšto geležų, bet kai ki
ti darbininkai jį pasiekė, jis 
buvo jau negyvas.

K

Du draugai, abu mirė 
kartu

John Joyce, 40 m., 5730 S. 
Green St. ir Steve Noble, 51 
m., 5115 S. Francisco Avė., bu
vo labai artimi draugai. Jie 
abu elektrikininkai ir abu dir
bo Armour & Co. dirbtuvėse.

Betaisant motorą Noble pa
lietė vielą ir liko užmuštas, ne
ištarus nė žodžio. Kai apie tai 
sužinojo Joyce jis tik pabalo 
ir už valandėlės irgi pasimirė.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i.c^ 
dešros ir kopūstai^ ‘ 
primena mamytėsLj^p^C^a 

valgius.
A.A. NORKUS, savĮ^^įB

750 West ....

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties 
Ištraukimas 
BE 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys j Šiaurę nuo elevatųrio.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro.

Nedėliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

w

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

— yra tinkama
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

Pi iHr i, J
mm

(Atlantic and Pacific Photo)

Dominic ir Michael Schreiber, dvynukai, ku-Chicago
riems birželio 18 d. sukako 76 metai amžiaus

Sudegė 10,000 vištukų
Gaisre Chesney faunoj ties 

Fox Lake, pri klausa n čioj Otto 
Lehman n sudegė 10,000 vištu
kų. Nuostoliai siekia .$10,000.

Burdingierius nužudė 
vyrą

Gary policija vakar 
išrišu dvi žmogžudystes.

Ji vienuose namuose rado 
žudytą Joseph Uranesic, 32 
Jo žmona prisipažino, kad 
buvo susimušęs už ją su
burdingeriu Steve Cicotovich. 
Burdingierius 
ir irgi tuoj 
žmogžudystės.

šiai rado refrigeratorių suge
dusį. Abi gi moterys liko at
gaivintos ir gal pasveiks.

Kitam name, 8249 Filis Avė., 
refrigeratoriaus gasai išvijo iš 
namo visus gyventojus. Čia bu
vo sulphur dioxide gaąai, ku
rie labai smirda ir todėl ne 
tiek pavojingi, nes žmonės 
greitai juos pajunta. Methyl gi 
gasas'' yra veik be kvapo ir be

greitai spalvos.

nu- 
m. 
jis 
jos

BAYER ASPIRIN”
tapo areštuotas 
prisipažino

YRA SAUGUS
prie

dar- 
upės 
Wo-

bininkai rado po Calumet 
tiltu pakištą vaiko, John 
jak, 9 m., lavoną. Jo motina 
pasakė policijai, kad jis žaidęs 
su Pozanka broliais, Bernard, 
15 m., ir Henry, 11 m. Broliai 
tapo areštuoti ir prisipažino, 
kad tai jie paslėpė po tiltu 
vaiko lavoną. Jie sako, kad vai
kas nusišovė nelaimėj revolve
riu bemedžiojant ant ančių. Jie 
bijodamies atsakomybės ir pa
slėpę lavoną.

Refrigeratoriaus gasais 
užsinuodijo 2 moterys
Elektrikinio refrigeratoriaus 

gasais užsinuodijo dvi moterys 
dirbusios Eleanor Beauty Shop, 
1739 W. 63rd S t. Daktarai sa
ko, kad jos užsinuodijo methyl 
chloride gasais, nuo kurių ke
li žmonės jau pasimirė.

Abi moterys, p-lė Eleanor 
Bauske, 28 m., 1522 W. Mar- 
ąuette Bd. ir Betty- Jarm, 25* 
m., 252,1 W. (>()th St., užuo
di! sios gasų nuėjo pažiūrėti į 
rūsį, kur buvo refrigeratorius. 
Vos spėjo jos išeiti iš rusies, 
kaip neteko sąmonės. Ugniage-

Imkite 
sakyta

be Baimės kaip pa- 
“Bayer” Pakeliuose

B AVĖ R

tycebnot affaf
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumų prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo *
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Saus Ole

Stipriausia! 1
Tirščiausis!
Geriausis!

' 'v#
RINK,

oiirEVeS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free °Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

7

1
Paklausk savo grocerio arba skambink 

THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

CLASSIFIED ADS.
1

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu monričiu* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

, Phone Vieton 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ

Nereikia įmokėti. Mokėkite kaip 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau mus 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO. 
3912 Elston Avė. Keystone 1633

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

J, S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Briflgeport Paintiny 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius 
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

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

Financial
Finansai-Paskolo*

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiųp ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l/t nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD. 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mtfa
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Financial
Finansai-Paakoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimai Bizniai

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermltage Avė.

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

Morgičiai pirmi ir antri
G nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
o-------

PARDUODU PlRMtlS MORGI- 
ČIUS sumoj $2,300. Atmokėti bus 
i 1 metus ir 4 menesius. Komišeno 
duodu $60. Morgičiai neša 6 nuo- 

namošimti. Padaryti ant 2 flatų 
prie 35-tos ir Union Avė.

Kreipkitės i
Naujienas, 
Box 1108

Automobiles'

REIKALINGI
$35.00 
.. 65<-

75c 
$40.00 

8(l<- 
$35.00 
$35.00 
. 75e
... 50c 
$00.00

$25.00

ElektriAenai ___ ____
Pointeriai dirbtuvei .....................
Karpen teriai ................... t...............
Inžinieriai .........................................
MaAinistai ................. .......................
Fajernionai —.............................. ..
1 virėjau ..... ....................................
Kalviai ........ .................... . ..........
Darbininkai . .....................................
prie namų vyras ........ .................

kambaris ir valais 
Džianitorius .....................................

SOUTH PARK EMPLOYMENT AGENCY 
4191 So. Halsted St., 2 H., kampas 42 St,

----- o-----

REIKALINGAS janitorius. Ap
leidžiu Chicagą ir noriu pavesti vie
tą geram žmogui. Didelis bildin- 
gas tarpe nigerių. Tel. Drexel 0542.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA patyrusių skarma
lų sortuotojų (skirstytojų). Kreipki
tės 
5835 So. Loomis St.

Peoples Iron & Metai Co..

REIKALINGOS

PARDAVIMUI pigiai soft drink 
užeiga su užkandžiais, visa arba pu
sę biznio. Biznis eina nevaržomas, 
4 Westem Avė., Blue Island II.

REIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo skudurų. Kreipki
tės 608 W. 14th St.

MEAT MARKET. Tikra laimė už
sidirbti pinigų. 2 buferiai dirba šio
kiomis, o subatomis 3 dirba. 
Business. Savininkas serga, 
parduot, ateikit — pamatysite 

2894 Archer Avė. 
Klauskit: Williams

Cash 
turiu 

patys.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ant 
bizniavos gatvės, yra 2 kambariai 
pagyvenimui. 718 W. 120th St., 

West Pullman.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

’2(i
'27
’28
'29
’25
’2lt
*27
'29

Dodgo Coupe .......... .................... ....
Chandler Coach —............................
Pontlac Coupe ...............i.................
Essex .................................... .. ..............
Dodge Sodan ........ .............................
Ebbcx Sedan—DideliH nuleidimas, 
Oakland Landeau Sedan ..............
Ford — Tudor ........... . .....................
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

.. $150
... $295
... $400
... $550
... $150

naujas
... $395
... $450 
CO.

$18.00 
$15.00 
$15.00 
$00.00 
$18.00 
$55.00
$18.00 
$1 0.00 
$10.00 
$15.00

Voil orkos ................................ .....................
Hodčs pardavėjos .......... į...........................
Dirbtuvėms merginos .................  .....
Hotcliams merginos ..................... . .............
2 skalbinių prosytojos .................... .. ........
Grindžių plovėjos .....................................
Kierical ........    ...
DiAių plovėjos ...............j......... .. ..............
Virtuvėj padėjėjos ... ..........................
Merginos namų darbui ................... .

savaitei, kambarys ir valgys.

SOUTH PARK EMPLOYMENT AGBNCY. 
■1191 So. Halsted St., 2 fl., kampas 42 St.

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
III., 116 akrų; javai, komai ir ga
nykla dėl 40 karvių, 
(sailas). 
torius ir 
tuojau, 
kėjimas.

Cemento šilo
Furnišiuotas namas, trak- 

mašinos. Paimti galima 
Bargenas. Lengvas išmo- 
Telefonas Stewart 2148.

Exchange—Mainai

Furnished Rooms

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PASIRENDUOJA kambaris prie 
pavienio — galima naudoti kuknia. 
Tinkama vieta ir dėl mažos šeimy
nos 
Emerald Avė.

5 kambariai. 3C)23l/z South

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $S. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lavvrence Avė.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE

4809 W. Lake St.

Radios
MAJESTIC Radio 71 A, pilnai 

įrengtas; $60 įmokėti, $70 išmokėji
mais. Mr. Kuhn, 6136 So. Halsted 
Street.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Juozapo Šukio, gy
veno Chicagoj nuo pat atvažiavimo 
iš Lietuvos, dabar nežinau kur. Pa
eina iš Kvėdarnos parapijos, Dro
būkščių kaimo, Raseinių apskr. Pra
šau atsišaukti arba kas žinote mel
džiu pranešti. Aš atvažiavau iš Se- 
titlle, Wash. Polionija Šukienė, 907 
W. 20th Place, Chicago, III.

PA1EŠKAU Winewičių Alice ir 
Juozo, prašomi yra atsiliepti ar kas 
juos žino malonėkite pranešti. Mo
tiejus Ruseckas, 8128 Vincennes Avė. 
Chicago. III.

PAIEŠKAU pusbrolio Boleslavo 
Stalnionies. .Jisai paeina iš Zagur- 
tiškių, Maletų parapijos. Pirmiau 
gyveno Chicagoj, III. Meldžiu ji at
sišaukti arba, kas žino, pranešti apie 
jį. Busiu labai dėkingas. Jonas Stu- 
kas, 6439 Field Avė., Detroit, Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

dieną nuo 10 iš

REIKALINGAS patyręs “baileris” 
skarmalų dirbtuvėj. Kreipkitės i 
Miller & Dray, 2455 So. Loomis St

REIKALINGI vyrai amžiuje 25 
iki 45 metų lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Brigffs & Co.. 1209 W. 79 St. 
Subatoj galima matyti nuo 2 iki 4 
po piet.

REIKALAUJAMA
AGENTŲ

Atsišaukit kuo greičiausia, 
rime labai gerą ir pelningą 
ziciją. Kreipkitės nuo 10 iki 
vakare.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 ruimai dėl ve

dusių arba singelių, renda visai pi
gi. 946 W. 31 PI. (1-mos lubos).

MAINAU savo naują murini bun- 
galovv, 6 kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu i cottage, 
lotus arba automobiliaus.

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 — mainysiu i bučemę, gro- 
sernę arba restaurantą.

Mainau bizniavą namą, štoras su 
4 flatais — mainysiu i farmą neat
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

100

Tu- 
propo- 

val.6

ANT RENDOS Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

S. P. KAZWELL & CO.,
2839 W. 63rd St., 

Republic 8899

■■

Transfer kampinis štoras. Ant 
trijų kerčių kary linijos — Elston, 
Belmont ir California. 
dasi 3182 North Elston 
gera ir patogi vieta 
štoras 80 pėdų ilgio ir 
Savininką galima matyti 
to iki 6 vakaro. Atsišaukit

2839 W. 63 St., 
tel. Republic 8899

štoras ran- 
Ave. Labai 
drugštoriui. 
bcismentas. 
nuo 10 ry-

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street, žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., (t 

Franklin 4465

RENDON 5 kambariai, 
yra maudynė ir elektriką. 
$22.00, J. Miščikaitis, 3121 
Morgan St.

šviesus,
Rendos

South

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI moteriškų skrybė
lių krautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampini murini 
namą, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drink arba Sa- 
liunas, taipgi su puikiais 
viršum dėl pagyvenimo, 
dirbtas per daugeli metų, 
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužemintą kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba* per laišką pas

MRS T. VIGANAUSKIENI 
9801 Russell St., Detroit, Mich.

i rūmais 
Biznis 'iš- 

Lietu-

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOLINE STATION WHITE 
TERRA COTTA plytų, geras kam
pas ant Archer Avė. Lotas apie 
62x128 pėdos, pilnai įrengtas, 
vietos dėl barbecue budelės.

Atsišaukite
2031 W. 35th St.

arba telefonuokite Lafayette

Extra

0909

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Parsiduoda pigiai, kadangi part
neriai nesutinka. Pigi renda, 6530 
So; Damen Avė.

PARDAVIMUI Soft drink parloris 
ir lunch ruimis. Gera vieta, iš
dirbta per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, esu našlė, sunku apsi
dirbti. 1858 W. 14 St.

ČEVERYKU taisymo dirbtuvė 
parsiduoda pigiai. Labai gera vie
ta, svarbi priežastis verčia parduoti, 
atėję persitikrinsite, 2820 W. 43 St.

PARDAVIMUI Meat Market ant 
bizniavos gatvės. Daroma cash 
biznis. Parduosiu labai pigiai. Mes 
turim du bizniu, 4550 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA kriaučiaus pusė 
biznio. Reikalingas geras kriau- 
čius — aš pats nesu kriaučius. Del 
platesnių informacijų kreipkitės pa
duotu antrašu, 10920 So. Michigan 
Avė., Roseland. h

PARDAVIMUI soft drink parloris 
ir lunch ruimis. .Gera vieta, iš
dirbta per 9 metus. Randasi prie 
dirbtuvių. Parduosiu su namu ar 
be namo. Priežastis — dėl šeimi- 
niško gyvenimo. Labai pigiai kaip 
dėl biznio gerumo. 1858 W. 14 St.

PARSIDUODA pusė lunch room. 
Priežastis — turiu du bizniu. Ren
da 25 doleriai, 139 W. 39 St.

LUNCH roomis. Parduosiu, mai
nysiu i automobili arba priimsiu ant 
pusės. Priežastis, turiu du bizniu. 
4559 So. Gross Avė.

Si.1:

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta j Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šiu: piano, radio, victrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia

vus lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spė
riai bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 i mėnesi.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Saite St. Room 610 

State 5048 arba 7275

5 KAMBARIŲ modemiška mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, dų 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, cįviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti: savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la
bai geras pirkinis.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

— Wilmette. Kaina
Didžiausias bargenas

6 KAMBARIŲ mūrinė bun- 
galovv. Karštu vandeniu šildo
ma, visi įrengimai. Miegami 
porčiai 
$12.500.
kada pasiūlytas North Sidėj.

6 KAMBARIŲ medinė 2 aukš
tų rezidencija. Karštu vandeniu 
šildoma, 1 karo garažas. Kaina 
$14,000, tik už $11,500. Pama
tyk tuojaus. Nepasilaikys ilgai; 
taipgi ūkės, akrai ir t. t.

J. H. SCHAEFER & CO. 
803 Ridge Avė. Wilmette, III.

Telephone 364

TURIU parduoti tuojau dailų 6 
kambarių cottage. karštu vandeniu 
šildomą, 48x125 lotas, galima apsi
gyventi tuojau. Kaina $6,300; įmo
kėti $1,500. Savininkas 4214 So. 
Artesian Avė., kreipkitės po 6 vai. 
vakarais. Tel. Prospect 2045.

BARGENAS, PARDAVIMUI nau
jas m aukšto mūras, du f tatai — 
4 ir 5 kambariai, Keelar Avenue ar
ti 63rd St. Puiki proga. Frank R. 
Mc Garr, tel. Prospect 2500.

PARDAVIMUI cottage 4 kamba
rių, Elektriką, gasas, maudynė. Kai
na $3100, įmokėti $1,700. Savininkas 
— 3856 W» 55th Place.




