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Francija Liks Viena 
Jei Nepriims Sąlygų

*

Lenkija, Čekoslovakija ir Jugoslavija klau
sia Anglų kaip nuo Francuos atsimesti
LONDONAS, liepos 2.—Čio

nai aptariamas planas, kaip izo
liuoti Franci ją, jei ši galuti
nai atmes Hooverio pasiuly- 
ma.

Anglijos politikos sferose tas 
planas aptariamas taip: Hoo- 
veris neužilgo padarys antrą 
formalų pasiūlymą visoms val
stybėms, išskiriant Franciją, 
padaryti vieniems metams ka
ro skolų mokėjimo paliaubas. 
Visos kitos valstybės yra jau 
su tuo sutikusios, tad belieka 
tik formalumas.

Francija, likusi viena pati, 
izoliuota, turės reikalauti Vo
kietijos, kad ši jai mokėtų sa
vo skolos dalį, bet Vokietija, 
pasiremdama Youngo planu pa
reikalaus moratoriumo skolos 
daliai ir Francija gaus tik $100, 
000,000, tai yra tokią sumą ko
kią Francija pati turi mokėti 
Amerikai ir Anglijai, o Ame
rika su Anglija, gavusios savo 
dalį iš Francijos, tuos pinigus 
paskolins atgal Vokietijai be

Kas nori išmokti gerai 
golfą — labai prašo

mas j kalėjimą <
--—j"- ■ :i :

AUBURN, N. Y., liepos 2,— 
Aiiburn kalėjimas giriasi savo 
išimtinu golfo kursu, labiausiai 
artistišku ir sunkiausiu visose 
Suv. Valstijose. Tai yra “Pee 
Wee” golflaukis, pastatytas ka
lėjimo kieme pačių kalinių ir 
tik kaliniams. Bet skylės yra 
tiek painios, kad įpratęs ge
rai lošti šiame golfe “čempio
nas” galėtų , lengvai imti čem
pionatą bile konteste.

Penki kanadiečiai užsimušė 
orlaivy

HAMILTON, Ont., liepos 2.
— Penki žmonės užsimušė tūk
stančiams žmonių matant kai 
orlaivis neteko kontrolės, norė
damas neužgauti žiūrėtojų lai
ke lakstymo parodos.

6 R Fl'si
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

šiandien ir šeštadienį abel- 
nai giedra ir vėsu; vidutinis 
šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo tarp 
77 ir 81.

nuošimčių. Tokiu budu Franci
ja ne tik nieko nelaimės, bet 
taps izoliuota ir dar nuostolių 
turės.
Lenkija už paskolą atsimestų 

nuo Francijos
To negana. Francija gali pra

rasti savo ligi šiol labiausiai 
ištikimas sąjungininkes Lenki-' 
ją, Č4ekoslovakiją ir Jugoslavi
ją, kurios nuo pat karo pabai
gos buvo Francijos politikos 
satelitės. Visos šios valstybes 
jau kreipėsi į Angliją, klaus
damos patarimo, kaip jos ga
lėtų išsivaduoti nub Francijos 
dominacijos. .

Anglija turi planą kaip tai 
padaryti, tai yra suteikti.joms 
visoms paskolų, kad atmokėtų 
Francijai skolas ir turėtų laisr 
vas rankas. Taip pat kalbama, 
kad Suvienytos Valstijos mie
lai ateitų Anglijai į pagalbą 
šiame reikale, sukelti pakanka
mai pinigų toms trims valsty
bėms iš Francijos įtakos iš
mirkti.

Amerikietis sumušė 
vengrų kunigaikš-

I čiui terlę
(LONDONAS, liepos 2.—Will 

Hodgman, Amerikos legacijos 
tarnautojas Vengrijoj, (turėjo 
savo artimųjų draugų partiją, 
kur pasipainiojo ir kunigaikš
tis Heinrich Borwin von Meck 
leriburg Schwerin. . Kunigaikš
tis įžeidęs amerikiečio svečius, 
už ką amerikietis kunigaikščiui 
priėjęs aptašė veidą. Kunigaik
štis kvietė amerikietį į duelį, 
vadinas pasišaudyti, bet tas at 
sisakė, pasiremdamas, kad Ame
rikos įstatymai neleidžia.

Reno “diyorsų malūnas” 
veikia

RENO, Ne v., liepos 2.—Pe
reitą mėnesį čia išduota divorsų 
416. Gegužės mėnesį išduota 
331 divorsas, o gegužės 20 d. 
per vieną dieną duota 112 di
vorsų.;

Vakar sausieji padarė “rai- 
dus” ant 19 naktinių kliubų 
ir areštavo 37.

Papa piktai reikalauja 
kliubus atidaryti

> ■

VATIKANO MIESTAS, liepos 
2. — Papa prisiuntė Mussoli 
niui notą, reikalaudamas ati
daryti katalikų jaunuomenės 
kliubus ir pasiskubinti, nes ki 
taip papa bylą perduosiąs diplo
matiškai komisijai, kaltinant 
Mussolini sulaužius konkor
datą.

[Acme-P. 0 A. Photo]
Gaila, užsimušė

Mildred Stinaff iŠ Akron, la
kūne, prieš metus paėmusi mo
terų lakstymo rekordą, užsi
mušė jos orlaiviui sudužus. Ji 
buvo dar tik 19 m., sako.

Amerikiečiai žada 
Arus pamėgdžioti

A ,, , . ■ —t «■*** ».

Areliai geriausiai išreiškia ' 
amerikiečių tyudą 

___ ' * 1 ■

CLEVELAND, liepos 2. — 
Amerikos tautinė embleiria, ąr- 
as, esąs geriausiai tinkąs Ame
rikiečių nepriklausomai dvasiai 
.išreikšti, pareiškė Dr. Francis 
Herridk kurs per ilgus metus 
tirinėjo ij* filmavo arų gyve
nimą ir papročius.

Amerikos aras išmoksta lėk
ti dar ligi iš kiaušinio neišski- 
lęs ir jis nereikalauja savo mo
tinos pamokų, 

t ’

Jauni areliai pradeda muš
tis vos tik išskilę. Po 8 savai 
čių jie pradeda šokti iš vieno 
lizdo galo į kitą; devintą sa
vaitę jie jau pakjla virš lizr 
do 'pei» 10 pėdų , ir, tada sikrai 
do aplink lizdą po keliolilcą kar
tų per dieną. Medžioti jie mo
kinasi patys, gaudydami sna
pais medžio gabalus lizde. Liz
das yra apie 9 pėdų aukštumo 
ii’ 5 pėdų skersai, susuktas iš 
medžių poros colių storumo. Vi 
sas lizdas sveria apie porą to
nų ir užtenka kelioms genera
cijoms. ,

Arai turi matriarchališką šei
mynos tvarką, tai yra pati yra 
šeimynos galva ir ji pati sau 
jėškosi vyro. Jei . pati miršta, 
tai patinas sėdi lizde ir lau
kia, kol kokia arienė ar araitė 
atlėks jam pasipiršti.

Kerša odą pagydoma
? ............................. .....

i

Geltoni plėniai , nuo morkvjų <

NEW YORK, ‘.liepos 2. — 
Geltoni plėmai ant odos, kas 
neretai* pasirodo tarpe gyvenau, 
čių šioje šalyje, yra carotine- 
mia ligos simptomas. Priežas
tis yra per daug valgymas oran- 
džių, morkvų ir kitokių daržo
vių ir vaisių ir per maža val
gymas mėsos ir krakmolinių 
valgių. 4

Vasaros metu saulė, karštis, 
išimtinai vegetariniai valgiai 
iššaukia tą keistą odos keršu- 
mą. Du New Yorko daktarai 
Levin ir Silvers 'ištyrę tos li
gos priežastį,, rado ir gydymo, 
būdą, būtent reikia perstoti val
gius tas daržoves ir vaisius ir 
liga už poros savaičių pati pra
nyksta.

Carotinemią paeina iš tam 
tikrų dažų,, kurių yra dat|g 
Graudžiuose, ; iftorkvosev, pump- 
kins, squash,( žaliose daržovėse, 
piene ir kiaušinių geltonymė- 
se. * i •.

Europos valstybės sku
bina daryti sutartis
VIENNA, Austrija, liepos 2. 

— Komercinė ’ sutartis tarpe 
Austrijos ir Vengrijos ką tik 
pasirašyta, gali reikšti žymų 
pakeitimą Europos politikoje. 
Italija taip jau skubina sutar
tis su Austrija ir Vengrija. 
Francija turi panašią sutartį 
su Jugoslavija, Vokietija su 
Rumunija. Tomis sutartimis žy
miai sumažinami muitai.' Su
vienytos Valstijos tuomi labai 
sušiinteresavę ir žadą reikalau
ti ir sau, panašių, teisių'.

Vėjas išgelbėjo vaiką 
nuo sudegimo

BUFFALO, N. Y., liępos 2.
Keli vaikai žaisdami paslė

pė Mary Fasžmarek, 2. metų 
amžiaus, rastoje pakelėj popie
rinėj dėžėj ir .'pridengė ją po
pieriais^ Kiti vaikai turėjo ją 
surasti. Bet vaikai greit jos ne
rado ir ji toje dėžėje užmigo. 
Tuotarpu pravažiuodamas Veži
kas su garbage,. rado dėžę ir 
užkėlęs į vežimą nuvežė į at
matų deginimo vietą. Laimei, 
vėjas bevežant nudraskė popie
riaus dangtį, iy vežikas beim- 
dąmas dėžę mesti į ugnį, pa
matė joje mergaitę miegant.

I . .

BERLYNAS, liepos 2. — Da
bartinis Vokietijos prezidentas 
von Hindenburg rudenį turės 
jau 84 metus anyžiaus ir kitą 
pavasarį, gegužės 12, 1932 iš
puola nauji prezidento rinki
mai. Hiildenburg tebėra ir svei
kas ir darbštus. Visa Vokieti
ja JI gerbia, išskiriant, žino
ma, fašistus ir komunistus, ku
rie bando jame šį ‘tą surasti 
neigiamo. • ■

DEL LIEPOS 4-TOS 
DIENOS ŠVENTES
Naujienos rytoj neišeis 
ir Naujienų Raštinė bus 
uždaryta visą dieną. 

t

Sekmadieny, liepos 5 die
ną, Naujienų Raštinė bus 
atdara nuo 9 ryto iki 1 v. 
po pietų.

“N.” Administracija.

Kandidatais bolševikai turi 
savo Ernest Thaelman, kurs 
jau 1925 m. kandidatavo; fa
šistai turi savo Hitlerį, bet tas 
nėra Vokietijos pilietis. Social
demokratai turi Otto Braun, 
Prūsijos premjerą, bet tas gerb
damas Hindenburgą žada visai 
nekandidatuoti. Yra ahr pus
tuzinis, bet jie vargiai atsako 
šių sunkių laikų reikalavimams.

Vokietijoj svarstoma prašyti 
Hindenburgą pasilikti dar vie
nam terminui.’ ’ . /

Pavargėlis turėjo $17,000
MILįVAUKEE, Wis., liepos 2. 

— čia mirė gatvėj, iš karščio 
nuplyšęs, suvargęs senis Her
mai! Pralie. Ištyrus rasta, kad 
senis turi banke apie $17,000 
ir dar kitų brangių daiktų.

Lietuvos Naujienos
Gerai gyvuoja liaudies 

bankas ‘
'ROKIŠKIS. — Lietuvių liau- 

dies bankas turi grynų pinigų 
90,000. . Paskola teikiama 18 
mėn. Paskola lengva gauti, to
dėl žmonės labai patenkinti.

Visas blogumas, kad bankas 
užkištas užkaboriu. Banko val
dyba susideda iš Lašo, Milak- 
nio ir Diržio.

Oro keliai padaro po 
77,000 mylių kasdien
CHICAGO, liepos 2. — Oro 

pašto superintendentas B. F. 
Myers praneša, kad Suv. Val
stijose dabar orlaiviais išvažiot 
jant paštą padaroma kasdien 
pp 77,000 mylių ir aptarnauja
ma apie 70,000,000 gyventojų 
35 valstijose. Chicago turi cen- 
tralinę poziciją ir šiais metais 
tikisi padaryti 9,000,000 svarų 
laiškų ir siuntinių oru.

[Acme-P. 8 A. Photo] 
Nieko sau?

Tai yra Miss Elisabeth Ro- 
binson, chicagietė, Olimpijos 
sporto lenktynėse laimėtoja, 
kuri šiomis dienomis nukrito 
su orlaiviu ant 156 gatvės Ci
cero ir sunkiai susižeidė. Sako, 
dabar" turės raišti kai pagys.

Kas bus Vokietijos 
sekamu prezidentu

> ¥ . * * > , . i v ‘
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Hindėnburg&s paseno, bet ge

nesnio nesiranda
1 . . . ■ •

Abisinijos imperatorius 
pats ir redaktorius

Naujasis Abisinijos “kara 
liūs karalių”, Haile Selassie, 
kurs giriasi paeinąs stačiai nuo 
Salamono, pats leidžia savo 
laikraštuką ir pats rašo edi- 
torialus, kuriuose ypatingai 
smarkiai atakuoja savo šalies 
naktines smukles, sakydamas, 
kad’ smuklės įvedė europiečių 
paprotį, šokius ir , muziką, ir pa* 
vylioj a daug jaunų abisirtiečiiį.
■V « 

r

Vos nesugriuvo Ahgli- 
jos kabinetas

m.!,*,! A

LONDONAS, liepos 2^-Kri- 
zis, kurs grėsė darbiečių vy
riausybės griuvimu, tapo iš
vengtas tik kuomet vyriausybė 
nusileido liberalų reikalavimams 
atstovų bute. Liberalai pasiūlė, 
kad visi pasilinksipinimo laukai 
ir žaislavieįės butų netaksuoja- 
rrios.. Tuomet vyriausybė paruo
šė savo kitą projektą, sutin
kantį su liberalų reikalavimais.

Bedarbis karininkas nusišovė
K ties ’White House
WASHINGTON, liepos 2. — 

Lieut. Col. Joachim /Those, 54 
m. rastas nusišovęs per vieną 
bloką nuo White House. Ras
ta jo nota, kur jis skundžiasi 
negalįs gauti darbo.

■' '■ • ■■■ "i“----------------

Visame New Yorke vienas 
šaltakraujis

NEW YORK? liepos 2. — 
Parskridus Post ir- Gatty įš 
kelionės aplink pasaulį kubmet 
visas New Yorkas k£le didžiam 
sį triukšmą, atsirado vienas pi
lietis minioje, kurs sušuko: 
“Ko čia rėkaujate, kas gi čia 
tokio? Pagaliau jiedu atlėkė tik 
ten, kur buvo savaitė ar kiek 
atgal”. . '

Traukinys nupiovė ber
niukui kojų

šeštadienį, gegužės 30 d. į 
apie 6 vai. ryto pusiaukelėj tarp 
Telšių ir Eigudžių stočių ėjęs 
iš Šiaulių keleivinis traukinys 
nupiovė žemiau kaulelio koją ir 
sudaužė galvą vienam pieme
niui. Berniukas gulėjo ant 
gelžkelio pylmo visai šalia bėgių 
ir, tur būt, miegojo, kad ne
pajuto ateinant traukinį, kurio 
mašinistas, pastebėjo vaiką jau 
taip arti, jog sustabdyti trauki
nio jokiu budu nebuvo galima.

Įvykus nelaimei, berniukas 
dar gyvas tuo pačiu traukiniu 
nuvežtas į Telšius ir paguldy
tas į miesto ligoninę.

Begelbčdama kūdiki pa
ti prigėrė

• Gegužės 29 d. Bružų km., 
Antalieptės vals., pil. šaltytė j
Efrosenija, 18 metų amžiaus, 
gelbėdama šventosios upėje 
skęstantį kūdikį, pati prigėrė. 
Kūdikis išgelbėtas.

Gegužės mėn. 27 d. pil. Mi- 
dišauskas Antanas, 21 metų f- 
amžiaus, iš Garliavos vals. No- 
reikiškių km., besimaudydamas 
Nemune ties Marvos dvaru pri
gėrė.

Lietuvos - Argentinos ! 
konvencija

BmLW. VJ. X Ęiu. J
Lietuvos pasiuntinys Berlyne 
p. Sidzikauskas susitarė su Ar
gentinos pasiuntiniu dėl kon
vencijos medicinos ir kitokiai 
pagalbai teikti abiejų valsty
bių piliečiams. Konvencijos tek
stas jau parengtas. Ji bus pa
sirašyta Berlyne artimiausiu 
laiku.

Voldemarninkų byla vis
\ plečias r | 

•
Teko sužinoti, kad voldema- 

rininkų bylą vis auga: vis pri
dedami nauji liudininkai. Pro- 
kdratura šaukia 63 liudininkus, 
o kiekvienas teisiamasis vis 
prirašo bent po 10 liudininkų.

Jau dabar esą tokiu budu 
suregistruota apie 200 liudinin
kų.

Daugelis tieson patrauktųjų 
prašo teismą, kad jų byloj 
šauktų liudininku buv. vičl 
reik. min. p. Aravičių, Aravi- 
čiaus prašąs ir Voldemaras.

3 sieksnių lydeka
Važiavusieji -iš Jurbarko į vi 

Kauną žmonės pasakojo matę 
plaukiant 3 metrų yldekos nu 
garą. Vienas valdininkas mė
ginęs lydeką šauti, bet ji uo
dega - pliaukštelėjus nuplaukė 
Kauno link.

* .

NAUJIENŲ PIKNIKAS; Nedėlioj, Liepos 5 d., 1931.
Programas susidės- iš bokso, ristynių ir kitokių p;imarginimų. Da
lyvaus boksininkas Juodukų čempionas Wm. Pillow su Benny Kid 
Matiisek čeku ir ristikai J. BanceviČius, J. J. Bagdonas, Glazaus- 

kas ir kiti..

“Birutės Parke”
’ r . . j ■ (

Buvusiame Chernausko Darže
' I. •• , I.

. ant 79 ir Archer Avė.



Toronto, Ont
Kanados ateivijos padėtis

OBOC

SKANDINAVŲ-AMERIKOS UNIJA

Stiprus!
Užtikimas!Vidurmiesty

Atsargus!Mu<|1hoiv

Mes Ta Inrodem!
Saugumas Virš Visko

Atidarykit Taupymo Sąskaitą Dabar
BUK

Mažas

sepos-Juiy® Vartodami

Į mokėjimas 

Mokėkitįs

avėju prie vai- 
FiMdplphijąj,

72 W. Adams St.
Visi Telefonai

liaiikininkavimp 
Valandos:

;vas pakele 
išvalo dulkes ir pur- 

sutaupo laiką ir

kur ir šiandien laikomas.
FLIS

1894 m. dokumentas

MDYKAI

——132 South Dęarborų St 
RĄNdolph 1200

Parodytas šio banko stiprumas kį tik pergyventais sunkiais lai 
kais įrodė teisingumą musų nusistatymo:

Prie, visut pirkinių arit išmokėjimo 

t'EDERAL

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuolatihis susisiekimas New York — Kopenhaga — Klaipėda.

VISI T AURIMO DEPOZITAI 
PAPŪTI PRIEŠ AR LIEPOS 15 d.

NĘŠ 3% NUOŠIMTI , 
NUO LIEPOS 1 d.

ižai' carrying charge

DUODAMI

taip 
išimties ir Kanados 

Kitose šalyse dar yra

M. KiSAS MOTOR SALES, INO. 
Pardavinėtojai ČHRYSLER ir PLYMOUTH 

Automobilių, \ • ,? ■
3207-09 S. Halsted St. Tel- Cąluniet 458?

■' » ... ............. , . ,

tik savo senų darbininkų ant 
pusės z nesuėmė. . O ką kalbėti 
apie, kitus.

Iš Toronto vyrai važiuoja j 
Kanados vakarus, kitaip sa
kant, pasiekia net Vancpuver, 
B. C. Bet ir ten tą pątj.rąpdą. 
Važiavimas nieko nekainuoja. 
Tik išėjo j prekinių vagonų 
stotis ir gaudo*freitus. Nors 
gelžkelių policija ir vaktuoja, 
bet tik dėl akių, nes pagavę 
žino, kad nieko neras kuom gu
lėtų atsilyginti už važiavimą. 
O farmų kalėjimai perpildyti 
šiaip už visokius mažus prasi
kaltimus. Tad policininkai dau
giausiai vaktuoja, kad tik ap
linkui nesimatytų kolei freitas 
stovi vietoje.

Man teko kalbėtis su vienu 
gerai prityrusiu, kaip save va
dina, “bituotojų vadu”, kad 
traukinių tarnautojų labai 
mamlagių žmonių pasitaiko; 
kad vietomis, išvažiavęs iš 
miesto, garvežio mašinistas su
mažina net traukinio greitu
mą, pamatęs kuopą vyrų, idant 
jie geriaus galėtų nusitverti. 
Bet ne visuomet nusitverti pa
siseka. Ne vienas ir gyvybę 
yra palydėjęs. Tik šių metų 
bėgyje keturi lietuviai žuvo 
tokiu važiavimu. O kiek jų 
žūsta niekam nežinant?

•
Vyksta pinkliausiai j Vinipe- 

gą, nes tenai didžiausias cent
ras Kanados gelžkelių. Visi ry
tų ir vakarų traukiniai būtinai 
turi eiti pro Vinipegą, ba kito 
kelio nėra. Bet nuvykęs tą pa
tį randa. Daugelį savų draugų 
bei pažįstamų, kurie irgi ne
dirba ir taip pat svajoja apie 
kekį išvažiavimą kitur.

Iš ten vyksta į Regina, Sask. 
Tai dicįžiausi toj provincijoj 
kviečių augintojai ir keletas 
šapų yra. Vienok ir ten tą patį 
randa. Farmerių produktų kai
nos žemos, tai ir darbininkų 
pereikalauja.

Daugelis sutiktų padirbėti 
norp už maistą. Bet ir tai ne

■‘TTi'V " .............

dieae, Wp A . 
gimimo dieiją? Sekantieji pun
kte! yrą i,toriŲcq doku- 

svarbiausi flripcijpąi — 
po kuriuo dokumentu pasira- 
fe M 54'delegatai.

“Kad visi lygus; visi turi tei- 
sę gyventi; valdžios įsteigtos 
ne karaliams ir karalaičiams, 
bet žmonių gerovei; jog žmo- 
iiės turi teisę permainyti arba 
panaikinti savo valdžią, kuo
met jf tampa pražūtinga jų 
liuosybei ir tt.”

Kontinentinio Kongreso na
riai prisiekė užlaikyti šitą pui
kią deklaraciją turtu,* garbe ir 

Į pąčįa gyvasčių.
Po deklaraciją pasirašyta, 

M nepriklausomybė nebuvo 
įgyta tuo Įąįku, o tik penkiais 

I įlietais vėjiau, kuomet 1781 m. 
kąrąs užsibaigė SU pasidavimu 
Cronwallis, ir dviem metam 
praslinkus po to Angliją pasi
rašė po taika su naujai įsteigta 
Amerikos respublika.

Kuomet šios tautos gimimo 
diena yra apvaikščiojama sve- 
timtaucįai, kurie prisidėjo 
prie Amerikos nepriklausoniy- 
beg iškovojimą, yra prisime
nami. Tarpe garsesnių buvo 
Lafąyette, kuris prisidėjo prie 
amerikiečių, kaip tik išgirdo 
apie nepriklausomybės dekla
raciją; generolas von Steuben, 
kurį atvyko iš Vokietijos, 

I kuomet dalykai baisiai atro
dė, ir perorganizavo Amerikos 
pulkus; Pulaski ir Kosčiuško 
irgi atvyko, kuomet reikėjo 
pageibos.

Mes visi gerai žinome apie 
tų viršminėtų vyrų prisidėjimą 
prie Amerikos kovos už laisvę, 
bet daugumas, žmonių nežino, 
kad aštuoni iš penkiasdešimt 
keturių pasirašytojų šio gar- 

Išaus dokumento buvo svetip|- 
Į tauČiai.

Bet kur šiandien randasi 
t originališka deklaracija?

Buvo paduota Valstybės De- 
parlamentiu 1789 m., kuomet 
valdžia organizavosi. ,1823 m. 

Ijohii Quincy Adams pagamino
.į,,, „,,, į ,, ,į ,t, • ,

Aukščiausioj kokybės 
—pilni trys svarai ||| 
kene—nuolatos ban
domi, kad išlaikytų vieno 
d.} gerumų. Štai paslaptį 
Blue Ribbon Malt vadovy 
stės ir nuolat didėjančio po 

HM! puliarumo.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

Liepos-July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES” 

Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintin) ir piltų įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SGANDINAV1AN-AMERIGAN LINE
Lietuvos Paltų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

, 27 Whitehall Sttet, N e u) York City
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, 1U.

969 St. Antoine St., Montrcal, Que., Canada.

■ Al 11 mjhui

Nėra daug kas minėti, kaip 
j Kanadą ateiviai pradėjo plau
kti ir kokiu tikslu. Tas jau vi
siems Naujienų skaitytojams 
yra žinoma ir tik bereikalingai 
nuolatine meliodija skaitytojus 
.varginsiu.

Aš noriu paminėti kokioje 
padėty šiandien randasi musų 
broliai.

Kaip visame pasaulyje di
džiausias krizis palietė 
minusiai darbininkų eiles 
nepadarė 
kraštui.
ne taip baisus tas viskas, nes 
darbininkai seni gyventojai ir 
prabėgusį laiką dar turėjo ge
resnių laikų. Darbai geriau ėjo, 
tai gal centą kitą galėjo susi
taupyti ir juodai dienai, nors 
paprastai darbininkas negali 
kažin ko sutaupyti, ba jis vos 
gali šiaip taip apsieiti užlaiky
mui savo šeimos.

(ii Kanados krašte darbinin
kai daugiausiai yra europiečiai, 
3-4-5 metai kai imigravę j šią 
šalį. Tame skaičiuj nemaža yra 
ir lietuvių. Taigi aš ir parašy
siu apie dabartinę padėtį minė
tų darbininkų. Atvykę į Cana- 
dą, lietuviai daugiausia yra ne
vedę vyrai, bet daugelis randa
si ir su šeimynomis, skaitant 
nuo dviejų asmenų ligi šešių ir 
dar gal aukščiau.

Pirmesnių laiku galima dar 
buvo gauti darbas miestuose Ir 
provincijose. Darbininkas lebe- 
ris uždirbdavo nuo 35c. ligi 60 
centų valandai. Ant farmtj ar 
šiaip kompanijų darbuose — 
nuo 40 ligi 60 dol. mėnesiui.

Gi praeitais metais ir šią va
sarą tikriausias vargas. Darbi
ninkai iš šapų paleisti, išsky
rus vieną kitą specialistus. 
Lauke nors eina šiokia tokia 
statyba, gatvių ir kanalizaci
jos taisymai ar tiesimai, tai

•....-................................................ ............................... . .. ......-

C O M M O N WB'A1T H? Wiį i s O N 
ELECTRIC SHOPS

j litindolipfyi 
Vyriausia viet;

* kiamųjų ir’ irti
Čiąis valytojų.jj į tyles ni 
reikalingą ' v;
A' ..., I 

yra pridedamas

KUPONAI

Šimtas nfilj 
atgal senukės 
siijos 
Namas šiandien vadinasi Ne
priklausomybės SYętąįų§. Per 
vąlandas jis tenąis stovėjo, per 
visą rytą, laikydamas varpo 
virvę rankoje, Įaukdamąs pa
nešimo skambinti varpą nu
skalbiant . tautos nepriklauso
mybę, laukdamas kuomet An
trasis Kontinentinis Kongresas, 
sėdėdamas viršuj, priims Ne
priklausomybės ; Deklaraciją. 
“Jie niekuomet ' nėpriimš”, 
“Neturi drąsos priimti,” ^Ne
priims” — tarė senukas Šimtą 
kartų aplink jį susirinkusiems 
žmonėms. Bet tie vyrai priė
mė. Antrą valandą Nepriklau
somybės Deklaraciją vienbal
siai delegatų net iš 13 koloni
jų priimta, ir tą dieną liepos 
4-tą, 1776. m. senas varpinin
kas pranešė tą faktą visai taų-

KORESPONDENCIJOS
kopijas, kurias perdavė ‘pusi- kintas 
rašytojams arba jų paveldėto- padėtas į plieninę skrynutę, 
jams. Bet darant tas kopijas 
pats originalas beveik iŠnai-

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

.■■■... IffFR.......' ' M" 

visi fermeriai sutiks, nes ma
žesnieji skaitosi ir su maistu.

Todėl ^aiųJydami z sąvo lai
mę važiuoja j Ekhnbntoftą, Al- 
ta: ir į g., G. Tačiau visur įą 
patį rašdami grįžta vėl | To
rontą, kaip į savo tėvynę. Mat, 
čia pagyvenus keletą metų, tai 
randąpi vienas kitas kad ir dir
ba šiek tiek; tokiu budu dar 
nors nuo bado apsigina.

Sugrįžę po tokios keliones, 
suodini, išvargę, išalkę atsiža
da daugiau jau trankytis. Bet 
pasilsėję pamiršta savo vargą 
ir vėl pradeda važinėdami lai
mės ieškoti. O ia laimė — tai 
.nors pavojingiausias su pras
čiausiu atlyginimu darbas.

Išgirdę, kad kur pradeda tai
syti gelžkelius, vyksta ten. Nu
vykę randa daugiau darbinin
kų; negu mieste. O luo tarpu 
paima vos keletą desetkų.

Kanados gelžkelių kompani
jos moka valandai 25c. Jungti
nių Valstijų moka ligi 40c. 
Mieste pas kontraktorius Ka
nadoj moka valandai nuo 25c. 
ligi 46c. leheriams; specialia-, 
tams irgi mažne ant pusės nu
kirsta mokestis, 

t
Daugeliui vedusių šeimų 

miestas duoda maistą, kitięms 
jau bus porą metų, kaip pašel- 
pa duodama be pertraukos. Gi 
pavieniams asmenims veikė 
žiemos laiku vadinamos sup 
lainės, kur galima b.uvo gauti 
puodukas kavos, lėkštė ?upės 
ir duonos. Nors keletas tokių 
punktų mieste buvo, bet tįek 
prisirinkdavo pavienių, kad 
tvarką turėdavo daryt polici
ninkų. Kartais kitas išstovėdą- 
vo keletą valandų didžiausiam 
šalty, kol gaudavę syl<j j di®r 
ną minimos zupės, nors šiaip 
taip gyvybei palaikyti, nors ne 
vienam teko pasimatyti su 
anuo pasauliu.

Jeigu dar pabus tokia bedar
be vasarą ir ilgiaus, tai atei
nančią žiemą, be abejo?j padė
tis dešimtį kartų pablogės ir 
maisto ieškančiu.* ^’^rtibnių 'ėiįės 
bus nesuskaitomos. „

KoHelųnd—11116 South Michigau AveuUo

DYKAI demonstravimas
• ne?', ]

Henry 'L<w delegatas iš Virgi
nijos, pasiūlė pirmą rezoliuci
ją pranešant, jog Suv. Valsti
jos buvo ir turėjo būti liuosos 
ir nepriklausomos valstijos. 
Ginčai buvo ilgi.ar karšti. Gu
lu gale priešai pergalėtu Bir
želio ii d.' Thbiiias Jeffersoą, 
John Adams, Beujamin Krank
liu, Roger Sliąrinan ir Roberti 
R. Livingstoh ’ ‘tapo paskir|i 
komitetai! pagaminti formą-i 
lišką deklaraciją.

John Adams, kaipo seniau
sias narys, buvo užprašytas 
pagaminti deklaraciją, bet jis 
prašė JeffcrsoHO < tą padaryti, 
Ūeš Jefferš9nas paėjo iš Vir
ginijos, ir bii-želio 29 d. Virgį- 

‘ nija pareiškė Savo- nepriklau
somybę, Adams žinojo, kad 
niekhs1 begalėjo taip puikiai 
deklamaciją v, p^afriinti, kaip 
Jefferąonaą, ifęš Viši pripažino; 
kad Jeffersonds buvo vienas iš 
geriausių rašytojų.. v

Ir net šiaiidieh tas doku
mentas pasHmka''' svarbiausių 
Amerikoje dokumentu. Ką tas 
dokuiiieriilaš^^Fafcieša? Kode! 

Viską žinantys. * mes apvąikŠčįpjąnie liepos 4tą

j asu namuose
ATLIKITE VISĄ JŪSŲ 
NAMŲ VALYMĄ 
su nauju *'■

FEDELCO
VALYTOJŲ

Lengvas valdyt 
ar panešti; 
vus' greitai 
darbą. Pamatykite, jį artimiau 
šioj junls Edison Electric Shop

Tiktai

Blue Ribbon Malt

FULL 
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LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausis patarnavimas. , 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštia ,

Sekanti Mergišiai, pardavimui pas Jusliu Mackieunch

Taksų reikalu

oro
Kep. XIII

$10.000

Meras
$9,000

$7.000

$7,000

Midget RadioVisko po biskį
Atostogos

man teko

Dar

Taksos už vežimus

Lietuvos Laisvės Bonus
Atmetė taksų bylą

Perkam ir Mokam Cash
būtent, kokias

NAUJIENO
Chicago, III

■IIIHIIIM

TRUST KOMPANIJA

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

M0VI6 DEBUT

KAIRIAM

■4^

WENT TO 
HOLLYNOOD

$80.00
j/ r

40.00

p. st
P. Vai-

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Lonii Avė. 
CHICAGO. ILL.

Radio su Vik 
trola .............

EDUCATED 
Iii LOCAL 
SCHOOLS

FASHIONS IN LOVE 
WITH ADOLPHE 

MENTOU

$1,800 ant 214 metų

$4,500

vienas gengsteris 
nušautas

Pasinaudokite Budriko nu 
pigintomis kainomis.

3 Šmotų’ Parlor
Setas .................

VIRINIMO, 
TRINIMO, i 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinčmis 
bonkomis

Electric Refrige 
ratorius ............

BORN* 
KOKOKAO 
INDIANA,

Cermakas pareiškė, 
įsakęs nagrinėti išlai-

už $100.00
už 50.00

UNDER CONTRACT 
TO PARAMOUNT- 

'IS VERT POPULAR- 
-GOOD IN. - HIS 
DARK CHAPTER — 
WITH REGINALD OtNNY

netik biznio
profesionalai, bet ir dar

Chicago Civic Opera turėjo 
nuostolių praėjusį 1930-1931 
metų sezonų $1,079,473.06. Tai 
didžiausias nuostolis kokį opera 
yra turėjusi iki šiol.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai dietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 Węst 34th SL 

Tel. Boulevard 9336

Taupimo depozitams, padėtiems 
prieš ar Liepos 15 d., bus kredi- 
duoti nuošimčiai nuo Liepos 1 d.

Chicagos opera turėjo 
nuostolių-

Palaikė indžionkšeną 
taksų byloj

Atidarykite sąskaitų dabar šiame 
SA UGIAME banke—pasinaudo
kite šiais extra nuošimčiais.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35tii SU 
Tel. Boulevard 9122

Federalis teisėjas Woodward 
palaikė indžionkšeną, kuris 
draudė taksų kolektoriams ko 
lektuoti bilų iš American Mut
ual Liabiljty Insurance Co. už 
1928 ir 1929 metus. Kompani
ja skundėsi, kad taksos jai bu
vusios uždėtos neteisingos.

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

SOON BECAKAE 

weu-known 
ON THt 
AMERICAN

I STAGE
' ^*'1 m * i|ni

Chicagos oro biuras pasam
dė aviatorių, J. C. Bowers. Jo 
užduotis bus lėkioti taip auk
štai, kaip galės iškilti, ir mie- 
ruoti oro šilumą, jo drėgnu
mą, ir tp. Manoma, kad avia 
toriaus pagelba oro biuras ga
lėsiąs teisingiau pranašauti 
permainas.

Turime ir kitų įvairių morgičių; ateik ir pasikalbėk; aj 
žiūrėk namą, užtikrinu, kad busi pilnai užganėdintas

Nėra geresnės vielos dėl pinigų, kaip investavimas 
i Pirmus Mergišius.

Mėrhs 
kad jis 
das, kurias padaro miesto sam
diniai automobilių užlaikymui. 
Jos busiančios sumažintos kiek 
galima. Nes tūlos jų esančios 
tikrai didelės. Pavyzdžiui, kai 
kurių policijos departamento 
automobilių pataisos siekusios 
per vieną tik mėnesj ir vienam 
tik automobiliui iki $749, $784 
ir net iki $868.

$2500 ant 5 metų, 6%
Muro namas, 2 pagyvenimų, prie 22 6t., Wcst Side. 

$2,000 ant 2 metų, 6%
- Namas 2 pagyvenimų, Brighton Parke, 

$1,800 ant 5 metų, 6%
Muro namas 2 pagyvenimų ant 2 lotų, namo vertė 

$4,000 ant 3^ meoį, 6%
'Namo Vertė — $10,000, Brighton Parke.

$3,000 ant 5 metų, 6%
r : • * - •

$3,000 ant 5 metų, (>
1“ ' .

$3,000 ant 3 metu 6rz

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 L ori g Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Vyriausio teismo (superior 
court) teisėjas, Dennis E. Sul- 
livan, atmetė 35 taksų mokėto
jų prašymą išduoti indžionkše- 
ną. Indžionkšeno prašyta, kad 
uždrausit! surašą taksų 1930 
metams atiduoti peržiūrėtojų 
tarybai. Reiškia, teisėjas leido 
priruošimą busimų taksų bilų 
varyti pirmyn.'

Stipriame, 
Amžiname Banke

Padaro 
r Skalbimą

Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS 

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

6 kambarius, Marųuette Parke,

Ų AMERIKOS 
V UNIJA

mažins aųtomo 
kilių bilas

PETER barskis
Mes parduodam rakandus ir radioi 

pigiomis kainomis , 

1748-50 W. 47th SL
Tel. Yards 5069

DURING SUMMBR 
HOLIDAYS-V70ULO 
AfPEAR AS> CHILD 

i ACTRm* IH: 
STOCK CUAPANieSi

Mašinine kanuole nušautas 
John Carr, žinomas Chicagoj 
gengsteris. Jis nudaigotas prie 
Fry ir North May gatvės.

STAR DUST Copyright MldvestTeature Šttofco

DISCOVERED 
BY PARAMOUNT 
DIRECTOR- 

WHILE PLAYIN6 
,IN LONDON.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

BILE
DRESĖ fa ||i

VYRŲ SIUTAI ■

IŠVALOMI rl <1
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas
Mes valome viską nuo pirštinių iki 
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

3417-21 S, Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Klausykitės Lietuvių Radio 
Programų

Sekmadieniais iš WCFL ir 
Ketvergais vakarę iš WHFC

* KLAIPĖDĄ

TRVMMS KBKIA8iUBTWHr  ŠVEDUI

Informacijos ir laivakortės gauna
mos pas savo agentą arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago

$4,500, Brighton Parke.
5 metų $3,000.

po 5 kambarius, Brighton Parke

14 IV. Washington St. Dear. 0087 
Brovvning Bldg.—Suite 612

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
TeL Yard, 6»M

■ « i ■ 1 i',1 " ........... ...... 1

Aviatorius padės orą 
spėti

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI3 

Gydo. Reumatizmo. Ranku, Kojų, 
Nugaroe ekaudojima. Salti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Gahroa skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas).
Tukstanžiai žmonių yra Uslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Moetis yra tiek 
verta aukso, Įdek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1 JO ir $3.00. 
Ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

x OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. I

P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80< W. 31 St Victory 169«

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALUS kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru- 
pt-s. 1810 N, Wells St., 
Tel. Lincoln 4775.

t

Patys iŠdirbam ir parduodam tfž pi
giausias kainas. Ateikit I ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

$47.95
• ir augščiau

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

Company
A. Patejunas, Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

. Per pirmuosius šešius šių me
tų mėnesius taksų už vežimų 
lajsnius surinkta $4,898,857. 
Pernai šios rųšies taksų buvo 
surinkta $f>,07,6,992.

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp, 
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

;a veltui.

serijas.,. nepamirškite atvažiuoti, 
Kviečia KOMITETAS.

Jaunų Lietuvių Tąutiškas Kliubas 
Rengia 

IŠVAŽIAVIMĄ SU IŠLAIMĖJIMU 
Liepos-(JųĮy) 5 d., 1931 m.

S. Svelainio platformoj 
Priešais Lietuvių’Tautiškas ka'pines. 

Justicę Park, Ill 
Pradžia lO vaL ryte. T 

': PASTABA t- Jpimykite, katrie ■* turite

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Bankininkaukite šiame

... .. n ■ . l • . - ■

blogais laikais iš savo biznio. 
’P-no Budriko biznis moderniš
kai įrengtas. Budriko biznio 
vedėju yra gabus bizny, drau
giškas kostumeriams 
Valančius. Selsmonai 
tekūnas, Bačkys ir kai kurie 
kiti tikrai mandagus vyrai, 
Budriko krautuvė radio srityje 
yra viena iš stambiausių pas 
lietuvius. ,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
' GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTERŲ PER 26 METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Jigas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jui išgydyti, ateikite ėia ir persitikrinkite, ką ji. jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimą.
dykaL OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaį 
4200 West 26 St.$ . kampas Keeler Avė.,______ Tel Crawfotd 5573

Naujas muro namas ir 3 lotai, namo vertė 
J, 6%

Namas 2 pagfvenimu, ęiceroj. namo vertė - 
70

Muro namas 2 pagyvenimų, namo vertė — 
J. 6%

Namas 2 pagyvenimų, namo vertė 
, — ant 3 metų $;.500 ant 
Muro namas 2 pagyvenimų, 
Namo vertė — $ 1 1,000.

$2,000 ant 5 metų, 6%
Muro namas 2 pagyvenimų, 
vertė — $14.000.

$3,000 ant 3 metų, 6%
Muro namas 12 pagyvenimų ant 2 lotų, vertė $25.000, West Side 

$1,500 ant 5 metų, 6%
Naujas muro narnas 2 pagyvenimų, vertė — $6,000, West Side.
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Saugiausia Vieta Jūsų Pinigams
Pirk 1-mus Morgičius Lietuvių Apielinkej.

Trečiadienį buvo gubernato
riaus konferencija tikslu ap
tarti taksų problemą Chicagoj, 
Cook paviete ir kitose Illinois 
valstijos vietose.

Gubernaitorius paskyrė komi
siją iš 11 asmenų problemai 
studijuoti. Komisijai teks per
žiūrėti įvairus sumanymai šiuo 
reikalu. Suderinti juos, jei ga
lima. Arba sudaryti tokį pro
gramą taksoms sistematizuoti, 
kad jis rastų Chicagos, Cook 
pavieto ir visos Illinois valsti
jos gyventojų pritarimo.

Gubernatorius įsakė komisi
jai nagrinėti Chicagos ir Cook 
pavieto, o taigi kitų vietų vy
riausybės biznio metodus. Ir 
rekomenduoti to biznio išlaidas 
sumažinti, jei biznis pasirodytų 
vedamas ne efektyviai. Tai yra, 
jei pasirodytų eikvojimo.

Be kitų, komisijai patiekė 
savo programą ir Chicagos me
ras Cermakas. Jis rekomenduo
ja sumažinti vyriausybės išlai
das (apie mažinimą išlaidų da
bar visi kalba).

Toliau. Jis rekomenduoja už
dėti vadinamas State Income 
Taxes — valstijos pajamų tak
sas. ,0 taksas nekilnojamai są- 
vasčiai sumažinti, kadangi esą 
nekilnojama savastis šiandie 
perdaug apsunkinta taksomis.

Iš kitų mėro Cermako reko
mendacijų tenka pažymėti dar 
pasiūlymas konsoliduoti kai ku-' 
riuos vyriausybės skyrius. Su
mažinti skaičių vyriausybės 
darbininkų ir išleisti bonus.

Paskyrimas kalbamos komi 
sijos yra svarbus. Bet, žinoma, 
daug svarbesnis bus jos dar
bų rezultatas 
rekomendacijas ji išdirbs. Tai 
vienok parodys tik ateitis. ,

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER .

2342 South Lcavitt St, Chicago, I1L
Phonc CANAL 1678.

Kiek 
riais biznieriais kalbėtis, gana 
mažas skaičius jų rengiasi il
gesniam laikui važiuoti atosto
gų. Pora metų atgal buvo vi
sai kas kita 
riai 
bininkai vykdavo į tolimesne^ 
Amerikos vietas atostogas pra
leisti. Nūnai gyvenimo sąlygos 
taip susivaržė, kad apie berei
kalingas išlaidas nieks nęnori 
nė kalbėti. Teisybė, dar randa
si viens kitas, kuris 1 neužmir
šta seno įpročio — važiuoja 
toliau iš Chicagos pakvėpuoti 
tyro oro, bet gana nedaug, pa
lyginus senuosius laiku^.

Garsinimasi apsimoka
Turbūt daugiausia iš lietu

viškų biznierių garsinasi Jos. 
F. Budrik. Jo garsinimosi sa
vaitinės išlaidos man nežino
mos, bet drąsiai spėju, kad 
yra nemažiau keleto šimtų do
lerių savaitėje. Man paklausūs 
p. Budriko, ar jam apsimoka, 
ypačiai šiais blogais laikais lei
sti milžinišką sumą garsini
mams, p. Budrikas, atsakė, 
kad jo nuomone, jis das per- 
mažai skiriąs pinigų skelbi
mams,..# ..at^Ityję?”Slfft6sią: pa
dvigubint.

Reiškia, skelbimai vienokiu 
bei kitokiu budu apsimoka. Biz^ 
nieriams, kurie moika sistema- 
čiai garšintis —- garsinimasi ne
ša pelną. Amerikoniškas biz
nis vien skelbimais ir yra pa
remtas, Biznieriai, kurie moka 
garsintis, daro gražų pelną ir

Centrai^^Bank
A TRUST COMPANY ,

lllOVfest&fhStreet į
A State ACteariog Hmm Bank
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PASENUSI TRADICIJA

Wisconsino valstijos gubernatorius La Follette pa
skyrė savo ekzekutyviu sekretorium valstijos senatorių 
Tomų Duncan’ų.

Vienas laikraštis praneša, kad Tom DUncan, kaipo 
gubernatoriaus sekretorius, gauna $300 algos per mė
nesį. Bet jisai gautų dar $1,400 per metus daugiau, jei
gu jisai turėtų “jpulkininko” (colonel) rangų. Guberna
torius La Follette tų “cinų” pasiūlė Duncanui, bet pa
starasis atsisakė jį priimti, kadangi jisai yra socialis
tas ir į karinius titulus netiki.

Taigi pasirodo, kad Wisconsine dar tebėra užsili
kęs nuo senų laikų koks ten įstatymas, kuriuo militari* 
nių titulų nešiotojams mokama aukštesnės algos, negu 
paprastiems valstijos tarnautojams. Militarizmas kitu
syk Amerikoje buvo labai madoje. Pietinėse valstijose 
da ir šiandie militarizmo tradicijos yra gerbiamos/

Bet Wisconsino progresistai ir socialistai tų “pul
kininkų” aukštinimų veikiausia pasirūpins panaikinti.

KALBANT EKONOMIŠKAS
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Ispanijos darbo ministerija išleido dekretų,, kuriuo 

įvedama 8 valandą darbo* diena visame krašte visoms 
jcterbo rųšims, išskiriaht namų'* tarnus^ nešikus, dženi- 
'torius, “porterius” ir galvijų prižiūrėtojus. Už viršlai- 
’kį vyrams darbininkams turės būt mokama 25 nuošim
čiai virš reguliarės algos,, o moterims — 50 nuoš. Jau
nuoliams iki 16 metų amžiaus dirbti viršlaikį yra visai 
draudžiama. .

Tai yra pagirtina soęialė reforma. Jau keletas de
šimčių metų, kai socialistai visame pasaulyje kovoja 
už įstatymiškų 8 valandų darbo' dienų. Galų gale, prieš 
keletu metų Tarptautinis Darbo Biurai prie Tautų Sų- 
jungos pravedė Washingtono konferencijoje valstybių 
sutartį apie 8 valandų darbo’ dienų. Bet ta sutartis iki 
šiol dar daugelio šalių nėra patvirtinta.

' Revoliucinė Ispanija duoda pavyzdį kitoms šalims. 
Jos darbo ministerijos dekretas rodo, kad tai jaunai 
■respublikai rupi ne tik politinė laisvė, bet ir darbo 
žmonių gerovė;
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MAISTO SKONIS

I

Išradingų amžinti— Maisto i& 
tekliai.-r-Koiicentfriiotia mais* 
to pilČs.

* radimas.
. merigs. -
; kami augmenys. —
į dsegline

sto skonis. — Valgio gami
nimas. — Maisto ekspertų 
užduotis.

— Dužiausias iti
— Kai kurte aagt- 
Nauji maistui tiiih

Sausa
— In alinas. — M a i-

šiandie beveik vfei pripažįsta tų tiesų, kad žemos 
darbininkų algos nėra išganymas nuo biznio depresi
jos. Ne tik darbininkų organizacijų vadai, bet ir eko
nomistai ir net stambių kapitalistiškų kompanijų virši
ninkai sako, kad visuomenės gerovė pareina nuo ma
sių “perkamosios jėgos”. Perkamoji jėga tai — kiek 
žmonės turi pinigų gyvenimo reikmenoms pirkti,, ki
taip sakant, kiek žmonės uždirba.

Jeigu algos žemos, tai darbininkų perkamoji jėga 
yra maža. O darbininkai Amerikoje sudaro skaitlin
giausiu visuomenei klasę. Kuomet jie skursta, tai blo
gai klojasi ir beveik visiems kitiems žmonėms: biznie-* 
riams, profesionalams, farmeriams ir t. t. Todėl šian
die retai teišgirsi viešai pareikštų nuomonę, kad dar
bininkų algos turi būt kapojamos, — nors praktikoje 
algų kapojimas yra vykinamas.

Darbininkų reikšmė, vadinasi, yra pripažinta, kaii- 
po vartotojų (pirkikų>.. Ve delko Amerikos darbinim- 
kai, nežiūrint į savo visiškų politinį nesusipratimų ir 
menkų profesinį susiorganizavimų, uždirba (kuomet 
turi darbo}' neblogai palyginti su kitų šalių darbinin
kais. Kapitalistams tenka su* jais skaitytis, kaipo su di
dele ir nuolatos vis augančia pirkikų mase.

Bloga teČiaus, kad dauguma Amerikos darbininkų 
šita- savo* padėtim tenkinasi ir neieško nieko geresnio*. 
Vartotojai yra pasyvus elementas ekonominiam gyve*- 
nime. Jie užmoka už prekę, jų suvartoja, ir tuo jų eko*- 
nominė rolė pasibaigia. Tuo gi tarpu darbininko rolė1 
yra daug svarbesnė. Jisai prekes gamina. Nuo gamy
bos būdų daugiausia pareina’ santykiai tarpe žmonių ir 
visa tvarka visuomenėje.

Bet kaipo gamiitfe&i Amerikos darbininkai yra 
labai menkai apsaugoti. Dtefelė dauguma jų nėra net 
susiorganizavę į profesines1 sųjungas (unijas), ir darb*« 
davys gali bet kada darbininko algų numušti arba jį 
pašalinti iš darbo; Kuomet biznis pablogėja, tai darb
davys tiesiog atleidžia “bereikalingus^ darbininkus ir 
palieka juos “Dievo valiai”. Europos šalyse bedarbiai 
gauna pašalpų iš valstybinio apdraudos fondo arba tie
siog iš valstybės iždo, o Amerikoje jie nieko iš niekur 
negauna, ...

Kol Amerikos darbininkai nesupras savo, interesų, 
kaipo gamybos dalyviai, tol jie nebus susiorganizavę 
ir politiškai Kol jie į save žihrį tik kaipo į vartotojus, 
tol jie nemato jokio skirtumo tarp savo reikalų kitų 
žmonių reikalų. Kaipo pirkikams, visiems žmonėms 
rupi už kiek galint mažiau pinigų nusipirkti kiek galint 
daugiau prekių į šituo atžvilgiu kapitalistas nesiskirto 
nuo darbininkų;

Dvidešimtas šimtmetis yra išradimų amžius. Pakanka paspausti mygtukų — ir visokie -stebėtini* dalykai įvyksta, šiandien pagalba ultravioletinės lempos galima švitinti maistų ir tuo budu jį praturtinti vitaminais. Bet nuo to maistas neturės geresnį skonį, negu jis turėjo pirma. Chemikai gali surasti mažinusį pėdsakų kokios nors mineralinės druskos; jie galiĮpatirti kokios įtakos ta druskai daro žmogaus kunui. Varis, kuris randasi kepinyse, yra geras vaistas (anemija sergantiems žmonėms. Šiandien už kepenis reikia brangiau mokėti, nežiūrint į' tai, kad jų skonis nei’ kiek nėra pagerintas. Patirti, kiek toks ar kitoks maistas turi kalorijų, yra paprastas dalykas. Dar visai neseniai kalorijomis žmonės buvo tiek užsikrėtę, kad kai kurio restoranai’ pradėjo garsinti kartu su maisto sarašu ir to maisto kalorijų kiekį.Maisto ištekliai nuolat auga. Vis surandama naujų augmenų, kurie tinka- maistui. Tačiau daugelis tuo nepasitenkina. Jie svajoja apie tuos laikus, kada* laboratorijose bus galima pasigaminti sintetinį maistų — koncentruoto maisto piliukes. Išalko žmogus vai-

maistui palyginti dar visai neseniai. česnakus portugalai atvežė iš Vakarinės Indijos prieš tris šimtus* metų. Pirm to jie Europoj nebuvo žinomi. Cinamonai pradėta auginti Cei torte apie 1’50 metų* atgal.\ Kakao Pietų Amerikoj) buvo žinoma gal per tūkstantį melų, bet Europoj ji pradėta naudoti tik prieš porų šimtų metų. SU raudonais pipirais europiečiui susipažino tik šešioliktame šimtmetyje. Amerikos žemuogės į Angliju buvo atvežtos tik 1629' m. Prieš- 1585 m. Anglijoj' bulvės dar nebuvo žinomos. Butų galima suminė-

tautomis pridėjo prie to, į•kad ir Amerikoj maistas pra- f Antras sako*: dėta gaminti tokiu budu, kokiu jis yra gaminamas Kini-Ibužių..joj, Japonijoj ir Europos kraš- L Jonas jiems atkerta •tuose. Visur 'galima užfiktiT restoranų, kur galima gauti] nacionalių vengrių italųv vo- Ijliu.kiečių ir kitų tautų valgį. ; Už kelių dienų Jono skar- i Nereikia taip* pat užmiršti ir įmalais dengtas kūnas gulėjo to fakto, kad per paskutinius ['pavieto ligoninėje vos gyvas, kelis desėtkus metų surasta Nors visokiais budais slaugės daug būdų pagaminti naujos bandė jį maitint, bet jisai mai- rųšies valgį* Pagarsėjęs negrų Isto neėmė, via tuos pačius žo-1 galės būti, chemikas Morton iš žeminių džius pakartodamas: * ’riešutų pagamino 27 skirtingus —Man gerai; man nieko nevalgius. I reikia...Prie maisto pagerinimo daug prisidėjo tas ]žias per daugelį dienų ar net^jokių' Ceremonijų. Man bus ir| nerija turi būti vartojama dar- savaičių. I? ž „NN \ _sunkumo atvežti šviežių mėsų | ne grabo. Man vistiek...iš Australijos į* Europų. < , Ir praryjo žemė skarmalu©Tačiau’reikitr pasakyti, kad >sc užbaigusį savo ____ _ „ _ __ __ ___žymioj dalyje naujo maisto ai- plono kubų. Niekas pamokslų turit būti apmokamas tiek, jo- 
— J £ « fe u.. t .j*. £ fet m ik u. 1 .a t— _ll_- 11 Mirt 1 ► JI ££ I £ £ £ — fe*.* £3£ A.^felik-Kfefe ,«.■ >**««** A £

* 4^ v fe fe* * »• Mfe 1 ■ * fe «fe fe* fe »fefefe * fefeK* fefe lt'—" ~~ -•y—-r —-dykas. Sakysime, musų laikais vežė. — Mat.yra labai pagarsėjęs taip1 va- - dinamas “io&pieįortf ’ suris. Tn* sūrio gaminimo1 būdas ta- j po surastas pripuolamai. Tai I atsitikę sekamai: piemup* pali-II kęs urve gabalų sūrio ir dtio- ■ ’nns* Į urvų jis besugrįžęs tik L^. -keliolikai’ dienų praslinkus. IT IUCIUl
niškas žmegns

šaldytuvai. i maistas pasilieka švic- Į’

—-Jortai, kati ten pasidhrė? [mitionus darbininkų ir kudi- kių, kurie dar patys negali —Eik pas mane, duosiu dra-Įnuo bado apsiginti;Man teko Clevelundc kelis tokius namus aplankyti, kur gyvenančias šeimynas miestas maitina. Kai pamatai kūdikius tokioj padėtyj, kokioj jie randasi, tai ir kiečiausio žmogaus širdį traukia bežiūrint į jų nereikalingų vargų.Kų mes turime daryti? Visi |kalba, kad taip visuomet ne- Sutrumpinimas I darbo valandų truputį pagelbėtų. Bet ne daugiausia. Mes, darbininkai, turime kontro- Prieš mirtį Jonas šitaip savo Įliuoti mašinerijų. Visa gamy- Šaldy-[buvusiam draugui pasakė: bos ir paskirstymo sistema ( —palaidokit mano liūnų be turi būti pakeista. Visa maši-

—Aš gerai jaučiuosi, dėkui, 
ir skarmalai' nuėjo savo ko-

Dabar' nėra jokio [taip gefai... Nenoriu nė gėlių, bininkų naudai, o ne didesnių kapitalistams pelnų krovimui. »- k Socialistai sako, kad kiek-, gyvenimų vieno vyro ir moters darbasradimas buvo pripuolamas dki- |’ncsakė, niekas nė gėlių neat- gei jiems ištektų gyventi žmoniškai iki netekę vieno darbo jie gaus kitų. O tai tik galima {padaryti turint apsaugų nuo nedarbo, kurios socialistai reikalauja jau daugelį mettyTų galima atsiekti. Tik reikia darbininkų vienybės; Tad visi stokime į socialistų eiles ir kovokime už socializmų, už geresnius darbininkams laikus'. —J. J, u
S k aftytojų Ba įsa i |

Suris buvo visas pelėsiais apdergtas. Piemuo’ paragavo su- ir pasirpdė, kad! apipelijęs suris' turi daug geresnį .skonį, negu šviežias.i Kiek tas pasakojinias yra L-^rbo> nc I Naajfenose. Kaina 45 cen-teisingas, žinoma; nieko tiftrorf ° V • “ . L .negalima pasakyti. Bet labai l?“8 «a,i' iP'”’«ryfi Prastais tatgalima, kad to sūrio gaminimo ncra p,rR*,OTJ~----- 1 ----- ----- ~būdas kaip tik panašiai ir bu- f* “C«a 1 V?™.•’J Y k. ?°7{£r.l to produkte, kaip kad žmogus šiandie, Kama 10c. Klau-dhugelto” valgių Pcrka- Bct darbininkas, ne- skite Naujienose.b b 11 dirbdamas, irgi neturi iš ko |}pirkti mašinos padarytų pro-1 " “ *dūktų. _ Taigi padaroma pro-į Reikalaukite “NAU-

Mašinerija paliuosuoja dar-bininkų iŠ d’arbo visose pra- NAUJAS “Kultūros' nu* monės šakose. Mašinos pada- Į Meris 5 atėjo. Galima gaut

j Savo interesų skirtumų nuo % kųpi^a)J,J^tw^ i)lwwų, 
tuomet? kai jisrii į/sa* 

ve, kaip į savininkį darbo jėgos, kuri gamina pelnų jp 
samdytojui. Tuomet pas jį atsiranda) noras vienytis- sw 
savo* draugais iv bendrai sw jais kovoti už sav^ buvfo) 
pagerinimų; tuomet jam TUpi'ir įgytį balsų valstybėje; 
kad1 butų lengviau gintis nuo išnaudojimo. K /

jauni augmenų, apie kuriuos penkioliktapie, šešioliktainę ir septynioliktame amžiuose Europos žinopės neturėjo jokio supratimo.Žinoma, galima tvirtinti, kad dabar sųlygos yra visai kitoniškos, n'egft kad jos buvo senovėj. Pasauli^ augmenys dar bar yra nepalyginamai goriau žinomi nekad praeityj. Gaili ma sakyti, kad augmenys, kurie turi šiokį tokį maisto verv tę, žmonėms yra gerai- žinomi. Tačiau: tikrumoj taip nėra. Senyvi žmones dar gaM atsiminti tuos laikus, kada tomatės (panndorai) buvo vadinami “meiles obuoliais” ir juos niekas maistui nenaudojo. Vynuoginiai vaisiai (grapefruit) Indijoj ir Malajų archipelhgo buvo auginami per 2,000 metų!, bet Amerikoj ir kituose kra& Tuose jie pasidarė populiarinki tik prieš kokius 30 metų, ; Ar galifhd tikėtis, kad bus surasti nauji maistui tinkami augmenys? J tai galima atsav kyti teigiamai. Trumpoj attoiį tyj Agrikultūros departamem tas rengiasi paskelbti apie* 000 augmenų, kurie nėra kult gyti, nurijo piliukę, — ir atlik- tivųojami ir todėl mažai kanl tas kriukis.Tačiau tos piliiikės tėra* tik svajone. Per ilgus metus žmonėms dar reikės tenkintis tekiu maistu, kokį jie naudoja' šiandien. žiAbttės* Šihiįy taip gali apsieiti be automobilių, radio imtuvų, lėktuvų ir visokių mašinų. Bet maisto jie turi turėti*. Dr. E* Free kartĄ pasakė, kad gal didžiausias išradimas Buvo skardinės dėžės, nes jos davė žmonėms galimybės konservuoti greitai genda- mų maistų.' Techniški išradimai yra* svarbus, bet’ maisto iš- jteklių atradimas yra gali dar 'svarbesnis* dalykas. .., į Daugelis* maistinių augmenų įmonėms Buvo žinomb Kper šimtmeČiUsi Kiek žiilonid, ©k Kuoliai buvo auginami’ prieš? įieturis tūkstančius* mefiį. Galjl įmtis daiktus, kajdį ir priešiMtb*- i’išfeaį^ Itiikaisį; '^niotfės lįus i^dojb|mai(^iJ^Išt&Hjpįs’ rekordai’ rodo, kad‘ koptifefus, įBanaųus ir pupas žmonės aiv gino prieš keturis ar penkis tūkstančius metij..’ Iš kitbs puses, daugelį augmenų žmonas pradėjo naudoti

tvo surastas*. Pripuolamai su- Irandtima ir < įgaminimam : Ar ntibutų klikas, sako Dr.IH. FI. Slicldbii1, kad‘musų* mai-1 , t x . •> i ---------------------- --------Lto ekspertai daugiau pradėtų «nENASw airt bile ta-Ikreipti savo dėmesj į skonį. P“';. gamybų, tenka sus ab- parduodami fai-u- ^i .-ieuB K„„„iii dytl- ot lr susidaro nedarbas. į’u> £"viuvuoim i<u Šiandien jie toj srityj beveik I. pasaulinio karo laikų kfaŠCiai. Pardavėjas lai- nieko nėra padarę. Tiesa; jie * y. .. . . . . . *imoka JaborLrijos* pagamU™1^^ uUS* gatavasti sintetinių budu visokias f da,*bin,«M *»“»«»» ’š Jums patarnaut. Jisai ieseneijas, kuriom primenu že-tdarb% Ir Jatt ^.1.y,la'. ^u- teitai Sfoti MC 88VO Sma-

1 „ a k „ guma dėta.. ■ ......... .vis pamėgdžiojimas- nattirali-’ J 1 e|nio skonio. Ar negalima tad •pagaminti visiškai1 naujų sko- hkfv kuris* butų1 žmonėms malonus'? Dri. Sheldbn* riiano; kad'Įt •tai galima, jeigu tik maisto ekspertei daugiai!' pradėtų- dir btr toj1 srityje —K\ A...

> • v '

težinomi. Daugelį tų augmenų senovėj; indėnai’ naudojo’ maistui;I Kai kurie tų augmenų buvo įrodbmi chemikų parodoj. IŠ jų ypač atkreipė dėmesį stepiį bulvės, kurios pasižymi tuo; įkad jos mažiau genda, negi! paprastos bulvės, ir todėl yru tinkamesnės auginimui; Buvo rodbnjas taip pat’ augmuo kų- imi8, iš- kurte' indėnai1 gamindavo saldų syrapų. Tas augumo turi inujinų^ /kuris tiek savo vardu, tiek sudėtimi pri- mena insulinų. Todėl Mario* mą; kad’ karnas yra naudingas’ maistas cukrine liga* sergan- tiemte* žmonėms; Daug įdbihu- jteo* suteikė ir vienos rities kaklus; kuris' pusižymif svaigi- faaričtemiS’ savybėmis. Tas aug- ’mUb yru Žinomas kaipo* ‘'stiu-
naudojame.žinoma; bittų* kMiįdh sakyti, Ma’di maisto* skonto* atžvilgiu nieko nėra daroma. Nuolatinis susisiekimas su kitomissu kitomis

turtas vis auga ir auga.. h.Mašinerija butų geras daiktas; jeigu ji padėtų darbiniu-! liftui dirbti, palengvintų jam ildarBų; o ne kapitalistams da-; rT*mrAciM įrytų via didesnius ir didesnius | NAUJIENOS pelnus, nes jie ir taip jau dhrė ■didelius pelnus; Bęt' mes mato*- , *" me, kad darbininkai, kurie tas mašinas padaro, nėra tinfta*- mai’ apmokami.; Tuo tarpu matome, kaip trobesiuose, visokiuose parkuoseJonas Zvimba’ ilgus metus automatiškai durys atsidaro buvo žinomas* savo atvirumu ir užsidaro*; kaip* elevatoriai ir drąsa. Ji# daug dbtiugų- tu- [dirba be žmogaus, kaip kerėjo. Neturėję progas sudar- liams kasti mašinos rausia tod kytii savo’ asmeriybę musų dle- nūs žemės; ir, tp. Visi tie menų apšvietę jisai* pasiliko todkaniški prietaisai’išmeta tūlis-» kiu, koftiu jį Lietevos kaimas tančius ir tūkstančius darbia |! išaugteov Būtent1: dirbk, buk* teisingas satv iv kitiems, pasii* tenkink tuo, kų! turi;- kitippad galbos neprašyk. Apie labdau rybę; apiė iŠmaldhs jisai jokio' supratime* neturėjo: Jam juo* kinga* Budhvo’ matant savo pa*- žįstamus priimant kokių nors* pagalbų. Jisai Šitaip galvodavo: jei neturi, tai. ir nereikia; jeigu* negali dirbt, tat teikus mirti. Užleisk savo4 vietų tiemv kurte1 gaji’ dirbti;į Būdamas porų mefų be darbo;. Jonas gyveno iš paskutinės dešimkės. Reiškia, greitai- gatvėm jie1 teks nakvotii. Ėef jisai dar vis linksmas, savo pažįstamų ^užklaustdfc einasi”, Jk>*- nas vis dar sakydavo:—Gerai.j. Jonas jau gatvėje gyvertai tfteturf nė centb* Nė nakvynės, Irtė muisto... Bet jils dar vis pah ■saftof:- —Matai, kadi gyvas, tai ko nori?...j Išmainė Jobas* savo drabužiui ant skaitmettį; feabar ji’-gar- ■nakvot — tai ir po^tiHu galima bus. Dabar ne šalta.| Sutinka* Jbrtų gėrį jo buvę draugai kurie pirmiau jį skarmaluose , lųekados nėra rnatV* dienas sako:

JŪSŲ PATOGUMUI
TURI

DRĄSUS SKAR 
MAtAI

Bridffeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So* Halsted* Street 

Tel. Yards 4754
Marauette Park 
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. K. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47lh St 
Jei. Lafayette 1083

Roseland įr Pollman
WAITCHBS B.:oę> CORK

** ‘ 52 E. JOTIM St. 
Tek Pullman 5950Kai jums reikės pa- “elassified” skel-

Initikų į gatves*. Rodei1? Todėl’, kad’ mekaniŠkos priemonės y ta’ pelningesnės* Bet kur tas pelhus cikti’^ Atsakymas :i ka»- piteiistdmsi Gi1 darbininkas... JiB; susite ūkęs keturių dešimčių metų, jau tiiri šokti į upę. ®a vistir įnm» pasako, kad* jis jjaU’ per senas dirbti; Pasako duoti t ,■net ten, kur seniau tokio am- binuį ar užsįrašyti likus žmogų norėdavo geriau- Naujienas”, kreipkitėsjsia ,j» darbų priimti;PažvelglHirte į» raštines arba ai krautuves) Kiek iš1 ten pnfeb džia darbiiliųkų, lies vis nauji (įtaisymai įvedama,, ir darbus įgretetatė galimu; padhryti, negu samd’ant' darbininkų. Dėka j ’fatn darbdaviui eina didesnis pelnas.Į Budios atima darbų iš niu- įjifcantų, grandinės (chain) JtraUtuves atima biznį iš pavienių, todėl kad pastarosios netilti jėgų priklausyti trus- ;tui ir neįstengia^ pigiai pirkti it parduoti.* Mes matome, kad visame pasauly duonos eiles auga ir įauga’ | begalo. fyJokįo j si|simylė^ darbininkui nesimato, 'nota musų kapitalistinės klasės Vadovai ir sako, kad, girdi; imkite, geri laikai ateis. Bet jeigu jie žino, kąd geri lai*- kai ateis, tai kodėl nedaryti *jų tuojau. Kairi varginti tuos

į artimiausi atstovą;
7

i

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus- ir viską kas reika
linga prie- ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI
.i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO; ILL.
ir

Siųskite mortcy orderį arba krasoa 
ženklelius.



KAS MATYTA
JadčsoiV bulgare; Bet

dbl1 karščio'.

Kaitra kalta

ŠVIESUS AR TAMSUS'

Padėkos Žodis

MALI TONIC’O

Ona Skamarakienė

Prašykite savo

IŠPILDVKITe ŠĮ KUPONĄ

Valst

NAUJIENŲ 
PIKNIKE 
ŽAIDIMAI

itfels Narys
& HOUSE ASSOCIATION

Holdapas lietuvių garaže, 
matlyvas banditas

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

ylnteri^’5
FineSAI< 

,, Gin9cr4*

Kaitra tai ne ledų gadynė.
Brigyta; sulaukusi svečių, 

atsinešė keletą bonkų naminio 
bavarsko. Norėjo padėti , jas 
ant^ledo/ kad alus atvė$į>\ d 
? Beimant Brigytiai bavatakų- 
iš keiso, prisiartino vienas di
džiųjų Jurgių* pradėjo guostis 
dėl kaitros.

šitaip jiem dviem besitava* 
mojant apie nesmagumus, ku
riuos kaitra* daro, viena* bėn*»

Bavarskas neri 
niauja

Dbminikas Karalius, gyvenęs 
Chioagbj, Brightbn Parke pa*- 
sthruoju taiku*.

• Neseniai- buvo išvažiavęs j 
ūkį atostogoms^ Mirė staigiai 
praėjusį- trečiadienį, kaip ma*- 
noma.

Kūnas pergabentas į CHictv 
gą. > Rep.

į. Naujienos- parsiduoda
i JONO KVEDARO
1 . Vafgyfrfof

702 W. Lombard St.
Baftimore, Md.

ROTOERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM? ir VEENDAM* 
yra populiariški Šios linijos lais
vai. Tiesus trurripas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visit' dalių 

LIETUVOS'
Laivai4 kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St* Chicago.

(Eoud Speaker) Naujienų 
Piknike

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE-
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Reg>
CHKAGO CLKARl

AR JUS NORITE TAM TIKRO 
MĖNESĖTO UŽDARBIO? .

Auginkite vištas kepimui' (broilerius)' apskritų’ metų- suL 
lig kontrakto su mumis'. 150 ketvirtainių pėdų' vieta jūsų 
garaže, beismente ar bile kokiame name atneš $60 į mė
nesį ant $300' investtnentoi 1

Mbs garantuojame nupirkti visas* kepimui vištas iš* 
augintas* musų' metodui kuris pagamina augštoš rūšies 
kepimo vištas' visus apskritus metus* ir kurioms* mes tu* 
rime didelį pareikalavimų; Męs mokėsime jums liepa-

. Važiuoju į miestų. Neradęs 
vietos pastatyti automobiliui', 
sugrįžau prie Northwcstern* 
stoties — Madison ir kitOs ko
kios gatves kertes. Pastačiau1 
.karų. Lietus pylė kaip iš viedt 
ro. Būriai bedarbių slankiojo’ 
šalygatviais, lyg; nejausdami 
didėlio lietaus. Vienas senas, 
europietiško typo žmogus, sėdi 
ant šalygatvio, kojos mirksta 
šaiygatvio vandens latake. Jis 
sėdi sukniubęs ir purvinom 
rankom glosto savo veidų. Už 
poros valandų sugrįžau prie 
automobilio. Radau ant mano 
auto skvernų vyrų kaip varnų 
prisėdę. Tas pats senelis, ku«- 
ris mir^šojo Vandeny pirmiau, 
dabar gulėjo prie šalygatvio 
ir gatvės sienos, lyg prie pe
čiaus. Paprašiau vyrus pasi
traukti nuo mašinos, bet jie 
pasižiurėjo į mane kreivom, 
tingiom akimis ir vienas po 
kitam nuslinko' toliau*. Keli’ to
kių* prašė dar išmaldos, sako, 
darbo niekur negalį; gauti, 

- “Tiesa, darbo nėra,” pamai
niau sau.

MALT TONIG - EHRA PALE 
SPECIALIS MUS

-Jo J. JI SPRAV
55 W. W«lteK Drive, Cbicagp, III.

’ttjit. Jis rahlta/ pridbn^ia* saMo 
foūrnų ir smakrų.
' Išvalę registerį, kostumeriai 
pakviečia RūrhČikų eiti į <toi- 
Jbtų.’ Pastarasis manė pasaky 
ti, kad jam tuo tarpu reikalo 
toilete’ nėra-. Ale susiprato: a 

’customer is always riglit! Juk 
■taip mokino savo* samdinius net 
toks biznio genijus, kaip se
nis Marshall Field, kuris pa
dėjo pamatų didžiajam šių die
nų Marshalt Field bizniui. Tai
gi Rumčikas eina į įtoilėtų ne
protestuodamas. Ir kur čia pro
testuosi, khd! revolveriai seka 
pankui'.

south i'Aiįįfersiašži

Miestas ..
Tekfifflas
Prisiųskite į American Poultrv Products, Ine,

Apsimoka^ pirkti geriausį 
Vartokite kokybės produktus ii

tlie House of
ANHEUSER-BUSCH

ST. IOVIS BM.l82

TRAUKIMAS VIRVĖS:
Dzūkai* su Zanavykais 
žemaičiai su- Aukštaičiais
Kapsai su Vilniečiais

LENKTYNES:

12 porų berniukų'
12‘ porų mergaičių

6 poros žilbgalvių
6 poros storų' moterių.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Tel. LAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400,

M. KEŽAS, Vedėjas' J. NAKROŠIS, Vedėja,

’ štiwfy$r
‘ ZmoneSį kurie lunko maudy
mosi* vitetas*, turėtų* žinoti* tųii 
kad' nereikia atneštus stiklus 
sudaužyti. Ant akmeninio’ 
kranto; kur vaikščioja tūkstan
čiai’ Basų žmonių, buvo su
daužyta* bonka*. Patamsiu* eida*- 
mas* jaunas vyltrUs vyrukas 
užmynė ant stiklų. Kas atsiti
ko*— jus patys* galite suprastu 
Toj* vietoj pasiliejo daug krau
jo, o tų žmogų teko gabenti li
goninėn.

Teko matyti, kai išdykę, 
niekeno neprižiūrimi vaikai; 
daužo stiklus ir mėto juos į 
vandenį; Toks darbas stato 
į pavojų tūkstančius žmonių.

—- Viskas.

’ Prieš* kiek laiko Ctticagoje 
įvyko didžiųjų baiiki# susijun
gimas. Ceremonijos' buvo ne
mažos. Laikraščiai' smulkme
niškai apraŠČ ir net kai* kurių 
piniginių turtų! paveiksiąs dėjo 
išpūsdami' dalykų dideliai’ fan
tastiniu.
5 Aukso’ vežimai.

Vakare^ tarp- 6 v. iki* 2 vali 
ryto1 buvo1 iš vieno* banko į aus
trų pergabentas auksas.

40b ginkluotos^ policijos.
Įsivairtdiiokite, 400' ginkluos 

tos ir raitos policijos! Tokios 
“ceremonijos” buvo1 atliktos 
žiūrint šimtams, gal tukstam 
čiams, žingeidžių akių. Ne vie
nas gal’ pamanė sau: Nuo plėš
raus žvėries apsiginti užtektų 

,vieno gero ginklo, bet auksų 
gina šarvuota’ policija ne riUo 
plėšriųjų žvėrių, bet nuo civb 
liuotų žmonių.

Kaip brangus yra pinigas! 
! Kokia panieka* publikai!

Kaip kiekvienų metų, taip ir 
šįmet Naujienos savo piknike 
turės garsiakalbius.

Nedėlioj, liepos 5, Naujienų 
Piknike, Budriko Radio krau
tuvė (3417 S. Halsted St.) į- 
taisys garsiakalbį. Susirinką 
tūkstančiai svečių^ iš artimų ir 
tolimų miestų, gėrėsis kalbomis 
ir muzika nuo pat ryto iki ve
lki vakaro.

Priminame maloniems sve
čiams, kad jau iš anksto pra- 
dėtumėt rengtis. Jus atvažia
vę į Naujienų smagų, malonų, 
linksmų ir draugiškų piknikų 
tikrai turėsite ' smagų laikų.

Taigi iki pasimatymo nedė
lioj Naujienų Piknike.

1 Užėjus Chicagojc “šimtapro
centiniams karščiams”, sumai
niau ir aš išsimaudyti ežere. 
Kad išvengus frankfurtėrio 
(hof dog) likimo; sėdau į rtia*- 
šinų ir durniau’ iš garažo tie
siai į ežerų. Vanduo šiltas, 
švarus. Tūkstančiai žmonių 
maudėsi. Maudėmės ir mes. 
Tik staiga vandeny pradėjo 
tėliukšnot vienas jaunas pilie
tis. Šoko jam pagalbon desėt- 
■kas vykrių vyrukų. Ištraukė iš 
ežero. Pribuvo trejetas dafcta*- 
rų, ugniagesiai su pulmotorais, 
“life saver’iai” ir minia žiOp- 
sotojų susirinko. Gaivino tų 
žmogų apie pusantros vaiva
dos, bet visgi jis mirė. Prieš 
mirtį kur buvęs, kur nebuvęs 
atsirado ii- “faderis”. Attiko 
jis paskutinio patarnavimo'ce
remonijas: patepė jam puspa
džius, kad slidžiai važiuotų į 
dangų ir viskas užsibaigė! arba

Extra Pale Alaus

***»■''iii i‘ I,

. Trečiadienio naktį, apie 1 va- 
'Ikndįj; p. RiimČiko garaže (610* 
West 35 st.) tyl& Savittihko’ 
brolis eih& naktinės sargybos 
pareigas ir laukia- dienos pra- 
švysiant. Ramu* garaže. Apri
musi’ kiek ir 35 gatvė;

Staiga prašiVeria garažo du
rys ir pasirodo du jaunu vyru. 
Puikiai pasirėdžiusių. Vienas jų 
— aukštokas, nepaprastai dai
liai išaugęs.

Vėlyvi kostumeriai paprašo. 
Rumčįkų duoti jiems Ibpų itai- 
rui užlopyti. Šis, kaip manda
gus biznio prižiūrėtojas, eina 
prašytos reikmenos paimti.

Paėmė, atsisuko ir jau* neš 
jų kostumeriams parodyti. Bet 
mato: dviejų revolverių tam
sios akyš tiesiai''Žiuri’į jį.

Vėlyvi kostumeriai' mandagiai 
pataria Rumčikui nešumyti ir 
nakties ramybes nedrumsti; Be 
to, prašo jie parodyti’ Rur yra 
registeris. O Rumčikas išpildo 
prašymų. Negi vys kostume- 
rius laukan, ypač kai revolve
rių juodos akutės labai rimtai* 
į jį žiuri;

Parodo1 Rumčikas kaip1 ati
daryti’ registerį. Kostumeriai;. 
matyti’,, vyrai' supratlyvi. Grei
tai atsidaro ir* cash sUtilpsta 
jų kišenėse.

Rumčikas žiuri1 ypatingai į 
vienų kostumerių. Dailus Vyras, 
šauniai išaugęs. Mano jis-: at
minsiu kitų kartų pamatęs. Dai< 
lusis vyras pajunta Rumčiko 
dėmesį ir tur būt susisarma-

VIENAS iš' svarbiausių* klausimų* publb 
Įlos mintyje yra: “Kur aš galiu depo- 

zituoti savo pinigus su absoliučiu saugu
mų?” Atsakymas yra — Peoples National 
Banke, 47th* Street ir Ashlaiįd Avenue.

šis bankas, suorganizuotas dvidhšinit 
septvni meldi atgal; dhbar vra ŠEŠTAS 
DIDŽIAUSIAS* TAUPIMO4. BANKAS CHI- 
C AG OJE ir jo konservatyvis nusistaty
mas visų šį! laikotarpį laimėjb * pasitikėji
mą 50,000 'depozitoriu. Turėdami užtekti
nų turtą, kompetentiškų ir patyrusių vado
vystę, mes pasiiilome neabėjbtinų apsaugų 
dėl jūsų sutaUpų.

Jeigu jus ieškote stiprių bankinių ryšių, 
mos kviečiame jus atidaryti sąskaitų šia
me banke. Depozitai paddryti prieš ar lie
pos 15 d. neš* nuošimčius nuo liepos 1 d.

Kaip kitose vietose 
Chicagoj šiemet didžioji kait
ra nuvarė nemažai piliečių į 
aną pasaulį, o kai kuriuos pa
guldė ligoninėj. Kitiem gi ne
smagumų padarė. - *. •

Nesmagumo susilaukė ir 
Bridgeporto pilietis P. Buknys. 
Jis nuvažiavo į Jackson mau
dynes pasimaudyti. Ir užmiršo 
ar nenorėjo pasidėti pinigus ir 
laikrodėlį maudynės saugiojoj 
brangmenoms vietoj. Paliko 
automobilyj, rūbų kišenėse.

Kada sugrįžo pasimaudęs, tai 
nerado pinigų $12, nė laikro
dėlio, už kuri buvo mokėjęs 
$40. Senas Petras.

Peoples Furnilure Co
KRAUTUVĖSE

VERTYBĖS
Nėra Palyginamos Niekur Kitur Ant

Parlor Setu

Negalėdama padėkoti atski
rai kiekvienam dalyvavusiam 
mano vyro, Prano Skamarako, 
laidotuvėse, šiuo reiškiu savo 
padėkos žodį per “Naujienas”.

Nuoširdžiai dėkoju gjrabne- 
šiam ir graboriui p. Lachavi- 
čiui už jų patarnavimų. Dėko^ 
j u adv. K. Gngiui ir redakto*- 
riui P. Grigaičiui už pasaky 
mą kalbų namuose ir kapinė
se. Taip pat tariu nuoširdų 
ačiū visiems draugams ir pa 
žįstamiems, palydėjusiems na* 
bašninką į kapus ir dalyvavu 
siems jo laidojime.

šia proga, pagaliaus, reiškiu 
padėką, mano nabašninko vyro 
vardu, visiems tiems drau
gams, kurie jį ligos metu lan
kė namuose arba ligoninėje, 
suteikdami jam paguodų ir su
raminimą sunkiose jo kančiox

|Jis yra rekomen- 
Iduojamas per 
' M.McNicliolas

_ _____groseminUo &rba apttekoriaus, jeigu jie negali 
Sutrikti, tUorttet pašalkite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th,St., Chicago
Dėt aplinkinių miestelių kreipkitės prie- St Bartkus, 

. ■ ' • * i" ' * . >

3824 Deodor St., Indiana Btarbor,. Indiana
Indiana Harbor. Telephbne Indiana Harbor 1627

galų, o pačių Brigyfų smarkiai' 
(išgąsdino. Brigyta* sako, kad' 
dbl’ šios nelaimės niekas* nesąs 
kaltas, kaip tik kaitra.

Senas Petras.

$80;00 Vertės1 2-jų šmotų Jacųuard CLOįCl Rft 
dengti seklyčiom setai po ........................

$100.00 Vertės 3-jų Šmotų Jacąuard GLEfi flfi 
dengti seklyčiom setai po ........................

$125:00 Vertės 2-jų šmotų gražios spal- JI E A 
vos tikro* Mohair setai' po........................

$175.00 Vertės 3-jiV šmotų Moliair arba EOA 
tapestry seklyčiom setai po ...................*

Labai Skaitlingas pasirinlHmasomadų,.piešimų ir spalvų 
Bliume specialius užsakymus^ ir greitai išpildome pagal 

pirkėjo norų.

Duodame gerą nuolaidų už senus rakandus imdami į 
mainus ant naujų.

Lengvus isinokėjimaė pritaikinami visiems pagal išgalę. 
Didžiausios, saugiausios, ir pricinamiausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo namams reikmenų.

PILNAI PZGANRDyUfAS ARĖ A PINIGAI ATGAL!

Klausykitės 
Toriy Cabooch'

Arthusct'BuscH vie- 
no žmogaus radio 

/SMRJI • prograttlo kiekvie- 
nąi šeštadienio vai- 

M karą visu Colum- 
bia Broadtasting

SfjĖffit Syste0 tinklu:
hW WBBM. 9:45 p. m., CDT.

BiuKveiser Malt savo' ko
kybe yra’pasaulio viršui- 
nėję; J'eigu jo kaina bufų- 
tokia pat augšta, kaip jo 
kokybe, jis kainuotų duu^ 
daugiau*—betgi* jis nekai
nuoja' daugiau negiV' kuris 
kitas geras molto šyrupas. 
Jis yra ^geriausias ką pi
nigas galt pirkti ** Virš 70 
metų patyrimas*gaminime 
molto užtikrina jo koky
bę. Pardavinėjamas visur.

JBJv UL&JL
Barley-Malt Syrup

Tirštas A. . 
GERIAUSIAS SKONIS-

Vienas kostumerių pasilieka 
Rumčikų daboti, o kita^ eina 
įi automobilių? apžiūrėti: Mėgina* 
vienų,- mėgina kitiįt Nepajėgiu* 
užsukti1. TMp\ aptari vis# ek 
lę. Pagalios susirandi gražų 
Grabam Faige, kurio motoras 
ima* murmėti1. Susėdu* kostume- 
rlai! ir išvažiuoju;

Pbolė Rumčikas prie telb^ 
no* policijų* šaukti; Bet jUU* bu^ 
vo truputį* per vėlb;

Ryte Grabam Baigė rasta 
gatvėj- — JacksoiV bulgare; Bet 
pasirodė, kad* netoli1 nuo tos vie
tos tie patys banditai* padarę

•    -..................   ■ t... i. ...«*■

•/ 1 ■*■ J ■- ■■ .
-- - ■ •■■cL.-i

tjokįi pat hpldkpų1 Vėl garaže, 
ir vėl išvažiavę automobiliu.

Pakvietimas
tiems, kurie ieško saugumo 

savo sutaupoms

f?*j1*

Nes PEOPLES įstaigų' turi nuosavu dirbtuvę ir sekly 
čioili setUS parduoda už išdirbyštės kaštus

TODĖL TAM1STŲ 
SUTMJPYMAI SIEKIA DAUGIAU

Kaip Pusę Pinigų!

CnVlAORATtRO
K>OD TO® CONVALtK®"’

GOOO FOa THt HOM*
I0VTH •*« _

—J-
'f • ’ 1

, Jungtinių Valstijų valdžia 
’ d’epozithoja šiame 'banke 
• savo* specialius fondus.

Pka, rtebepakęsdtana1 kaitros, ttft 
pykšt, ir eksplfodavo. šalta sa
vęs bonka sumuša kitas*.

■ Ir taip ekspllorija buvo smar
ki', kad Jurgiui’ sužeidė nosies 
galų, o pačių Brig
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NAUJIENOS, Ghicago, III. ( Penktadienią, liepos 3, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

RISIS “NAUJIENŲ” PIKNIKE

BIRUTĖS DARŽE 
NEDĖLIOJ 

arba
Naujienų Vasarine 

Šventė
šią vasarą pirmu kartu Ne

dalioj Čikagos ir apielinkSs lie
tuviai susirinks j savo meti
nius atlaidus Birutės darže 
(pirmiaus tą daržą vadindavom 
Černausko daržu).

NAUJIENŲ 1 piknike, kaip 
jau žinome iš praeities, visi ge
ri lietuviai susirenka sustiprint 
senas pažintis ir sudaryt nau
jų. čionais visiems gera proga 
atgimti ir naujų jėgų pasisem
ti. O jau kad visiems visa ko 
užteks, tai senai žinomas fak
tas.

Išeina taip: nori, ar nenori, 
o j NAUJIENŲ pikniką va
žiuot būtinai reikia. Tas ne lie
tuvis, kas NAUJIENŲ nemyli, 
o kas neatvažiuoja į naujienie- 
čių atlaidus, tas smertelną 
grieką papildo. Vadinasi, nebū
kime apsileidėliai — visi bū
riais marš į pikniką Nedėlioj.

Apie programą nėra reikalo 
kalbėt, nes musų dienraščio 
programai visuomet geri ir vi
sus užganėdina.

Nedėlioj NAUJIENŲ piknike 
dalyvaus geri žmonės iš Čika
gos, iš visų artymų ir tolimų 
miestų miestukų, visi aukšti 
padaužų valdininkai, visi para- 
pijonai, geri sportai, singeliai, 
ženoti su pačiomis ir vaikais 
ir šiaip geri žmonės.

O ponas dievas prižadėjo ge
rą pagadą, tai bus ne tik nau
dinga, ale ir smagu.

Galų gale piknike visi par 
šnekėsim apie savo trubelius ir 
džiaugsmus, pusėtinai pabalia- 
vosime ir gero oro prigėrę su
grįšime namo sveikesni, gyvės
iu ir geresni. , . .. M

Vykstantiems Į Keis
tučio Kliubo išva

žiavimą
Keistučio Kliubo išvažiavi

mas įvyksta rytoj, liepos 4 d., 
Sakalauskų farmoj, prie Lie
tuvių Tautinių kapinių. Vieta 
išvažiavimui paranki ir graži.

Tenka priminti tiems, kurie 
užsirašė važiuoti troku, nesi- 
vėluoti. Nes trokai išeis 11:30 
valandą prieš pietus.

Trokai stovės prie kampo 
Francisco avenue ir 40tŲ st. 
Yra vienas trokų Jono Buchu- 
no, gerai žinomo visiems brig- 
tonparkiečiams.

Visi rengkites net dviems 
piknikams. Vienas jų — tai 
Keistučio Kliubo, kuris įvyks 
šeštadienį. O kitas — tai “Nau
jienų” piknikas, kuris bus ant 
rytojaus, sekmadienį.

Laukiame kuo daugiausia 
svečių. —Rengėjai.

čia matyti, kaip St. Bagdonas lamdo Gary, Indiana, čem
pioną James Tarną. Liepos 5 d. Naujienų piknike, Birutės 
parke, prie 79 gatvės ir Archer avė., pamatysite jų dviejų 
rištines.

bui ir gerai žino, jog kliubas 
jau trys metai kaip rengia sa
vo išvažiavimus liepos 4-tą d. 
ir padaro nemaža pelno. Bol
ševikai užsigeidė sužiniai kliu
bui pakenkti. Ir jie tą dieną 
rengia savo pikniką arti tos 
vietos, kur kliubas turės išva
žiavimą.

Aš pilnai’tikiu, kad tą begė
dišką bolševikų tikslą — 
kliubo išvažiavimui pakenkt;, 
Kliubo nariai, kaip organizuo
ta spėka, mokės tai įvertinti, 
ir visa kliubo armija, suside
danti iš daugiau kaip 8 šimtų 
narių, vyrų ir moterų, pribus 
laiku ir vietoj į savo kliubo 
išvažiavimą. Bus labai malonu 
matyti, 
vienos 
minsis, 
lesnės,
muzikai grojant po vadovyste 
gabaus smuikininko J. Naud
žiūno. Kiti turės progos išban
dyti savo laimę, ir jeigu pa
vyks, lai laimės naudingas do
vanas. Dovanų yra paskirta 
nemažai, ir daug kas galės lai
mėti. Dar kiti galės savo troš
kulį patenkinti išsigerdami 
šaltų gėrįmų. Vėl kiti susiras 
sau gerb. draugų, su kuriais 
bus verta valandą kitą praleis
ti besikalbant apie įvairius 
reikalus.

kaip visi taip sakant 
šeimynos nariai links- 
kurių dar kojos mik- 
šoks visokius šokius,

Komisija ir išvažiavimo dar
bininkai savo nuovargio nepai
sys, bile tik visus susirinku
sius patenkins. Nariai žino, 
kad kiekvienas doleris iš pa
daryto pelno išvažiavime eis į 
kliubo iždą ir tų pačių narių 
naudai. Laikui bėgant, tie pi
nigai bus išmokėti pašalpoms, 
pomirtinėms, kliube esančių

bedarbių suŠelpimui ir kitiems 
dideles svarbos reikalams. To
dėl nariai privalo dalyvauti 
kliubo parengimuose, tai yra 
paremti kliubą, visais galimais 
budais. O kliubo laimėjimas 
išeis nariams ant naudos. Beto, 
turim laikytis vienybės, ir bol
ševikai, kurie siekiasi dabar 
mums užkenkti, ateityje bus 
priversti musų galingai orga
nizacijai pasitraukti iš kelio 
arba apturėti didelius sau nuo
stolius.

Išvažiavimas prasidės nuo 
10 v. ryto. Muzika pradės'gro
ti kiek vėliau. Taigi visi buki
me prisirengę susitikti išvažia
vime.

Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos 5 d. Pradžia 
lygiai 12 v. per pietus. Vieta— 
Liberty Grove svet., 4615 So. 
Mozart St. Susirinkimas bus 
pusmetinis ir tuomi svarbus. 
Turėsime kai kuriuos būtimis 
reikalus aptarti, ir prie to 
komisija, kuri peržiurėjo kny
gas, išduos atskaitą apie kliu
bo stovį finansiškai ir tt.

Taipgi bus perskaitytas pa
reiškimas valdybos. “Draugys
tės Sūnų Lietuvos Vakaruose” 
kai dėl jų noro prisidėti prie 
musų Keistučio kliubo. Nes tuo 
reikalu jau turėta abiejų val
dybų bendras ’ susirinkimas 
pas Keistučio kliubo pirminin
ką, Joną Aleksandravičių, pra
eitą birželio 25 d. Minėtos

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St, 

CHICAGO. ILL.

Dabar bus laikas musų tautiečiams, atsiėmus 
nuošimčius už savo padėtus pinigus sve
timose Vietose, investuoti į saugius pir
mus morgičius nešančius 6-tą nuošimtį.

draugijos valdyba plačiam pa
sikalbėjime išreiškė musų 
kliubui prielankumą ir nori 
susivienyti, jeigu tik bus pa
siekta susitarimas sąlygų 
klausimais. '

Smagu iš šalies žiūrėti, kaip 
dviejų organizacijų valdybos 
kalbasi apie mums lietuviams 
reikalingą vienybę ir duoda 
vieni antriems atsakymus į 
klausimus. Aš jnuo savęs lin
kiu tos draugijos valdybai ir 
visiems nariams gerų pasek
mių vienybės klausimui išrišti 
ir kad galėtumėm mes vieną 
didelę paŠalpinę organizaciją 
sudaryti. —A, J. S.

žiedai tiems draugams, kurie 
neėmė iš draugystės ligos pa
šalpos per dešimtį metų.

Be to, bus visokių žaismių, 
kaip tai — virves traukimas, 
moterų bėgimas, binsų neši
mas ant peilių ir kitokios na- 
vatnybės. Vaikams ir suaugu
siems, pasižymėjusiems sporte, 
visiems bus duodamos dovanos.

Taipjau bus skanių užkand
žių, šaltos košės ir minkštų 
gėrimų.

Tenka dar pasakyti, kad drau-

gi ja priims naujus narius. Jai 
priklauso vyrai ir moters. Be to, 
yra dar organizuojamas sky
rius jaunuomenei, kuriu bus 
priimami vaikinai ir merginos 
nio 16 nietų.

Draugystė Lietuvos Vėliavos 
Amerikoj No. 1 gyvuoja Town 
of Lake apielinkėj jau 20 me
tų ir yra skaitlinga nariais ir

MHBM

Town of Lake
Draugystė Lietuvos Vėliava 

Amerikoj No. 1 rengia savo 
metinį basket pikniką, kuris at
sibus liepos (July) 4 dieną A. 
Kučinsko darže, priešais Tau
tiškas Lietuvių kapines.

Piknikas bus vienas gražiau
sių, ba šios draugystės komi
tetai visuomet surengia gražius 
pasilinksminimus.

Piknike bus net penkios do
vanos duotos laimėti. Paauka
vo jas draugai. Tarp dovanų 
yra labai gražus kišeninis laik
rodėlis, kurį paaukavo A. Čes- 
na, draugystės kasierius.

Dar bus duodama dovanų 
f \

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St.
Tel. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ.

Mes taipgi galime patu- « 
pinti pilną įrengimą dėl I 
paprastos penkių kamba- I 
rių bungalow, įskaitant i I 
boilerį, radiatorius, pai- I 
pas, fittingus ir valves, j 
už $259.50. Mes taip- I 
gi paskolinsime įrankius, I 
kad patys galėtumėt įsi- Į 
vesti. Mes taipgi gali- i 
me parūpinti pilnus 
plantus su. pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis už 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir 
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

Žemas klozeto autfitas $13.00. 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą. .

Atdara nedėliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

didelį su-

musų in

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS’NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITĘ REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.

7he ERIE LIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS Į 
NEW YORKĄ 

PĄTOGUS l LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiausios Kainos
NEW YORK EXPRESS

11

* 

f

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta)
Pribuna į Ncw Yorką (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED
Išeina iŠ Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta) 

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta).

11:00
3:20

8:45
9:25

10:20
6:00

P.

P.
P.

P.

M.
M.

M.
M.'

M.
M.

Round Trip tikietai j New Yorką, sugryžimui 
per 30 dienų, išeina iŠ Chicagos kas utaminką 
ir subalą iki rugsėjo 29, 1931 jskaitytinai, 

tiktai $46.05.

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
CITY TICKĘT OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 z t

‘ <* ’ arba
H. T. HARL0W, Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St. 

Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM
- 1 - - -—J

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

Varnish
Vertė. $2.50

Galionas už $1.49

turtinga kapitalu. Senų drau
gų joje beveik nėra.

Mitingus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą sekma
dienį, kaip pirmą valandą po
piet, A. Česnos svetainėj, 4501 
So. Paulina street.

Komitetas kviečia visus at
silankyti į pikniką. Muzika bus 
No. 1. Rengėjai.

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

J. RYSHKAUS NUOSAVIOS MAUDYNES
Jeigu norite pasilinksminti, atsilsėti, pasimaudyti, žuvauti, golfą 

lošti (galite lošti 18 skylių), laiveliu pasivažinėti, geros muzikos pasi
klausyti ir pašokti neaplenkite šio vasarnamio.

Čia muzika griežia kas vakarą.—Šviežia žuvis kasdie.—Lietuviškas val
gis.—Prieinamos kainos.—Mandagus patarnavimas.

Nuvažiuoti galima geru keliu.—Netoli nuo Chicagos.—Lietuviai at
važiuokite—lietuviškai pavaišinsime. SAVININKAI

J. ir S. RYSHKUS,
TWIN LAKĘS, WISCONSIN

Didelis Išpardavimas— 
Milžiniškas Bargenas

Darau didžiausią mėsos nupiginimą šventėms — Ghi
cagos lietuviai, kviečiu jumis naudotis proga. Esam 
lietuviai, musų biznis įrengtas' moderniškai, musų tavo- 
raš tinkamiausios rūšies. Šituos specialius nupiginimus 

darau šiandie ir ryt.
MUSŲ BARGENAI:

Lašiniai kepimui svaras.......15'/zc
Kiaušiniai 3 tuzinai................  47c
Venzita summertsąusage ........ 22'/z c 
Spring Lamb ......................... 5‘/zc

' Jautiena įneša supei............ . 6'/zc s
Porklain..... ..........................14 Vzc
Venziti lašiniai .................... ,... lO'/zc
Venzita Šinka-Ham ..............   14'/zc
Venzitas Calis .......................... 12'/z c
Shoulder Veal .......................... 7'/z c

Neužmirškite naudotis musų mėsos bargenais laike šių 
šių dienų. Lauksime jūsų. Prekės ir patenkinimas iškal- 

no užtikrinti. Visuomet kreipkitės šiuo adrehu:
3631 SOUTH HALSTED STREET

Naujas 1932
NASH

Brighton Park
Keistučio Kliubo narių žiniai.

Visi Lietuvių Keistučio Pa- 
šalpinio Kliubo nariai, jų šei
mynos, draugai ir kliubo pri
tarėjai prašomi atvykti išva- 
žiaviman liepos-July 4 d.

Vieta išvažiavimo pp. Saka
lauskų farmoj, prie Lietuvių 
Tautiškų kapinių. Nors vieta 
ir žymi, bet dar komisija žadė
jo padaryti iškabą. Važiuojan
tys arba einantys nuo Archer 
Avė. gatvekarių, arti kapinių 
po kairės pusės iš Kean Avė., 
galės pastebėti iškaboj užrašą: 
“Čia Liet. Keistučio Paš. Kliu-
bo išvažiavimas”.

Kas, kas, bet patys kliubo 
nariai turi būtinai ateiti savo 
organizacijai — kliubui pagal
bon, ypatingai tuo laiku, kuo
met bando mums kiti pakenk
ti. Nežiūrėdami to, kad kai kiB- 
rie iš bolševikų priklauso kliu-

Vienykimčs,. lietuviai! Nepasiduokime kitiems, 
kad mumis išnaudotų. šiandieną jau 
randasi daug musų tautiečių, kurie li
kosi apgautais netik su pirkimu stako, 
bot ir su bondsais ir depozitais.

Nekuric netikėjo teisingiems patarimams, ku
riuos mes maloniai musų lietuviams 
suteikėm.

Su pagarba,

32S2 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois
> .

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

Pirmas Parodymas 
Pas Mus

Fiat 
Paint

Vertės $2.40 • 

Galionas už $1.85

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL 

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, -TfiL. VICTORY 7261

. . . . •. — ■ ■ ■ . ••

■»' '1" '«■

Rengiamas Draugystes Lietuvos Vėliava Amerikoj

Subatoje, Liepos-Juty 4,1931 
KUCHINSKO DARŽE 

/ Priešais Lietuviškas Tautiškas kapines 
10 valandą ryto ' y 

Bus ’vįsokių žaismių su dovanomis

Tai yra geriausias, stipriausias; puikiausias 
ir greičiausias automobilius. Būtinai pama- 
tykit ir nusipirkit jj pas mus lengvais išmo
kėjimais.
Taipgi priimsiu jūsų senų automobilių į 
mainus. '

Bridgeport Auto Sales
Julius J. Janeliunas, Pres

‘ ; • r * • • • »

3222 South Halsted Street
Phone Victory 4929



Penktadienis, liepos S, 1981

Graborlai

S. D. LACHAVICH

Lietuvės Akušėrės

Išvažiavo Lietuvon.

Akių Gydytojai AdvokataiCHICAGO, ILL

\dsrn!

DOMININKAS KARALIUS
Broli islayą ir Valeriją
•t- X f • ». • • • • ,

Lietuvis Graborius

Lietuviai Gydytojai

Namų Tel. Hyde Paxk 3395

ar Ranfolph 6800

4729

Didysis Ofisas

651

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Mrs. A. K 
JARUSH

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

EYALTIENĖ

šiuo pasauliu bir- 
8;20 valandą, va- 
sulaukųs 61 metų 
Panevėžio apskr., 

Žilių

Kosta nei ją Ambrozienę,

3238 S.
Tel. Victory 4088

ino 2 iki 4 
i 8:30 vai. 
12 v.,d*eną

1646 W. 46ti* St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Domininko Szerniaus 
r pažįstami esat 
iami dalyvauti

Visi žemiaus išvardyti asme
nys liepos 5 dieną malonėkite 
būti Birutės Darže ne vėliaus 
kaip 10 vai. ryto. Vietoj ko
misija paskirstys darbus. 1

G. Belevich
J. Narbutas
A. Žilis
K. čepukas
Pučkorius
J. Valiulis

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Arti Leąvitt St.
TelefoiMf Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

koplyčia 
veltų*.

3103 S. Halsted S* 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

Musų patarnavimas Jai 
dotuvbe ir kokiame rei 
kale viiuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui aky

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

Laboratorija:
, netoli Morgan 

12 pietų ir 
ral. vakare

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ' ir NAKTĮ 
les visuomet teikiame širdinga, simj^iipgąĮ ir,

Sltarnauja gralio 
. Yards 174 L

Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

Paliko dideliame nubudime dvi 
dukteris — BrobisĮayą ir Valeriją, 
pusbroli Povilą šlajų ir gimines, 
o Lietuvoj brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 5121 
S. Justine St.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 4 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Š,y. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

giminės, draugai
nuoširdžiai kv
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Pusbrolis ic
Gimines.

Laidotuvėse
rius Eudeikis,

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison Sk
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Leokadiją, anūką Jurgį, du 
— Fred Ohmer ir Jurgį

Laidotuvės įvyks subatoj. liepos 
4 d.. 9 vai. ryte iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Tadeušo Stočkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Anūkas, 
Žentai ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavicb, telefonas Rooscvek 
2515.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
' 4649 S. Ashland Avę.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 ii

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
**jjo 6 iki 9 valandos vakare

Sąžiningą! ir pj- 
įtfti patarnauju 
dieną ir tjagtj 
visose miesto da
lyse. Moteris pą- 
gelbininkė. ' '

Ž205 Lake Sfc
Tel. Melrose 
Pąrk 797

Namų Tel, Ravenswood 1664

Dr. J, P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas Nortb ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomio 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedeliomis pagal susitarimą

PRANCIŠKUS VALČ1US
Persiskyrė su šiuo pasauliu 6 d., 

liepos min. 1930 m., sulaukęs 50 
m. amžiaus, gimęs Degučių kaime, 
Kelmes vąls. Paliko dideliame nu
budime moterį Marijoną ir du su- 

Albiną ir VadoVą, brolį 

minčiai ihusty brangaus vyro ir tė- 3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Haltted St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone .Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

dorovėse ir- šutyti?
patarnavimą ir ;a^«is;
, \ ■ u
\ Nubudę tiekime,

Seserys ir Giminės. į. J .
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

B U T K U S 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
» Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
/Tel. Canal 3161

FRANCIŠKUS MIKNEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 1 dieną, 2 vąlandą po piet 
1931 m., subrukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Raseinių mieste. Ame
rikoj išgyveno apie 26 metus.

Patiko dideliame nu budime pus
brolį Reimondą Eimontavjčią ir 
gimines.

Buvo narys Lietuvių Tautiškos 
Dr-stės, SLRKA. 181 kuopos ir 
Karaliaus Jagelos Dr-stės.

Kūnas pašarvotas, randasi 234 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, lie
pos 6 dieną. 8 yąl. ryte iš napių 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Miknevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da-’ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,

Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hemlock 7691

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

1103 S. Hahted St.
Telefonai 

Victory 1115
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Rez. 6600 South Arteslan Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

PHYSICAL 
THERAPY

U MIDV7IFE

6109 South
Albany Av.

Pfaone 
Hemlock 9252

Praneša apie perkalu.___
ofiso iš 3506 So. Halsted Street

6657 80. Asbląųd Avenue
Telefonas Prospect 6257,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisaei 3102 So. Halsted St., Chicaydį 
arti 3 lot Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—S rak.
Nedeliomis šventad. 10—12 dienų.

Įvairų^ Gydytojai___

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS — .

G,erai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
jr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metpdus X-Ray jr kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir 
1025 18th^t,

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 r , 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Parh 6755 < “ * *

nu
Stanislovą ir gimines. Liūdnai at
minčiai rtiusty brangaus vyro ir tė
vo P. Vaičiaus bus laikomos Šv. 
Mišios Gimimo Panelės Šv. bažny
čioje 7 d. liępos m. 1931 m„ 
8:00 vai. ryfo. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas. Mes Tave Mu
sų brangusis vyre ir tėve niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ankščiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinanti

Nubudę lieka
Moteris ir Sanai.

6835 S. Rockwell St.

DOMININKAS SZERNIUS

Persiskyrė su šiuo pą$ajuliu lie
pos 2 dieną, 2-45. vaalndą ryte 
1931 m., sulaukęs 45 m., gimęs

fcuolįrdžiai ! |<vieči*mi dalyvauti 
laidotuvėse ir;suteikti, ją* paskutinį 
patarhąvišfo*4r atsisveikinimą.

*< Dukterys,1 Sūnūs, Ifdfti, ?
j Žentai ir Giminės. .

i 4 ' !
Laidotuvėse patarpauja «ąfcp- 

tjŲS J. F. Raažius, Td. Victory

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, p mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: *

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Ave<

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
Nedėlioj pagal sutartį r 

/ Tel. Boulevard 7820
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGU

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfac 6353

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 2 d., 6 vai. ryte. 1931 m., 
sulaukęs 38 m. amžiaus; gimęs 
Vilkmergės apskr., Želvos vals., 
Kazliškių vienk. Paliko dideliame 
nubudime draugus, drauges ir pa
žįstamus. Buvo narys Baltos 
Žvaigždės Kliubo. Kūnas pašarvo
tas randasi grab. Lachavičiaus kop
lyčioj. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks \ubatoj, lie
pos 4 d., 2 vai. po piet iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Domininko Karaliais 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

WILLIAM GEDRIMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 2 dieną, 5:30 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiauli” apskr., Už
venčio parap., šlapgirio kaime. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. Pali
ko dideliame nubudime gimines 
Petrą ir Juzefą Vasiliauskus, Bo
leslovą Vasiliauską, Jadvygą Čepu
lienę, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi S. P 
Mažeikos koplyčioj, - 3319 So. 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj liepos 
4 dieną, 8 vai. ryte iš koplyčios 
Išv. Jurgio parapijos bažnyčią, 

ųrioje atsibus gedulingos pamal
dos už vęlionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazipiiero kapi
nes.

Visi a. a. William Gedrimo gi
mines, draugai ir pažįsami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Giminės, Draugai ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse * patarnauja grabo
rius S. P. Mažeiką, Tel. Yards 
j 138. ’' '■ -' ■ i r

Phonę Canal 6222

DR. & BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos
Seredomis ir nedeliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dr<xel 9191 

ni? a a patu jLIJLv* juLo JKLFJlaI.

mauju laidotuvė 
vijose miesto i:

ANTANAS LILEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 1 dieną. 7 valandą vakare 
1931 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus, gimęs Raseinių apskr.. Kra
žių parap. Amerikoj išgyveno 
apie 22 metus.

Paliko dideliame nubudime 2 se
seris — Agniešką, Kazimierą ir 
giminės.

Kunas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, liepos 
4 dieną. 2 vai. po piet. iš Eudei- 
kio koplyčios bus nulydėtas į Tąu- 
tiškas kapines.

į' Visi a. a. Antano. Lileikio gi
minės. draugai/, išpažįstami ^esat 
n uoširdžtij k v ieč ia mi daly vaųt i lai-

Z “ ' ' ' p apkulta!
.

Ilgai Užsitęsusias Ligos
Širdies. Plaučių. Inkstų ir Kraujo pakriki* 
mal sekminrai gydomi. Taipgi Akių, Augų.

Nosies ir Garklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, OsteopatM 

4407-9 North KeMa Art, 
Tel. Indepcndence 0033

Valandos: 9 ryto iki 1 dlenol. Vak. 0 iki B>

Phone Armitagi 2822

DR. W. F. KALISZ j 
1145 Miltvaukee Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį 1

TADEUŠAS STOČKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 1 d.. 8:15 vai. vak.. 1931 
m., sulaukęs 51 metų amžiaus: gi
męs Drasutaičių kaime, Joniškio 
parap.. Šiaulių ąpskr. Paliko di
deliame nubudime moterį Eleną, 
po tėvais Taugaitę. 2 dukteris — 
Oną ii 
žentus
Kalką ir pusbrolį Joną Rutkaus- 
kį: Lietuvoj — seserį Oną Urbo
nienę. Kunas pašarvotas randasi 
grab. Lachavičiaus koplyčioj; 2314 
W. 23 PI.

JUOZAPAS ELVIKIS
Persiskyrė su Šiuo pasaulių bir

želio 29 dieną, 11:54 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Taura
gės ap., Tauragės par., Trakijyš- 
kių kaime- Paliko didebame nubu
dime moterį Oną, dvi dukteris — 
Lucille ir Sylvia, 2 švogerius, Vin
centą ir Zofiją Doveikius ir Vin
centą Janutį. gimines Bartušius, 
Vaičius, Rimkus ir Stupurienę, ir 
kitus Amerikoj, Lietuvoje brolį, 
seserį ir gimines. Kunas pašarvotas, 
randasi Masalskio koplyčioj, -33.07 
Auburn Avenue.

Laidotuvės įvyks še&ądjenį, ]je- 
pos 4 dieną, 7:45 vąj. w «yto 
iš koplyčios į Šv, Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio Me
lą, o iš ten bus nulydėtas į $v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Eivikio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiaiųi dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Spogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiuiu# Bortai) 
LIETUVIS ADVOKATĄ*

105 Rč. Adome Si., Room 2 
Telepboųc Randolph 6727 

Vakarait 2151 W. ,22o4 Si- M 
Telephone Rooievdt 9090

Namie 8-9 ryte. T<£ 4BL«p«bKc 9600
" 1 .......... . !■> I 1

ADVOKATAS
29 S. La Saite 8L Etoom 730 
TeL Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 615.8 S. 'Salikui Av* 

TeL Prospect S526

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 A ve.

Netoli 46th St. Chicago, UL

A L. Davidoįris, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tet Kenvood 510.7 
VALANDOS:

r puo 9 iki 11 valandą* ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

KATRINA

Persiskyrė su 
Želio 30 dieną, 
kare, 1931 m-, 
amžiaus, gimus 
Vabalninku parap., Žilių kaime 
Pajiko dideliame nubudime 4 duk
teris
Viktoriją Grakulskienę, Oną Gry
bienę, Ameliją Schnėider, sūnų An
taną ir gimines. Kunas pašarvotas, 
randasi 7104 So. Emerald Avė.

Ląidot,uvės įvyks šeštadieny, lie
pos 4 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės itela, o iš ten 
bus nulydėta į šv. £aziwier<? la
pines.

Visi a. a. -Kofrinos Evaltienčs

S. M. SKUDAS 
Lietuvis ( 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedeliomis nuo 10 iki 12.

1 OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vąikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, 
vai. po Pietų ir nuo 7 ii 
v?kap. Nedėti nuo. 10 iki

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas J h i • • ‘ f

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

K. GUGIS j 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 ild 12 apto

Nubudę liekame

Draugai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavicb, telefonas Roosevelt 
2515, »

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Ąvemu 

Ofiso valandos f 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet* 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju geriau ir pįgtau 

4 uegu -kiti todėl; ka<
Si prįklausau prie gra 

bų iŠdirbystės.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 ttil 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107fh St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pnllman 5950—namų Puti. 6377j 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St i 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Grabonąi

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių 
priežastimi galvos 
akių ąptemimo 
akių 
trumparegystę ii 
teisingai akinius 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidąs. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė. 

, ; j Phone Boulevard 7589

tempimą, kuris esti 
sudėjimo, svaigimo, 

nervuotumo, skaudamą 
arštį, nuima kataraktą, atitaiso 

toliregystę. Prirengia 
Visuose atsitikimuose

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wadjinglou St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

414č> Archer Avė. Tel. Lafayette 7337'

A. A. OUS
R. A. VASALUS j

ADVOKATAI
11 South La SaUe Street

Room 1934 Tel. Randolph M32 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. TA. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ic Subatos vak. 
Vasallt—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

imli ■ m......

K. Liutkus 
J. Degutis 
Skurkis 
Yurkša 
Kemežienfi 
Antan. Vilione 
Juozas Ascila 
Pažerauskaite 
Rypkevičiene “ 
P. Galskis 
Jonas Ascila 
J. Bachunas 
V. Navickas 
Briedis
P. Martinkaitis 
Anibrazevičia 
V. M iš eik a 
V. Mankus 
X. Saikus 
Mickevičia, Jr.
P. Miller 
ftjfs. Pučkoriene 
Mrs. šnioteliene 
E. šmotelis, Jr. 
J. Sinkus
J. Jokubauskas.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Susan A. Slakis

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

I UJI n^staVV....F1 . .....

JO8EPH J. GRISI
Lietuvis AJvdfttm

<631 So. AMį/kd Aaias

ĮMĮĮiy. *.<**-ww*i .......... .................................... .



pamirškite užsimokėti duok

Tarp Chicagos
Lietuvių

, Kuriems
—Valdyba

Roseland

Draugijos Sv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus panedėly, liepos 6 d. 7:30 v. v. 
Šv. Jurgio parap. svetainėje. Narės ma-
lonėkite susirinkti ir užsimokėti savo 
duokles ant Šio susirinkimo. —Rašt.

CLASSIFIED ADVT.
.. ■' ' _______ ,■ > - . '• , ' . V

Nedėlioję, Liepos 
(July) 5 “Naujie

- nų” Piknikas
Programas: ristynės, kumš

tynės, virvės traukimas, žais
mės jauniems, žaismės suaugu- 

i siems, žaismės mažiems, muzi
ka Steponavičiaus, dešros Var
čiaus, alus šaltas, sode dar šal
tesnė, šaltakošė su ledu.

Publika: iš Chicago, Keno- 
sha, Bacine, Sheboygan, Wau- 
kegan, MihvauRee, Indiana Har- 
bor, East Chicago, Gary, Mi- 

• chigan City, Harvey, Melrose 
Park, Chicago Heights ir dar ki
tų miestų ir miestelių.

Laikas: nedėldienis, liepos 5 
d., nuo ryto' 10 vai. iki 10 vai. 
vakare. Oras gražus, lietaus ne
bus nei lašo, iš pikniko grįš vi
si sausi, karščio irgi nieks ne
jaus — sode nuo ledo, šaltako
šė iš ledo, alus iš ledų apkrau
tos statinės. Garsiame “Biru
tės” 
alkio,
nieks nejaus. Pasitikiekit 
šiuo garbės žodžiu — ką 
sakyta, tas ir bus.

Lauksime jūsų. Sudiev, 
pasimatymo!

Parke nei karščio, nei 
nei troškulio nieks, o 

visi 
pa-

iki

Rep. XIII

Sportas,
Golden Star beisbolo jauk

tas šiemet yra gerai susiorga
nizavęs, turi gerus beisbolo lo
šėjus. Reikia gerų jauktų, ku
rie galėtii atsilaikyti prieš 
stnriečius.

Pereitą sekmadienį starie
čiai supliekė Blue Island jau
ktą, padarydami 4 prieš 2. 
Tai didelis pasisekimas. Dau
gelis net abejojo, ar stariečiai 
galės atsilaikyti.

Liepos (July) mėnesį G. sta
riečiai yra padarę sutartį loš
ti su sekamais jauktais:

Liepos 4 — su Kensington 
Boostcrs; lošimo vieta 95th ir 
Michigan avė,

Liepos 5 — su R ings Plioc- 
nix Tigers; lošimo vieta 151 
S. Halsted street.

Liepos 12 — su Marąucttc 
Maroons; lošimo vieta 95th st. 
ir Michagan avė.

Liepos 19 — su Fernvvood; 
lošimo vieta Fernwood Park, 
lOlth ir Wallace sts.

Liepos 26 — su Holly Cross; 
lošimo vieta 96tli st. ir Michi
gan avė.

Kaip matyt iš sąrašo, G. 
Stariečiai yra padarę sutartis 
su gerais jauktais. Atrodo, kad 
stariečiai savimi pasitiki. Tai 
ir laikykitės, vyrai, o mps bus- 
teriai visada paremsime jumis 
kiek tik galėsimo. — Busteris.

\V:st Pullman.— Pusmetinis/ susirin
kimas West Pullman Lietuvių Palaipinio 
Kliubo įvyks nedėlioj, liepos 5 d. 2 v. 
po pietų, J. Zalatoriaus svet., 700 West 
119th *St. Geistina, kad visi nariai ir 
valdyba pribūtų laiku, nes tuomi pasi
tarnaus tiems žmonėms, kurie turi ma
žai laiko ir negali ilgai pakęsti vasaros 
karščio. — K. Statkus, sekr. .. ,

Burnside. — SLA 63 kuopos mėne
sinis susirinkimas bus 3 d. liepos-july, 
7 v. vak. Tuley Park svet., 90th St. ir 
St. Lavvrence Avė. Nariai kviečiami da
lyvauti skaitlingai, komisija, išvažiavimo 
išduos raportą, teko sužinoti, kad jau 
yra nusamdyta graži Vieta dėl išvažiavi
mo užtat turėsime rengtis prie .to da
lyko, o kada bus ta šventė — išvažiavi
mas, sužinosime šiame susirinkime iš 
komisijos. —P. Pivorunas, F. Sekr.

Simono Raukant o Draugija laikys 
{Susmetinį susirinkimą sekmadieny, liepos 
5 d. 12 vai. dienos Ch. Liet. Auditori
jos svet. 3133 
būtinai privalot 
nes turime daug 
Iii apsvarstyti, 
draugijos finansus, nes bus raportas iš 
pusės metų. —P. K. Nut,. Raštininkas

So. Halsted St. Nariai 
dalyvauti susirinkime, 
svarbių ir naujų reika- 
taipgi sužinosite apie

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kys pusmetinį susirinkimą penktadieny, 
liepos 3-čią d., 193 1 7:30 vai. vakare, 
Ch. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Visi kliubiečiai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. —A. Katilakis. Rast.

Pastebėtinos Pasek- 
1 . v ’ mes Trinerio Kar-

taus Vyno

Business Service
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki’ 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi* 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

Fumiture & Fistures
____ RakandaLItaisal

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ar t. t. PrivatiŠka šei- 
mina turi parduoti tuOjaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime* atskirai.

6328 S. Moz'art St.

Business Chances
___ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI moderniška bučernė 
labai pigiai, arba priimsiu partnerį, 

6843 So. Ashland Avė.
----- O-----

“Naujienų” pikniko 
darbininkai

Naujienų pikniko darbinin
kai, kurie dirbsite liepos 5 die
ną Birutės parke, galite susi
rinkti prie Universal Kliubo,

W. 33 St., kaip 9 vai. ry- 
Iš ten Bagdonas Bros, vi- 
nuveš savo troku i pikni-

J. J. Spray ■— Sales 
menedžeriu

daly-

814 
to.
sus 
kQ.

Radio Valanda
Sekmadienj, liepos 5 dieną, 

iš radio stoties WCFL, nuo 1 
iki 2 vai. po pietų, bus gra
žus radio programas, kurį duos 
Budriko krautuvė. ’ Programų 
išgirsite gružų dainavimą p. 
Kasto Sabonio, kuris daug sy
kių yra linksminęs klausytojus 
per radio. Taipgi bus kitų dai- 
ninkų. p. J. Sauris gros ant 
vargonų gražias lietuvių melo
dijas. K. K.

Gal dar visai naujas 
kas bus mėginama lictiivių tar
pe išplatinti. Tai auginimas 
vištukų. Sako, kad tai yra pel
ningas biznis.

American Poultry Products, 
Ine., varo platų ‘biznį tarp vi
sų tautų, išskiriant lietuvius.

Nuo dabar, kada J. J. Spray 
— Strazdas apsiėmė dirbti kaip 
lietuvių skyriaus Sales mene
džeris, jo užduotis bus suor
ganizuoti tinkamus selsmanus 
ir prižiūrėti jų darbą. 
<ad selsmanai padaro 
pelno. O tai ženklina, 
ras biznis visiems.

žvalgas.

Taip rašo Mrs. A. T. M.: “Tooele, 
Utah. . Bal. 28, 1931.—Aš turėdavau 
galvos skaudėjimus ir mano pilvas kaip 
reikiant nesireguliavo. Pradėjusi imti 
Trincrid Kartųjį Vyną aš pasijaučiau- 
daug geriau. Aš noriu išreikšti širdin
giausią ačiū už pastebėtinas . pasekmes 
Trinerio Kartaus Vyno.” Pabandykite 
taipgi ir jus, nes nėra užtikimesnės gy
duolės atsitikime nevirškinimo, konsti- 
pacijos, prasto apetito, galvos skaudėji
mų, neramaus miego. Klausimas apsau
gojimo jūsų sveikatos vasaros -mėnesiuo
se negali būti geriau išrištas, kaip imant 
Trinerio Kartųjį Vyną reguliariai, mažo
mis dozomis. Daugelis daktarų jį reko
menduoja. Pas visus aptiekininkus, ma
žos ir didelės bonkos, vertingas kuponas! 
kiekviename pakelyje.

MADOS

Sakoma, 
gražaus 
kad ge-

PRANEŠIMAI

Lietuvaitė baigė 
aukštesnę moky

klą

Pranešimas Marųuette Park SLA 260 
tuopos nariams, kad nebus laikomas 

susirinkimas 5 dieną liepos iš > priežas
ties 2 dienų šventės. Busime visi liuosi 
Naujienų piknikui ir vakacijas turėsime.

SLA 260 kp. susirinkimas įvyks 12 
dieną liepos, 2 vai po pietų, Ki J. Ma
čiuko raštinėj, 6812 So. Western Avė.

— Valdyba.

Tarpe kitų lietuvių, vaikinų 
ir merginų, kurie neseniai bai
gė aukštesnę mokyklą, buvo 
taipjau p-lė Sue Malcevicz. Ji 
baigė dviejų metų kursą Lind- 
blom High School (Lindblom 
aukštesnėj mokykloj).

Rep.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks liepos 3 d., 
7:30 v. v. Ch. Liet. Auditorijoj. Bus 
renkami darbininkai išvažiavimui.

— Valdyba.

Iš darbo lauko

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn na
rių ir rėmėjų susirinkimas atsibus pane
dėly, liepos 6 d., Meldažio svet., 7:30 
v. v. šiame susirinkime bus išduota pil
na atskaita apie choro finansinį stovį, 
taipgi bus renkama valdyba dėl sekančio 
sezono. —Choro Valdyba.

vėl davė 
apie šim- 
Kad ne- 
tai paša-

SmMEREASHION W?RLJD
Liepos 1 dieną automobilių 

karalius Henry Ford 
“vakacijų” Chicagoj 
tui savo darbininkų, 
išeitų nesusipratimo,
kyšiu stačiokiškai: paleido juos 
iš darbo neribotam laikui.

Paleistiemsiems bosai pasakė, 
kad kai reikės, tai jie pašauks 
juos vėl darbui. Bet klausimas 
kįla: kada reikės? Dar nuo pra
ėjusių metų yra atleistų 65 
nuošimtis, kuriems taipjau bu
vo duotas panašus prižadas.

Senas Petras.

3144

Roseland
SLA 139 kuopos susirinkimas 1

Ateinantį sekmadienį, liepos 
(July) 5 dieną, SLA 139 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą 
paprastoje vietoj — Palmer 
Parko svetainėje, 2 v. po pietij. 
Nariai prašomis
dalyvauti susirinkime,

skaitlingai 
taipgi

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
tad nusipirkti naujausios mados rubus, 

gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
>asisiuti sau gražiausius rubus už pigią 

kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. , 
Rašykite ttiojaus į

Pattem Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St cfucsGOi at;

31^4 — Labai elegantiška svečiuosna 
eiti suknelė. Gražiai - atrodys iš naujo
viškos margos materijos. -

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

* Norint gauti vienų ar daugiau, 
viržnurodytų pavyzdžių,»prašome iš-! 
kirpti paduotų blankutę arba pri-! 
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai' parašyti savo var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
įcartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Patterri Dept., 1789 ' So. 
Halsted St., Chicago, III,
/------- Į....................................................   !A

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No. ...........
i 

Mieros ..........   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
■ jį ,U. *

Afey'fįt’

; v • X
>

A i 
įįMkl,

Spedallstaa srydytne chroniškų Ir nauju U- 
rų. Jei kiti negiliojo jumis išgydyti, atšilau* 
kyktt pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavl- 
man atidengs juaų tikra liga ir jei aS apsf* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryA. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamtnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite tlevatorių _ 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI 

'• ■<

■
■■■■I Mano Studijoj 

arba savo namuo- 
sc» n®ra skirtumo 
kur; SAVOŠEI- 
MYNĄ, 

9|| TUVES, 
MENIS. 
atlieku

H ki t u s fotografo 
fragĮM darbus; turiu^ 25. 
ifiKMI m e t ų patyrimą

Praneškit iš anksto telefonu*.

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

V E S- 
ŠER- 
Taipgi 

visokius

ANZ DRESS^SUIT
CLEANEDtPRESSEO3 DIENŲ 

PATARNAVI
MAS

Puikiausi aa 
Valymas 
Chicagoje 

VISI
DRABUŽIAI
APDRAUSTI v

40% Nuolaidos ant ' Drapes 
Vyrų siutai ______ _ 6»o
Moterų skrybėles Sfio Saukit
Vyrų skrybėles ...y- OOo. Randolph 0028 
Specialiai gegužSs rnSn.

pirAtynSs — pora 17c 
DresCs nudažomos $2.00 
SECURITY MASTER CLEANERS 

169 N. State St.. ..
kampas Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
Atvožklt Juos. ' ,

69'
Saukit

dėl pristatymo 
patarnavimo

“»n-

CLASSIFIED ADS
Educątioqąl

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS ' 

„ AMĄTO ' ■;

Dięnomis ar vakartis. Del informacijų 
Šauk arba rašyk: /

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

i ............................ .. ................ ..II........................ ............

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbom * ir mokslo įsrtiga 
Amerikoje. Čia ; mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti-j valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muos?; nurodome kaip pas • dirbtuvės 
bosą prašyt darbo išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, štenografuot, skait
liuoti, .taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mbkslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir yakarah. Pradėkit mokytis 
šiandieni. A£ ; . • >

Amerikos Lietuvių
'Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
. chicaCo. ill. 

i '‘ : s.

Financial
Finansai-Paskolos

I h I

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO, 
7848 S. Ashland Avė. Tel. ,Stewąrt 8815

.......

■■■

j:H*. \ ėih ■ .Jt '

(Įt CASH ,UŽ BONUS
Pilnos informacijoj mitlai suteikiamos. 

Rašykit,- telefonuokit ar ateikit.
BONDS REALIZATION TRUST

' * . 134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State 4030

.......- 11—■——— --------- - ------------- 1 "" —

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box TįTo. 1258.

• ■ -    - —— —1, . .

R^IKALINŲA PASKOLA $1,500 
ant morgičio vienam metui. Mokėsiu 
komisą ir 6%. Naujas ir geras* na
mas. Saugus investmentas. Atsiliep
kite laiškais sekančiai:

Box 1319 
Naujienos,

; .1739 S. Halsted St.

TAURIU parduoti antrus morgičius, 
$300 Vertes, duosiu didelę nuolaidą. W. 
Žangaila, .363*0 S. . Union Ąve. Antros 
lubos iš užpakalio* . , ; , 7

.f

Atsiliep
K' :

KAURAI, knrpetni valomi musų dirbtuvėj, 
9x12 $2.59, 8x10 $2. Tol. Ddurlas 8813.

. ---------0--------- ‘ '

' ■ . DUMAN
SHEET METAL « ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai" 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas. *
3552 So. Halsted St. 
Šaukite Yards 0385

. ---------O---------

“JUS KANKINA VABALAI?” 

Patelefonuokite savo bėdas į 

CHICAGO GERMICIDE COMPANY 

dėl nemokamos demonstracijos 
17% S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345 

’-------- 0--------

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE 8 SON., 
, Tel. Mansfield 9707

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

SPECIALŪS KAINOS DEL LIEPOS 
Chambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallacc Street,
Tel. Victory 0943. , 

' -O——

>' SPECIALIAI DEL LIEPOS
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Pensacola 7983, arba
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CAąPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

k Automobilęs
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkįmd naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius sp vėliau
sios mados . automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas. 
, BALZEKAS MOTOR ŠALĘS

■ 4080 Archer AveJ , 
Lafayette 2082 / •’

NASH ConVeVtible Coupe, 1928, vė
lybas, 4 nauji tairal nauja baterė, nau
jos 4 brėkės, Sport Model, rumble seat, 
garantuoju 30 dienų, $200, 2210 W. 
22 St., ne dyleriai.

, ■’A 1 1" * j

PARDAVIMUI automobilius už pu
sę kainos, beveik naujas. Priežastis par
davimo mirtis,'6014 S. Kedzie Avė.

, LINCOLN DE LUXE SEDAN
Aplinkybės priverčia mane pardudti 

savo vėliausio modelio Lincoln keturių 
durų seda'ną, kurį pirkau lygiai dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai kaip 
naujas. Tai yra gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas, kokį aš turėjau. Turi 6 
originalius visiškai naujus tairus, 4 ra
tų brėkius, Lorain spot light, snuberę, 
gražų užbaigimą. Jis kainavo man yirš 
$4,750. Priimsiu tik $450, nes man 
reikia pinigų. 2238 North Sawyer Avė., 
1 flat. Atsišaukite nedėlioj.

CADILLAC SEDAN \
Aplinkybes verčia mane paaukoti 

praktiškai. naują Cadillac sedaną. Varto
jau piktai nedėliomis ir šventėmis:, ka
ras yra kaip diena išėjęs iš dirbtuves. 
Originalis gražus užbaigimas, balloon 
tairai, puikus mohair išmušimas. Karas 
yra kaip naujas. Pirmas $350 paims jį. 
Atsišaukite nedėlioj. 2231 North Kedzie
Avė. v." / ■ * ,,

ČYVENIMO PROGA
Nash vėliausio modelio sedanas. Mo

teris turi parduoti. Išvažiuotas tik kelis 
tūkstančius mylių. Karas yra geriausia
me stovyje ir sunku jį atskirti nuo nau- 
jč. Negaliu, pati karo draivinti ir paau
kosiu jį tiktai už $275. 2538 North 
Califųrnia Avė,, 4st flat.

PARŲAVIMUI pigiai Packard arba 
Jordan automobiliai, vėlybų metų, ge
rame stovyje. 3 IuJjos iš fronto, 833 W, 
33 St. t

Miscellaneous 
Įvairus

MAIN BUS DEPOT <
St. Louis, $3 ................. Dctroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 Bušų pėrsamdymui, pigiai. (

Vidurm. stotis 232 N; Clark St.
4640 South Park Avė. Drexel 8080

1 ‘ •' ’■ ' ■ ■. ■ / << '

PURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekernims. Patarnavu 
mo kaina. ' Tel. Prospect ,'6393.

KARPENTERIO, plasterio, muro, k^- 
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykap apsklitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329. 
u .iiiiiili.iMilIi.'; m i b 1 -i

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

for Sale

PARDAVIMUI pigiai pieninga kar-. 
yė. Priežastis pardavimo neturiu kur 
laikyti. C Ki. 11318 Si Hdftrtri Avej

• • ' - ' A \

M

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegambjo it valgomojo • kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.
~—*----T--------------------------

Atimti elektrikiniai refrigerawriai. 
$40—kol jų išteks. 

REL1ABLE refrigerator CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339

E LĖKT R. SKALBIMO magina, $20, versme 
atovyj. 4825 N. Leavitt, 1, tel. Rav. 3200.

RAKANDĄ! už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus:—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdės, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avt„ Ist apt, tėl. 
Triangle 4146.

PARDAVIMUI 3 kambarių, rakan
dai gerame stovyje, pigiai. '

553 W. 18 St., 4 augštas

? Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys prie ma

žos šeimynos, pigiai. 6111 So. Albany 
Avė., Prospect 10434. 

i

PASIRENDUOJA šviesus kambarys, 
Į ar 2 vaikinam arba ženotai porai, 
garu šildomas, blokas iki Humboldt 
Parko. Renda pigi. B. Brazas, 1250 No. 
Spaulding Avė., tel. Spaulding' 9207.

PASIRENDUOJA kambarys, nauja
me name vyrui arba merginai prie ma
žos šeimynos. 7012, So. Maplewood Av. 
2 lubos iš fronto.

, PĄSIRENPUOJA ruimai dėl dviejų 
vaikinų, su visais įtaisymais. 7248 Sp. 
Maplewood Avė.

Personai
* Asmenų* Ieško •

PATENTAI išgaunami, lengvi išm.» kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami, H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistes. 807 K. 03 St.. Tel 
Mldway 4378.

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tei. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2.

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425, 

f

REIKALINGAS senas auksas. Casb 
už seną auksą, sidabrą, platiną, dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S,. State St., kamp. Monroe.

PAIEŠKAU susipažinti apsivedimui 
merginos arba moters gero apsiėjimo it 
karakterio, ne piktos, bet gražios pažiū
ros ir iš darbininkų klesos. f Katra esat 
tikra vargdienė, nuo 28 iki 36 m. am
žiaus ir tikrai norit susipažinti su. geru 
draugu, tai atsišaukit per laišką, bet ne- 
apgaudinėkit. Prisiųskit savo paveikslą, 
nes ant paveikslo tik duosiu atsakymą ir 
paveikslą sugrąžinsiu. Aš esu 39 metų, 
gyvanašlis jau 10 metų, be vaikų, ne
turtingas amatninkas, neblogai atrodan
tis, draugiško budo.

KNYGYNAS, . 
Box 10,

3210 S. Halsted St., Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už gaspadinę. esu vie
na, be vaikų; kam reikalinga prie šei
mynos ar pavienių, sutiksiu važiuoti ir 
iš Chicagos.

k . t . ,

'Bronisė
W; 18th St.

Roosevelt 4839
818 

Tel.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS' partneris į light 
lunęh shopą. 10616 S. Michigan avė., 2 
lubos. Tel. Pullman 8957.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI bučernė, mai
nysiu ant automobilio, ga|ru priimti 
partnerį. Lietuvių kolonijoj, 4108 
Arche; Avė. Tel. Lafayette 5107.

.^PARDAVIMUI pigiai delicatessen ir 
icė cream Storas. 505 W. 32 St. Phone 
Victory 7558.

. PARDUOSIU grosernę. išdirbtas biz
nis per i 5 metų Lietuvių apgyventa. 
Arba mainysiu ant mašinos.

,2534 W. 45 PI.

VALYMU ir dažymo sankrova par
davimui. Didelė, gera 

Ąvei

&

vieta. 3754 N.

station, 3 pumpos, soft 
ice cream and sandwich 
su 5 kambariais, ant U. 
kelio, 5 mylios West už 

vardas

PARSIDUODA Wisconsine ga- 
soline 
drink, 
stand 
S. 12
Elkhom, Wis. Vietos 
“The,Green Parrott”. Priežas
tis pardavimo — turiu dvi vie
tas. Chicagoj gyvenantys dėl 
platesnių žinių atsišaukite

2142 St. Charles Rd. 
Belwood, III. 

Tel. Belwood 1823

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akrų farma Michi- 
gane. Geri budinkai. upelis. Prie mie
sto. Kaina $3500.00, priimsiu mainą, 
cottage arba lotus. 5260 S. Halsted St. 
Store.

PARDAVIMUI farmos visokio 
durno ir rūšies už pigias kainas, 
didžiųjų vieškelių, elektros šviesos, 
lietuviai bus jūsų kaimynai. Arti 
chigano geriausių žuvavimo upių, 
pilnų žinių rašykite.

JOHN ANDREWS, 
Fountain, Mich.

di- 
Prie 
kur 
Mi- 
Del

PARDAVIMUI ar mainymui. Di
delis bargenas. 870 akrų farma su dviem 
setais triobų, randasi arti St. Anne, 
Illinois. Mainysime ant namo ar lotų 
Chicagoje. Tai yra gera farma ir gali 
būti parduota pigiai — po $60 už ak
rą. Bus išdalinta į mažesnes farmas, 
jei butų reikalas.

JOHN R. O’CONNOR CO.
1663 E. 79th St.

Tel. South Shore .7300

21 KARVĖS. 9 telyiios. 4 irklui. 4 
kiaulės, kitokių gyvulių, vištos, antys, 6 
kenai pieno kasdie, traktorius ir visi 
ūkio padargai, silage, Šienas, komai, 
miežiai, avižos, 110 akrų smulkiųjų 
grudų. 150 akrų komų, 80 akrų su 
triobomis. $45 į mėnesį rendos, 
akrai, renda užmokėta už visus 
arti Chicagos traukinių, turiu 
duotu1
’ ' T. E. HANNAN

West Chicago, III.
ii- ■ ė—■

•226 
metus, 

par-

Real Estate For Sale
Namai-žcmS Pardavimui

Paul,M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOĄNS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. .Teisingas ir greitas 
patarnavimas;.
4425 So. Fairfleld Avė.

Tel. Lafayette 0455

BARGENAS. Didelė 6 kambarių 
muro veneeų bungalow. visa ąžuolu 
trimuota, karštu vandeniu šildoma, as
besto slate stogas, 2 karų garažas, 30 
pėdų lotas, graži apielinkė. Kaina 
$6,000, cash $1,000.

Savininkas
6204 S. Komensky Avė.

t PARDAVIMUI ARBA MAINUI
3 mažos farmos netoli Kazimierinių 

kapinių su gyvuliais ir paukščiais.
4 pagyvenimų namas išsimaino ant 

morgiČių arba lotų.
80 akrų farma netoli Chicagos visi 

įtaisymai, parsiduoda labai pigiai, savi
ninkas mainys ant namo.

S. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

MAINYSIU savo 4 kambarių forni- 
šiuotą sunrmer cottage prie Sister Lake 
ežero, Michigan. Lotas 75 pėdų plo- 
čio, pritina prie ežero, 100 pėdų 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
gičių ar bonų.

Telefonuokit •

♦ South Shpre-7300*'

Klauskite 
MR. BRAASCH.

ilgio 
mot'

A. —■■■■■ ................. ......  ■■ , ■— I  ................................. ,11 — -

NORIU PARDUOTI arba mainyti 
bizniavą namuką su bizniu — ant pri- 
vatiško namuko. Kaina $4,000.t

. 3403 S. Wallace St.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, su karštu vandeniu, 2 lotai, 2 ka
rų garažas, mainysiu ant 2 flatų kur 
mažas morgičius. 3833 W. 66 St.

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 6 kambarius, garu ap
šildomas prie Jackson parko, tik už 
$6500, tur būt parduotas už morgičius. 
šaukit

Hyde Park 5376 arba 
Mr. Jamieson 

6332 Ellis Avė.

PARDUOSIU 108 ir Whipple Sts, 
tuščias kampinis lotas, 50x123. $750
casb, $800 išmokėjimais. Savininkas

Tel. Engletvood 1450

MŪRINIS 3 flatų ir Storas — bu- 
Labai gera vieta. Vi- 

Pardavimui ar 
Park

černė ir grosemė. 
sas casb biznis.
muk 9263 South Ave»

mainy-

1

j




