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Sako, Kad Voldemarą 
Nuvertus Tubelienė

Sukėlus Prieš jį Kabinetą ir Svar
besnius Kariuomenės Vadus

Tubelienė taipjau išgelbėjus savo broli A. 
Smetoną, kurį “Geležinis Vilkas” buvęs 
besirengiąs “puču” nuversti nuo prezi
dento kėdės

KAUNAS, rugsėjo 28. (As
sociated Press). — Del nuver
timo praeitą savaitę ministe- 
rio pirmininko, Augustino Vol
demaro, kreditas duodamas 
geltonplaukei mėlynakei Anta
no Smetonos, Lietuvos prezi
dento, seseriai.

Ne tik jos pastangomis Vol
demaras buvęs priverstas pasi
traukti, bet ir vyriausia jos įta
ka ministerio pirmininko vie
ton patekęs jos vyras, Jonas 
[Juozas] Tūbelis, buvęs finan
sų ministeris.

Sako, kad p. Tubelienė in
spiravus an-ti-voldemarfečių gru
pių kabinete ir kariuomenėje 
maištą prieš Voldemarą, pati tą 
maištą organizavus, pati jam 
vadovavus, ir pasiekus to, kad 
valdžioje buvo įvykinta atmai
na.

Del to Tubelienė dabar ir va
dinama “moteriškė, kuri nu
veikė Voldemarą ir pati jo vie
ta užėmė.”

Vyriausias buvusio ministe
rio pirmininko rėmėjas buvo 
“Geležinis Vilkas,” pusiau ka
reiviška organizacija, savo or
ganizuota ir taktika labai pa
naši j Italijos juodmarškinius 
ir Austrijos fašistų “Heini- 
\vehrą.” “Geležiniam Vilkui”

Monarchistai siūlo 
plebiscitą dėl Vokie

čių karo kaltės
BERLYNAS, rugsėjo 29. — 

Monarchistų “Plieno šalmo” or
ganizacija formaliai įteikė vi
daus reikalų ministerijai ple
biscito “prieš vokiečių tautos 
pavergimą” pasiūlymą. Plebis
citas — visuotinis žmonių bal
savimas — butų Vokietijos 
“karo kaltės” klausimu ir Youn- 
go reparacijų plano klausimu.

Iš anksto numatoma, kad tas 
monarchistų pasiūlymas bus 
reichstago atmestas.

TAMPA, Fla., rūgs. 29. — 
Floridoje siaučia atėjęs iš pie
tų baisus uraganas, darydamas 
milžiniškos pragaišties. Yra 
žmonių užmuštų.

ORAS.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu su nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni žiemių vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 57° F.

Šiandie saulė teka 5:45 Cen
tral Standard Time; leidžiasi 
5:36. Mėnuo teka 2:01 ryto.

Kaina 3c

vadovavo jauni armijos kari
ninkai. Prezidentas Smetona 
bandė jų paramą laimėti sau, 
bet nepavyko. Ne tik nepavy
ko, bet tie jauni karininkai bu
vo besirengią žygiuoti į Kau
ną ir nuversti prezidentą, tik 

I čia įsimaišė Smetonos sesuo, 
Tubelienė.

Ponia Tubelienė yra ne tik 
energinga, bet kartu ji yra gy
va ir patraukianti moteriškė. 
Ėmusi nuveikti darbą, kurio jos 
brolis nesugebėjo nuveikti, ji 
priminusia susiuostė su svar- 
Lesniaisiais armijos karinin
kais ir sugebėjo įtraukti juos 
sąjundin prieš Voldemarą.

\

Jei jau reikia, kad į “pučą” 
prieš Voldemarą butų įsimai
šius moteriškė, tai greičiau bus, 
kad “pučo” inžinierium buvo 
ne ponia Tubeliehe, Smetonos 
sesuo, bet pati ponia Smeto
nienė. Buvo girdėt, kad ponia 
Smetonienė amžinai nebegalė
jus pakęsti Voldemaro, kurio 
įsakymų pats prezidentas ir po
nia prezidentienė turėję klau
syti, kurio šnipai kiekvieną jų 
pasikrutinimą sekioję, ir be ku
rio leidimo “tautos vadas” ir 
“vadienė” dagi kojos iš savo 
rūmų negalėję iškelti.

8 darbininkai užmuš
ti įvykus sprogimui' 

anglies kasyklose
PANAMA, Oklalioma, rūgs. 

29. — Covington Coal kompa
nijos anglies kasyklose, netoli 
nuo čia, įvyko smarki eksplio- 
zija, dėl kurios keliolika ang
liakasių buvo užberti urvuose 
pusantro tuksiančio .pledų po
žeme.

Astuonių užmuštų darbinin
kų kūnai laivo surasti, ir išga
benti į paviršių, kur ties ka
syklų žiotimis per yisą naktį 
daugiau kaip tūkstantis asme
nų, susirinkę, laukė žinių apie 
likimą užbertųjų.

Graudžių scenų dėjos, kai ap
degę užmuštųjų kūnai buvo iš
gabenti į paviršių.

---------A-
Sovietai neįsileidžia 

Trockio į Rusiją 
__________ . s

. PBINKIPO, Turkija, rugsėjo 
29. — Leonas Trockis, ištrem
tas buvęs sovietų vadas, pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
pasakė, kad sovietų valdžia at
sisakius leisti jam grįžti į Ru
siją. Jis lodei pasiliksiąs Tur
kijoj, bet manąs iš Prinkipo 
persikelti gyventi į Herczą.

TOKIO, rūgs. 29. — Paslap
tinga staigia mirtim mirė bu
vęs Ispanijos premjeras Giiči 
Tanaka. Eina gandai, kad jis 
pats nusižudęs dėl iškelto į aik
štę milžiniško grafto skandalo.

Chicago, III. Pirmadienis, Rugsėjis-Septeinber 30 d., 1929

(Atlantic and Pacific Photo]

Wiesoaden. —^Anglijos kareiviai džiaugiasi, kad jie dabar galės grįžti iš Vokietijos namo. Ang
lija nutarė iš Reino srilies ištraukti visus savo kareivius 

a *

Anglijos - Amerikos 
laivynu sutarimas 
tik pirmas žingsnis

MacDonald užtikrina kitas val
stybes, kad jos nebus verste 
verčiames savo laivynus ma
žinti

LONDONAS, rūgs. 29. — Va
kar, prieš iškeliavimą į Ame
riką, premjeras MacDonald pa
skelbė ilgą Darbo partijos vyk
domajam komitetui pranešimą. 
Pranešime premjeras užtikrina 
kitas juros valstybes - Fran- 
ciją, Italiją ir Japoniją, — kad 
šiaip ar taip bus susitarta su 
prezidentu Hooveriu juros nu
siginklavimo klausimu tarp An
glijos ir Jungtinių Valstybių, 
tas susitarimas nieku būdu ne
bus “sąmokslas” priversti ki
tas juros valstybes savo lai
vynus sumažinti. Tas sutari
mas busiąs tik preliminarinis 
didesnei sutarčiai, kuri turė
sianti būt padaryta konferen
cijoje su kitomis valstybėmis, 
o vėliau paruošiamoj nusigink
lavimo komisijoj Genevoje.

Turkai nebeleidžia 
amerikiečiams ati
daryt savo mokyklą

BRUSA, Turkija, rūgs. 29.— 
Turkų vyriausybė atsisakė lei
sti amerikiečių užsienio misi
jos komisijai iš naujo atidary
ti čia Amerikos Mokyklą Mer
gaitėms.

Ta mokykla buvo Turkų vy
riausybės uždaryta 1927 mo
tais, kai ji susekė, kad moky
klos mokytojos užsiima propa
ganda ir vertimu turkų mer
gaičių krikščionybėn. Trys mo
kytojos buvo dėl to nubaustos 
trijų dienų areštu.

Buvęs anti-katalikų 
laikraščio redakto

rius nušautas
JACKSONVILLE, Fla., rūgs. 

29. — Vakar čia buvo nušau
tas vietos laikraščio “Bltie 
Shirt’” redaktorius W. P. Park
er, 56 matų amžiaus. Jį nušo
vė miesto departamento tarnau
tojas Harvey Jackson, kurį 
Parker buvęs savo laikrašty ap
juodinęs. Jackson tapo suim
tas.

Nušautasis pirmiau buvo lei
dėjas ir redaktorius Auroroj, 
Mo., leidžiamo laikraščio “Me- 
nace”, aštriai kariaujančio prieš 
katalikus. Tą laikraštį dabar 
leidžia ir redaguoja du Parke
rio sūnus.

Strasburgo daktarai 
rengiasi streikuot dėl 
didesnio atlyginimo

STRASBUiBGAS, F rancija, 
rūgs. 29. — Jei iki to laiko 
nepavyks gerumu susitaikinti, 
Strasburgo dlaktairai nusitarę 
spalių 1 dieną pradėti streiką.

Daktarų draugijos kontrak
tas su ligonių susišelpimo drau
gija kontraktas pasibaigė rug
sėjo 1 dieną. Daktarai parei
kalavo, kad atnaujinant kon
traktą atlyginimas jiems butų 
žymiai padidintas, bet reikala
vimas buvo atmestas. Derybos 
iki šiol buvo bergždžios.

Krokodiliai užpuolė 
Borneo gyventojus;

80 žmonių surijo
HIAAGA, rūgs. 29. — Mar- 

tapuros upėj, Borneo pietų ry
tų daly, priviso tokia daugy
bė krokodilų, kad, pasak pra
nešimų, jie puolė puslaukinius 
Benoa Andžero gyventojus. 
Daugelis Romiečių, kurie ban
dė pabėgti savo valtimis, bu
vo tūkstančių krokodilų užpul
ti ir suryti. Kiek žinoma, 80 
asmenų žuvo tų baisūnų nas
ruose.
. Olandų-Indų vyriausybė siun
čia krokodilų apniktiems gy
ventojams pagalbą.

Švedai nori gauti 
degtukų monopolį

Vokietijoje
—----------- - \

BERLYNAS, rūgs. 29. — Į 
Berlyną atvyko Ivar Krueger, 
Švedijos degtukų “karalius”, 
Šventiką Taendstik Aktiebola- 
get galva. Sako, kad jis norįs 
gauti monopolį degtukams ga
minti, importuoti ir pardavinė
ti. Vokietijoje, /Vokiečių vald
žiai siūlydamas už tai 150 mi- 
lionų dolerių paskolą lengvo
mis sąlygomis.

Švedų degtukų kompanija 
jau ligšiol kontroliavo apie 70 
nuoš. suvartojamų Vokietijoje 
degtukų, bet pastaruoju laiku 
jai smarkią konkurenciją pra
dėjo daryti Rusija, užversdama 
rinkas rusų degtukais, kurie 
yra taip fc>at geri, kaip švedų, 
bet pigesni.

Vokiečių spauda betgi pakė
lė tokj protestą prieš suteikimą 
monopolio švedams, kad iš 
Kraugerio atsilankymo į Ber
lyną derėtis vargiai begu kas 
išeis.

Atakuoja Lenkus už 
savo tautinių mažu

mu persekiojimą
Kentėję Rusų, Austrų ir Vokie

čių priespaudą, Lenkai dabar 
patys engia visą trečdalį .sa
vo gyventojų ne lenkų /

Chicago Tribūne vakar įdė
jo straipsnelį, kurio autorius, 
Dr. H. G. Skehar, matyt, uk
rainietis, aštriai puola Lenkus 
dėl engimo ukrainiečių. Sako:

“Lenkai skundžiasi, kad uk
rainiečių teroristai Lvove nu
metę penkias bombas. Lenkai 
užmiršta, kad bombos yra vie
nintelė alternatyva prieš engė-- 
jus.

“Kai tik po didžiojo karo 
Lenkija buvo atsteigta, ji ėmė 
be galo pūstis ir niekinti savo 
galingas tautines mažumas, ku
rios sudaro vienų trečdalį visų 
jos gyventojų. Geriausias to par 
vyzdys yra Galicijos kraštas, 
kur beveik septyni milionai uk
rainiečių [rusinu] visai neno
ri būt Lenkijos ponaujami, ta
čiau Tautų Sąjungos ambasa
dorių buvo 1923 metais latiduo- 
ti Lenkijai., kad ji per 25 me
tus darytų su jais vivisekcijos 
eksperimentus.

“Tuomet Lenkija buvo dagi 
garantavus autonomiją ukrai
niečiams, bet vietoj autonomi
jos, ji uždarė 'visas ukrainie
čių mokyklas, vadinas, padarė 
tą, dėl ko ji pati skundėsi, kai 
ji buvo Rusijos, Austrijos ir 
Vokietijos valdžiomis.

“Veltui Lenkija bando įti
kinti pasaulį, busią už ukrai
niečių judėjimo stovį Vokieti
ja ir bolševikai. Taip nėra. Uk
rainiečių nepasitenkinimas pa
reina iš lenkų priespaudos.

Reikia iš tikro gailėtis, kad 
Lenkija, kuri pati buvo spaud
žiama, nė kiek nepasimokė, kaip 
reikia elgtis su kitomis tauto
mis, atsidurusiomis tokioj pat 
padėty.”

Rusų aeroplanas “So
vietų Žemė” šaukiasi 

pagalbos
SKATTLE, Wa?h„ rūgs. 29. 

— Rusų aeroplaiias “Sovietų 
Žemė”, kuris šį rytą išlėkė iš 
Sewairdo, Alaskoj, į Sitką, radio 
šaukėsi pagalbos. Aeroplanas, 
kaip manoma, yra juroj apie 
50 ar 100 mylių nuo kranto 
į pietų rytus nuo Cordovos. Pa
kraščių sargybos laivams duo
ta įsakymas daboti ir suteikti 
pagalbos, jei aeroplanas butų 
priverstas nusileisti į vandenį.

Sitka yra arti 600 mylių nuo 
Sewardo.

Antra 16 komunistų 
byla dėl policininko 

nušovimo

OHARLOTTE, N. C., rūgs. 
29. — 'Rytoj [šiandie] prasi
dės antra byla šešiolikos komu
nistų, kaltinamų dėl nušovimo 
Gastonijos policijos viršininko 
Aderholto ryšy su tekstilės 
įmonių darbininkų streiku.

Oro katastrofos
Trys asmens žuvo aeroplano 

katastrofoj Guatematej

GUATEM ALOS MTESTAS, 
Guateimala, rūgs. 29. — Vakar 
nukritus čia pasažieriniam ae
roplanui užsimušė trys asmens: 
pilotas Jacinto Diaz ir pasažie- 
riai .lošė Balcarcel, inžinierius, 
ir 11 metų amžiaus vaikas, 
Guatemalos generalinio konsu*- 
lo New Yorke, Julio Novellos, 
brolis. Pats generalinis konsu
las buvo sužalotas.

Aeroplanas skrido į Zacapą, 
iš kur generalinis konsulas ir 
jo brolis norėjo laivu išvykti 
į New Yorką.

Sumušė 4 Kenoshos 
streiklaužius

KiENOSHA, Wis., rūgs. 29. 
— Vėlai praeito penktadienio 
vakarą čia įvyko muštynės tarp 
tariamų Allen A kompanijos 
mėgstuvių streikininkų ir strei
klaužių. Keturi streiklaužiai: 
Jce Clachine, Hnrold Anderson, 
Herbert Reiser ir Henry Stolp, 
buvo stipriai apkulti.. Jie nu
gabenti į ligoninę.

Meksikietis, neišrinktas 
burmisltru, nušovė savo 

oponentų
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

29. — EI Universal Grafico gau
tas pranešimas sako, kad Jose 
Perez Vidai, kuris kandidata
vo į Catemaco, Vera Cruz, mie
sto burpiistrus, bet rinkimuose 
pralaimėjo, įtūžęs nušovė savo 
oponentą, Gabrielį Bernalą.

Smarkus žemės drebė
jimas Havajuose’

HILO, Havajai, nigs. 29.- 
Hilo miestas vakar vėl buvo 
supurtytas smarkaus žemės dre
bėjimo. Vienoj svarbiausių gat
vių dviejose vietose žemėj pa
sidarė dideli plyšiai. Katalikų 
bažnyčios sienos susproginėjo.

15-kos Metų
/

Patyrimas
Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky

riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpinusį 
laiką.

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

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

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

No. 230

LIETUVOS ŽINIOS
Keliaus motorciklu ap
link Viduržemio jurą
KAUNAS. — Teko sužinoti, 

kad esperantininkas Paškevi
čius ir iM. šalčius netrukus iš
važiuosią kelionėn į rytus. Jie 
maną motorcikliu važiuoti per 
Balkanus į Palestiną, o iš* ten 
arba į Indiją, Kiniją ir 1.1, ar
ba į Egiptą, Tripolį, Tunisu 
Alžirą ir per vakarų Europą 
atgal Lietuvon.

Ledai Rokiškio ap
skrity

Rokiškio apskr. Juodupės 
valsč. Viccdės k. ledai sumušė 
vasarojų: 8 ha avižų, 4 ha kvie
čių, 4 ha žirnių ir 1 ha miečių. 
Ledai nuostolių padarė 50%.

Komunistų proklama
cijos

KAUNAS. Rugsėjo 7 d. 
Iliš-kių gatvėj, Aleksote, rasta 
primėtyta komunistinių prokla
macijų apie Kauno kalėjimą. 
Platintojų tuo tarpu nesulaiky
ta.

Šicmis dienomis Palangon at
silenkė Vokietijos pasiuntinys 
Lietuvai p. Morath ir Danijos 
cliarge d’affaires p. Biering. 
Svečiai viešėjo Palangoj tris 
dienas.

Gen. Vrangelio kūnas 
gabenamas i Belgradą 

palaidoti
BlRlUiSELIS, Belgija, rugsėjo 

29. — Prieš kiek laiko miru
sio generolo Vrangelio, rusų 
baltosios armijos vado kovose 
su bolševikais, kūnas tapo at
kastas ir pasiųstas į Belgra
dą, kame jis bus iškilmingai 
palaidotas. Laidotuvėse Jugo
slavijos vyriausybė oficialiai 
dalyvaus.

Rossi, buvęs sMussolini 
sėbras, nuteistas 

30 mėty kalėti
ROMA, Italija, rūgs. 29. — 

Cesare Rossi, fašistų priešų va
das, kuris buvo kaltinamas dėl 
konspiracijos nuversti fašistų 
valdžią ir nugalabinti diktato
rių Mussolinį, tapo nuteistas 
30 metų kalėjimo.

Rossi pirmiau pats buvo fa
šistų lyderis ir Mussolinio sė
bras. Jis buvo kaltinamas ir 
dėl socialistų atstovo parla
mente, Matteotti, nužudymo.
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iš Radio Stoties WLS.
f 345 metrų — 870 kilocycles

Rytoj, Spalio 1 d., 1929

K. STEPONAVIČIUS 
“LIETUVIU VALANDOS” 

Programų Tvarkytojas POVILAS STOGIS

“Birutės” Vyrų
Kvartetas

nuo 8:00 iki 9 vai. vak.

Programe Dalyvauja
1 a Skyniau skynimėlį ..... ................................................ ............. .. PETRAUSKAS

b Oi varge varge ........................................................................... PETRAUSKAS
c Prirodino seni žmonės................................................................ PETRAUSKAS

POVILAS STOGIS
2 Kad galėčiau.................. -....................... ........................................: DIRVIANSKAITR

P-nia PIERŽINSKIENĖ
3 a Rudenėlis ........................................................................... .......... ...... GRUODIS

b Miegok saldžiai...............................................      EREMINAS
c Atsigėriau arielkytės ............................................................................ALEKSIS

BIRUTĖS VYRU KVARTETAS
4 a Mano grintelė  .................................................................... KAČANAUSKAS

b Sakė mane šiokia................................:............ :................. TALLAT-KELPŠA
P-nia PIERŽINSKIENĖ I

5 Duetai ..................................................................................................
“BIRUTĖ” ir “VANDA”

6 a Lopšinė ........................... ................. .<.... -....................    ŠIMKUS
b Kur tas šaltinėlis............................................................   PETRAUSKAS

t POVILAS STOGIS /;
-* s •

STEPONAVIČIAUS-BYANSKO ORKESTRĄ
Pianistas J. BYANSKAS

A. AŽUKAS' A. JAKAVIČIUS

Rengia

NAUJIENOS su 
Harry AlterCo., Majestic distributors 

JOS. F. BUDRIK, Ine.
RADIO KRAUTUVĖ 

Jos. F. Budrik, Prezidentas \
3417-21 So. Halsted St. y 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
J. SEKSEVIČIUS J. BALANDA
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MUSŲ MOTERIMS
šmotukų sviesto arba taukų 
kepk pečiuje l*/2 valandos.

TUŠYTA ŽUVIS

ir PINEAPPLE SALOTOS

Veda Dora Vilkienė
arba

TUšINTi MĖSOS RITULIAI 1 supiaustytą, žalią pipirą,
1 šaukštuką druskos
l*/2 puoduko virtų tomatų.
Apdengk ir kepk nekarštame 

pečiuje 1% valandos. Paduok 
karšta. *

su- GRYBŲ KOTLĖTELIAI

1 sv. kapotos jautienos
Uj puoduko baltos duonos 

trupinių
1 išplaktas kiaušinis
’/2 šaukštuko druskos
l/i šaukštuko paprikos 

šaukštuko sunkos nuo 
maltų svogūnų.

Viską kąrtu sudėk ir gerai I 
sumaišyk. Padaryk ritulius, ir 
padėk ant įkaitintos ir sviestu 
iškeptos skaurados. Kuomet ri
tuliai apsikepys, pridėk 6 nedi-i 
dėlės bulves,

8 supjaustytus svogūnus,

PAVARGĘS?
Prastas apetitas? Nervišku
mus? Nepasiduokit. 
kitę Severą’** "—' 
tinKam virškinimo ir laxa- 
tvviam tonlkul, pr 
jums atgauti nauja 
m» ir Mncri|žintl 1 
kelio I sveikatą. C. 
savo aptiekininko 
Jums bonka šiandie.

Severas 
ESORKa

Lels-
Esorka, ver-

pagelbltl 
‘ • gyvų

jų* ant 
Paprašyk 

duoti

Nuvalyk vieną svarą šviežių 
grybų, ir sutrupink į šmotu- 

I kus, o kitus supiaustyk smul- 
| kiai. Sudėk grybus puodan, 

1 pridėk 4 šaukštus sviesto ii 
virk 3 minutes. Pridėk 4 šau- 

• kštus miltų, druskos ir pipirų 
ir gerai sumaišyk. Pridėk 2 

I puoduku pieno arba saldžios 
Smetonos ir 1 šaukštuką Wor- 
cestershire dažalo, ir dar virk 5 
minutes. . Paduok ant pasausin- 
tos baltos duonos arba ant 
tikrų “patties”. Padabink 
liom, smulkiai sukapotom 
ruškom, arba sukapotom 
vom.

tam 
ža- 

pet-

4 sv. žuvies (“cod” 
“haddock”)

4 puodukai smulkiai supjaus
tytų žalių bulvių

2 puodukai verdančio vandens
1 */2 colio storumo šmotuko 

dytų lašinių.
1 supjaustytos svogūnas

’/2 puoduko virtų tomatų
3 šaukštai sviesto
% šaukštuko duonos trupi

nių
Druskos ir pipirų pagal sko

nies.
Nuvalyk, nulupk, žuvį, ir su

piaustyk į, šmotukus. Smulkiai 
supiaustyk lašinius ir pakepink 
su svogūnais. Sudėk pakepin
tus svogūnus su lašiniais puo
dan, užpilk karštą vandeni, su
dėk bulves ir virk 10 miliutų. 
Pridėk žuvį ir tomates. Virk 
apdengus ant mažos ugnies 15 
minut.ų. Užpilk druską ir pipi
rus. Pridėk prieš paduosiant 
stalan sviestą ir duonos trupi
nius.

su-

Padėk po keletą lapų nuplau
tų salotų ant lėkštes. Uždėk 
ant kiekvienos lėkštės ant vir
šaus salotų po riekę pineapple 
(iš keno). Užtepk ant kiekvie
nos riekutės pineapple minkš
to sūrio, taip vadinamo “Cream 
cheese”. Padabink riešučiais, o 
ant pačio vidurio pineapple pa
dėk po vieną uogą arba trupu
tį vaisių košes.

Apdėk salotas su mayonnaise 
dažalu ir paduok stalam

PAPRASTI MUFFINS

3
3

2

šaukštai sviesto
šaukštai cukraus

% šaukštuko druskos 
kiaušinis 
puodukas pieno 
puodukai miltų (gerųjų) 
šaukštukai baking pauderio.

Ištrink sviestą, dėk cukrų po 
truputi ir vėl trink, paskui pri
dėk gerai išplaktą kiaušinį. Per
sijok miltus su baking paude- 
riu ir dėk prie ištrinto sviesto 
pamainydama su pienu.

Kepk sviestu išteptuose tam 
tikrose dėl mufflin bletyse 25 
minutes.

ĮRODYMAS DAŽYLŲ
yra pačiame dažyme!

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu visi kiti da- 
žylai. štai kodėl jie priduoda spalvai tokį 
skaistumą; tokį gilumą ir spalvos neblu- 
kimą; nepriduoda tos perdažymo išvaiz
dos; nepadaro bruožų ar dėmių.
Kitą kartą kai jus dažysite — pabandy
kite Diamond Dyes. Tada palyginkite p»-I 
sėkmės. Pamatykite kokios švelnios, skais

čios ir naujos spalvos yra. Pastebėkite kaip jos išlaikys savo 
skaistumą dėvint ar skalbiant. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums 
pihigus, jei jus nesutiksite, kad Diamond Dyes yra geresni da
žylai.. ' 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlynas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 
darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo 
tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, 
taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a fęod for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele« 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COM.PANY

ISPANIŠKAS OMLETAS Garsinkitės Naujienose
JELLY MUFFINS

Radio Išpardavimas!2/3

Musų Werauzė

Kaip Išvengti
Studentų Nuovargio

su tūbomis

$195.00

$115.00

$85.00
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

$40.00

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

4
2

gislo- 
krau-

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
HaLitad SU Chicago, Ui.

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

smagenų taip 
išgėrimas šal- 
Pieno. Gau- 
jisai atsveria 

siunčia 
naują

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

dėl taip daug jūsų kaimy
nų mėgsta ji labiausia. Te- 
lefonuokit artimiausiai mu
sų išvežiojimo stočiai arba 
užsisakykit jo pas manda
gų Bowmano pienių, kuris 

' praeina pro jūsų duris.

pienas 
tai jis

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir praiau at

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

KAPOTA MĖSA SU TOMA- 
TĖM IR BULVĖM

miltini
Spartan, Modelis 69 ir vertės $199.00 
už .............................................................

Brunswick Radio, 7 tūbų, vertės $125.00 
už .................................................................

Atwater Kent kombinacija. Model 55 
už .............................................................

šiš Kuponas vertas 50c. 
Vardas 
Adresas

Victor, Model 835, vertės $335.00 
už ........................................................

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP 
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9*00 regulia- 

rės vertės, už $3.00.
Specialia pasiūlymas:
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas. 
Visas dąrbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo
(appointmento)

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

z IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Virk skauradoj 1 smulkiai 
supiaustytą žalią pipirą

1 šaukštą sukapotų svogūnų
1 šaukštą sviesto, 5 minutes 
Pridėk 1 šaukšituką sukapotų 

žalių petruškų ir 2 šaukštu 
Chili sauce.

Išplak 4 kiaušinius, pridėk 
druskos ir pipirų, išmaišyk, su
pilk ant skaurados ir gerai mai
šydama kepk pakol kiaušiniai 
sukietės. Paduok karštą.

Pripilk muffins bletį įtik 
pilną su paprasta kaip dėl muf
fins vartojama tešla, ant tešlos 
uždek po šaukštuką bile kokie 
jelly ir su šaukštuku jspausk 
jelly tešlon.

Kepk ne karštame pečiuje 20 
arba 25 minutes.

sv. kapotos jautienos 
nedidelės bulvės 
svogūnai
puodukas virtų 'tomatų

Druskos, pipirų.
Supiaustyk bulves mažais 

šmotukais ir padėk į molinį 
puodą—išklok jomis puodo dug
ną. Apdėk paėmus vieną dalį 
mėsos; užpilk puse puoduko to
matų ir pusę sukapotų svogūnų. 
Užbarstyk druskos ir pipirų. 
Uždėk vėl eilę bulvių, sudėk li
kusią dalį mėsos, užpilk liku
sias tomates, svogūnus, druską 
ir pipirus. Jeigu reiktų užpilk 
daugiau tomatų. Uždėk keletą

No. 2991, 2680 ir 2536
Jauniems vaikeliams ir mergaitėms suknelės ir rūbeliai mokyklon. 

Yra visokio amžiaus pradedant nuo 2, 4, 6, 8 ir 10 metų amžiaus.

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

J^IEKAS lieatgaivina pa
vargusių 

veikiai, kaip 
to Bowman’s 
sus energija, 
nuovargį ir 
mis turtingą 
ją.

Kadangi Bowman 
turi puikų skonj, 
yra ypač mėgiamas šios te
ritorijos universitetuose ir 
kolegijose. Jis yra taip 
geras todėl, kad mes ypa
tingu rupestingumu prižiū
rim jo atvežimą iš farmų 
iki pat jūsų namų. Bow- 
mano kompanijos specialiai 
išlavinti inspektoriai prižiū
ri pieno gabenimą ant kiek
vieno žinksnio. Paseka gi 
yra tokia, kad pienas esti 
visuomet šviežias, riebus ir 
grynas — pienas, kuriam 
tenka skonio pirmenybė.

Pabandykit Bowmano Pie
ną patys. Pamatykit ko-

Bomman
D AIRY COMPANY

MILK

3343 So. Halsted St
turi būti perkelta kitur. Kad sučėdyti mu- 
finimo lėšas, penkiasdešimts(50)tukstan- 
čių Radio stakas bus išparduodamas už 

labai sumažintą kainą.

Maiestic Modelis 71
8 Tūbų 0(.

DYNAMIC ųž DU.—

Crosley 8 tūbų Dynamic Speaker už HO
su tūbomis ......................... ...........................
Freshman N. Model su Dynamic Peerless Speaker su
250 Power tube. Vertės $250.00 $89.00

hTij miliniu

■lllllll JIUIUU1I Lili HILU 
JLIJJJĮII hllllllllllll llllllllllll

Milžiniškas pasirinkimas visokių išdirbysčių Radio; par 
duosiu už sumažintą kainą ant lengvų išmokėjimų

Jos. F. Budršk. ta
3417-21 So. Halsted St

3343 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705
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je) yra grynų gryniausias ab
surdas? Juk anglams visai ne
reikėtų tartis su Amerika, jei
gu jie norėtų statyti orlaivius, 
taip pat kaip ir Amerika nusi
taria tokiais reikalais su Angli
ja. j - •

Tartis tenka tiktai tuomet, 
kai vieni ir antri nori susiau
rinti karo pabūklų gaminimą.

Kelionė po Lietuvą
Rašo Pranės Brolis

9.
Negalima aiškiai ir viešai nė 

pasisakyti, kokios netikėtinos ir

RUSIJAI ATIDARYTOS DURYS Į TARPTAUTINĮ 
TRIBUNOLĄ

Tautų Sąjungos suvažiavimo metu įvyko Genevoje 
juristų (teisininkų) konferencija, kuriai buvo pavesta 
pataisyti Tarptautinio Teisingumo Tribunolo statutą. 
Konferencija nutarė pasiūlyti, kad Tribunolo statute 
butų padaryta tokie pakeitimai, kurie leistų prisidėti 
prie Tribunolo Jungtinėms Valstijoms, priimant tas įs
tojimo rezervacijas, kurias išdirbo senatas Washing- 
tone.

Bet paskui kilo da ir kitas klausimas. Brazilija, ku
ri yra pasitraukusi iš Tautų Sąjungos, pareiškė noro 
dalyvauti Haagos Tribunolo teisėjų rinkimuose lygio
mis teisėmis su Tautų Sąjungos nariais, šitas Brazili
jos noras buvo pateiktas minėtajai juristų konferenci
jai, ir ji rado, kad jį galima patenkinti. Tuomet vienas 
Vokietijos atstovas nurodė, kad prisidėti prie Tribuno
lo gali norėt taip pat ir Rusija arba kita kuri valstybė, 
nesanti Tautų Sąjungos nariu.

Galų gale buvo padaryta bendra taisyklė, kad kiek
viena šalis, kuri nepriklauso Tautų Sąjungai, turi teisę 
patapti Tarptautinio Tribunolo dalyviu. Šituo tikslu 
Tautų Sąjungos taryba, gavusi tokios šalies aplikaciją, 
rekomenduoja Tautų Sąjungos seimui, kokiomis sąlygo
mis ji dalyvaus Tribunolo teisėjų rinkimuose, o seimas 
jas galutinai nustato.

Taigi dabar Rusijai yra atidarytos durys į Haagos 
teismą. Europos valdžios, matyt, visai nebijo, kad so- 
■vietų atstovas, patekęs į pasaulio tribunolą, užkrės ubur- 
žujus” bolševizmo bacillomis.

GAUDO “VILKUS”?

Per Rygą ateina žinia iš Lietuvos, kad naujasis 
ministerių kabinetas ėmęs naikinti fašistišką “Geležinio 
Vilko” organizaciją. Ji esanti jau uždrausta, ir vyriau
sybė įsakiusi suimti daugelį “Geležinio Vilko” vadų ir 
narių.

“Geležinį Vilką” buvo sudarę diktatoriaus Volde
maro sėbrai. Šita organizacija daugiausia ir rėmėsi jo 
diktatūra. Valdžios spauda ją sarmatlyvai vadindavo 
“sporto organizacija”, nors vienintelis jos “sportas” bu
vo sekioti paskui įtariamus valdžiai žmones, įdavinėti 
juos žvalgybai ir rengti laikas nuo laiko naktinius už
puolimus prieš asmenis ir įstaigas, užsitraukusius fa
šistų nemalonę.

Prieš kokius metus laiko Lietuvos laikraščiuose bu
vo kilę ginčų dėl slaptų, ar pusiauslaptų, organizacijų, 
tarnaujančių tai arba kitai politinei partijai. Kraštuti
niai tautininkai tuomet puolė krikščionis demokratus, 
kam jie laiką nelegalę organizaciją vardu “Baltas Žir
gas”; o klerikalai, atsikirsdami, iškėlė aikštėn, kad tau
tininkai turį teroristų kuopas, vadinamas “Geležiniu 
Vilku”.

Bus, žinoma, gerai, jeigu Tūbelio valdžia išgaudys 
tuos dvikojus Voldemaro “vilkus”. Bet ar ji nebandys 
pasibalnoti klerikalų “Baltą Žirgą” ir juo joti?

Valdžia, kuri nėra žmonių išrinkta, turi remtis ko
kia nors teroristine gauja. Kitaip' ji neatsilaikytų.

į Apžvalga]
Iš KUR JIE SEMIA TOKIŲ 

“INFORMACIJŲ”?

HILLQUITUI SUKAKO

60 METŲ

Amerikos socialistų vadas, 
Morris Hillųuit, prieš keletą 
dienų šventė savo 60 metų am
žiaus sukaktuves. Šita proga 
New Yorko socialistai surengė 
jam bankietą, partijos ekzeku- 
tyvio komiteto suvažiavimo me
tu, ir iš įvairių šalių socialistų 
gauta daugybė pasveikinimų.

Drg. Hillųuit tapo išrinktas 
socialistų partijos pirmininku, 
vieton mirusiojo Viktoro Ber
gerio.

Argentinos lietuvių opozici
nių komunistų “Darbininkų Tie
sa“ įdėjo šitokią “žinią“:

“Iš Londono praneša, kad 
Ramsiejus Makdonaldas ruo
šiasi važiuoti į Jungtines Val
stijas tartis apie statymą 
dviejų milžiniškų kariškų or
laivių, kuriuos jau pavadino 
‘R—100’ ir ‘R—101’.

“Tai mat, kaip darbininkų 
vadas veda ‘nusiginklavimo’ 
politiką.“
Kad ir Švedai, kuriuodu lei

džia “D. T-”, nuo maskvinių 
komunistų atsimetė, bet juodu 
dar vis neišsigydė nuo savo 
bolševikiško palinkimo tikėt bet 
kuria nesąmone apie socialistus. 
Argi “D. T.” redaktorius nesu
pranta, kad tas “pranešimas iš 
Londono“ (tur-but sufabrikuo
tas kokiam komunistų užpečky-

KOMUNISTO CACHIN’O 
KARJERA

Franci jos komunistų partija 
neseniai, sulig įsakymu iš Mask
vos, ėmė smarkiai “valytis“ 
nuo oportunistų, chvostistų, 
trockistų ir kitokių prochvostų. 
Tuo tikslu partijos centras at
statė iš dienraščio “L’Huma- 
nitė“ redakcijos šešis , redakto
rius ir pakeitė juos kitais as
menimis. Paskui jisai išmetė iš 
partijos tris “raudonųjų“ pro
fesinių sąjungų (unijų) narius, 
ir tas “valymas“ dar tebesitę
sia.

Tarpe pašalintųjų Francijos 
komunistų organo redaktorių 
yra “garsusis“ komunistų veikė
jas ir laikraštininkas Marsel 
Cachin (išt.: Kashėn). Jisai nuo 
pat komunistų partijos įsikūri
mo Francijoje buvo jos atsto
vas parlamente ir vyriausias 
“L’Humanitė“ redaktorius. Par
lamente ir savo redaguojamo 
laikraščio špaltose jisai pasižy
mėjo tuo, kad biauriai šmeiž- 
davo socialistus, ypatingai pri
kaišiodamas jiems “pataikavi
mą imperializmui“ ir “parsida
vimą buržuazijai“.

Tuo gi tarpu paties Cachin’o 
karjera yra labai įdomi. Didžio
jo karo metu jisai buvo socia
listas, bet priklausė pačiam de- 
šiniausiam partijos sparnui. 
Prieš pat prasidėsiant karui 
juodašimtiški patriotai nužudė 
didįjį Francijos socialistų vadą, 
Jean Jaures’ą, už tai, kad jisai 
priešinosi karui. Bet p. Cachin 
ėjo visai kitokiais keliais, negu 
Jaures’as. Jisai buvo karštas 
karo šalininkas ir rėmė valdžią. 
Francijos valdžia siuntinėjo Ca- 
chin’ą su specialėms misijoms 
į Italiją ir Rusiją. Italijoje jisai 
susitarė su Mussoliniu, kuris iš 
griežto “radikalo“ jau buvo pa
virtęs dideliu karo šalininku, ir 
vedė agitaciją už tai, kad Itali
ja stotų į karą Santarvės pusė
je, kuomet beveik visa Italijos 
socialistų partija buvo griež
čiausiai priešinga karui.

Francuzų valdžios įgaliotas, 
p. Cachin pasiūlė Mussoliniui 
pinigišką pagelbą, ir pastarasis 
įsteigė patriotišką laikraštį “Po- 
polo d’Italia“, kuris buvo vy
riausias francuzų karo propar 
gandos organas Italijoje.

į Rusiją Cachin’as buvo pa
siųstas 1917 m., Kerenskio val
džios laiku, kad sulaikyti Rusi
ją nuo pasitraukimo iš karo.

Kalbėdamas apie Cachin’ą, 
anglų liberalų laikraštis, “The 
Manchester Guardian’, štai ką 
apie jį sako:

“...Marsel Cachin, vienas 
Francijos komunistų partijos 
vadų, kuris 1914 m. buvo 
patriotiškos ‘Union Sacrė’ 
(šventosios sąjungos) narys 
ir tarpininkas tarpe Franci
jos valdžios ir Mussolinio, 
kuris, kaipo ‘Popolo d’Italia’ 
redaktorius, vedė kampaniją 
už tai, kad Italija dalyvautų 
didžiam jam kare.“
Bet kai Rusijoje įvyko bolše

vikiškas perversmas, tai tas vy
ras staiga “atsivertė“: padarė 
viešą išpažintį, kad jisai “kly
do“, remdamas karą ir tarnau
damas Santarvės imperializmui, 
ir — Maskva priėmė jį į «savo 
glėbį, paskirdama jį vyriausiu 
“susipratusiu proletariato“ vadu 
Francijoje' ir atidavė į jo ran
kas centralinio organo “L’Hu
manitė’’ redagavimą.

Iki dabar Cachin ir ėjo tas 
“aukštas pareigas“, iki susipy
ko su visagalingojo Stalino kli
ka.

negeistinos priežastįs trukdo 
rašymą į Ameriką bei siunti
mą nuolatinių žinių į Ameri
kos laikraščius. Protarpiais pa
rašai kelioliką eilučių, pasiun
ti ir nežinai, ar tavo laiškas pa
sieks siunčiamą vietą ar ne. 
Nenuolatinis gavimas laikraš
čių taip pat užmuša) norą ra
šyti. Reikia didelio jėgų sukau
pimo, kad parašyti riors pro
tarpiais po keletą eilučių. Toks 
tas gyvenimas skurdus, tokia 
ta padėtis neaiški,, tokia ta būk
le Lietuvoje nuobodi, kad ne
žinia nė kur dėtis...

Bet... meskime nusiminimą į 
šalį. Beveik su džiaugsmu tu
riu pasisakyti, kad pereitą sa
vaitę, noroms nenoroms, beveik 
visą Lietuvą pervažiavau. Kaip 
pradėjau nuo Kalvarijos (Su
valkijoje , kur anais metais 
garsusis kalėjimas buvo, kurio 
kruopų šimtai ir amerikiečių 
bus ragavę), tai net Klaipėdą 
pasiekiau. Tokia kelionė man 
pasirodė ilgesnė, negu ameri- 
kantui į Lietuvą ekskursija. 
Pirmiausiai pradėsiu nuo Kal
varijos. To kalėjimo dabar nė 
žymės nėra. Sako vokiečiai lai
ke karo iš armotų sudaužę. Se
nienų mėgėjams labai gaila. 
Tai tikras dabar būt politinės 
Lietuvos praeities muziejus.

Kalvarija

Suvalkų Kalvarijos, gražumo 
atžvilgiu, miestelis neblogoje 
vietoje šito vi. Vieta truputį

kalnuota, nuosekli, žemė der
linga. Jos gyventojai agurkais 
net ir Kauną užverčia, o jau 
bulvių, tai tiek kalvariečiai pri
augina, kad keliems bravorams 
kaupinai pripila ir už jas sau 
kišenius gražių pinigėlių prisi
pila.

Kalvariečiams dabar vėl ne
garbė. Seniau, kad tik kiek 
kas, tai tuoj sakydavo; Kalva
rijos vagis! Dabar, iš Taura
gės čia perkėlus beprotnamį, 
kad tik kiek, tuoj sako: Kalva
rijos beprotis. Kaip tai bied- 
nai Kalvarijai, taip Kalvarijai, 
čia, Kalvarijoje gyvena, ir, ga
lima sakyti senas dienas baigia 
buvęs garsus visos Lietuvos, o 
ypač Suvalkijos knygnešys Juo
zas Kanclerius. Juomi Kalvari
ja ir didžiuojasi, bet su jo—se
nuko—asmeniu nelabai manda
giai elgiasi, šiemet dėl provo
kacijos, iškėlė jam dvi bylas: 
vieną kriminalinę, kitą politinę. 
Už neva pardavimą kortų kele
tą šimtų litų priteisė mokėti, o 
su politine—nežinia kaip bus. IŠ 
kalėjimo- už užstatą paleido. Jei 
nesuras kaltėj gal viskas nu
eis ant šunies uodegos, nes ne
galimas daiktas, kad žmogelis 
tiek daug vargęs dėl Lietuvos, 
dabar jos nenaudai dirbtų.

(Bus daugiau)

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

P- KONTRAKTOR1US ?

TIK-KĄ% 
Atėjo Kultuvą No. 9 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina 45c

4556 So. Rockwell St.. Chicago, I1L
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Roseland

Mirė lietuvis, senas Roselando 
gyventojas

Mirė M. Valentą, gyvenęs 
adresu 10915 -Edbrodke avė. 
Valentą buvo nary^ Golden SI ar 
kliubo.

Paliko moterį, sūnų ir dvi 
dukteris. Vaikai jau suaugę.

M. Valentą buvo senas Rose
lando gyventojas, turėjęs daug 
pažįstamų ir draugų šioje ko
lonijoje.

Autai susikalė

nalo (The Voice of the Air).
Su aukšta pagarba,

W. Žagaris, 
6323 So. VVhipple str., Chicago.* * *
“Naujienos”: —

“Naujienoms”, p. Budrikui ir 
WLS. Radio stočiai, taipjau dai
nininkams, o labiausia p-niai O. 
Biežienei už gražų ir malonų 
balselį tariu ačiū. Taipgi ačiū 
ir p. Žymontui už aiškią kab 
bą, kuri girdėjos lig jis butų 
mano name kalbėjęs.

Su gilia pagarba, 
Ignas Gužauskas, 

125 D-eeds avė., Dayton, Ohio.

bylos No. B188517, Circuit crt.
Brothers of Lithuanian Buil- 

ding and Loan Assn. prieš Jo
seph Jokantas, Chicago Lawn 
St. Bank, Peter K. Molela ir 
kitus, bylos No. BĮ88532, Cir
cuit crt., byla uždaryti morgi- 
čių sumoj $3,000.

Fanny Klomfas prieš Joseph 
Klcmfas, bylos No. 506203, Su- 
perior crt., divorsas.

Ona Palaitis prieš Jurgis Par 
laitis, bylos No. 506237, Supe- 
rior crt., divorsas.

John Sinkus prieš Anton 
Kasper, T. Gaspirus, bylos No. 
B188706, Circuit crt., byla dėl 
$2,700.

PRANEŠIMAI Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytoj ai

Kurie padavėt aplikacijas dėl įs
tojimo į Chicagos Lietuvių Draugi
ją Savitarpinės Pašelpos būtinai at
silankykite pas Dr. Mondvidą ne 
vėliau spalio 7 d., nes tai bus pa
skutinis susirinkimas, kuriame bus 
priimami nariai į draugiją su nu
mažintu įstojimu. —X. šaikus, rašt.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų ne
paprastas susrinkimas įvyks ketvir- 
tadenį, 3 d. spalių (October) 1929, 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
S. Halsted St, 7:30 vai. vakare, ant 
1 lubų. Būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Kviečia Kapinių Valdyba,

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Prie 103 gatvės ir Aberdeen 
aven ne, šeštadienio povakarį, 
apie 6:30 valandų, susikūlė trys 
automobiliai. Vienas jų buvo 
Nash, kitas — Poitex, o tre
cias — Pontiac.

Nash, važiuodamas vakarų 
link ir lenkdamas kitų, užka
bino mašiną atvažiuojančių iš 
priešingos puses. Užkabinta 
mašina — Pontiac — apsisu
ko ir trenkė į šalygatvį. Gero
kai susidaužė.

Kiek pavažiavęs, tas pats 
Nash vėl trenkė i Fordą, kurį 
jisai užmetė ant šalygalvio ir 
įmetė į materiolą (medžius) 
budavojamo namo.

Bet šį karta ir pats Nash 
apsisuko ir susikulia

Abejose nelaimėse sužeista 
pora žmonių.

Reikia pasakyti, kad ties šia 
vieta nelaimių su automobiliais 
pasitaiko dažnai. Trafikas ne
menkas, o važiuojama per 
kryžkelę smarkiai.

Itoselandietis.

< ....... ,
Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Kiausytojai

Viena, kita pastaba

18-tos gatvės apie- 
linkė

Stanford parke

Veltui lietinės maudynės 
(shower baths) vyrams ir mo
terims kasdien nuo 2 valandos 
po pietų iki 10 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 vai. 
dienos iki 10 valandai vakaro.

Apielinkės gyventojai gali 
naudotis skaitykla kasdien. 
Skaitykla atdara nuo 3 valan
dos po pietų iki 9 valandos 
vakaro. Knygas galima gauti 
ir namo parsinešti.

Salė — vadinama Assembly 
Hali — galima naudoti šo
kiams, paskaitoms ir pramo
goms.

Kliubų kambariai duodami 
susirinkimams popiečiais ir va
karais. Grupės, kurios nori su
organizuoti apielinkės kliubą, 
gaus iš parko prižiūrėtojų pa
ramos. Apielinkės orkestras su
sirenka repeticijoms penkta
dieni vakarais nuo 7 valandos. 
Pamokos veltui smuikuoti, gro
ti kornetą, etc.

Gimnastikos mankštinimasi 
ir žaismės, vadovaujant paty
rusioms vadovams; berniukams 
ir mergaitėms.

Či ūži riejimas ledu ir žaismės 
ant ledo, kai oras leidžia—nuo 
8 valandos ryto iki 10 valan
dai vakaro.

Del platesnių informacijų 
prašomi, kreiptis j p. P. H. Lei- 
derman, parko direktorių, ar
ba patelefonuoti — Van Buren 
8100.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANGE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

, Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas antradienio, spalio 1 d., 
Mark White Sųuare Parko salėj, 29 
ir Halsted St., 8 vai. vak. Visi na
riai malonėsite būti laiku, nes šiame 
susirinkime, bus sutikimas musų val
dybos narių būtent, pinn. K. Lau
ciaus ir nut. rašt. A. Zalageno, kurie 
ką tik sugrįžo iš Lietuvos ir padarys 
platų pranešimą apie Lietuvą

A. Rekstys, rašt.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių' įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.
—t—i.,., -----------------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, III 
-------O-------

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvrick 0624

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

valandai no pietų

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 8 po pilt.
7 iki 8 vai. Nedėl. ‘ nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200
-1^   — - —— . ■ — —

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Pus - Balsio
Systema

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

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

SpnclalistuB gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jėi aš apsi- 
hnsiu jus gydyti, sveikatą jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurte neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavlmo—kas jums yra.

_______ Graboriai_______ 
Phone/ Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
JaidotuvSse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime i&laidų užlai
kymui skyrii.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

3265 So. Halsted St. 
-------o-------

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, 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
OI’TOMETRIST*

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

Phone Kenwood 1752
/--------O--------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
_ ,— ----- 1---------------- .... -—

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aplietos 

CHICAGO. ILL.
_■■■ r— ■ m -- . -- — - • -----

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

Tel. Lafayetta 4146
VALANDOS: 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė,
VALANDOSl

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piei

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirargas 

Specialistas moteriškų, vyriika, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aienue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

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

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

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

'laipinamuose žemiau Lietu
vių Radio Programo klausyto
jų laikraščuose išreiškiama no
ro gauti laikraštį “The Voice 
of the Air”. Ta laikrašti lei
džia radio stotis WLS. Taigi 
geriau butų, jei klausytojai pa
rašytų laiškų tai stočiai. Ad
resas, kaip buvo garsinta, yra 
toks: Station WLS., Chicago, 
III. 

* * *

Bridgeportas
Naktį iš šeštadienio i sek

madienį vagiliai įsipiršo į val
gyklų, kuri yra prie 32-ros ir 
Halsted gatvių. Žalos padary
ta nedaug. Sakoma, vagiliai iš
nešę tik registerį, bet pinigų 
jame neužtikę. Report.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nietu, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famous Vlvanl Sot and in- 
cludes faco powder, >1.00: Rougo, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Depllatory >1.00, 
Faclal Astrlngent >1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet tVater >1.25, Pcrfumo >2.75. Bril- 
liantino 75c, Sfcin Whitener 75c. Totai 
Value >12.00. Speclal prlce, >1.97 for all 
ten piecee to introduce this lino.

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebikit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

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, ILU

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

J P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Tolinus, laiškuose jau pareik
šta noras išgirsti vieną kitų 
dainelę, kurias klausytojai mė- 
gia ypač. Tai yra gerai. Var
dai dainelių bus paduoti p. Ste
ponavičiui, kuris ruošia pro
gramos.

Lietuvių bylos 
teismuose

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

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Rytojaus vakaro programas 
tęsis visų valandų — nuo 8 
iki 9. Kadangi Lietuvių Pro
gramas per radio užims dau
giau laiko, tai ir programas bus 
įvairesnis. Patartina todėl tu
rėti jį omenėje. Report.

Peler Siavelis prieš John 
Soupoul and J. Beider Camp, 
bylos No. B188165, Circuit crt.

Benn Raizis ir kiti prieš Eva 
ir Sol Belz, bylos No. 506143, 
Superior crt., byla dėl partne
rystes.

Peticija Joseph Szaukstas pa
keisti vardų į Joseph Smith,

Universal Restaurant
Musu »ir t i e n i a 
dešros ir kopūstai!^ i? 
primena

valgiui. 1^,4. ** turai
A.A. NORKUS.

750 West g-?-...

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

" Balzainuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai•

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare \ 

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Rrunswick 0597 

Ultravioletinė i vi esą ir diathermia 
------- O-------

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

——  f—————------------

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

—i--------- / ................. 1 " ---------------------------------------- -----------------------

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washinglon Street

Cor. WashinRton and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

4/

*

Laiškai

Gerbiamos “Naujienos”:
Siunčiame padėkos žodį už 

gražias daineles per radio.
Mes norėtumėm, kad dar pa

dainuotų šias daineles: Oi 
berneli vienturti ir Mes žemai
čiai. šios dainelės yra gražios.

Praėjusieji koncertai buvo 
labai gražus, ir mus prijuoki
no tie kukuliai. Labai gražiai' 
išeina, kada kelios ypatus kar
tu dainuoja. N.

* ♦ *
Gerbiamieji: —

Širdingai tariu ačiū už tokį 
puikų radio programų, kurio 
mes laukėm nurodytą vakarą 
su nekantrybe. O po koncer
to, ramia širdimi, nuėjome pa
silsiu!.

Iš dainų labiausia aš mė- 
giu Kalinio Dainą. Ir bučiau 
dėkingas, jei Tamstos prisiųs- 
tumėt man vienų ekzemp|iorį 
minėto per programą radio žur-

t JONAS KUČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 27 dieną, 12 valandą 
naktyje, 1929 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Užvenčio 
parapijoj, Žeberių kaime. Šiau
lių apskr. Paliko dideliame 
nubudime moterį Veroniką, 3 
sūnūs—Juozapą ir (Jurgį Ame
rikoj, o Povilą Lietuvoj, tris se
seris ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Skudo koply
čioj, 718 W. 18 St. /

Laidotuvės jvyks utarninke, 
spalio 1 dieną, 9 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Kučinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai ir Giminės.

Laidotovėse patarnauja gra- 
borius o. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 7532.

MIKOLAS VALENTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 28 dieną, 3 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 53 metų 
amžiaus, girtęs Mariampolės 
ap., Igliaukos parap., Padvariš- 
kiu kaime. Amerikoj išgyve
no 30 metų Paliko dideliame 
nuliudime moterį Marijoną po 
tėvais Yodiškaitė, 2 dukteris— 
Magdaleną ir Oną, sūnų Juo
zapą, pusbrolius ir pusseseres 
ir gimines, o Lietuvoj motinėlę, 
2 seseris — Magdeleną ir Oną. 
Kūnas pašarvotas randasi 
10945 So. Edbrooke Avė., Ro
seland, III.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
spalio 1 dieną, 8 vai ryte iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kulio j e atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A A Mikolo Valentos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame.
Moteris, Vaikai, Pusbroliui, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
birius Eudeikis, tel. Yards 1741

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ck.

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzainuotojas 
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai! 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted Si. 
Tel. Victory 4083

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
-------O-------

a
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.

Įvairus Gydytoj
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

‘ LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-fl

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 ▼<!. vąk^io

Rez. 3201 Soath Wall«ca Street

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 lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro • 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800
1.1 ■-■..Į      —« ■ . ..■ , «■ ..

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietu ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro. Nedek nuo in iki 12 v. diena 

l’bone Midway 288(1

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phona Frapklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. .Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak
Officė: 1900 s’. Union Are, 

Tol. Roosevelt r710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CLASSIFIED ADS
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Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Įteikia

REIKALINGI operatoriai prie mo
teriškų drabužių.

2215 So. St. Louis Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedęs, unijistas. 3523 
W. 13 PI. Rockvvell 1401.

j Be Komiso ir Išlaidų
Me» naskolinam« jumn $100, $200 

arba $300, imame tegalį nuoiimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitago Ava.

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

apie 
esą 

kaip

Neseniai, laikraščiuose paste
bėjau žinią, kad žmogus mi
ręs, o paskiau ir vėl atsiradęs. 
Panašus “stebuklas” ir pas aius 
pasirodė.

Komisarai turėjo musų kolo
nijoj šaunią korespondentę. Ku
rį laiką ji buvo prapuolusi, ir 
niekas nežinojo iki šiam lai
kui, kur ji randasi. Manyta, kad 
mirė.

Bet šiomis dienomis tavorš- 
čiai gavo žinią per radio, kad 
jų mylimąją progresystę pati
kusi nelaimė VVashingtono kal
nuose ir kad ji šaukiasi grei
tos pagolbos. Jei, girdi, komi
sarai neprisiųsią červoncų, tai 
busią blogai.

Mat, musų smarkioji komu
nistė buvo sumaniusi aplanky
ti matušką Raseją ir parašyti 
iš ten daug tikrų žinių 
komunistų gyvenimą, ba 
kiti nemoką taip rašyti, 
ji.

Progresystė manė visus 
žujus ir kapitalistus surponky- 
ti, nevažiuoti tais keliais, ku
riais kiti važiuoja. Taigi nju- 
sų korespondentė patraukė Į 
vakarus, ažuot važiavusi į ry
tus — kaip kur traukiniu, ki
tur pėsčia, iki pasiekė Wash- 
ingtono kalnus.

Bet čia jos pajėgos išsisėmė 
ir toliau keliauti nebetęsėjo. 
Taigi ji atsišaukė į komisarus 
prašydama gelbėti ją červon
cais, kaip tas sovietų orlaivis 
Sibire.

Komisarai, gavę tokią žinią, 
mitinguoja kas vakaras svar
stydami rimtą klausimą, ar 
tverti šiam tikslui naują fon
dą, ar skirti jai pinigų iš Trak
torių Fondo. Nužiūrima, kad 
viršų paims nuomonė, jogei rei
kia skirti pinigų iš Traktorių 
Fondo: matote, traktoriai, yra 
judančios mašinos, ir kadangi 
musų progresystė taipjau ju
dantis sutvėrimas, tad forma
liai ji priklauso šiam skyriui 
ir iš šio fon<!o turi pagelbos 
tikėtis.

Ir aš sakau: draugai, gelbė-. 
kitę kad ir Lenino plaukais ir 
nagais, nes ji ištikimai tarna
vo jums ir tebetarnauja, ba jū
sų reikalais ten atsidūrė.

D. R.

— yra tinkama 
kaina mokėti

uzgerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

ne taip svarbu.

Aršiausis 
tęsėsi, ga- 
metų; kai 
iki 1846-7

1842 
kad

Snadt by

Atlantic PhotoJ

D. C. —v Harry 
milionierius, ku- 
liudyti . Teapot 

byloj ir paspru

(Pacific and t ••

Washington, 
M. Blackmer, 
ris atšisakė 
Dome aliejaus
ko i Paryžių. Už teismo panie
kinimą jam tapo paskirta- 
$60,000 bausmė.

Kai kas iš Čikagos praeities 
ir dabarties

Paskutiniame straipsnelyje bu
vo nurodyta, kad spekuliacijai 
žeme daug padėjo sumanymas 
kasti kanalą. O kada kilo pani
ka, tai liovėsi kalbos apie ka
nalą. Reikia žinoti,, kad kanalas 
nepaliauta kasti kurį laiką. Bet 
dėl finansinių keblumų jo kasi
mas išrodė beviltis darbas. Vie
nok apie tai kitame straipsne
lyje.

Čikaga — City
Kaip miestelis — town — Či

kaga buvo įkorporuota 1833 
metais. Gyventojų skaičius tais 
metais siekęs apie 150.

Kovo 4 dieną 1837 metų Či
kaga gavo jau miesto — City — 
čarterį. Kiek vėliau padarytas 
miesto gyventojų sąrašas paro
dė, kad visas gyventojų skai
čius siekė tais metais 4,170. Iš 
to skaičiaus vyrų buvo 2,570, o 
moterų 1,600; jų tarpe juod- 
veidžių priskaityta 77.

Mieste rados 398 gyvenamie
ji namai, 5 bažnyčios, 26 karčia- 
mos, 10 viešbučių, 19 grosernių, 
17 advokatų ofisų ir 3 aptiekos.

Pirmi miesto tėtušių rinkimai 
t

Pirmieji miesto valdybos rin
kimai įvyko gegužės 2 dieną 
1837 m. Northside rinkimuose 
padavė 204 balsus, Westside 
97 balsus, o Southside 408.

Miesto meru išrinkta VVilliam 
B. Ogden, kurio vardą ir šian
die nešioja viena gatvė, būtent 
— Ogden avenue.

Apie tą pirmą merą ne pro 
šalį bus tarus žodis-kitas. Jisai 
buvo atvykęs Čikagon visai ne
seniai. Ir atsiuntė jį čia New 
Yorko kompanija lotams parda
vinėti. Ogden pasirodė vienas 
gabiausių pedliorių 1835-36 me
tais. O dar labiau jisai pasižy
mėjo “bustinimu” jauno mies
to, nes juk feikėjo tavoras girti, 
šiuo žvilksniu jis, gal būt, pra
lenkė ir mūsiškį Thompsoną.

Pirmiems rinkimams, mero 
vietai, kandidatūrą statė Ogden 
ir John Kinzie, sūnūs pirmojo 
Čikagos gyventojo amerikiečio. 
Bet Ogden nugalėjo priešininką 
2 balsais prieš 1. Reiškia, se
nesniųjų gyventojų įtaka jau
noj Čikagoj dingo.

Krizis Čikagoje
Tais pačiais metais, kai Či

kaga tapo įkorporuota, ją išti
ko krizis — panika, 
krizio siautimas čia 
Įima sakyti, iki 
kurie įrodinėja, 
metų.

Well, tai jau
Bet kada prasidėjo 1840 metai 
ir praslinko dar vieni metai, tai

Te myki te
1) APDRAUDA (Imurarcei Nuo 
Ugnies, Langų. Antomobulų; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: 'Purių gąrų 
bargenv visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1781 So. Halsted SL 
Tel. Rooeevelt 9500 

padėtis išrodė labai liūdna Či
kagoj.

‘Skaičius gyventojų per tre- 
jus-ketverius metus paaugo tik 
300. Advokatų ofisai neturėjo 
darbo. Dirbtuvėlės, kurios dir
bo farmeriams įnagius, tarškė
jo lėčiau. Skerdyklėlės, odų iš- 
dirbyste, muilo ir žvakių šape- 
lės dirbo tik tiek, kad palaikyti 
smarvę upčje.

Ir ne be pamato vienas laik
raštis, leidžiamas Jacksone, 
Mieli., pastebėjo: Girdi, Čikagos 
gyventojai didžiumoj susidaro 
iš pabastų ir šunų.

Tik, sakoma, trys miesto po
licininkai turėję visuomet pil
nas rankas darbo: girtų ir peš
tukų nestokavo Čikagai net kri
zio metais. ,

Giedra pradeda švisti

laiveliai,

Dar 1838 metais iš Čikagos, 
laivu, buvo išgabenta 8 maišai 
kviečių į rytus. Nedaug — tei
sybė. Bet 241 mažesni laivai, 
tiksliau pasakius —
aplankė Čikagą tais pačiais me
tais.

212 bušelių kviečių išgabenta 
iš Čikagos 1841 metais. O se
kančiais, tai yra, 1842 metais 
jau išgabenta — 586,907 buše
liai kviečių!

Tai pirmosios kregždės pa
skelbusios, kad Čikaga bus di
džiausias javų centras šalyje.

Dalykas toks, kad Čikaga 
“atsisėdo” vietoj, nuo kurios 
mylias ir mylias tolumon tęsėsi 
lygus laukai, derlinga ūkiams 
žemė.

Dar 1834 metais, vien tik iš 
Buffalo, Čikagos linkui kasdien 
išvykdavo po 150 vežimų.

Pasiekus Čikagą, kolonistų di
džiuma neapsistodavo čia. Jie 
ukius dirbti ėmėsi. Ir kilusi 
1837 metais panika jų nesulai
kė. Nesulaikė nė keliai. O kad 
keliai buvo sunkus, tai liudija 
sulaužyti ratai ir stebulos pa
kelyje, sakytum,'kokie pamink
lai karo lauke, štai šių kolonis
tų produktai ėmė gaivinti Čika
gą, kuomet joje viskas išrodė 
apsnūdę. k

Keliai aplink Čikagą,
Pasiekę Michigan City, kolo

nistai vyko Čikagon Michigan 
ežero pakrančiais. Jei vanduo 
buvo pakilęs ir smiltys sumuš
tos, tai iš Michigan City kolo
nistai atvykdavo į Čikagą — 
atlikdavo 60 mylių kelionę — į 
šešias valandas. O jeigu būda
vo sausa ir kaitino saulė, tai vė
žiniai grimzdavo pakrantės srhil- 
tyse, ir pervažiuoti tas 60 my
lių imdavo 6 dienas.

Vienas anglas keliauninkas, 
vykęs Čikagon diližanu 1842 
metais, kelionę iš Peru į Čikagą 
atliko į 40 valandų. Bet prie Či
kagos, paskutines 12 mylių pa
daryti jam ėmė šešias valandas.

Čikaga auga
Ir nežiūrint to Čikaga ima 

vėl augti. Jau 1843 metais ji 
turi 7,580 gyventojų. Krizis iš
garuoja. Čikagos biznieriai daro 
skymus, kad pasigauti farmerių 
kolonistų javus. —čikagietis.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 29 ir 30

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Pleasure Crazed”
dalyvaujant

Marguerite Churchill, Tenas 
McKenna, Dorothy Burgess

Taipgi '

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

CHICAGOS
ŽINIOS

Prof. Michelsono pade 
tis rimta

Šiomis dienomis padaryta 
operacija garsiąjam Chicagos 
universiteto profesoriui Albert 
1). Miclielsonui. .Jo padėtis, po 
operacijos, pablogėjusi. Profe
sorius Michelson yra 77 metų 
amžiaus.

Bonų salesmanas 
šaltojoj

kom- 
bonų 
atsi-

Daugiau kaip 200 kostumė- 
rių S. W. Straus and Co. pra
kišę virš $114,500 dėl spėkų-’ 
liacijų Williamo F. Potel, 
panijos seno ir palikimo 
pardavėjo. Pasėkoj Potel 
dūrė šaltojoj.

Vagis ir biznierius
Paprasta vagilių praktika, sa

koma, esanti tokia: jie pava
gia, o jau kiti pavogtus daly
kus priima ir išleidžia.

James Henry, 18 metų, gyv. 
7821 Burnhani avė., daręs ki
taip.

.Jis, pavyzdžiui, prisipažinęs 
policijai, kad pereito trečiadie
nio naktį išvogęs Atlantic and 
Pacific krautuvę, o kitą dieną 
paimtą iš krautuvės tavorą par
davęs viešąjam markele, prie 
State ir 71 gatvių.

Kada policija areštavo Hen
ry, tai jo aute rado dar “šla
ko” pardavimui.

Vaikinas, sakoma, prisipaži
nęs 40 vagysčių, padarytų pa
staruoju laiku.

Lietuvių vaikas užmuš
tas automobilio

Enis Zubovich, 13 m., gyve
nęs adresu 9745 Commercial 
ąvonue, tapo slitriuškytas tro- 
ko. Donald Tomaszew,ski, 13 
metų, Zubavičiaus draugas, su
žeistas sunkiai. Vaikiščiai va
žiavo t roku kartu su Ehner 
Cračky, 25- m., gyv. 9839 Bx- 
change avė., kuris valdė tre
ką. Prie 100 gątvūs ir Exchange 
avė. troikas užvažiavo ant ša- 
lygatvio ir apvirto.

Krata biržos vertelgų 
firmoj 

------------------- A_

Valstybės advokato detekty
vai padarė kratą ruiminguose 
J. O. Beekman firmos ofisuo
se, 209 No. La Šalie st. Kada 
detektyvai įėjo vidun, tai ofi
suose nerado nieko, išskyrus 
telefono operuotoją ir laiškus, 
kuriuose buvo atsiųsta čelkių 
sumoj $3,000. Valstybės gynė
jo detektyvai nužiūri, kad kal
bama firma variusi sukta biz
nį. Tyrinėjimas betgi parodys, 
ar jie turi pamato taip many
ti, ar ne.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 29 ir 30

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Lucky in Love”
dalyvaujant

Morton I)oxvney ir kitoms 
žvaigždėms

Taipgi 
1 ■

Vitaphone Vodevilio
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios Žinios.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Does not af fect 
the Heart

Jeigu jus nematot "Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa 
Kelis 4,ur* pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap 
Jekininkai taipjau parduoda bonku- 
r,es iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skmismo Skausmo.

CLASSIFIED ADS
X

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijoa, darbas ko) 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankyki t arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Wnshington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą i devynis mėnesius; 
uigštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuviij 
Mokykla .

.1. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Karpenteriai ir Džiaberia>
Remodeliavimas. — Porčiai. 

Saules seklyčios. — Garažai. 
Abelnas taisymas. 
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevell 8500

ar

10% PIGIAU/ UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus vispkios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darb^ mieste. Kedzie 8463.

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

pilnam plentui, oigiau kaip 
įrankius skolinam 

Taipgi plumbing leikmenos. 
Plumbing & Heating Supply 

5201 W. Grand Avė. Berkshire

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima $280. 
veltui. 
Abbott 
Co 
1321. M r. Bartu ne k-

Zelvis Building Co.
GENERAL IS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

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

Tel. Prosnect 9856

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

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičlus ant namu.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport P&inting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratori 

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

Tel. Victorv 72C1

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
iškaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Ųensacola 2561

ii

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Art.? Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

-------- Q--------

LOVOS S2. Kėdės $1, Gasiniai pečiai $5, 
Droeeriai, 2 fimotų miegamojo kambario se
tai, Kitchen kabinetai, lee Boxiai, Grindų 
lempos, Kaurai. Atdara utarninkais, ket- 
vergais, sukatomis.

GAUGF.R FURNITURE CO., 
541 East (51 st S t.

Musicai Instruments 
Muzikos Instrumentai

NEDIDELIS grand pianas, $750. 
vertės, kaip naujas, parsiduoda už 
priklausanti balansą $290. Atsišau
kite 6136 S. Halsted St. ’ x

Miscellaneuus for' Sale 
įvairus Pardavimai

La- 
nut

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už tona, pristatom. 
bai mažai dulkiu. Lump. cgg. 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

Automobiies
Buick 5 pas. sedan ............... $800
Buick Sedan-Standard, 2 door $695
Essex Sedan ........................
Oakland Landeau Sedan .
Ford coupe ........................
Ford Tudor ......... ..............
Auburn roadster .............

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

7136 S. Halsted St.. Triangle

. $550 
$325 
$400 
$425 
$600 
co.
9330

Pa r t ners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į Bu- 
černę ir Grosernę, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kanti išmokysiu. Kreipkitės Roose- 
velt 4738.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaičių dirbti 
paveikslų rėmų dirbtuvėj. Virš 17 
metų. 1621 Walnut St. •

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk i pasisekimo su 
Chevrolet

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
n sujus 6 cilindelių

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

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

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

iŠ

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
Room 301 z 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS siuvėjas abelnam 

koslumeriškani darbui. Mokančiam 
darbą pastovi vieta. 253 \V. 63rd St.

Pirmadienis, rūgs, 30, 1929

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Malt ir Hops san
krova, išdirbta per 1O metų. Geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj, 732 W. 
31 st St. Tel. Victory 7313.

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė, biznis išdirbtas, biznis 
cash. Visi nauji fikčeriai ir kiti 
jtasymai, 11592 Lafayette Avė. 

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

DIDžIAtJSlS bargenas Chicagoj. 
Parsiduoda už pirmą pasiūlymą 54 
kambarių hotelis. Visi kambariai iš- 
furnišiuoti, su restoranu ir minkš
tų gėrimų įstaiga. Savininkas išva
žiuoja j Lietuvą. P. Gadeiko, 1600 
So. Ilalsted St.

KENDŽ1Ų, soda fountain, cigare- 
tų, cigarų, tabako, žaislų, smulkme
nų ir mokyklos reikmenų sankrovą. 
Turiu parduoti į kelias dienas. 4090 
Archer Avė., tel. Lafayette 0265.

Farms For Sale 
Ūkiai Perdavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 Wę|t 35th St. Lafayette 
0909.

DU bizniavi Jotai išsimaino ant 
automobilio arba summer resorto į 
wesrtus nuo Chicagos. Lotai randa
si Calmnet City. Atsišaukit per laiš
ką arba ypatiškai pirmadienį ir 
antradienį po 5:30 vakarais. Joe 
Ballakas, 1432 S. 50th Ct.» Cicero, 
III. Tel. Cicero 2262 J

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na- 

' mus, lotus, fannas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
442Š So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

AR JUS TURITE $42?
Tai pralies jus j kelią linkui jsi- 

gijimo restriktuotos vietos apart- 
mentams Cnicagos puikiausioj besi
vystančioj vietoj. Vanduo, šalygat- 
viai, išlygintos gatvių vejos, gasas, 
elektra, krūmai ir medeliai užmokėti. 
I. C. ir gatvekarių transportacija. 
Likusius mažais mėn. išmokėjimais 
fier 6 metų laiką. Pasiūlymas išsi- 
laigia spalio 1 d. Del vitetos ra

šykite ar šaukite F. D. Quin, 140 S. 
Dearborn St., tel. Randolph 5981

PARDUOSIU UŽ PIGIAU, NEGU 
KAINUOJA

Nauja anglišką bungalovv, $1000 cash. 
15834 Marshfield Blvd., Harvey, III.

Degtų plytų konstrukcijos; 6 di
deli gražus kambariai;, aliejum šil
domi; elektriška refrigeracija, tikra 
ugniavietė, cedar klozetai; saules se
klyčia, ultra moderniškas kiekvienu 
žvilgsniu; didelis lotas, mūrinis ga
ražas, 30 min. į vidurmiestį; I. C. R. 
R., fėras 13c. šis namas bus par
duotas už mažiau negu kainavo, jei 
greit imsite. Išmokėjimai kaip ren- 
da. Tel. savininko Central 1520.

NAUJAS moderniškas bungalo\v, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą jmokejimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227 

) GYVENKIT PATOGIAI
Norui Riversidėj. Pusė bloko nuo 
22 St. gatvekario. Naujos bungalow, 
5 kambariai, afišildomi, geriausios 
konstrukcijos; mažas įmokėjimas ir 
lengvi išmokėjimai.

SWEC & HRUBY
N. W. kampas Harlem Avė. ir 

Riverside Drive
Tel. Riverside 6691

PARDAVIMUI 6 30 pėdų lotai 
Kenneth Avė., prie 55 St. (pusiau- 
kely tarp Crowrord ir Cicero). Van
duo, šalygatviai ir suros sudėti. 3^ 
bl. iki Archer gatvekario, parapiji
nės ir viešos mokyklos. Verti $1,-000, 
paaukosiu už $650 kiekvieną. Taip
gi geras biznio kampas pigiai. W. 
A. Burgess, 5853 Kenmore Avė., tel. 
Longbcach 6848.

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
2 metų senumo. Extra maudynė. Lo
tas 30x200. 2 karų mūrinis gara
žas. Moderninis vištininkas 30x12. 
Vynuogių Arbor, rožės ir krūmai. 
$10,000. Lengvi išmokėjimai, Tele- 
fonuokit Prospect 3131,

2 FLATU, 5 ir 5, mūrinis, karštu 
vandeniu šildomas. Pigiai. Geriau
sia vieta, arti Marųuette Parko. Tel. 
Hemlock 8631,

t
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