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Atidengė Daug Žiaurumų 
Deportuojant Ateivius
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Raportas neskelbtas per 2 mėnesiu

. ■ 1

Lietuvos Naujienos
t""1 '■ J , . . ........ .

Komisija siūlo įsteigti skundų 
tarybą, kur deportuojami tu
rėtų kreiptis

Washington, rugp. 7. Tik 
dviem mėnesiams praėjus po į- 
teikimo prezidentui Hooveriui, 
šiandien tapo viešai paskelbtas 
Wickersham komisijos raportas 
apie smurtą, žiaurumus ir des
potizmą, vąrtojamą prieš atei
vius, patenkančius' į imigraci
jos autoritetų nagus.

“Ateivių tardymo ir ekzami- 
navimo metodai dažniausiai 
yra prieš konstituciniai, terio- 
niški ir slegiantys”; daugybė 
atsitikimų buvo, kur ateiviai 
butų galėję likti nedeportuoti, 
jei jiems butų buvę duota tei
sės ir laiko išsiaiškinti; daugy
bė šeimynų yfa perskirti visam 
amžiui su pasekmėmis, kurios 
įžeidžia pamatinius žmonišku
mo dėsnius; ateiviai kriminalis 
tai labai dažnai yra palikti nuo 
deportavimo, o išdeportuojami 
tvarkingi ateiviai ir net šeimy

Ispanijos Seimas 
Ruošia įstatymą 
prieš vienuolius

Vienuolynus panatkiris Ir jų 
turtus konfiskuos - c»-' '

Madridas, rugp. 7. Ispanijos 
Seimo komisija paruošė ir jau 
patiekė svarstymui paragrafą, 
kurį pasiūlys įdėti į naują kon
stituciją, kad visi Ispanijos 
vienuolynai butų uždaryti ar
ba išsiųsti iš Ispanijos ir jų tur 
tai konfiskuoti. Tas paragra
fas turės būti įjungtas į 14 
konstitucijos paragrafą, kurs 
kalba apie valstybės santykius 
su bažnyčia ir panaikina katali 
kų tikybų privilegijas prieš ki
tas tikybas, taip pat atima val
diškas paramas religijos įstai
goms ir dvasininkams.

Ispanija turi 50 katalikiškų 
vienuolynų su 45,000 vyrų ir 
moterų vienuolių. Katalikų baž 
nyčia ir jos vienuolynai Ispa 
nijoj turi 5,000 stambių nuo
savybių, tokių kaip dvarų, na
mų ir kt., kainos 75,000,000 pe
setų arba $6,000,000. Į tą su
mą neįeina vienuolynų turtai 
kitokiomis brangenybėmis, ku
rie siekia daugelio milijonų.

Komunistai dėl to kelia 
revoliuciją

Komisijos pasiūlymas sukėlė 
karštą ūpą tarpe katalikų ir ko
munistų. Pastarieji net prie 
revoliucijos pradėjo šaukti. 
Vienoje komunistų demonstra
cijoje sužeisti 3 komunistai.

Laikinoji Ispanijos valdžia

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Greičiausia debesiuota; gali
mas lietus. Temperatūroj ne
daug permainų, švelnus, vidu
tinis šiaurytis vėjas, pereinąs 
į pietrytį.

Vakar temperatūra buvo 82 
popietų.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 8:- 
02. Mėnuo teka 12:07 ryto.

nų nariai, tarpe daugybės kal
tinimų sumini raportas.

Raportą išlaikė 2 mėnesiu
Tas raportas neskelbtas vie

šai dėlto, kad darbo departa 
mentas kurio valiai yra paves 
ta imigracija, norėjo pirma pa
siruošti ir užglostyti kaiku- 
riuos savo žygius, kad paskui 
gąlėtų lengviau pasiteisinti.

Deportavimų skaičius smar 
kiai auga. Procedūra yra sta 
čiai bcteisiška, įtarti ateiviai 
areštuojami be varanto ir tar
domi primityviu budu. Valdi 
ninkama rupi tik padidinti de
portavimų skaičius, visai nesi
rūpinant tikslumu. Apie 1,000 
ateivių, turėjusių pilnas lega
tas teises čia gyventi, yra areš
tuoti ir laikyti po sargyba.

Raporte rekomenduojama at 
sargiai parinkti inspektorius, 
bet visų svarbiausia sutvarkyti 
“ateivių skundų tarybą”, kuri 
tik turėtų teisę išdavinėti va- 
rantus ir nulemti deportavimą.

greit po monarkijos nuvertimo 
išleido dekretą, kad valstybėje 
neturi būti valdiškos oficialės 
religijos, kad katalikybei nebu-,. 
tų teikiama pirmenybių prieš 
kitas religijas ir kad piliečiai 
turi pilną laisvę' pasirinkti ti
kybą pagal savo Sąžinės.

Sovietai turi farmų 
daugiau kaip Vokie

tija su Francija
Maskva, rugp. 7. Sovietų Ru

sija yra didžiausia pasauly 
žemdirbystės šalis ir oficialų 
žiniomis valdiškų arba kolekty 
vių farmų Rusijoj esą jau dau 
giau kaip Vokietijos ir Franci- 
jps visas farmas sykiu paėmus.

Per visas 4,230 valdiškas far
mas esą 163,750,00 akrų dirba
mos žemės.

Fordas ruošiųs naują 
modelį
...................1 ♦ •

Detroit ,Mieli., rugp. 7. For 
do kompanija -aiškina, kad ji 
atleidusi darbininkus tik laiki
nai ir tai ne visus, o 30,000 
darbininkų palieką. Rugsėjo 
mėn. numatoma , pradėti ant 
naujo modelio, kur reikėsią 
100,000 darbininkų.

Patersone areštuota 58 
streikieriai

Paterson, rugp. 7. Vietinė 
policija areštavo 58 streikuo
jančius darbininkus komunistus 
už prikalbinėjimą prie streiko. 
Vakar komunistai kalbėjo karš
tas kalbas darbininkams, bet 
policija areštavo ir . tvarką at 
statė. '

Meksiko bus divorsuo- 
tųjų rojus

G<omez, Palacio, Meksiko, 
rugp. Čia pareina Šimtai pa
klausimų iš Amerikos advoka
tų firmų po to, kai Amerikoj 
sužinota, jog čionai galima 
gauti divorsus dar greičiau kaip 
Reno. Vietos biznieriai pra
dėjo statyti hotelius, laukdami 
užplustant daug turtingų ame- 
pĮciečių. x

( [Acme-P. ’ V A. Photo]

Šalis Kur Eski mošai Gyvena 
, r t’ f. ■'

Tai yra Aklavik ežeras tolimiausiame Karia dos šiauryje, kur šiomis dienomis Lindy su 
vo Anne buvo apsistoję, lėkdami į Japoniją. U .

- I '

sa-

Ateivius sulygins 
su, kriminalistais

Siūlo registruoti ir imti pirštų 
nuospaudas

. —R—....................■»............

Washington, rugp. 7. Regis
traciją ateivių ir pirštų nuo
spaudą visiems nenaturalizuo- 
tiems Amerikos gyventojams 
pasiūlę Ohio kongresmanas 
Cable. Pasiūlymą jis patieks 
kongresui gruodžio 7 d. ir, jei 
kongresas priims, tai Cable 
nuomone, niekas daugiau ne
begalės įvažiuoti’į* Šią šalį, ries 
tiek bus apsunkintas.

Nenaturalizuotų ateivių Ame
rikoj esą 13,000,000. Be to de 
zertyrų jūreivių esą šioje šalyj 
25,000. .

Amerika nuėjo butlege- 
riauti

New York, rugp. 7. Buvęs 
Mussouri senatorius Reed smar 
kiai iškritikavo Su v. Valstijų 
valdžią, sakydamas,. kad val
džia pati nuėjo butlegeriauti, 
leisdama prohibicijos šnipams 
steigti’ valdiškas “spikyzes” ir 
provokuodama piliečius. Be to, 
valdžia pati paskolino $20,000,- 
000 Kalifornijos farmeriams 
vynuogių sunkai gaminti ir po 
to užsiundo juos sausaisiais 
agentais.

Visi kas prieš — yra 
bolševikai!

Montevideo, Uruguay, rugp. 
7. Jose Francisco Uriburu, Ar 
gentinos diktatorius stengiasi 
padaryti didelį politinį biznį iš 
suradimų Sovietų prekybos at
stovybėje. Dabar Uriburu ap
kaltina visą prieš save opozici
ją esą® t bolševikais ir mažiau- 
sį nepasitenkinimą prieš savo 
valdžia verčia komunistų dar
bu.

Farmeriai prašo 800,000 
■ vabalienių

Mt. Vernon, Wash^ rugp. 6. 
šios apylinkės farmeriai atsi
kreipė į valdžią su keistu pra
šymu, kad jiems atsiųstų 800,- 
000 “laidžių musėlių” (lady- 
bugs), su kurių pagalba mano 
išnaikinsią šieno vabaliukus, 
aphis.

Wheeling, W. Va. rugp. 6. 
C. W. Darmon sumanė tokį 
kontestą: jis iškeliavo išilgai 
Suv. Valstijų,, stumdamas pir
ma .savęs vienratį vežimėlį' 
(točką).

TAI BENT VES-
■ TUVeS ■

I •—į-------
300 bus areštuota po 2 savaičių 

linksmybių 
r

I <

Ashland, Wis., rugp. 7. Rito 
išėjimo nebus, kaip tik išarėš- 
tuoti visą Suomių (finų) farme- 
rių koloniją Marengo pakalnėj. 
Šerifas Sanders iš Ashland ne
spėja vežti vežimus areštuotų 
prilodavęs, kaip nauji taukia 
arešto.

Tai ne revoliucija ir ne namų 
karas, bet tik jsuomiškos vestu
vės kaltose' 'Arieš porą savai
čių apsivedė suomis Arvo Juo
nį, ir senu suomių papročiu, vi
sa suomių kolonija susirenka į 
jų kiemą Jtar naktis linksmin
tis ir šposų krėsti.

Jau dvi savaiti praėjo kaip 
nėra ramybės ir kaimiečiai sa
ko, kad jie “vestuves” kels iš
tisą metą, šerifas prašo varan 
tų areštuoti apie 300 žmonių. 
Net pats Wisconsino guberna
torius ėmėsi akcijos.

’ Visas kaimas nieko nebedir
ba, tik per dienas tariasi, ko^ 
kius šposus sekamą naktį iš
krėsti. “Nepasiduosime, nors 
gubernatorius su armija visą 
kaimą apsups”,' didžiuojasi lin
ksmi suomiai.

RYTOJ
NAUJIENŲ

PIKNIKAS
Jis bus Ąžuolų—The Oaks1 dar

že, prie 123 gt. ji* Archer Av.
l ' > •> f; > —-
Rytoj, sekmadienį, rugp. 9 

d., įvyks paskutinis šią vasarą 
linksmasis “Naujienų” piknikas. 
Jis bus naujoj vietoj gra
žiame ir dideliame 'Ąžuolų — 
Th’e Oaks darže, prie 123 gatvės 
ir Archer Avė, Busgera mu
ziką šokiams, turtingas atleti
nis programas, susidedantis iš 
ristynių ir kumštynių. Bus pro
ga pamatyti garsųjį naująjį lie
tuvių kumštininką —- jaunąjį 
Adomą Smith, kuris yra laimė- 
jęs Fancijos-Amenkos “Gol- 
den Gloves” čempionatą. Bus i 
kitokių pramogų, a .

Privažiavimas' automobiliais 
ir gatvekariais lengvas, (žr. 
kelrodį 6-tame puslap.) Vieta 
graži ir erdvi: Tad važiuokime 
visi rytoj į didįjį rudeninį 
“Naujienų” pikniką! I

Kuba persigandus 
laukia revoliucijos

New Yorko majoras pataikauja 
Kubos diktatoriui

Havana, Kuba, rugp. 7. Ku
bos valdžia pilna bąimėš dėl 
susekto ruošimo sukilimo prieš 
Machado. Gyvenantieji Ameri
koj kubiečiai esą priruošę su
kilėlius ir ginklus, tik reikėjo 
pasiųsti į Kubą. Prezidento 
Machada sekretorius paprašė 
Suv. Valstijų valdžios areštuoti 
Kubo§ revoliucionierius. New 
Yorke majoras Walker, ,kurs 
yra MacJiAdo Jgėrąs draugas, 
jau areštavo keletą žymių Ku
bos emigrantų.

Karo veteranams pas
kolinta $1,187,386,000
Wasliington, rugp. 7. Ligi 

rugpiučio 1 d, paskolų karo ve
teranams ant jų, kompensacijos 
certifikatų išduota . $1,187,386,- 
000; Nauju įstatymu paskolų 
suma padauginta ant $811 mi
lijonų.

43 Indiana farmeriai 
areštuoti už prohibiciją

4 ' >

Vinceness, Ind., rugp. 7. Aš- 
tuonios dešimts sausųjų agentų 
areštavo 43 farmerius, dauge
lį moterų ir senyvų žmonių už 
laužymą prohibicijos įstatymų. 
Keliolika jau nubausti po . $100 
ir po mėnesį ar pusantro ka
lėti.

Indiana darbininkai už 
alų

Terre, Haute, Ind., rugp.. 7. 
Indiana valstijos Darbo' Fede 
racijos £7 metinė konvencija 
priėmė rezoliuciją, reikalaujant 
pataisyti prohibicijos įstatymą 
ir leisti laisvai pardavinėti alų.

Dar 500 „sausųjų snupe- 
/ rių pareikalavo

Washington, rugp. 7. Prohi
bicijos biuras oficialiai parei
kalavo dar 500 agentų prie tų 
500, kuriuos jau gavo pradžioj 
pereito mėnesio. Visi tie agen
tai turi būti apmokami iš val
džios iždo, v

Meksikos Miestas, rugp. 7. 
Ubagauti Meksikoj greit bus 
taboo. Ligi šiol per 4 šimt
mečius, nuo baltųjų užėjimo, 
Meksikoj ubagavimas buvo pro
fesija. l)abar kongresas nu
statė 6 mėnesius kalėjimo už 
ubagavimą.

Kauno radio progra
mas

Lietuva turi savo galingą 
broadeastinimo stotį, iš kurios 
duoda programus -kasdien. Po-

Katalikai kėsinasi 
prieš gubernatorių

Klerikas bandė nušauti Vera 
Cruz gubernatorių

Meksikos Miestas, rugp. 7. 
šiomis dienomis tapo pažintas 
miręs nuo žaizdų pasikėsinto- 
jas prieš Vera Cruz gubernato 
riaus gyvybę jaunuolis. Pasi
rodo, kad jis buvo didelis ka
talikas ir Santa Rosa mokinosi 
kunigauti. Gubernatorių Taje- 
da nušauti jam nepavyko, tik 
peršovė ausį.

Sąryšy su tuo pašaukti tar
dymui Santa Rosa kunigas Ma- 
yer ir keli Kolumbo vyčiai.

Amerikoj daugiausia 
jauni bedarbiai

Washington, rugp. 6. Cenzo 
biuras parodo, kad 29 nuošim
tis bedarbių yra amžiaus nuo 
20 ligi 30 metų. Virš 21 nuo
šimčio bedarbių yra amžiaus 
virš 50 metų ir 11 nuoš. am
žiaus tarp 10 ir 20 metų.

Nors sykį ir vyrų pasi
gailėjo *

A"1"1 • ■—ssr

Uniontown, Pa. rugp. 6. Pro- 
sekutorius Adams pasisakė už 
bedarbius vyrus. Jis paskelbė, 
kad jis lieps areštuoti ir pa
sodins kalėti bile moterį, kuri 
vyrui netekus darbo pames jį 
ir skųs dėl alimonijos.

Iš Chicagos į New Yor- 
kų per 5 valandas už $5

Chicago, III., rugp. 7. Gelž- 
keliečiai rimtai susirūpinę at
eitim, kadangi nebetolimam 
laike numatoma, kad oru bus 
galima lėkti iš Chicago į New 
Yorką už $5 ir trukti tik 5 va
landas. Mat, Diesel motorus 
dedant į orlaivius, jie žada bū
ti ir pigus ir stiprus.

Lindbergienę pavadino 
maža mėlyna žąsim
Aklavik, Kanada, rugp. 7. 

Lindbergas su savo žmona Anne 
kai nusileido šiame tolimame 
eskimosų miestely, tūla eskimo- 
sė, norėdama Anei pasakyti 
komplimentą pavadino ją “ma
ža mėlyna žąsis”. Pasirodo, 
kad, eskimosams tai yra dide
lis komplimentas, ,nes mėlynos 
žąsys labai greit lekiančios.

Kombinacija iš trijų 
dalių \ ..... ..

Londonas, rugp. 6. Londono 
valsčiaus taryba atidengė tokį 
patyrimą: Našlės mėgsta sen
bernius, senberniai mėgsta te
tas (nevedusias), o itetos mėgs
ta našlius.

Vokietija pirks Amerikoj

Berlynas, rugp. 7. Suv. Vals
tijos ir Vokietija susitari su 
Vokietija, kad pastaroji pirks 
iš Suv. Valstijų medvilnės už 
$30,000,000 su ilgo termino iš
mokėjimu, netrumpiau kaip 3 
metams. Be to Vokietija žada 
pirkti iš Amerikos kviečių 500,- 
000 tonų ir didelį kiekį vario. 

ros dienų programą paduoda
me dėl pavyzdžio:

Ketvirtadienis, VII. 23.
12,00: L. o. ž. 20,00: •—

L. o. kronika, 20,30: — Agr. 
J. Valatka: žemės paruošimas 
žiemkenčiams. (Ūkininkams)« 
20,50: — Vakaro koncertas. 1)’ 
'P. Lincke: “Lotoso gėlė” In- 
termezzo. 2) P. Lincke: “Malo* 
nija”. 3) P. Lincke: “Negro gi
mimo diena”. 4) May: “Jūrei
vis myli” maršas. 5) May: “Ge
ras vynas.” 21,40: — S. Saba
lis: Palangos kurortas. (Espe
ranto). 22,00—23,00: — Kon
certas. Dainų duetas. 1) Suppe: 
“Pikų Dama” uvertiūra. 2) Of- 
fenbach: “Hoffmano pasakos” 
fantazija. 3) “Popper: “Orien- 
tališka serenada” (čello solo)< 
4) Leoncovallo: “Pajacai” fan
tazija.

Sekmadienio programa 
Sekmadienis. VII. 26.

17,30: — Transliacija iš Ka
ro Muziejaus sodnelio — dūdų 
orkestro 18,00: — “Ūkis ir Gy
venimas”, red. J. Ardickas. 
18,50: — Skautų sueiga. Ved. 
skaut. Kviklys. 19,10: — šau
lių pusvalandis. Ved. V. Daud- 
zvardas. 19,40: — Kariuomenės 
pusvalandis. Ved. Pulk. Įeit, 
Laurinaitis. 20,10: — L. o. Po
litikos apžvalga. 20,30: —Tal- 
mantas: Tautiško auklėjimo pa
grindai: Raštija. 20,50: — V. 
Ęnyva: Egoizmas ir gyvenimas. 
Džentelmenas. 21,10: —- Kaimo 
gegužyn-ę. 21,40—23,00: —Kon
certas.- i)-Dalibe*; i4XSylvija” 
baletas —• fantazija. 2) Ralf: 
“1001 naktis” suita. 3) Sem- 
ber: “Alhambra” Ispanų capric- 
cio. 4) Dvorak: Slavų šokis Nr. 
1.”

Prancūzų lakūnai
Kaune

šeštadienį liepos mėn. 18 
dien. apie 19 vai. į Kauną at
vyko garsus prancūzų lakūnai. 
Lakūnai skrenda aplink Euro
pą. Jų tarpe yra garsus pran
cūzų lakūnas Kostas, pastatęs 
du lėkimo rekordus: vienas re
kordas 8029 kilom, skridimo 
aplink ir antras 7905 km. tie
sia kryptim. Antras garsus re- 
kordis Pdetje d’ Uiazi.

Prancūzų lakūnas sutiko mu
sų lakūnai. Paskiau prancūzų 
atstovybėj buvo iškeltas jiems 
balius. ’ <

Vakar lakūnai išvyko toliau 
tęsti savo kelionę aplink Eu
ropą.

Lietūkis statys didelį 
malūnų

; i - -• - ■
Lietūkis esąs nutaręs dar 

šiemet Kaune pradėti statyti 
didelį malūną. Malūno statybai 
esą skiriama IVi mil. lt

LIETUVON
Siunčiame Pinigas Pal
tą it Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL. ,
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, Iventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.
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LSS. ŽINIOS 
i 
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mtį agentūra yra kitas patya- dafbitotojy atsiliepimo; j šį kad referendumu butų išrlnk-
diej Šiandie ji kmitruiltiofa musų kuopos pakeltų kiausi 
90 iittoš. visų garsihimų VlCtt- mų ir j 
ndj& Miesto bravoras, kuris Imu. jtj ndomdnę. La tiksime jti

Socialistinė kūryba 
Vienoje

Vienna, 
gyventoji},

Jie sudaro 4 nuoš. (bankai tu
ri mokėti 8.5 nuoš.) bendros 
algoms išmokamos sumos. 
Tie taksai turi būti mokami 
kas mėnesį, nežiūrint ar biz
nis neša pelnų, ar ne, -

Visti siitiriktų 1928 in. 1 tak
sų išpuolė ant kiekvienos 
galvos po $23.33. 1913 111« gi 
taksai Siekė UUO galvdš $21.25. 
Socialistai tilo palyginimu pa
rodo, kad imant taksus per 
capita (nuo galvos) jie nėrh

Austrijos sostinė 
turinti 1,860,000 
yra didžiausias pasaulyje mie
stas valdomas socialistų^ So
cialistai ten paėmė savo kont
rolėm miesto valdžia 1919' nt. 
ir nuo to laiko jų pozicija 
nuolatos žymiai stiprėjo.

Socialistai paėmė valdyti šį
didelį miestų pačiais sunkiau- labai padidėję ttuO karo lai
miais pokariniais laikais, kada kų, kaip kad tūli bando tviC- 
ne tik Vienna, bet ir viša Au
strija buvo stačiai bankruta
vusi ir gyventojai badavo. 
Kad išgelbėti nuo bado mir
ties nors kūdikius, reikėjo 
šauktis kitų valstybių pagel- 
bos. Paėmę valdyti miestų 
tokiais sunkiais laikais, kų 
socialistai per šiuos 11 meti} 
yra atsiekę ir kokis skirtu
mas pasireiškė tarp buržuazi
nės ir socialistinės valdžios? 
Apie tai plačiai rašo Morrow 
Mayo, buvęs Associated Prešs 
redakcijos narys, kurį socid- 

palinkimais jokiu 
alima įtarti. Čia

sociali- 
nusako 
vedinu}

listiniais 
budu n 
paduodame iš jo st 
svarbesnes ištraukas, 
kitko jis tašo:

Austrijos socialistų 
žarijos programas 
miesto nusavinimų ir
visuomenės aptarnavimo įstai
gų, aprūpinimų gyvenamais 
butais, kotų peticijų ir verži
musi į privatinį biznį, apsun
kinimų privatinės nuosavybės, 
laipsniškų taksavimą, sunkia 
našta gulanti ant turtingųjų 
ir miesto įsigijimų žemių (lo
tų). Jis siekiasi sumažinti 
asmeninį turtų ir stengiasi 
parūpinti pigų gasų, pigių 
elektrų, pigių transportacijų 
ir gerus gyvenamus butus 

-biednesnieins. Socialistinė 
įstatymdavystė prisiima glo
boti pilietį nuo lopšio iki mit-

nėšių prieš giminu} miesto 
ligoninėj (jo motinai gauhant 
motinystės pensijų) iki sude
ginimo ar palaidojimo miesto 
laidojimo įstaigos. Ji regu
liuoja algas, apsaugo darbi
ninkus nuo saiįvališko pašali
nimo iš darbo ir surenka iš 
samdytojų pinigus darbininkų

tinti. Tik taksai tapo taip iš
dalinti, kad jie dabar nebe
liek spaudžia beturčius, bet 
didesne našta jie gUla arit 
turtingųjų.

Pravedtis tam tikrus įstaty
mus, socialistų administracija 
galėjo stvertis kūnyti milžiniš
kų namų Statybos* programų, 
kuris visų yra skaitomas kai
po didžiausias socialistų atsie- 
kimas. Kada socialistai paėmė 
į savo rankas miesto admini
stracijų, Vienna pergyveno di- 
džiausį pasaulyje namų ir bu
tų krizį. Iš 1000 flatų pasta
tytų prieš karų, 953 neturėjo 
vandens ir 958 neturėjo vidu
je toiletų. 1917 metais iš 554,- 
000 šeimynų Viennoje, 406,025 
(73.29 nuoš.) turėjo tik po vie
nų kambarį, arba goriausiame 
atsitikime vienų didelį ir vie
nų mažų kambarį. Normalė 
renda, kurių darbininkas tu
rėjo mokėti už butų buvo 
penkta dalis jo uždarbio.

Socialistai stvėrėsi už dar
bo energingai. Pirmiausia jie 
priėmė nuomos aprybavimo 
patvarkymų, kas nupigino 
nuomas (rendas) ir kartu nu
pigino žemės (lotų) vertę. Ta
da jie Įvedė mokesnius nuo 
pakilusios vertės. Tai yra tak
sai žemę parduodant. Jie už
dėdami ant skirtumo tarp orr- 
gihalės, mokėtos už tų žemę, 
kainos (arba nustatytos 1903 
m. vertės) ir kainos, už kurių 
ta žemė lapo dabar parduota. 
Trečia, jie įvedė gyvenamųjų 
butų taksus, kuriuos turėjo 
pakelti’ puošnieji namai.

Tie trys patvarkymai tuo- 
jaus sukėlė pinigų miesto iž-

V ' f *

pagdlniha į’ metus 10,000,000 
galionų alaus, yta antras di* 
džiatistaš bravoras Vlennojc.

Miestas tdtlkiai įeihd į nau
jus biznius, arba ir į senuo
sius, kur tik būna naujos ak
cijų laidos. Įstatymai leidžia 
miestui išpirkti pusę kapitalo 
bilė kokios kuriamos kompa
nija Dabar miestas yra dali
ninkas 66 biznio įstaigų, dau
giausia inžinierystės ir stttty- 
boSj bet dalyvauja Ir tokiose 
įstaigose, kaip žemdirbystės ir 
miškų diegimo kompanijoj, 
viešose Virtuvėse, duonkepyk- 
lose, alyiiėse ir skalbyklose. 
Dalyvaudamas daugelio priva
tinių kompanijų biznyje, mie
stas skiria daug savo Valdi
ninkų į tų kompanijų dlrek- 
toriatų.

Trausportacija, gasas ir ele
ktra yra pilnoj miesto nuosa
vybėj. Socialistų valdžios pa
skelbtos statistikbs, neperde
dant, yra labai pastebėtinos. 
Paskelbta, kad gasas Vlemio- 
je dabar kainuoja apie 3 Cen
tus už kubinį metrų (22 nuoš. 
pigiau negu prieš kartį); elek
tra kainuoja dėl šviėšoš 
(Z> cento už hectowattų ir dėl 
jėgos Vi cento. Socialistai vie
tinę anglių kasyklų, kurių pir
miau skaityta mažai vertės 
turinčių, pastatė ant produk
tyviu pagrindo, tuo sumažino 
anglių importavimų ant 400,- 
000 tonų į melus ir vandens 
jėgų sunaudoja elektros ga
minimui.

Vartant šias statistikas rei
kia dar atsiminti, kad nuo 
1913 m. Vienuos miestas pra
radę 240,000 gyventojų.

Detroit, Mich.

tar-
pa-

Kut
už

na t vės ir ligos.
Kadangi socialistų valdžia 

paėmė savo kontrolei! beveik 
nusibankrutijusį miestų, įdo
mu pažiūrėti kaip ji surinko 
pinigus savo platiems dar
bams. Ten yra daug taksų, 
pav. — ant arklių, alaus, 
koncesijų, hotelių, z plakatų, 
apgarsinimų, licitacijų ir au
tomobilių. Pavyzdžiui, taksų 
už Fordo automobilį yra $200 
į metus. *

įdomus yra taksai už 
nūs. Vienas tarnas yra 
liuosuojamas nuo taksų, 
yra samdoma du tarnai,
antrąjį reikia mokėti $7.50 į 
metus taksų, už kiekvieną gi 
sekamą tarną reikia mokėti 
$37.50 į metus, pridedant dar 
ir sumų mokėtų už pirmestiį 
eilėj tarnų. šie taksai yra 
tiktai už tarnaites. Už vyrus 
tarnus taksai yra dvigubai di
desni. Tarnų taksus moka ir 
kliubai. Valdžia paskelbė, 
kad 1927 m.. daugiausia šių 
taksų sumokėjo Rothschikl. Jis 
tais metais už 38 tarnaites su
mokėjo $46,550.

Gerbūvio taksai yra svar
biausia atspirtis municipali
nio biudžeto. Jie buvo įvCstk 
didžiausio vargo metu, kad 
miestas galėtų pravesti viso
kius labdaringuosius darbus. 
1919 m. mirtingumas Vilmoje 
buvo padidėjęs 60 nuoš., pa
lyginus su prieškariniais lai
kais, o vaikų mirtingumas pa
didėjęs nemažiau kaip 100 
nuoš. Gerbūvio taksai bUvo 
uždėti ant visų samdytojų.

nepelningUs daugelį privati
nių namų, net ištisus blokus 
tuščios žemes. Miestas tada 
pradėjo supirkinėti tų žemę, 
it tai už labai žemų . kainų. 
Nuo 1919 in. tuo budu tilpo su
pirkta daugiau kaip 4,250,000 
akrų žemės. Dabar mieštas 
valdo apie 30 nuoš. visos že
mės mieste.

Įsigijęs tuo budu žemės ir 
pinigui, miestas pradėjo sta
tyti namus. Jis pravedė du 
penkių metų statybos progra
mos ir nuo 1919 iii. pastatė 
daugybę namų, kuriuose telpa 
64,000 apartnientai ir kuriuo
se gyvenų nemažiau kaip 200,- 
000 žmonių.

šie* municipaliniai apart- 
mehtai yra gražiai atrodan
tys. Mažiausia pusė loto yra 
neUžbudavota. Jie turi dar
žus, knygynus, žaismavietes ir 
maudyklas. Namai yra sumin
kštinami medžių ir gėlių ir 
taip pastatyti, kad duotų kuo- 
daugiausia orę ir šviesos. Jie 
yra papuošti skulptūromis, o 
sodnuose pilna gražių stovylų. 
Nuoma nustatoma ne sulig 
kainos pastatymo, bet sulig to, 
kiek kaštuoja namo užlaiky
mas. Miestas neima nuošim
čių ant įdėto į statybų kapita
lo. Nuoma daugumoj atstiki- 
inų lyginasi tiktai penktai da
liai prieškarinės nuomos už 
panašius, bet daug prastesnius 
butus. '

Viennos miestas užsiima ir 
daugeliu kitų biznių. Pavyzd
žiui, miesto laidotuvių biuras* 
Jis operuoja be pelno ir 1929 
m. aptarnavo daugiau kaip 
85 nuoš. visų laidotuvių Vien
noje. ’ Municipalinė apgarsini-

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, kad jis YRA vienas GERIAUSIU KARU ką šiandie 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales Jnc.
i’išiij politikos klausimus, Į 3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

kttopciB pakeltų klanai- ta Lietuvių Socialistų Sųjun- 
labai išgif- gos Cciitraifoč valdyba.

1 Kadangi šOclallstiŠkos klin
ties Įąikraščiai “Naujienos” 
ii4 keleivis”, yra vedami biz
nio pagrindais it besiriipinda- 
ttil Visais kithls plačiais visuo
meniniais klausimais ir reika
lais, mažai begali judinti so-l 
čia] 
pageidaujame, kad musų or-l 
gatilždcija turėtų nuosavų or
ganų. O gal minėti laikraščiai 
suteiktų skyrių veltui? (“Nau
jienos** ir ‘‘Keleivis** visuomet 
sutinka duoti vietos socialis- 
tiŠkicins raštams, kiek tik tos 
vietos bus reikalinga, šiuose 
laikraščiuose buvo įvestas ir 
tam įtiktas LSS. skyrius—LSS. 
Žinios. Bet dėlei stokos raš
tų tų skyrių prisiėjo panaikin
ti. Po pereito kovo itiėtt. Suva
žiavimo Vėl tapo atgaivintos 
LSS. žinios, bet ir šį kartų jos 
dėlei stokos tam skyriui raštui 
tik labai neperiodiškai tegali 
pasirodyti, LSS. žinių Hed.L 

Kadangi niekurių kuopų 
narių duoklės yra siunčiamos 
sekt. M. Jutgclionicnei, o ki
tos kuopos pinigus laiko savo 
ižduose, tad pageidaujame, 
kad butų vedamos atskaitos.

Pageidaujame, kad kol susi
tvarkysime, pirmiausia vienas 
doleris iš metinių nario duok
lių butų siunčiamas Socialis
tų partijai.

LSS. 51 kp. Komisija: 
Jonas P. Smilgas, 
S. Naudžius, 
Thomas Aleksynas.

Draugiškai, >
LSS. 116 kp. Sekretorius 

Fi'arik Lavins kas >

Grand Rapids, Mich.
LSS. 51 kuopas atsišaukimas.

Socialistai ir socialistinės 
minties palaikytojai!

Pradžioje šių metų Chicagoš 
draugų buvo pakeltas miisų 
spaudoje 
šaukimų 
kolonijų 
atgaivinti 
Stjjungiį.

Tiesa, tas šuvažiavimas į- 
vyko, bet jis Hebitvo sėkmin
gas, nes buvo sušauktas ne
patogiu tam Ihiku it antra, tų 
dieiių buvo lubtti blogas oras^ 
taip kad negalėjo atvykti de^ 
legatai iŠ toliiiiesnių kolonijų, 
išskyrus Orand fiapids, Mielu

Pasekmėj to suvažiavimo, 
kaip girdima; liko, suorgani
zuotos arba atgaivintos trys 
kuopos. Tai buvo tik pradžia 
veikimo^ Betgi Cbicagos stm- 
žiavime^ iicbuVo išspręstas la
bai svarbus klausimas: mūšų 
organizacijos tvarkimosi for
ma ir ncišrinkta nauja valdy
ba. Todėl, kaip-.išrodo, niuŠtį 
pradėtas darbas dabar tolyn 
nebesitęsia.

i'LSS. 51 kp.; , liepos 10 dienų 
laikytame sdsirinklmc šį klau
sinių išdiskusavus nutarė pa
tiekti šiuos pasiūlymus *

Kad butų sušauktas LSS. 
kuopų atstovų suvažiavimas. 
Jei tai perdaug lešuotų, tai

Svarbus sumanymas.
LSS. 116 kuopa viename sd- 

vo susirinkimų nutarė viešai 
pakelti knygų leidimo klausi
mą, kad, tų kląusji^ų ‘ galėjų 
apsvarstyti ir aps'iųiamyti sa
vo nuomonėmis centras, kuo
pos ir pavieni sųjungiečiai.

Mes, LSS. 116 kp., siūlome, 
kad centras pasistengtų atei
nančiais iiietais išleisti gūrą 
knygų, kokių 300 ar 400 pusla
pių, kaip kad seniau LSS. yra 
išleidusi knygų “Moteris ir 
Socializmas.”

Knyga savo turiniu turi ati
tikti dabartirtiems laikams, 
turi būti patraukianti ir įdo
mi skaitytojui, originale ar 
vertimas. Knygą, jeigu galiniu 
butų, duoti nariams už mėne
sinės duokles. O jeigu to ii’ 
negalima butų padaryti, tai 
kad nariai ir dadėtų po kokį 
$1.50 į metus, kaip kad daro
ma leidžiant prenumeratos 
kėliu. Pastarajame atsitikime, 
kad knygą galėtų prenume
ruoti kaip nariai, taip ir pa
šaliniai, norintys įsigyti socia
listinių raštų.

Centras gali spausdinti ten, 
kur butų pigiau, ar tai Ame
rikoj ar Lietuvoje, kur butų 
parankiau ir kur pigiau atsei- 
tų, kad perdaug neapsunkih- 
ti narių.

Mums reikia knygų, ihums 
teikia raštų, kurie atsakytų 
dienos klausiniams, kad narys 
paėmęs tokių knygų ne į) a dū
lą jų į šalį, bet atidžiai per
skaitytų; taigi knyga turi 
traukli žmogų prie skaitymo 
ir protavimo.

Mes labai pageidaujame 
centro, kuopų ir pavienių

■■ --------------------------------------- ...............................................................— ... ..........——

Variuose Gyslos 
isgYOomos be 

OPERACIJOS 
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Ęuropejiškas išradimas 
prašalina niaurias ir skaudžias gyslis 
— tuo pačiu laiku gatiU vaikščioti 
X.Wv‘Xfi!- 

6r. L. A. Behhi
Ii ~ ~ .......   ' 14 "

Pėtnyčiomis tiidityh.

klausimas apie su- 
Amerikos lietuvių 
suvažiavimo tikslu 
Lietuvių Socialstų

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Patys Už Save Mąstykite!
' K 1. ♦ '

' , « * / ' • (Jį, ' * j •

.'Ar jus pasiduodate minios hyste- 
: rijaiį ar darote'spreft'dimį tiktai 

po šalto apgalvojimo? Birželio 10 
d. irodė, kad didžiuma musų kos- 
imtieritj yra rimtai galvojantys, 
kadangi tik du iš šimto išsiėmė 
savo pinigus. Tas parodytas dide-.

■; lis pasitikėjimas nėra stebinan
tis, kadangi daugelis depozitorių 
buvo lojalus šio banko i’emėjai

, pet daugelį metų. 1
> " J ■ ' U. v4 ’ j

>

f AMERIKOS VYlilAUSY- ' 
B£ DEPOZITUOJA SIA
ME BANKE S'AVO SPE-

l CIAL1US FONDUS.

Peopįes .National “Bank 
aAd Pfrust Company 

•. L 2^* Chicago
47TH STREET ANb ASHLAND AvENUE .

J

- • ■■ , ■- i‘ -<—- —■--------------------- !------------------------ i.................................................................................   -- i

................................... •S

in i lįnii'iiiLiliii ............... ...
f/“ ......... .... »-»■< 1 .............   '1............. ....... ..............

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Vaftotų Automobilių

p-j VISORIŲ IŠDIRBYSČIŲ.
’f' GERAI MEKANIŠKAI SUTAISYTI.
į 0^8 CHRvkOLET, 4 DOpR SĖbAN

> ‘ -4 ^9 CHEVROLET, .
tf29 ’CHEVROLET 2 DOOR SfeDAN
^27 HUPMOBtLE s4 DO0k SEbAN
927 NASH
026 RfeO, 4 bOOR SEDAN
H2/ OLbSMOBlLE. SEDAN

192$ H
I® s

"I J”?

1929 C

^8 CHfevjtOLET. SĖbAN

.N 
AN'

4 DOOR SEDAN

fy 4 DOOR SEDAN 

t ROADŠtljk

Neptalciškitc,. suHtuiddkitl tą Pairtos nuo , $75.00 iki $700.
Pirkdamas sutaupysi 50%, Vilta padavimo arit tuščios žemės. 
3413-r 1,5 8b. Ha|sted Slftft.

M. J. Kiras Motor Salus, Ine.
3207-09 SoUtli Halsted Street

.. . iCHlCAto. IU.JNOIS. .
------------ 1—rrn——rrnn-nrrim-T-Trtni wir. l i įiijimmml*

Pirkdamas sutaupysi 50% žemės,

į

AUGUSI RADIO SALE
50% nuolaidos ant Radios visu floor samp- 

les visu žinomu išdirbysčių

PHILCO — A. C. Dynamic Radio — buvo $95.00 
dabar už ..................      .....
ATWATER KENT, 7 tūbų — buvo $125.00 
dabatsuž ...... ........... ................ ................................... ...................
R. C. A. RADIOLA — kainavo $100.00 
dabar už .................. .................................... ............... ...................
EARL RADIO, 8 tūbų dynamic — kainavo $100.00 
dabar už ...... ;.......... ................................................. .....................
BOSCH Radio, Gražus Walnut Kabinetas, vertės $150.00 
dabar už ...................      ............ ...................
MUSIC MASTER Radio ir Victrola krūvoje, vertės 
$200.00 dabar už .............  -..................... .
SONORA, 9 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, vertės 
$200.00 dabar už ................. ........................... ........................
MAJESTIC, Superhetrodine, 8 tūbų, vertės $112.00 
dabar už .................................. .............................................
BRUNSWfČk, Victrola ir Radio krūvoje, vertės $150.00 
dabar už ......... .................................... .....................................

$29.00 
$35.00 
$35.00 
$29.00 
$49.00 
$39.00 
$79.00 
$49.00 
$49.00

AUGUSI PIANU SALE
BABY GRANb PIANO, floor samplc, vertis $500.00 $150.00 
Kiti Grojikliai Pianai po ..............................  $50.00
NAUJAS Automobilio Radio, įdedamas į automobilių jums d* 4Q RA 
belaukiant. Kaina tiktai .................. ........................ ...........
JUS GALITE GĖRĖTIS MUZIKA VAŽIUODAMI ANT VAKACIJŲ 

August Salė Ant / • t
ELEKTRIKINIŲ IiEDAUNIŲ

’ GENERAL MOTORS Frigidairc. biskį vartotas 
parsiduoda už ... .......... ............... .. ................. .
MAJESTIC, floor samplc, vertės $250.00 
dabar už .................. . ...................................................
StARR PREEZER. vertes $200.00 
dabar už ..... .......... ........................................ ...................
ZEROZONE, vertės $250.00 
dabar už .................. ....................... .............. ....................

$49.00 
$150.00 
$135.00 

$96.00
Didelis pasirinkimas naujų Elektrikinių LedaUnių už labai žema kainą 
kaip tai: GENERAL MOTORS, FRIGlDAtRE, STARR FREEZER, 
MAJESTIC. Pirkite dabar kol kainos žetoos.

Šiame Išpardavime Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas ‘ BOULEVARD 8167 
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMAI kiekvieną Nedčldicnį H Stoties 
W. C. F. L., 970 kilocyclcs, nuo i iki 2 vai. po pietų. Duodami lėšo

mis JOSEPH F. BUDRIK KRAUTUVES.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

MALT TOKIE - HTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

ntVIftORATtHO ' 
hhtotor comvausmht* 

RtrntsHiNG 
OČOD fORTHt H*™ 
Kvth •■•« •*•<***«•«>■

Del žindamų moti-, 
k ,

nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIG’Ū
arba;

Extra Pale Alaus
Jis ’ yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite '

FREDERICK BROS. » t

Boulevard 2538 811 W. 37th Si, Chicago
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie SL .Bartkus,

3824 Deodor S L, Indiana Harbor, Indiana
Indikna Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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Paterson, N. J

20,000 šilko darbininkų 
išėjo streikan

Šiomis dienomis prasidėjo 
šilko fabrikų darbininkų strei
kas, pradėtas ir agituojamas 
komunistų National Textile 
Workers Unijos, kurios agen
tai ir agitatoriai atnešė tiek 
<|aug kančių ir kraujo pralie
jimo sukėlę streiką medvilnės 
pramonėje, Gastonijoje, N. C., 
1929 metais.

Detroit, Mich.

*8
tokių pastangų padėčiai palen 
gvinti ir nuolat tariasi su ang
lių kompanijomis norėdama at
siekti šiokio susitarimo, visas 
jos darbas neatnešė jokių re
zultatų, nes kompanijos darbi
ninkams visai nemano nusilei
sti.

Prezidentas Lewis tikisi, kad 
pradėjus anglių produkciją kon
troliuoti su valdžios pagalba, 
iš dabartinio padėjimo bus ra
sta išeitis.

Kuth Laviuskar. Uk.us prasi- 
maciynius rašo tai turbūt jis 
tik pats težino..

—L. Urbonas

vo, širdingiausiai aciu. Mano 
spėkos per silpfios išreikšti ta 
visa ka turiu savo širdyje. At
siminsiu Jus savo maldose vi1- 
suomet. Darbuokites ir toliau 
Parapijos gerovei nežiūrėdami 
žmonių bet aitsimindafrri Dievą 
Kuris kiekvienam užmokės sa
vo laiku. Lai dievas Jus užlai
ko sveikus ir linksmus. Lai 
Dievas laimina kiekviena Jusu 
reikalą ir uzsiemima. Sudiev!”

Naujas klebonas paskirtas 
parapijai r yra kun. Juozas Či- 
žauskas iš Chicago Heights, 
111. — Parapi jonas.

ginalo)
“Is priežasties* visokiu mela

gysčių, apie puse žmonių sios 
Parapijos neuzsimokejo savo 
metine mokesti. Del tu pačiu 
melagysčių daugelis niėko ne
aukavo VELYKŲ KOLEKTAI, 
taip kad nesurinkome ne puses 
to ka kas meta surinkdavome. 
Is priežasties tu pačiu mela
gysčių, MĖNESINES AUKOS 
ir aukos SAVAITINIUOSE 
KOPERTUKUOSE žymiai su
mažėjo. Is tos priežasties pa
siliko nemažai nemokėtu bilų, ’ 1
kaip tąi; Special Assesmcnt už 
gatves $826.93; nuošimčiai 
$660.41; miesto taksai $133.99; 
vandens taksai dėl mokyklos 
$124.52; ir taip toliau. Is viso 
nemokėtu bilų yra uz $4,007.97. 
Tos bilos butu buvusios užmo
kėtos jeigu nebutu buvę mai
stu Parapijoje. Tikiuosiu kad 
dabar kuomet turėsite nauja 
Kleboną, sykiu su juomi šir
dingai darbuosi tęs Parapijos 
gerovei ir teiksite gausias au
kas laprupinimui visu Parapijos 
reikalu.

*
Sužinus prasiftianymas.

“Naujienose” 5 d. rugp. F. 
Lavinskas rašė apie naujai pra
dėtą leist Detroite laikraštuką 
“Detroito Kurieras”.

Jis (Lavinskas) tarp kitako 
rašė, kad to laikraštuko redak
torius esąs L. Urbonas.

Tas yra sužinus prasimany
mas. To laikraštuko redakto
rius yra ne L. Urbonas, bet 
Chas. J. Wall?.

i............. .. —............      „

struoti, 24 jų buvo areštuoti ir 
nubausti.

Streikininkai reikalauja 8-nių 
valandų dieną, ir 40% algų pa
kėlimą. Jie skundžiasi, dabar 
dirbą nuo 9 iki 14 valandų j 
dieną už algas prasidedančias 
nuo 12 dolerių j sąvaitę.

Beveik visi didelių ir mažų 
šilko fabrikų savininkai džiau
giasi sulaukę streiko, tuo bil
du galėdami pateisint) savo fa
brikų uždarymą. , .

Iš viso dabartiniu laiku strei
kuoja 20,000 darbininkų, nes 
Darbo Federacija ir kitos uni
jos irgi išėjo streikan keliom 
dienom vėliau. — Y.

Geresnė Sveikata, 
Didesnis Stiprumas
Silpni, liyuinti vyrai ir moterys .ras Nuya- 

Tonc pastebėtinais sveikatos ir spėkos vais
tais. ši puiki gyduolė ifivalo knną nuo lirų 
perų. Jis suteikia naujų spėkų ir stiprumų 
silpnam skilviui ir kitime* organams. Po 
ėmimo Niura-Tone per trumpų laikų jų* 
turėsite geresni apetitų, maistas bus lemt
inu suvlrftklnamaa, Jus busite sveikesnis ir 
stipresnis ir miegas bus poilsingas ir at
gaivinantis. Nura-Tone yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
paprašykite j( užsakyti dėl jus ift savo ur
mininko.

NUPIGINTOS
Trečios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ 
ir atgal

Nupiginimai įeina galion visiems 
RUGSĖJO mon. išplaukimams

SPECIALIAI
VADOVAUJAMOS GRUPES
Būtinai paprašyk savo agento, kad 
jis neatidėliojant užsakytų tamstai 
vietą vienoj United States Lines 

specialių ekskursijų

LAIVAKORTES Į TEN IR ATGAL 
New York iki Lietuvai (Klaipėda)

$150.00
Išplaukimai kas savaite

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
vietinius agentus arba

UNITED STATES
LINES

CHICAGO ŲFFICE 
Charles Krcilek, ’Gen. Ag(. 
216 No. Micbigan Av«nue

GENERAL OFFICES 
45 Broadvvay . 

New York Cit/

Zeigler, III
Komunistų areštai

Westville, III
Mirė Jonas Miauricas

d

Waukegan, III
tris

lietuvių

zmo- 
Šim- 

netii- 
pieno

Teismas nubaudė 
piarapijonus

nuokit Republic
CRANE

5332 SO.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo. Reumatizmą. Ranku. Kojų. 
Nugaros akaudejima. Salti, Ranku,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
do jima, ir teip visokius skaudėjimu* 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Usigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mosth yra tiek 
verta aukso, įdek ji pati sveria su- 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorlus teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

L. * * _____ , .. .. _____ - -4 -T3 -
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Angliakasiai gyvena 
blogiau už gyvulius

Pirmą dieną streikan išėjo 
tik astuoni šimtai darbininkų, 
tuojau prisirengę pikietuoti. 
Policiją streikierių nekliudė ir 
leido jiems rinktis tuščiose aik
štėse. Tą dieną tik vienas dirb
tuves langas buvo akmeniu iš
muštas. Netrukus streikuojan
čių skaičius pakilo iki dviejų 
tūkstančių. Pradėjus agitato
riams triukšmauti ir demon-

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Išardžius komunistų mitingą 
jų bute Railroad gatvėje, poli
cijos buvo areštuoti I. Ilievitch, 
Clara Saffem ir Antanas Ai- 
monavičius, -trys žymus Čika
gos komunistai, kurie atvažia
vo į miestelį varyti savo pro
pagandą ir agituoti mainierius 
prisidėti prie dabar streikuo
jančių kai kurių kasyklų dar
bininkų. Nuo jų buvo atimta 
gana daug literatūros, propa
gandai skleisti medžiagos ir 
maža rankinė spaustuvėlė. Ar
eštuoti asmenys prisipažino pri
klausę prie komunistų parti
jos.

Kiekvienas sveikai protaujan* 
tis žmogus turi suprasti -ir ži
noti kad JOKIU BUDU NEGA
LIMA APRŪPINTI PARAPI
JOS REIKALU VIEN TIK SU 
METINE MOKESTI. Neatbūti
nai reikalingos yra kitos aukos 
kad butu galima Parapija už
laikyti. Bukite tad sveikai pro
taujanti žmones, jus kurie sa
vo prastais darbais Kleboną 
persekiodlami, Parapija nuvarė
te ’i prasta padėjimą.

O Jums kurie užlaikėte Pa
rapija, turiu tarti, Vardan Die-

Vasarai slenkant, rytinių 
minkštųjų anglių kasėjų padė
jimas nė kiek nepagerėjo, bet 
nuolat eina blogyn. Pereitą sa
vaitę W. Virginijos valstijoj 
du atskalūnai streikieriai, no
rėję grįžti atgal dirbti, buvo 
mirtinai nušauti. Ohio valsti
joje, darbininkams ir streik
laužiams susikirtus, žuvo jau
nas šešiolikos metų berniukas. 
Pennsylvanijos valstijoje 
nes tiesiog miršta badu, 
tai šeimynų su kūdikiais 
ri nė duonos kąšnio, nė
lašo ir minta kiaulpienėmis.

J. L. Lewis/1 United Mine 
Workcrs prezidentas,, kalbėda
mas su Hooverju, pasakė, kad 
angliakasių padėjimas yra taip 
blogas, jog jie dabar gyvena 
blogiau už gyvulius.

Nors valdžia ir deda šiokių

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iŠ darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas {čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikajiški 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo- 

inį palengvinimą.
KONSULTACIJA DYKAI

64 W.' Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Cbicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 V.

"Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Te!. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių it pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St

Tel. Bonlevard 93 36

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
T«L Yard, 6894

RAMOVA LAUNDRY
* (WET AND DRY) . 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St 
TeL Bonlevard 9122

DR. MICHAEL'S
ALL HERB TONIC

Naujas atidarytas skyrius 
4745 S. Ashland Avė 

CHICAGO 
Tai yra šešta sankrova

Mokslininkas išradėjas ir daktaras sutinka su vienas kitu, kaip yra 
gaunama pagelba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt. 

Rekomenduojamas nuo: -
Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaukite dykai 
sampelį Dr. Michael’s Ali Herb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egząminacija dykai.

HOLLAND - AMERICA LINE

Didelė Ekskursija j Lietuvą
Rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Išplaukia iš New Yorko
RUGPIUČIO (AUG.) 29 d., 1931 

z Žinomu Transatlantikiniu Laivu

Penktadienyje, liepos 31 
iš musų tarpo pasitraukė , vie
nas žymiausių šios apylinkės 
tautiečių ir visų svetimtaučių 
gerbiamas biznierius Jonas 
Mauricas (Morris). Po trumpos 
ligos jis mirė Šv. Elzbietos li
goninėje, Danville miestelyje. 
Jis buvo palaidotas, pirmadie
ny j, rugp. 3 d. iš šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, kurioj jo at
minčiai buvo atlaikytos trys 
mišios, dalyvaujant lietuvių, 
anglų ir slavų kunigams.

Velionis paliko tris jaunas 
dukteris Ona, 19 m., Stella, 18 
m. ir Petrė, 12 m.

Mes westvilliečiai tariam jam 
“amžiną atilsį” ir lai lengva 
jam būna ilsėtis musų lietuvių 
kapinių šaltoj žemėje. Sulauks 
jis greit ir musų ateinant.

— Senas Angliakasys.

šv. Baltramiejaus 
bažnyčios parapijonai, kurie už
sistojo už kleboną kun. Joną 
B. Klorį, ir tie, lęurie jį iš kle
bono vietos stengėsi pašalinti, 
atsidūrė teisme, kur trys triuk
šmautojai buvo nubausti. Vin
cas Zupkus, kaltinamas žmonių 
mušimu ir trukdymu mišių bu
vo nubaustas 100 dolerių. Alek
sas ir Juozapas Butkus, su'ku
riais Zupkui teko apsimainyti 
kumštimis bažnyčioje, užsimo
kėjo po dešimts dolerių; Kitį 
visi buvo išteisinti. Iš liudinin
kų pasakojimų • pasirodo, kad 
Zupkus užpuolė kleboną, laike 
pamaldų, gerokai jį sužeisdla- 
mas. Tūla Stankaitienė buvo at
sinešus su savimi į bažnyčią 
kelius tuzinus pasenėjusių kiau
šinių skirdama juos kun. Klo- 
riui, bet per klaidą jais teko 
pasidžiaugti jos šului, garsiam 
Zupkui, kuriam, kaip atrodo, 
teko iš visų pusių nukentėti.

Visų nesusipratimų priežas
timi yra bloga parapijos finan
sinė padėtis. Iš sausio — lie
pos mėnesių* atskaitos matyt, 
kad parapijonų turėta $230.74 
nuostolio. Be to jie turi $28,000 
kitų skolų.

Jus Taipgi Busite 
PatenkintiVYRAI!

Privatiškos ligos, arba taip vadina
mos "socialės ligos”, kraujo pakriki
mai, inkstų, pūslės ir urinarės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 

,ir neleiskite joms išsivystyti į rimtus 
paįrimus.
Kad išsiyydytLei^pąį,^ 
Specialistą, kuris ’ rdn 
daugelio metų patyri
mą gydyme tų ligų.
Profesoriaus Eh r 1 i c h 
914 pagerintas 6 0 6, 
didysis vokiečių išra
dimas, bendrai su DR. 
ROSS SPECIALIAIS
KRAUJO neatmeniais yra geriausias 
gydymas aštraus kraujo pakrikimo. 
Užkrečiamieji perai greitai sunaikina
mi ir pacientas atgauna sveikatą.

Del geriausių treatmentų nuo Dile 
kurių privatinių urinarių pakrikimų 
•eikite pasitarti su Dr. JRoss, ( kuris 
sėkmingai gydė tuksiančius ligonių. 
Jo patyrimas yra geriausias jums už
tikrinimas gero medikalio patarnavimo.

In-Mo-Ray treatmentai sugrąžina 
lytinį stiprumą silpniems vyrams. Į 
Jo kainos yra žemos ir prieinamos 

kiekvienam.
PASITARIMAS DYKAI

Jus esate kviečiami atsilankyti _ dėl 
informacijų ir tas neuždeda ant jūsų 
jokių pareigų.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South DeHrbom Street
Kampas Monroe Street, Chicago, 111. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 
Pirkite anglis iš 
CRANE CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 
tonas, ' cash 25c 
diskonto. Black 
Band $9. Nelau
kit ilgai, telefo- 

8402

COAL CO 
LONG AVĖ

NAUJAS IŠRADIMAS

!wsi.siii;iiii.ii» myii 1,1 ■'11* -
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Daugiau kaip 17,000 žmonių turi šiame banke tau- 
pimp sąskaitas.1* - * l • •Mes kviečiame ir jus atidaryti čia savo sąskaita ir 
ta. j sąskaita, ar tai didelė, ar maža, bus priimta su 
ta pačia draugiškumo dvasia, kuri patenkino šią didelę 
taupintojų armiją.

ŠIS’BANKAS YRA SAUGI VIETA 
JŪSŲ SUTAUPOMS

Visi depozitai padėti prieš Rugpiučio 10 d. neš nuo
šimčius nuo RugpiuČio 1 d. '

Central^^'^Bank 
'*■ ATRUSTCOMPANY ‘ 

UlONVest 35* Street 
AStateBaak * * * * ACleaiii^llMMBaak

TRUST KOMPANIJA
• • • . \ \

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

MODERNINIS APŠILDYMAS PADARO 
NAMĄ MODERNINĮ

LEISKITE MUMS ĮVESTI I JŪSŲ NAMĄ 
APŠILDYMO -SISTEMĄ UŽ ŽEMIAUSIĄ PASTA
RAISIAIS KELIAIS METAIS KAINĄ.

Raštišką garantiją, kad apšildys jūsų' namą iki 
70 laipsnių nors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero, 
duodame su kiekvienu įvedimu.

Jei patys vestumei sau apšildymą, musų mecha
nikai visuomet yra prisirengę jums pagelbėti.

TELEPONUOKIT CALUMET 5200 dėl paty
rusio mechaniko, kuris jums nuodugniai viską išaiš- 

X kins DYKAI.

MAUDYNES KAMBARIO AUTFITAS
Susideda iš vienos 5 pėdų x30 colių vanos su apskritais šonais, ant kojų 
ir visais fittingais, vienos 17x19 colių apron prausyklos su fittingais, iš 
parcelinuoto klozeto autfito su ąžuolo ar mahogany sėdynė $ A’I Kfl 
Viskas kaip aprašyta, specialiai ..........     “ ■

1725 
SOUTH 
STATE 

STREET 
Chic?go,ni.

MUARE DEM/i

■..........................»■ liuli s i

Visi 
telefonai

Calumet
5200

Kalbame lietuviškai. Atdara vakarais, nedėliomis iki 1 valandai po piet.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Bos 362 
Hartford, Conn.

i
•\ v, ■ ■ / ■

■■ ■ ■ '

• •
, l ■
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Keleiviai latve turi būti dieną prieš 
tai 8 vak. po pietų.

PUIKI PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ, SPECIALIAI 
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

Į TEN IR ATGAL.
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klase 
Trečia Klase 
Turistų Trečia Kabin 
Turistų Trečia Kabin

U. S. karo mokesčiai atskirai.
> Puikus patogumas ir patarnavimas.

Tiesioginis ir patogus susisiekimas su KLAIPĖDA 
. per Rotterdamą.

INFORMACIJOMS KREIPKITĖS:
> I

Urbšas, J. J.
187 Oak Street.

Lawrence, Mass 
"Viėnybė” 

193 Grand 
Brooklyn, 

Vasiliauskas, J. 
814 Bank St..

NVaterbury, Conn. 
Velečkis, A.

502 South Avė.. . 
Bridgeport. Conn. 

Vaišnora. K. J.
Franklin Sav. Bank and 

Trasi Oo.. Pittsburgh, Pa. 
Varašius. A. * 
So. 12lh and Caraon SU., 

Pitlsburgh, Pa. 
Vitkauskas. J. T.

2701 E. Allegheny Avė., 
Phlladelphta, Pa. 

Viesulą, K. J.
1128 Washinrton Si., 

Norwood. Maaa. 
Zolp, J. J.

4559 So. Paulina St 
Chicago. Iii.

/ Vieną Pusę $107.00
Į Abi Puti $150.00

• Į Viena Pusę $126.50
l Abi Pusi $209.00

Ambraziejus, J.
108- Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
"Amerikos Lietuvis’*

14 Varnon St., 
vyorcester, Mass. 

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicaro, UI.
Bartkevičius. P.

078 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden. J. G.
432 W. Longr Avė.

Du Bois, Pa.
"Dirva”

0820 Suporior Avė., 
Cloveland. Ohio 

Gendrolius, N.
396 Broadway,

So. Boston, Mass.
Kažėmėkas, K. Ch.

797 Bank St..
Waterbury, Conn, 

Makarevičius, K.
05 Liberty St., 

Ansdnia. Conn.

Mollis. P.
1730—24th St„ 

Mich.
Mikolainis, P.

188 Sande St..
Brooklyn, N. Y.

Rauktytė, J.
123 Millbury St„ , 

VVorcestcr. Mass.
Sekys, J.

220 Park St..
Hartford, Conn.

Sidabra's. K.
875 Cambrldge St„

Cambridge, Mass.
"Naujienos”

1739 So, Halsted St. 
Chicago, III, 

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halsted

Chicago, III.
"Sandara”

373 Knsington Avė.
Chicago, III.

Trečiokas. A. S.
197 Adams St.. 

Newark, N. J.

st..

St., 
N. Y,

APTIEKA 
NAUJAS APTIEKUS , SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite* didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėje. _,y 'C

J. P. RAKŠTIS 
\ REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 

1900 South Halsted Street
VAISTAI — J SMULKMENOS , \
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė. vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

*

ICE CREAM

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpedaliŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomh nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.. TeL Crawford 5573
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LABDARYBE IR SOCIAJJi APDBAŲDA

Batelio saugumo atžvilgiu Jungtinės Valstijos už
ima paskutinę vietą tarp civilizuotų kraštų. Įstaigos, 
kurios šiandien labiausiai tarpsta Amerikos gyvenime, 
yra pavargėlių namai, privatiška labdarybė ir eilės be
darbių. Tatai pareina nuo dviejų priežasčių.

Per ilgus metus skelbiama, jog Ameriką yra lais
vės, nepriklausomybės ir visokių progų kraštas, ir to
dėl čia nėra reikalinga valdžios' protekcija nuo indus
trinio krizio. Kadangi čia biedniausių tėvų vaikai turi 
progų susikrauti didelius turtus ir užimti visuomenėj 
aukštas vietas, tai Jungtinės Valstijos buyo vadinamos 
“išrinktųjų žmonių” kraštu, kuris neturi reikalo moky
tis iš likusio pasaulio patyrimų,

Vadinasi, buvo manoma, kad Amerika randasi ypa
tingoj padėtyj. Prieš dvejetą metų vienas Harvardo pro
fesorius išleido knygą, kurioj jis pranašavo Amerikai 
^ekonominę ^fdįųciją”. Girdi, dabar tik pradžia ge- 
rovės laiku, Praai^ dar t keli metai, ir visi darbininkai 
.virs kapitalistais, pank&ųąkai tada irgi su pasididžia- 
vimil imrpditajp į įai, kąd dabar viskas tyąr-
koj Ir apis joki negali būti hei'.^ajbos. .

Ir žmonės tikėjo visais tais prana^ąi^! Wė|&U4 vaįr 
kišky naivumu skąitė, kaip paprastų farmerių sunąš 
prasimušė į priekį ir net tapo išrinkti prezidentais. Te
kėjo, kad Amerikoj yra visokių progų. Reikia.^tik mo
kėti jomis pasinaudoti.

Naivumas privedė žmones prie to, kad jie biržoj 
pražudė milionus dolerių. Jiems atsidąrė akys tik tada, 
kai “gerbūvio laivas” atsidūrė seklumoj. Pasirodė, kad 
ir geriausiais laikajs geriausiai apmokamoj valstijoj Vir 
dutiniškai darbininkas uždirbo per savaitę $29.99. Dar
bininkai, kurie buvo verčiami pirkti savo korporacijų 
šėrus, prarado ir savo sutaupąs ir darbą.

Depresija, kuri prasidėjo beveik prieš dvejetą metų, 
pradedą ątidąryti Amerikos Žmonėms ąk^? dįe pama* 
tė, kad visiškai nėra apsaugoti nuo bjogų ląįklb Jokioj 
kitoj civilizuotoj šalyj darbininkai nėra mažiau apsau
goti nuo nedarbo, ligojs ir senatvės, kaip Jungtinėse Val
stijose. Ęet nežiūrint i tai, Jodama visos pastangos, kad 
feaeralė valdžią nesikištų į bedarbių šelpimą.

Tie patys biznio vadai, kurie vyriausiai yra atsa- 
komingi už biržos krachą ir dabartinę depresiją, sten
giasi ir dabar nustątyti krašto politiką. Štai šiomis die
nomis aplankė prezidentą Hooverį Šilas Strawn ir išr 
dėstė Jungtinių Valstijų prekybų butų nusistatymą. Gir
di, fedęralė valdžia privalo pasilikti nuošaliai. Bedarbių 
šelpimas esąs valstijų ir miestų reikalas. Privatinės )ąb- 
darybių įstaigos, padedamos valstijų ir miestų, pilnai ga
lėsią aprūpinti bedarbius. Bet jeigu federalė valdžia pa
imsianti bedarbių šelpimo reikalą į savo rankas, tai tada 
sudiev Amerikai, — ji.prarasianti tą “išimtiną padė
tį”, kurioj dabar randasi.

Daug kalbama apie amerikiečių labdaringumą. Ęyp- 
met kokį nors kraštą ištinką nelaimė, tai Amerika vi
suomet pirmoji sušelpia nukentėjusius žmones. Laikraš
čiai dažpai rašo, kaip turtuoliai aukoja tūkstančius 
desėtkus tūkstančių dolerių visokiems labdaringiems tik
slam8* X

Tačiau jau laikas, sako Abraham Epštein, pasiliup- 
suoti nuo tos iliuzijos. Kadąngi keli Amerikos turčiai 
pasižymi savo dosnumu, tai susidarė mitas, jog daugu
ma jų remia labdarybę. Vienok faktąs yra tas, jog tik 
vienas iš dešimties turčių romią labdaripgąs įstaigas ar
ba aukoja pinigus kokiems kitiems naudingiems tiks
lams. Apie mijionas žmonįų palaiko vigas Amerikos lab
darybės įstaigas. Dįdelė dauguma turčių prie to Jarbp 
neprisideda nei vienu centu.

Jokiame Amerikos mieste, kur veikia labdarybės 
įstaigos, nesiranda daugiau, kaip 17 nuošimčių gyventu 
jų, kurie jas remtų. Imkime, pąvyzdžjui, Now Yor}^ 
Savo labdaringumu jis gal Amerikoj užima pirmą vi#? 
tą. Jįg taip pąt yrą turtingiausias mastąs pasaulyj, £#r 
liose jo gatvėse yrą susispietę apie 50,000 turtingigUr 
šių gyventojų. Kaip 1988 m. įplaukų mokesniai parodę, 
vien tik Moliat^no hyvo 357,825 gana pasiturinčių žijiut

M ar dmjg jį# pridėjo sų aukomfa? Tik viena# i# 
40 tų pąmtUFlpm žmonių šį tą aukavę draugijai, kuri 
rupmwi Mednųjų buklia pagamte klaiku M

toūjiehps. cw>. m.
ta"11*1 U W t

dų Labdarybės Federacijos 91 įstaig«. Galima dras^i|wfcWita 
sakyti, kad visame New Yorke randasi tik apie 45,000 ]W jos PšMygs; 
žmonių, Kurie rppįnąsį labdarybės reikalais, ‘'Jeigu pulk, fikirpp. bužu

Vieųųs Įfev YorKo Jaikr|š.čįų per pjautinius J.7 mokęjęs (o gal įjorSjes K^.J
■ - ** “■ J ? -t. . . i dąiyko ntisitverti, j(s butą

galėjęs, su trupučių sumanu
mo, mums padaryti didžiau
sių nuostolių ir gal būt net 
nepataiąomąi suąrdyti musų 

1 '-------Pritaikinta
is yra labai plačiai skaitomas vi-] nias menkutį kiekį taktikos 

’ žinių, būtiniausiai reikalingų 
generalinio štabo viršininkpi, 
jis butą* galėjęs iš jo sualįąr- 
muotos kuopos pasįdarytį sau 
puikiausią įrankį — — r- 
pujk. Škirpa šiose aplinkybė
se parodė apgailėtiną strate
go gabumą trukumą”.

šfipistyrtyty?. i
stąbg. ir pradėta 

paišyti »vo 
dimisiją, pučjstyi p^siufltė <H 
jgąs4tyjmo žjnonuį gplyažudį 
PiepĮjayiėįų, “kurty žty^rpipo

HS

žmonių, fcurie yppįnąsį labdarybės reikalais
• ~ J >’ •'"i— i *. A'.V’( «#i-' F ' ■ ' ’

metų sąyp skiltyse spausdina įs|torįj^s ,shurdžiąusiai gy
venančių šeimų ir prašo savo skaitytųjų šęlpti badau
jančius žmones. Nuolat ten talpinama graudinantys ate 
sišaukimai. Na, ir kokie rezultatai? Per tuos septynįo- 
iiką metų gauta aukų tik iš 120,000 žmonių, nežiųriptj planus — 
į tai, kad tas 
isoj Amerikoj

Kiekvienas socialio dąybo darbininkas gaji patvir
tinti, kad labdarybės atžvilgiu turčiai yra didžiausi “ste
kenai”. Net ir tie, kurie gerais laikais mėgsta vieną l^L 
tą tūkstantį išmest), tai depresijai užėjus tuoj užrau
kia savo kišenę, Kai kurięg korporacijos kartais ąųjkpjo 
labdarybei nemažąs pinigų sumas- Bet kiekviepame ,at- 
vėjyj pasirodo, jog tų pačių ko'rporacįjų darbininkų šeL 
pimui reįkąlinga ,du ar trjs kartus .daugiau pinigų, negu 
gaunamą ią korporacijų. A 1

Prięš kiek laiko Newarke buvo pradėtas vajus su- 
kelti pinigų Mąrbi^s šelpti. Buvo nustatyta ir tam f 
tikra kvota. Pasėkos to vajaus buvo labaį įdomios. Juo- hepųteciją netruko pąyęįkįi be- 
dp darbo Ir proto darbininkai bei krautuvių pardavė- U^rtešjiąaųčias 
jai sųaųkavo daugiau, negu jiems kvota buyo nustaty? 1 Skarute W ąp^o gyva
tą. Bet su turčiais atsitikę kitaip: iš jų buvo gauta $200,- susitikimą “ąmytenę- 
nOO mažinu Vadinasi, iia naišnilda savn kvotos

“Majoras Piechayįčių^ ąt- 
lanke ministerius kiekviepą 
įkyrįųip Ir, išties ranką, be 
aistringumo, su vįsn ypatin
gų ąatoritetų, Jmrį 
aplinkybėse jp fodžiąmss su
telkė tes ekto, kad šte, ku
ris tuos tedčips tąrė, dąr ne
senai teišėję. įš kalėjimo ir 
tikrai jokio noro neturėjo 
vėl | jį gnžti, nasakė taip:

f‘Aš jums duodą ketvirtį 
valandos, kad man pn^taty- 
tnmot savo ntetetetydinima- 
Kariuomenė po tam sųkijo, 
kad jus mdwd»tem| galėtu
mėt tę^ti savo ; žalinga ir 
priešvalstybinį darbą. Praėjus 
ketvirčiui valandos, niekas 
pegąĮės atsakyti už te*i, kas 
C... L.vviin nkUiba ’,

000 mažiau. Vadinasi, jie neišpildė savo kvotos.
Tie faktui aiškiai rodop jog privatinė labdarybė to- 

li-gražu pęgąĮi patenkinti visų fųz kurte yra reikalip- 
gi pąšąjpęs. JUQ labiau, kąd labdarybės našta krinta tįk 
ant nedįdęĮlp skąįčiaus žmonių. Didelė dauguma turčių 
visąi nęprisidedą prie bedarbių šelpimo. Vienatinė -išei
tis yra tik 39piąlė apdrauda. O kol tokios apdraudos ne
bus, tol Amerikos darbininkai, krizini užėjus, badaus ir 
skurs, nežiūrint į tai, kad šąlyj yrą yįs^ę daugiau, ne
gu reikia.
---------- ųi r-y-ET1 1 i "H1 '    —t———— ■Į..lu»r,ii.|WMff. .Įji^iji i     i,., j,, .— |

Skorupskis Ąpie Gruodžio]
17 Dienos Pučą

kurie ga- 
fašistinio 
sumany- 
tautinm- 

kitų “pa-

(Pabaiga)
Kas per incidentąį, 

Įėjo išmušti iš vėžių 
“tautos gelbėjimo“ 
mus? Tai “patriotų” 
kų partijos galvų ir
sišventęlių’’ drebėjimas dėl kar
jeros ir kąį|įo. pųči$tą£'“ęrgą- 

praėjo patepęs, 
patys organizacijos galvos jai 
atsuko kulnis, o jiems įpėdi- 
ninkų įiebųvo. Generolas Lądy- 
ga, iš pradžių yąįoyąy^s, prieš 
pat pučą pabėgo niekam nieko 
nesakęs, ir “pąlikdamas tūk
stantį karininkų jų sunkiai at
sakomybei, kuria jie buvo ma
nę galį su savo viršininku pa
sidalinti“. Skorgpskte su sąvo 
shpbya metėsį žvejoti vpdų; 
pulk. Daukantas, ąų vedžioję if 
pabėgo prieš pat 17 gruodžio 
prie latvių rubežiąųs “pą^aųktį 
ir pažiūrėt kas bus“. Jis ne- 
praloše, žinomą: įr pats Skp- 
rupskis jam, tur būt, gali pa
vydėti jo konsulavįmo šiltoje 
Brazilijoje...

Taigi, po 'to Skorupskis bu
vęs priyerstąs įą bėdos kreip
tis į majorą Blephayicių Kau
no karo kalėjime, “bųypsj 
Žemaitijos gubernatorių ir la
bai prisįbijomą socialistų“, kaip 
jį charakterizuoja Skorupskis. > 
Plechavičiuj buvę pasiūlyta: 
“pasakyk žodį, ir busi laisvas’^, 
tačiau šis nusprendė verčiau sė
dėti ir sukilimui vadovauti at
sisakęs. Tuomet vadovybę pa
ėmęs Skorupskis. Neverta čia 
dėstyti pusėtinai žinomas deta
les apie paskutįntesiąs dienas 
prieš perversmą Ir perversmo 
metu. Juoba ką4 Skorupskis, 
matoipiai, ytetomte nesivaržo 
heroikai pasigirti* Skorupskis 
tvirtina, kad jq žinioje buvęs 
1 raitelių, Į pėstininkų pu|kąs, 
1 švarvųočių automobilių kum 
pa. ir 1 bątalijonąs tanką* Tą- 
čiąu reik£ie esą buvę skaitytis 
su galimu nedalyvavimu" ir pa
sipriešinimu kįtų 3 pulkų: pės- 
tiniųkW> raįtęlių įr kero dirbtų- 
vįą. kad ąpie Karo mo
kyklos viršininką pųlk,z Ęaųpa, 
Skorupskis pasako •. tįip: h “mfes 
nebuvomb iki pat po pervers
mų tikri, kad. jis su mpm|§“. 
... Ponai Smetona ir Merkys* 
bwvęf pagal Skprųpskį, pį^pte- 
ji du pivildstai, • kuriems /buvo 
mošte šilima jįąta.

"Socialistai ir komunistai7, jau, Į dalis jo išsikošia per inkstus ir 
<$wve, k«l »u žiąpin)« patenka į pūslę-

pjjtetjpią if atyistynti pro- ^in^ jštyr«s ir eukipus 
letargo djjftytup}.. jau ra^, są)coF?Wz kad žmogus |er. 
buvo parengę lėktuvus ir mjJga cukrine liga. Apdraudos 
g&h W til- koąapapįjos gydytojai dėl šitos
tus į Kauną. Tuomęt tik priežasties ima kandidatų šlapi.

pąskbtą^ zWitotas“ ge- mą tyrinėjimui. Jei randa jame 
puolęs Žąfcąiisįįą? ąeą, štebo cukraus, kandidatas atmeta- 
yjyMąląkį įr ąpyažįn^ po mas. Ne visuomet pasielgta 
Ęąųpn garąįzpąą “ąuąįįprįnti teisingai. Cukraus šlapime ga- 

tačįąu, “krąu- Ii atsirasti po to, kada žino
jo kurtei w buj#u8 yra apščiai valgęs saldžių
yu pasirengę pučistai, pęįvykę. j daiktų. Didelis susijaudinimas 
JtyJikj Mąįtis, pųipatęs sąyo (rūpestis, išgąstis, staigios li-i 
paltie# gUpptpg, ųuąįleidęs. gos) išvaro cukraus į šlapimu 
Areštavus eite karininku iš 5-te po sumažinimo cukraus to pėstininkų pųlĮ^, “pprfcalbčJte krakmolo valgių, cukrus vis 
jųp“ eite kitų “S<>ęiaįįstų vald-jda pasirodo šlapime, tuopiet jau

ąnpt SkųpuppkĮo, podyti savo, 
yteįšką simpatiją pąujai patrio
tų valdžiai Kaupe;

“Daugybe smalsuolių atęį-!
davp ?u simpatijų pažiūrėti5 
šarvuočių aųto^bilių ir tan- 

. kų, sustatytų aplink geneva-- 
linį štabą” < —

“Bet tvarka jnivo atstaty
ta, įr tai buvo svarbiausia*' 
— baigia savo gruodžio per
versmo aprašymą Skprup- 
skis. “Koyą”.

Kareivį#.

J pilimi galima tikėti, jog cukri- 
J nes Įįgos esama. Patikrinimui 

da galima kraujas ištirti.
Kuoipeit atrandama, kad esa

ma cukrinės ligos, kurioj cuk
raus jr krakmolo apykaita kū
ne yrą sumažėjusi, prisieiną ši; 
tų maistų imti mažau tik tiek, 
kiek kūnas jų suvartoja. Šla
pimo ir kraujo egzaminavimas 
tai parodo. Kadangi be cuk
rinių ir krakmolinių valgių be
veik negalima apsieiti, tai per 
10 pastarųjų metų vartojamas 
insulinas, kuris padeda kunui 
juos suvartoti. Kasos funkci
jos jis neatą^eigia, joje įvyku
sio sugedimo peatitaiso, taip 
sakant, ligonio neišgydo, tik 
leidžia jam ilgiau gyventi. Be 
maisto patvarkymo ir be insu
lino vąrfr*j im° didžiuma ligonių

.........    r.. i. ,
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Pidate! Gerbiamas
Pope Bedaktoriąpl

J)ė| pasklidusią žinią, kad Į sparčiai puola žemyn ir miršta.
Juozas ADOMAITIS važinėjo Vątetai nepatogus tuomi, kad
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Nuėjęs pas, tuometinį tautįąm? 
kų pirmtebįką advokatą _ __
prąnešti ąpię pučo datą, gįę-1 §jll jumis ątsitiĮks. 
rupskis sa-koši pas jį gavęs “yį- 
$ąį ką kitą, negu padrąsinimą*':

“Mano nuosprendžio styi-k* ^<4?$ generalinio il
gumas, faktas, kad’ jis j»u ta kambary, sayp atsistatydfta 
vos pof. dlĄ reto- mus ir tu<Ti baigČ SOVO trw' 
jo yyltyyti - S.ąk.o Skąrųp- nel|ta| garbiu tynty- 
skis -t .jpltata ?pjfMinp. *»W ''demokratę. Kaip hu- 
Laimei, jis 'vėl atgavo drgąą|v®xF^ 
spėjęs sų p, Čmčtena, pas ką-j.........
rį mes abu nuvykome“.. t.
Reikia daleisti, kad likusieji 

perversmo “civW<ū” Ou ter
pę ir Voldemąrą^ ą^įę kMfį 
Skorupskis Visai nutyli, lyg Au
gustinas tuomet dar ąębųtią įr 
gimęs,..) drebėję dar didžiąp, 
negu ^‘advokatais Merkys“, t^F 
tipipky pirmininkas. Ir supyąn- 
tamą? šansai pasisekimui bPV° 
ne kokię: nors Skorupskis tu
rėjęs 17 gruodžio Kaune pąyo 
žinioje visų karininkų, ta
čiau kareivių pučistų valdžioje 
tebuvę vos 3,000 iš 10,000 Kąu- 
no garnizono. Studentai ir ^‘ei- 
vilistai” Skorupskio knygęje 
veik nelošią yąį4mępsf

Tačįąų pųčąs tamsią gruod
žio naktį, bemiegant demokra
tuos ministeriams įr liaudies 
patikėtiems! ka^įškiams, Pavyko 
iy ^yė Lietuyęje ppądižią fa
šistinės eros; Įvykęs fąktas pa
teisino pats saye, N© “aukštes
nės idėjos“, nęt fr pę “patyįę- 
tizmąs“, pe, pį^čįuių mąsiM Pa
tarimas ir saųJtelją įvykdė fa
šistinį pęry^TO Lietuvoje. 
Jte įvyko ’tik’^dęką palankių ap- 
lipkyblH supuolimo saujai pų-

— kąrmmkd, iš vięįęs 
pus^y ir deį npsągebejimo per 
dąųą moraltefo ^demokratijos*’ 
gailą j^itikinėte ministerių ir 
kt, režimo vadovų, kurie ir^vė- 
Jiąp, lengvą . širdžią pamoję | 
viską ranką, ftegaiįma nesutjk- 
iti su pučistu Skorųpskįu, k#! 
jis sąk°, kad: /

— — —. įmonės, kuriems
ąęęįąlistų buvo pąyęsta 

z yąąte te wwb Wk
, . tebątetoQ b)jiom§

TvJijlUtefiąi pasįra^ė, ų^jąry

ąęętylistų Ijųvo p^sta vą4p-
____ A? J-_ ' 111 i___ ‘ ±11 1_1_ 1

įtai kaifi Slpųųjslsįs p? M 
yersmo atsiliepiu apie • buvusį 
“demokratijos’’ taikais gerk
linio štabo ’ Vi^Šinityta PVlR. 
Škirpą (dabartini karo attachš 
Mm) ; tapta -Mosto*.

np^tetei “dėl jo pažengusio ąm- 
Žįąų» įy aukštos pye^įdento yie- 
tos.” buvę priversti kiek tebįąp 
ękąįtytis? Sukilėliai nųsiųptė 
pąs jį mnjorą Plechąvičįą pa
imti atsistatydinimo, tąčiąu šį$ 
“bent kiek susįkonfakijęs“ mk 
grįžo be nieko atgal. Grinius 

antikinio taurumu prąbį- 
|o”:

“Vaike mano. Ką Jąs da
rot? Kaip jąs bent vieną ąki- 
mirksnį gąlit nwti; kad aš 
pasirodysiu nevertas savo pa<- 

'tejgą? Prezidentas esu, ^re- 
zidentąs Įikiiu, niekumet aš 
nepereisiu sukiltiems karei
viams tos vietos, kurią nmn 

' patikėjo įiąudte”---------- -
Bet atsistatydinus minister 

riąms> d-ras Grinius pasteflAS 
naujo kąbinetę paskyrimą, dar 
nesutikdamas pats atsistaty
dinti. Bet jo užsispyrimas, apot 
Skorupskio, buvęs palaužtas ir 
į ankiteiią ‘‘prįsispynislus įkal
binėjimus”, kupmet Nukilę ka
reiviai“ jam privedę/‘auksčipu- 
siųs tėyynės reikaluą”, Grinius 
atsistatydinęs su tokiais 
be puikybės” žodžiai^;

“Jei nąąp leista pasirinkt} 
tarp mirties įr šitokią die
nų, kaįp dabar, ąš verčįaų

To tavo■ if “ta
kraujo lašo” padarytas tašyta 
pppYPrms. d£ka 
tėvynės wW. tauta

k tatajflifctar; Fita* 
nebuvo mėįjhii'tnų aktingai pa
sipriešinti Skorupskintykflir)? ? 
tabaį data tarim auklliiiMta-

AWF»He metyty kai
no Saniity Sįjapjios atstovas, ar
ta kaita šauliu spamtya ątyty- 
vas, šiuo šaulių Sąjungos Ceą- 
•tro Vadovybes yąrdu turiu gąr- 
bes yrpne&i Ąiperįfcps visuo
menės žiniai, kad Adomaitis ųė- 
ra net Šaulys ir jisai neturėjo 
jokių šaulių Sąjungos Centro 
{galiojimų, nebuvo šaulių Są
jungos atstovas ir dėlto už jo 
žygius Amerikoje šaulių Są
junga. neatsako. •

Prašau šj mano laišką patąj- 
pinti Jųsų laikraštyje.

Reiškiįy gilioj pagarbos
■ ' ,į InŽ. A. Graurogkafi.

' L.š.St Centro Valdybos 
Vicepirmininkas.

Sveikatos Dalykai
I . ..| ■. . ■ -T~" .U ■.

Cukrini Ilga
Rašo Ęy. Ą. Mpąteįdas

Pas amerikiečius diąbetes ar- 
bą cukrinė liga yra plačiai li
pomą- Pasakyti jiems, kad jie 
serga ja, yra tokus pat baimės 
įvariipąs, kaip lietuviui pranC' 
Šimas, kad jis turi džiovą. Da$- 
niapsia ja serga turėki, biznię- 
riąj, knąlgąį miteąlonąlai, na
tinių darbininkai ir valdinin
kai, Pasakyme.-kad ji ym 
fizišką tmglnlU lipa ne visąi 
ataitinka tiesai, nes apserga ne
maža attete ir paprastą darbi
ninką- Suteks ž.n)°nAa pna jos 
yra linkę labw nagą našieji 
litera .apaerąa nematešmąme 
akaitltej^ vyrus. Pas senus 
jį dąžąesnč, nagu pas jaunus.

Kąs" gi yrą ‘ tp cukrine ligą 
ęrhą diabete^?

Tąi yra ' liaukos, kasa arba 
kąseįp vadinamos, ligą, Kasa 
turi supintos kasos pąvydąlą. 
Ytepas jo^ galas storesnis pž 
kitą, jį randasi skrandžio apa
čioj prtį nugaros. Iš jos yieni 
ąyyįį teka -tiesiog į krąpję, ki
ti j žarną ant moteto. Ant 
mąisto tekantieji šyvai jį pą- 
kęįčją ir pyįfpo§ią sučiulpimųi 
į kūpą. J kraują tekantieji 
sykiu sp pitą liauką syvais 
tyąrko medžiagą apykaitą kų- 
pp ir kitas jo funkcijas. Kaip 
tik pasirodo kokios liaukos sy- 
yų įtrukumąs arbą perviršis ją-. 
me įvykstp suirutė. Kasos sy- 
yai turį įntąkos į ęukrąus ir 
krakmoįof|apykaitos c kontrolia
vimą; 'Ją stokai atsitikus kū
nas nebegali tipgamaj sunaudo
ti.: Cnkraųs tnotpet kraujuos 

tarytas'? IWwi« ateJragda tataiątt, wu 
guriuos JsItaĮtįf, pepaisydįin^s Ko| jo yra hormalis kiekis, per 

sfttatata. taMta jis ižb6gti :ęp 
iUS 1 šlapumu. Perviršiui atsiradus,

hW JH!WWW į» 
griežtumo <Mlę, mt, m# jp. 
pėginlmą sjipyti "karšyty

ligonis pats turi išmokti sau po 
odos jų įšvįrkšti kiek nors 
prieš kiekvieną vaisi, kuriame 
yra krakmolo arba cukraus. 
Gydytojo pamokintas, jis tai 
lengvai padaro, tik kiekvieną 
sykį turi pakušti šiokį tokį 
skaudėjimą.

Cukrinės ligpp buvimą lengva 
ištirti, jei egzaminuojamas. 
PrMžioj ligonis gali jaustis 
kuogeriąusiai ir nemanyti, kad 
jis bile kokią ligą turi. Apeti
tas jo yra perdidelis, jei nie
kas kitas jo negadina- Valgo
mą daug, bet į kūną, kaip įmo
nės sąko, taš vąlgis beina, JLi- 
gonįs darosi da menkesnis ir 
silpnesųis- Atsiranda trošku
lys įr vandens geria jis dau
giau, negu pirma. Pas daugelį 
oda pradeda niežėti, sužeidimai 
negreitai gyja, kartais ima aug
ti yotys Jr šunvotės. Šlapimo 
išęina daugiąu negu pirma. Vč- 
|iąų gali darytis prakįurimai 
kojose, blauzdose ar kitose kū
no dajysę, kurie yrą opus įr lė
tai gyja.

Pas Itetpius cukrinių ligų 
pasitąįko užtikti, vienok pas 
juos ji kųr kas retesnė, negu 
pas žydus, italus ir amerikie
čius. z

I i—'• ■     ... .... . į;i—

No. 13-14 “Kovęs” gau
tas šiandie. Kaina iPc.
Ktyuekite Naujienose.
.......,r . ,r jy i ii-ii.. .„i -■■■■■ ..................-y —

NAUJAS numeri8- Ate- 
jp Kuįtprą 6—7. Gali
mą gauti Naujienose. Kąi- 
na 45 Centai.

.r, r A.TG.'a .wTTX 

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagel- 
- binga knygelį fi«tns, ka

ri? nori fąpti šięs šalies 
piliečiais. Pąpokinjmai 
ąpie Šios šalie? tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
|ietpyių ir anglų kalbo
mis ĮurąŠyęu

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL,
Siųskite Roncy orderį ąrba krasoą 

ieoklelios.



allsiąs.
1800 North Datncn Avenue

t .IV'ITOI
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klausimas jau yra ištįstas, sykį ant visados

Iš Brolybės Kliubo veikimo

mą^esųinl

Bridgeportas

North
ągo,

10084

Ine.

ne
bus

Pasivažinčkit Chevrolet Six

, v. „Gtegul motoras pamaži eina -

7220
Ilafner 

2010-12..S
KeenanČhevrolet Sales

jus sužinosite kodėl. Paspauskite sUtteų. 

pastebėkite kaip tyliai jis dirba. Pąspjtyf-

- ir pajauskite tą švelnų pajėgos pla^)riWi

Garfleld" I
6 E,

H. and' 
La

Qerbiąmieji nariai yra prašo* 
mi visi dalyvauti šiame išva* 
žiavime. Pasimatysite su senais 
draugais ir turėsite gęrus lai*

kokiu kitu

Albnny Park Motor Sales, 
8102 Lawrence Aveųue, 

Chlcago, Illinois.
Archer Chevrolet Sales ■ 
0211-10 Archer Avenue, 

Ąrgo, .Illinois. ,
Ashland Avenuo Motor Sales, 

...............
Baumann Oį 

3010 Arei 
Chlcago,

. Simano Daukanto Draugyste 
rengia metinį narių išvažiąyį- 
mą-Pikniką sekmadieny, rgų- 
piučio-Aug. 9, 1931, Kuchįj^ką 
Darže, priešais Lietuvių Tau
tiškas Kapines, Justice Park,

kitę klučių, įdėkite į “pirmą

Motor Sales, 
Clark Street,

T__ Ji.
Chevrolet Cc 

ilnįrton Blvd.,

t. Odsterbeek Motor Co. 
7M1- S. Mahtęd Street,

Ryto visi “Naujienų 
piknikai!

Tarp Chicagos 
Lietuvių

45$ 6 S0. Rocki CHICAGO, !

Clark-Maple
108Chlcago7*niino!i

Lietuviu Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoj susirinkimas 
įvyko rygpiučio 4 d. Mark 
White Sųyare parko svetainėj. 
Susirinkimas buvo gan skaitlin
gas. TVB^ka pavyzdinga.' 14 
naujŲ nariu prisirašė prie kliu
bo, Jie kliubo išvažiavime buvo 
Upildę aplikacijas.

Blankas išpildė sekretorius 
Ą. jialagčnas ir turėjo smar
kiai padirbėti kol atliko visus 
formalumus naujiems nariams 
priimta

Keturi nariai neatsilankė. Jų 
priėmime# palikta sekančiam 
susirinkimui.

Iš komisijos raportų pąaiš-

AMERIKOS 
UNIJA

Tąja, pirm jus pFMMfa pyo UUų caindcrių Cbmokt, pakelkite 

pMdtyft tol 4ąf WOCPW? dirbą — pažiMFfkik į tffirų jo veikimo. Stip

ri ytomte FMkimąs Mią cilindrų rriški? p?W<ii gitikimumą. Vib- 

mte kuri grm ntaivi motoru yra ąym»Ž*jW‘ Tcdd mažiau reikia ji 

flbyii. C

Permainykite į “antrą“, pavažiuokite grei

N įogai W policijos
vjršiuinkiį. Kapitonas 
ŽSMlmk d&SĮįB paaįan- 
gas negerumui prašalinti.

Išvažiavimo reikalų komisija 
veikia toliau.

Vandens klausimas tęsiasi. 
Bet yra yįįttes, kad pąkrip# ge
roj on pusėn,

Valdyba pranešė, kad turkas 
masinis surinkimas pirm fa
savimų parems suvienyta 
šio susirinkimo paddarė įšįai-

W»tor«. Ii 
♦*2S_ Avcr. ’ fKy|4«t<Hi, lUlnola. 
W01L S^Oth

JtelrMe " Tark,”’iii.

\ Avenue,Blu. Jaland. nUnolt.

You!

Tai bus didžiausias lietuvių 
išvažiavimas kokį kada turėjo
me. Ne tik bus didžiausias iš
važiavimas, bet smagiausias ir 
įdomiausias. Piknikui vįeta 
graži ir ruiminga. Bus ristynės

NKWYORKOl 
‘ ioaipEdą

-TRUMPAS KĘUASIUKTVVArv  ŠVEDUI

Informacijos ir laivakortės 
mos pas savo agentą arba 

SWEDISH ------------------
181 N. J

Ateinantį sekm 
Pullman Pąrko sv 
S.L.A. 55 kuopos «Hl0pkiiwW, 
Jame bus svarstomi WgafttyiĮ 
kuopos reikalais. Visi npriąj |y 
narės ir tie, kurie porįte pyį* 
sirašyti prie kuopos, ateikit#.

Nesi vėluokite, bukite 2 yą- 
landų popįef, f# suvirinkime 
nariai norės važiuoti į 
j ienų” pikniką, kuris įvyksta 
tą dieną The Oaks Darže. Pro
gramas plačiai aprašytas “Nau
jienose”. Verta kiekvienam mu
sų kuopos nariui perskaityti 
jis, ir kuriem# laikai pavelija, 
nuvažiuoti piknikam

* M O
Vasarą šiemet tarim? gražią. 

Nori ar nenori, O turi naudo
tis vasaros gražumu, ba šlu
boj nekaip neg#b laiką 
trivoti, kuomet prmkidu kaitra 
kepinti.

Retas darbininku# ter^o vil
ties sulaukti tokį## ^akaci
jas”, kokią# pumi ir įįiemet 
-turi. Kurie darbininku turėjo 
susitaupiną pinigų, tiems dar 
netaip prastai, kad ir antrus 
nedarbo metu#, O -tįem#, kurie 
neturėjo susįtaupę, tąį jąų praš- 
čiau. ... t

Kada darbų padaugės, sunku 
pasakyti. Yra visokių kalbų, 
bet jomis sunku remtis. Kai 
atsiras daugiau darbų, manau, 
ne vienas “Naujienų” korespon- 
c^ntas nesnaus: praneš apie 
darbus dienraščio skaitytojams.

Viri dvUjų mi|wpų Hvirinkų prigeri* Chrnoto Mią cilinderių de 

?ąįoo. Ji# rątfo, tąd aliejų? įf ųBąįtymąs Chevrolet tąinuoja.ma

Mgy Klltio kito ąųfomobįjio. Jįe randą jį švelnesnį. tykesnį i

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T? T T notyjt, bumoįt 

• • ir girkit j t

Leiskite Zonite Uva- 
lyti easikimiusiae 
matas, iinaikinti pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantii pe
rus. Raminantis plHea

Važinėję Šgšbifc Madiniu
kadangi tiktai šeši cilinderiai tegali suteikti švelnių, tylią pajėgą, kuri 

padaro vąįinėjimąsi tikrai smagų. v

giąp pebepąsitenkins

čiau, patraukite į “trečią.“ paleiskite pilnu

Važinėj? špšbb Y f? i^paikiųti V n#bepąęitcpk‘O^ niekuo mažesniu.

nemąsto apie atsižadėjimą “šešių“ veikimo, kaip nemąsto apie atsižadrjitųą
S1"'-/A'af ■

kurios nors tikrėsios pažangos automobilių srity. Del jų, visas ciluidmų

kw k#d

įrym
Pelno liko apie ketvertą de- 

setkų dolerių. Pirmininkas K. 
Laucius ir sekretorius A. Za- 
lagSn^j, įžiau^j 
<kad nanv

YOV R EYta
Nlght and Moming to Jcecp 
them Clean, Clear and HetJthy

Wrtte

Byto visa Cliicaga, Cicero, 
Roselandas, West Pullman, 
Burnsidc, North Side, Wcst 
Side, 18-tos apylinkė, Bridge
portas, Town of Lake, Brighton 
Parkas, Marųuette Parkas ir ki
tos tolimesnės lietuvių koloni
jos traukia į “Naujienų” pik
niką, kuris įvyksta “The Oaks” 
darže prie Archer Avė. ir 123

ttiTw’

SSPSiw»»*

gauna

AMERICAN LINE 
įgąn A v e., Cbicago

MHfėr cnevroiet BalM 
1832 W. Irv|n» Park Blvd. 

. Chlcago, t If!. 
MllWaukėe Avenue Motors, 
20045 Mlhvaukeo Avenue, 

Chkago, Illinois.
Murray Service A : Motor, 

.,002į Madįson^Strest, 
Oak Fork, Illinois.

Nelson* Chevrplet Sales, 

yilcker

vos šliaužtų. švelnumas ir lankstumas,

m'■■■ ■1 hii<w

kurį jus visuomet gaunate yra šešių cilinderių švelnumas, šešių cilinderių 

fenfctppsąą. fryįflMtį vibrMiją yr# wy|M»i.

Naujausios mados , pibmi 
įrengti gvarantuoti radios, 
verti iki CEįOO 1x0. 
K4HJ0 po

greitumu —- tada pristabdykite iki to kad

Aną gatve. Ma
no pažįstamas snsįrinka mane 
Ir klausia; *K#r rim?” Atsa
kiau, kad pasivaįkėčioti.

— Ar nedirbi? — kiausi#,
— Jau antrj metei nedirbu, 

Juk žinai, t kad. Jfonyerjo. laikai 
ir kad todėl nereikia dirbti. ’’

— Tai jums gerai: galite pa
šėlti — pastebėjo jį#, — 
kada ir atsiras darbų, tąį 
benorėsite dirbti.

Atsakiau jam, kad ‘ me# 
atsisakysime dirbti, kai 
darbo. Kaip mes buvome dar- 
bmįnkab taip ir busime, tik 
aptiksime kankintis darbe. ,prpT 
lingį darbininkai, kurie negy
vena iš aukų, nebėga nuo dar
bo. Jie bile kada sutiks^ dirb
ti, -kai tik gaus (Barbą.

Korespodentas.

dą«g smagunį ąąyo veikimų. Jie žino, kad 

*F«*U yii* geresnis — ir jie niekad dau-
Dvidešimt gražių 
modelių už kai
nos nuo i. . . . ..

Visos kainos f. o. įi. Flįpt, iąngitnM
extra. Žemos prįsfrffumf) irhmgvi G. M A- C

f y iĘfWįlkįfįįtįfSi.
................  m /.iu>imjiiįi.i|m>i»,iyHiivi»if i ......................... ......■■■.■Mini .f

< L»halnr, illinou. 
oohcvcU Motor Sąles Co. 
8838 ąposevelt Road, 

.Chloro, llllnou: 
8elp Chevrolet Salėti. 

8028 Commerclal Avė., 
' G()hteMo.4nwhk * - 
Sheete Chevrolet Saite

Cicero
-<■.( "n'i'Įyrv

Lietuvių Imorovement KJi»i 
bas turėjo mėnesinį susirinki
mą trečiadienio vakare. Nors 
vakaras buvo gan karštas, bet 
žnmiu Wiri»ko nemažai. tyLat, 
yįri tikėki Išgirsti ką 
1UH09 PO badavimų apie sųyle- 
nijima parkų.

Jr kurie ateilanke, tie ųeąp- 
rivylė. Komija padarė platų 
pranešimą iš taksų mokėtojų 
tarybos veikimo. Be to, buvo 
pate tarybos prezidentą8 W«l& 
Jfoąi davė ęražų pari.ulymą pri
žadėdama# gefuvius kimdidatas 
remti miestelio vaidininkų rin- 
kimiose, jįk prašė, k»d pa
tys lietuviai nesnaustų, o veik
tų organizuotai savo reikalams 
ginti. Ir teisybę sakė.

Iš tarimų verta pažymėti, 
Kad komitetas kova j su greitų

Drlję_ Motor. Sales,

Durst Chevrolet Company, 
J^ckson Blvd. 

IjUnois.
Jet Salee, 
!ee Avenue, 
IlUnolB.
Jb Company, 
Illlnol*;

Čhėv^olet Sales ( 
I. Garfleld Blvd,

c.
i (SmĘSet 
arvey, DUnola.
Dėl ’ Chevrolet Co, 
P W. Orand Avė. 
Chlcago, III. 

“hevrolet Co.
r.. Michigan Avė. 
. Chlcago, |li;

Naujausios mados elektri- 
kiniai šaldytuvai, platus pa
sirinkimas O
Kainos nuo | | ąįr

ir augščiaų 
Lengvus išmokėjimai

Imame senus rakandus į 
mainus ant naujų. Bukite 
tuoj aus

PEOPLES
FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St.

Tel. Hemlock 8400
4177-85 Archer Avė, 

Tel. Lafayette 3171

NAUJI CHEVROLET SIX
Didžioji Ąmerikas Veriųbė ,

ir j<iw9» nw>ąty»S»-
Puiki jokite prie
kurios ylai gulsime smūgiai p»- 
sišokti. O kiek visokių kitokių 
įvairenybių I

Pasimatysime piknike.
—Kvieslys.

4M----------------- -------- •

Wėst Pullman
wj W1 

iyjta

Augštos rūšies nauji •Jacų- 
uard seklyčiom setai, verti 

i.t’85“'. $39.50 
Mohair Parlor setai tiesiog 
iš musu dirbtuvės į tamstų 

; “ $64.00

-L'Zad PakJausk*t tų savo draugų, kurie turi šešių, ar jie ma
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THE OAKS” DARŽE

NAUJIENŲ” PIKNIKO KELRODIS

SUMMIT
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a va

Naujienų” pikniko vieta

BLUE w 
ISLAND

XO(į HIU. AOUf
LEHONT 

ILt.

ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis 
boksininkas, kuris šį pavasarį “Golden 
Gloves” turnamente nugalėjo Joe Shelby. 
Tuoj po to Shelby virto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
“Knock-out’u.” Vien jau tas faktas pa
rodo, kad Adomas yra smarkus. Jis yra 
22 metų amžiaus ir sveria 195 svarus.

JOE BANCEVIČIUS, žinomas kaipo “drapiežnas dzūkas.” Jis eisis 'stt 
FRANK CYGANIEWICZ

“The Oaks” daržas randasi prie 121-mos ir Archer Avė. Iš Chichgos 
ir kitų nliestelių važiuojant reikia dasigauti iki Archer Avė. ir j 
įžiuoti iki tos vietos, kur yra didele iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill 
golflinksi , -

Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamarginimų. Boksuo- 
sis ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis, kuris šį pavasarį pasižymėjo 
“Gol&en Gloves” turnamente. Jo oponentu bus J1M LODOS, graikas 
Risis J. BANCEV1ČIUS su FRANK CYGANIEW1CZ; kiti ristikai 
L0U1S M1NGELA, J. MASON, BAGDONAS ir kiti.

F ČIA 
NAUJIENŲ!
PIKNIKAS j ,

Obe S c

Gatvekariai prieina prie “Cog JIill” kliubo namo, o iš ten netoli ir 
daržrfs. “Naujienos” turės trokų, kuris atvež į piknikų atvažiuojančius 
žmones. Gatvekariais važiuojant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leisti) prie “Cog (Kog) Hill”.

Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer Avė.; 2) Western Avė. ir 
<79, 95, 111 arba 127-tu keliu. Važiuodami 127 keliu iŠ Blue Island, įsu
kite po dešinei. Ten ir bus “The Oaks
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S. D. LACHAV1CH

Sako, uždarysią teatrus Didelis smagumas
0036

Lietuves Akušerės

sąlygas

Kratos

JULIJONAS PALUULIS Graborius Chicagoj

Hcmlock 8151

Lietuviai Gydytojai

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

BUTKUS
Undertaking Co.

nubudime 
Petrikaus- 
Antaniną, 
sūnų Jo-*

to iki 8 vakaro, 
iemlock 7691

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Pypkės ir 
Cigaretę 

Ruky-

Nuliiklę lieka
PALLIULIŲ ŠEIMYNA

Metinės Mirti
Sukaktuvės

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403A. ERABISH 
Lietuvis Graborius

1327 So. 49th ti 

Telefonas 

Cicero 3724

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale vistiomet esti sąži
ningas

Valstijos gynėjo ofiso polici
ja padarė ketvirtadienio vakare 
80 kratų North Sidūj. Areštuo
ta keturi asmens. Ogden gat
vėj užtikta bravoras, kur kon
fiskuota stiprių gėrimų vertės 
$35,000.

Įdomi ateivio 
karjera

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203 l
Boulevard 8413

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Federalis surašymas bedar
bių, darytas sausio mėnesį šių 
metų, rodo, kad tuo laiku Chh 
cagoj buvo bedarbių 369,990.

Pasak Suvienytų Draugijų 
pagelba teikti, skaičius šeimy
nų, kurios priverstos yra kreip
tis prašant pašalpos iš labda
ringų ištaigų, padidėjęs per pa
staruosius šešis mėnesius 311 
nuošimčių.Wi11iam S. Knudsen, Chev 

rolet motorų kompanijos pre 
zkfentas ir generalis meiiedže

Vakarais: Utarn.. Ketv. 
— 6 iki 9 i 

4145 Archer Avė. Tel. <

Iš RUSUOS — 
ttuviami Žinomas per 25 me- 

pAtyrp gydytojai, chirurgas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nubudę liekame.
.Sesuo, Svogeris, Giminės 
ir Pažįstami. ’ •

Laidotuvėse patarnauja grabo 
is Alex Kupickas. Telefoną

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Planai bedarbiams 
šelpti

Tel. Independenc
Valandos: 0 ryto iki 1

Liet. Moterų Drg 
Apšvieta susirin

kimas

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

•

Ofiso ir Rezidencijos 
Tek Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St.

(kampas 35-tos ir So. Halsted St.)

Ofiso valandos 
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Sąžiningai it pi
giai patarnauju 
dieną ir nakt) 
visose miesto da
lyse. Moteris pa- 
gelbiniųke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 
Park 797

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street f 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Braus wick 0597

Duokite Mvo akis iSegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

vroletą, kompanija padirbo ir 
išleido apie 80,000 automobilių. 
Per pastaruosius gi ketverius 
metus Chevrolet kompanijos 
produkcija, Knudsąnui vadovau
jant jai, išleido tolokai dides
nį skaičių automobilių, nei mi- 
liotią, kas metai. •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Miesto tėtušiai, su mėru Cer- 
maku priešaky, turėjo konfe
renciją nedarbo klausimu. Vie
nas sumanymas yra uždėti 
specialus taksas ant kai kurių 
dalykų, kurie skaitosi kiksu. O 
iš surinktų šiomis taksomis pi
nigų šelpti bedarbius.

Manoma artimoj ateity šauk
ti žymesniųjų biznierių konfe
rencijas pasitarimams, kaip ko 
voti su nedarbu ypač ateinan
čią žiemą.

Norima artimoj ateity pradė
ti vajų fondui, iš kurio butų 
galima pašalpos teikti bedar
biams. Bet kolei kas tai yra 
dar kalbos.

M. S. Allen
Pranela apie perkėlimą tavo dentisterijoe 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus

-• 6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866

. arba Normai 7988

Gerai 
ttu kilt 
ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naajausius 
metodus X-Ray ir kitokiu flektros 
prietakas. ,

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. Uth St., netoli Morgan St.

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

„ Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hpdą Park 6755 ar Randolph 6800

Koplyčia dykai'

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

4442 South Westeto Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

pirmadieny, 
8 vai. ryto iš 

į Nekalto Prasidėjimo pa- 
atsibus 

pamaldos už vėlionio 
ten bus nulydėtas į Šv. 
kapines.
a. Juozapo MaliUškos 

draugai it pažįstami 
jialy- 

jam

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė? 
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 
Residence Phone

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ava,, 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 <ki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

pildyti su KaČdrftUškienc.
Kada buą maistas. renkamas, 

biznieriai neturėtų atsisakyti 
šiam labdaringam tikslui ką'Iš
galėdami paaukauti—maisto ar 
pinigais, nes apie 90 prieglau
dos įnamių reikia pasotinti. O 
jie tos mėtinės šventės labai 
laukia. Linkėtina geriausio 
pasisekimo šiame užmanyme.

Po kiekvieno šios draugjos 
susirinkimo ta ar kita narė iš
pildo ką ji žadėjo atlikti. Pra
ėjusį susirinkimą pirmininkė p. 
A. Miščikaitienė papasakojo po
rą įdomių apysakų. Tas pada
rė gyvesnį susirinkimų. Tik na
rės turėtų daugiau dėmesio 
kreipti ir skaitlingiau susirin
kimus lankyti. * Taip jau ir at
einantį susirinkimą bus kas 
nors naUjo ir įdomaus.

—Anelė. Za.

persiskyrė su šiuo pasau
liu 8 dieną rugpiučio mėn. 
1930 m., sulaukęs 44 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj,> 
Jokščių kaime, Luokės pa
rapijoj, Telšių apskr. Pa
liko dideliame nuliūdime 
moterį Emiliją, sUnų Ta
mošių, dukterį Genovaitę, 
seną motiną, seserį, brolį 
Petrą ir gimines.

Mes Tave Musų brangu
sis niekuomet neužmirši
me. Tu pas muš jau nebe
sugrįš!, i>et mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

63rd St, Suite 3
Tel. Prospect 1028 ,

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

Nedėlioj pagal tetarti

Rez, 6600 South Artesian Avenua. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
z CHICAGO, ILL.

ir nebrangus to- 
ad neturime iš

laidų užlaikymai eky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

i439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Gris apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nao 9 iki 13 lyto

JONAS KULIKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 6 dieną, 11 valandą ry
to, 1931 m. sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Naujamiesčio mie
ste, Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliūdime sesėtį Stefaniją 
Marožienę, šVogerį Jbną Marozą, 
pusbrolį Edvardą Milinį, Lietuvoj 
— seserį Veroniką Sverplienę, švo- 
gerį .Sverplą, gimines ir pažįsta
mus.. Kūnas pašarvotas, randasi 
6550 S. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rugpiučio 10 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į Užgimimo Panelės šv. 
Sarapijos bažnyčią, kurioje , atsi

us’gedulingos pamaldos už vėlio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi at a. Jono Kulikausko 
giminės, draugai ir pdžįstami esat 
nuoširdžiai , kviečiami da|yv,auti 
laidotuvėse lt sutelkti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optametristui 
Akių' Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie. 
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Av'e. Tel. Yards 6780

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

U MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone * 
Hemlock 9252

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennos Universiteto 

Suite 144Z-49 Pittšfield Bldg.
55 E. Washington St.

A« A» OUS / i

ADVOKATAI ‘
11 South La Salio Street 

Room 1934 T«L Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL valu 
3241 6. Halsted St. Tol. Vktory 0562 

Valandos — 7 iki 9 Vakate
Olis—Utarn.. Ketv. ir Gabątoa valą 
Vasalle—Pan., Str. it Pftnyėlos fak.

W. A. Stcffes, National 
Alliance Theater Owners Asso- 
ciation atstovas, pareiškė, kad 
apie 100 krutamu jų paveikslų 
teatrų esančių už vidurmiesčio 
ribų, busią uždaryta pradedant 
ateinančiu pirmadieniu.

Mat, eina kova tarp paveiks- 
ių operuotojų unijos ir teatrų 
savininkų. Teatrų savininkai 
nori sulaužyti padarytą su uni
ja sutartį ir įsigyti geresnes 
sau

Rez. Phorie Grovehill 1321
Ofiso Tęl. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer Avė,, šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5

P. M., 6 iki' 8 P. M.
,i..» ................... i....................... i, ,į>> m i u, mii ,«

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenua

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nao 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną it naktį Virginia

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Įvairus Gydytoji
Tel. Central 7079 

Rez. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą

Advokatai

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvieita” susirinkimas įvyko 
“Sandaros” svetainėj rugp. 4 
d. Susirinkimai! atsilankė ne
didelis skaičius narių gal dėl 
karščių, o-gal todėl, kad išva
žinėj usios atostogoms.

Išduota raportai. P-nia Gul
binienė, atstovas Draugijų Siu 
sivenijimui, išdavė gerą rapor
tą. Konsulas p. A. Kalvaitis 
atsišaukė į Chicagos draugijas 
prašydamas, kad kiekviena 
draugija priduotų savo istoriją. 
Buš leidžiama knyga LiotuvOj 
su- nurodymu kiek Amerikoj 
yra visokių draugijų. Neblo
gas sumanymas.

P-nia M. Mileriene, atsilankė 
nuo Lietuvos Dukterų Draugi
jos užkviesti Apšvietus nares 
prisidėti prie surengimo pietų 
įnamiams Oak Forest prieglau
doj. Užkvietimas priimtas. Iš
rinkta komisija iš šių narių: 
A. Miščikaitienė, 'Jakubkienė, 
Kačerauskienė, Paulauskiene, 
Daukšienė. Gi Anelė Zabukie- 
ne apsiėmė dalį programo iš-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted St, 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0.098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 Milwauhee Avenua 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ketvirtadienį, rugp. 6 d., 
“Naujienose” keliais bružais 
buvo pažymėta ateivio, Wm. 
Knudseno, karjera, kuris nuo 
vynių kalinėtojo ir lokomoty
vų boilerių taisytojo pakilo iki 
vienos stambiausių Amerikoj 
biznio įstaigų, būtent Chevro
let motorų kompanijos, prezi
dento ir generalio menedžerio 
vietos.

žemiau bus mėginta nurody
ti metodos, kurių laikydamasi 
jisai tvarko stambų biznį.

Knudsen esąs ištikimas dar
bininkams, kurie dirba jo vado
vybėj. O darbininkai esantys 
ištikimi jam, tikšliaus bus pa
sakyti, Chevrolet motorų orga
nizacijai. Chevrolet organizaci
joj išvystyta kuone iki tobu
lumo jėgų suderinimas bend
ram siekiui; išvystytas jaukto 
darbas (team work).

Kaip atsiekė Wm, S. * Knud
sen šį tikslą?

Sakoma, pirmą dieną, kai 
Knudsen perėjo į Chevrolet 
kompaniją kaip viceprezidentas, 
vieno departamento viršila pak
lausęs telefonu, ar jisai galįs 
užeiti į jo, Knudseno, ofisą 
darbo reikalais pasikalbėti. 
(Kinudben gi {atsakė: “Kodėl 
tamsta klausi mane per tele
foną? Mano ofiso durys vi
suomet atdaros tamstai”.

Valandėlei praslinkus, depar
tamento viršininkas pasirodė 
Knudseno ofise. Jis tečiau l|u- 

,^?vo susijaudinęs. Mata»Jiauja*,
bosas: kas žino kaip priims,
ką pasakys?

Knudsen gi, matydamas, vir
šininko susijaudinimą, prabilo: 
“Tamsta esi nesavas. Vargiai 
šitaip jausdamasi galėsi klau
simą svarstyti. Grįžk atgal į 
savo vietą, o nusiraminęs at
eik čia. Tuomet apsvarstysime 
reikalą. Ir grįždamas, beje, 
įspėk kitus, kad kiekvienas 
asmuo turės progos parodyti 
savo darbą; kiekvienas pasiliks 
vietoj, jei tik pajėgs atlikti 
darbą, kurio laukiama iš jo. Aš 
atlankysiu jūsų plentą, bet vi
suomet kartu su jumis. Aš 
niekuomet nesekioshi, kad iš 
pasalų užpulti jus.”

Knudseno pareiškimas grei
tai pasklydo plente ir ofisuo
se. Ir niekuomet jis jo nesu
laužęs.

Esmėj Knudseno metodą ap- 
sėjime su padėjėjais yra tokia: 
vadovauti jiems, o ne koman
duoti juos. Padėti jiems, o ne 
duoti įsakymus, kad jie dary
tų taip ar kitaip.

Jo manymu, geriausias būdas 
išvystyti vyrą atsakominges- 
niam darbui yra padėti jį atsa- 
komingoj vietoj. O padėtasis, 
kuris jau žino Knudseną, jau
čiasi, kad šis visuomet stovi 
prie jo, gatavas pagelbėti rei
kalui esant. Natūralu, kad ši
taip jausdamasi Knudseno pa
dėjėjas duos geriausia, ką jis 
turi, darys geriausia, kaip jis 
gali. Ir toks ūpas, tokia mora
lė viešpataujanti Visoj Chev
rolet organizacijoj.

Tu r būt tai yra vienintele 
galimybė prižiūrėti pajėgas, ku
rios kartais siekia iki 50,000 
darbininkų. Kaip Knudsen nus
tatęs yra santikius • su: depar
tamentų viršininkais, 'iaipVpati-* 
rieji esą nustatę "sajitiki lis sįii 
savo foremais, o šie su darbi
ninkais.

Kekių rezultatų darbo jėgų 
kooperavirtiAs davė Chevrolet 
kompanijai? 1921 metais, pirm 
Knudsenui pereisiant pas Che-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KABN
4631 South Ashland AtfOtnta 

Ofiso valandom:
Nao 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieL 

7 iki 8 rak Nedel. noo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

<■

3319 Auburn Ayenue
CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS MALIUŠKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 6 dieną, 7:30 Valandą 
vakare. 1931 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Kaltinėnų 
parap. ir mieste, Švenčionių ap.

Paliko dideliame 
moterį Oną, po tėvais 
kaitė, 4 dukteris — 
Sofiją Oną ir Eleną ir 
ną, gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 4224 
SO. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 10 dienąL 
namų 
rapijos bažnyčią, kurioje 
gedulingos 
sielą, o iš 
Kazimiero

Visi a. 
gimines, 
esat nuoširdžiai kviečiami 
vauti laidotuvėse it suteikti 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Sūnus 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAI

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tėl. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 P© pietų 

it SubatM

iayetta 1M, 

Namų Tel. Hyde Park 2395

JOHN B. H0RDEN 
(John Bagdiinnaa Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 311Z,- 
Ttlepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 23n4 5L nito 6-9
Telephone Roosevelt 909Q

Namie 8-9 ryte. Tet RepubUc 9600 
!.■■■» —...I—>1 »*■ <

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis 'Advokatas

x 4631 So. Ashland Ava.
Tel. Bonlevard 2800

Rez. 6515 Ao. |ve>dhp»n S& -JR 
T<L Repaįlic 97J3 .J8J

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 1 

2221 West 22nd St
Arti Leavitt St. , ■ 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 Dakaro. 

Btredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6

Akių Gydytojai 
Tel. Yards .1829 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!
. Ldetuvys Gydytojas - 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

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

Tel. Calumet 3294
Nao 9 iki 12 VaL dienos ir 
ado 6 iki 9 valandos vakare 

, ■■eiil't I JI .LutlH h^i įu mil H III^ II I,|I|||»1|*» >■.II 1,1 .1 I

A. L. Davidonis, M.D.

Dr.P P ZALLYS | DR. HERZMAN
DENTISTAS ’

30 E. lllth St.
Kampas V/abash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
/ Gazas, X-Ray, etc.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

.*#/<! ■ „5

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir WKTI 
Mės Visuomet teikiaine Širdingų, sirupe 
patarnavimą, kuomet jis /jnpį lakiausi!

J. F. EUDEIKIS & 00
JVSV GRABORIAI '

Didysis Ofisas ' '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742'

Gr abortai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Ofiso TeL Victory 6893. 
Rez. TeL Drezel 9191

ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast. 3102 So. Halsted St., Chicegd 
arti 31st Street ;

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 valį 
Nedėliomis ir iventad. 10—12- dienų.

III . ............................... m.— , ■.I.... ■ ■■■l.*i |,l«

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies, Plaukų. Inkstu Ir Kraujo -piArtkk 
mal sėkmingą^ ęjdo mi. TiUpei Aklų. Ausų.

Akiniai prirenkami •
DR. ALEX W. MARMOR

VALANDOS i
nao 9 iki 11 valandai ryte; 
nao 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio
~....II|III ........ ...... ■ .,r>i.|i,. frantui II. —-I

Phone Canal 6222

DR. S. BBEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 ;ir 7—8 

Seredomis irs nedėliomis pagal 'sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street 

Telefonas Repablic 7868
„ ....... į I u' ...................... —II . ifr.1 ..i I ■ I III .....................

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 Avė. 
Netoli 46th St. Chicago. III.
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Kodėl turime būti 
“Naujienų’' piknike?

morgičius ant atsakančių nuo
savybių.

Todėl gi, ką manote apie sa
ve? Ar negeriau yra remti 
savo teisingas įstaigas, kurios 
per daug metų yra tarnavusios 
musų tautai ir rėmusios lietu
vystę ir tautiečius?

—Ten buvęs.

Ravinia Park

Town of Lake '* •
Nedėlioj “The Oaks“ darže 

bus “Naujienų“ piknikas, ku
riame visiems reikia būti, nes:

1. Daržas neišmindžiotas, dul
kių nereikės gerti.

2. Čia patogiausia vieta su
stiprinti savo senas pažintis ir 
naujų įsigyti. Visi geri lietu
viai suvažiuos.

3. Bus geras programas. Au
kų nerinks, spykerių nebus, pa
mokslų niekas nesakys.

Naujienų piknike visi ly- 
visi linksmi ir draugiški.

Jau tokia mada.
šią vasarą bus paskutinė

ad-Pp. Dargiai, gyvenantys 
resu 4501 South Paulina 
pas p-nios Dargienės tėvelius, 
susilaukė gražią dukraitę naktį 
iš rugį). į 4 dieną.

Pp. Dargiai jaučiasi labai 
linksmi. Dr. Strikolis dukraitę 
sugavo šv. Kryžiaus ligoninėj.

—J. R.

Bridgeportas
Prašo darbo

sa. 
pa- 
su- 
ne

P-nia Ona Bortkevičienė, gyv. 
940 West 34 place, ieško dar
bo. ’ Jaučiasi sunkių gyvenimo 
apyatovų suvarginta ir todėl 
per laikraštį kreipiasi su pra
šymu pranešti jai apie progų 
dirbti, jeigu kur darbas pasi
taikytų.—X.

4. 
gus;

o.
6.

proga draugų itarpe savo kas
dieninius rūpesčius užmiršti.

“Naujienų“ piknike nedėlioj 
aš pats turėsiu progos sueiti 
vo pažįstamus ir draugus 
prastus žmones, kurie mane 
pranta. Diena bus graži,
peršilta, o ir neperšalta. Visoki 
dideli žmonės ir be mano pa
raginimo atvažiuos. Aš kviečiu 
savo prietelius paprastus arba 
prastus žmones: atvažiuokite, 
mylimieji, aš su jumis pasi
linksminti trokštu ir laukiu.

Jūsų MAT.

Gražus Lietuvių Ra 
dio programas ne- 

dėldieny

Apie Ravinia Parką ir duo
damas ten operas angliškuose 
laikraščiuose rašoma gan daug. 
Bet lietuviškuose laikraščiuose 
labai retai terašoma taip apie 
tas operas, kurios yra vaidina
mos po atviru dangum, kaip 
apie gražų miką.

šeštadienį, rugp. 1 d., Kultū
ros būrelis nutarė, taip sakant, 
in corpore atlankyti tą vietą. 
Narės susirinko pas vieną drau
gių ir pagelba kai kurių prita
rėjų visos automobiliais nuva- 
žavo į Ravinia Parką.

Parkas pasižymi ypatingu 
švarumu ir pavyzdingu užlaiky
mu medžių, žolynų ir gėlių, ku
rios daro parką nepaprastai 
gražiu ir maloniu. Jo vidury 
pastatyta scena,, kurioj ir vai
dinamos yra operos parengto
mis muzikalėmis spėkomis.

Praėjusio šeštadienio vakarą 
statyta “Carmen”. šis veika 
las daugumui lietuvių, kurie in
teresuojasi muzika, yra žino
mas. Bet asmens, kurie vaidi
no šį kartą, yra žinomi visoj 
šaly: Ina Bourskaja, Giovanni 
Martinelli, Queena Mario, Ma
rio Basiola ir 
pasižymėjusieji 
vaidintojos.

Lankydama
ypač jaunoji lietuvių dalis turi 
naudą. Pasiklauso tikrai geros 
muzikos, kas yra jai labai rei- 
kaliųga, o prie to programai 
pildomi, kaip minėjau, po at
viru dangum, kur kiekvieno 
krūtinė pritraukia tyro oro ir 
miško bei žolynų kvapo.

Valandos, kurias užima per

NAU«n^NjO$, Chicago, IH. 

statymas ftos ar kitos ■ operos, 
prabėga taip greitai, kad žmo
gus jautiesi Jyg ką tik prade, 
jęs klausytis. Ir iš tikrųjų tas 
netikėtas nuvykimas į Raviriia 
Parką padarė į mumis didelį 
įspūdį. —Genutė.

PRANEŠIMAI

kilti ne mažiau 
vaidintojai ir

tokias vietas

Prisakymas visiems 
Padaužoms

šiuomi įsakoma visiems pa
daužoms be jokių pasiteisinimų 
atvažiuoti arba atvykti nedė
liojo ne vėliau 1 p. m. į “Nau 
jienų” pikniką, “The Oaks“ 
darže. Neatvykusieji priešgy
niai bus deportuojami į Azar- 
badžiano karalystę be jokių pa
siteisinimų.

Padaužų Resp. Prezidentas 
per Legislaturos departamentas.

Specialis gražus Lietuvių Ba- 
dio Programas iš radio stoties 
W. C. F. L. 970 kilocycles į- 
vyks nedėldienį nuo 1 iki 2:30 
valandos po pietų. Ekstra pus
valandžiu ilgesnis. Programo 
turinys susidės iš labai gražių 
muzikos gabalų ir dainelių ir 
daugelio kitų įvairenybių, šie 
programai yra leidžiami Joseph 
F. Bud riko krautuvės, 3417-21 
S. Halsted Street, telefonas 
Boulevard 4705.

Atvyko Chicagon
Neseniai atvyko iš Philadelp- 

hijos Chicagon jaunas lietuvis, 
Antanas Vaivada.

Jisai yra gimęs Amerikoj, 
o augęs Lietuvoj. P-nas Vaiva
da lankė Vilniuje Vytauto Di
džiojo gimnaziją nuo 1921 iki 
1927 metų, prof. M. Biržiškai 
direktoriaujant joje. Baigda
mas ją gavo Ąlliance Francaise 
medalį už franeuzų ( kalbą ir 
Archive medalį už anglų kalbą.

Sugrįžęs. Amerikon pirmiau
sia apsistojo Philadelphijoj, 
kur 1930 m. baigė aukštąją mo
kyklą (high school) ir įstojo 
Pennsylvanijos universitetan 
prisirengdamas mediciną studi 
juoti.

Philadelphijoj gyvenadams p. 
Vaivada bendradarbiavo “Vie
nybei“ ir Lietuvos laikraščiams. 
Chicagoj šiuo laiku dirba “Nau
jienų’ redakcijoj.—Rep.

Ką manote?
Ar manote, kad mes gerai 

darome, jeigu išnešame turtą iš 
savo apygardų, kur daugumas 
musų brolių turi nuosavybes, 
šiokius tokius biznclius ir kito 
kias įstaigas lietuviškose kolo
nijose, kuriose jau pradeda biz 
nis mažėti, neapykanta didintis 
ir užvydėjimas platintis.

Man atsilankius į didmiestį 
ir užėjus į vieną kitą finansinę 
įstaigą, teko matyti kaip eilė 
žmonių deda ir ima pinigus. Bū
riuose dedančių pinigus dau
giausia matytis darbininkų ir 
mažų biznierių, kure patys save 
skriausdami iš savo apygardų 
surinkę sunkiai uždirbtus cen
tus veža ir sudeda didmiestyje. 
O išsiimančių pinigus eilėse pa- 
tėmijau, kad daugiausia yra ap^ 
šviestesnių svetimtaučių, kurie, 
matyt, šiandien naudojasi in 
vestmentais, supirkimu nuosa 
vybių, kurių kainos dabar yra 
prieinamos, ir naudojasi gal būt 
imdami paskolas ir pirkdami

Bridgeportas
* _______ 1

Stulpinas perkraustė savo biznį 
į naują vietą

Stulpinas jau keletą metų 
pardavinėja įvairius valgomus 
daiktus ir saldainius iš Lietu
vos. Dabar jis perkraustė sa
vo biznį į naują vietą: 3400 S. 
Emerald Avė. Naujoji vieta 
patogi ir gerai įrengta. Savo 
kostumeriams teiks gerą ir 
mandagų patarnavimą. Kas no
ri paragauti valgomų produktų, 
importuotų iš Lietuvos, lai nu
važiuoja į jo naują vie/tą.

—Kaimynas.

“Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

Visi žemiaus išvardyti asme
nys, rugp. 9 dieną malonėkite 
būti “The Oaks“ Darže ne vė
liaus kaip 10 vai. ryto. Vietoj 
komisija paskirstys

G. Belevich
J. Narbutas
A. Žilis !
K. Čepukas 
Pučkorius
J. Valiulius ,
K. Liutkus . 
J. Degutis 
Skurkis 
Yurkša 
Kemėžienė 
Antan. Vilienė 
Juozas Ascilla 
P. Galskis

, Jonas Ascilla 
J. Bachunas 
V. Navickas 
Briedis 
Ambrazevičia 
V. Mišeika 
V. Mankus 
X. Saikus 
Mickevičia, Jr.
P. Miller 
Mrs. Pučkorienė 
Mrs. šmotelienė 
E. šmotelis, Jr. 
J. Sinkus 
J. Jokubauskas
B. S. Barniškis 
A. Garbukas 
J. Mickevičius 
J. Kaulinas 
Mittckus, Jr. 
Siibačiusl

darbus. ,

šeštadienis, Rugp. 8 d., ’31'

Vyrų ir Mo- 
išvažiavimas

Shady T ree
III. skersai

Visi drau-

Garfield ■ Park Lietuvių 
tetų Pašelpinio Kliubo 
įvyks nedėlioj, rugpiučio, (August), 9 
dieną, 1931 m,,. Spaičio 
Darže, Willow Springs, 
gatvę nuo Oh Henry Park.
gai ir draugės malonėsite būtinai atsi
lankyti ir atsivesti kuodaugiausia svečių, 
o mes užtikrinam, kad visi busit užga
nėdinti ir linksmai laiką praleisti ir sma
giai pasisoksit prie geros muzikos.

Įžanga dykai.

Kviečia visus Komitetas.

Roseland. — L. D. Namo bendrovės 
šėrininkams. Kurie dar nesate gavę 
bendrovės Šerų tai malonėkite atsiląnkyti 
pirmadieny, rugpiučio 10 d., 7:00 vai. 
vak„ L. D. name, 10413 Michigan 
Avė, Sekr. P, Ražanskas.

Dr-tė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, rugpiučio 9 ,d., 1 vai. po pietų, 
Antano 
Paulina 
kyti ir 
nius ir 
nesti.

Čėsnos svetainėj, 4501 South 
St. Nariai malonėkite atsilan- 
užsimokėtt mėnesinius mokes- 
nuo pikniko likusias serijas su- 

Sekr. J. Dobulski.
.. .;_______ i

Garfield Park Liet. V. ir M. Pat. 
Kliubo dėl išvažiavimo susirinkimas 
įvyks nedėlioję iš ryto rugpiučio 9, — 
10:30 A. M„ Lawler Hali "" 
W. Madison St. Malonėsite visi atsilan
kyti ir užsimokėti užsilikusius mokes
čius ir taipgi bus renkama darbininkai 
ant išvažiavimo. Valdyba.

3929

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įv|ks nedėlioj, 9 d. 
rupiučio, Ch. Lietr’-Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi 
nariai ir narės malonėkite skaitlingai 
susirinkti. Atsiveskite naujų narių.

Sekr. S. Narkis.

Business Service
BiznioPatarnavimag

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sieną vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284 

—HOH—

Tautinis Išvažiavi
mas 

NEDfiLIOJE
9 d. Rugpiučio (August), 1931 
Pp. SAKALAUSKIŲ DARŽE 

Justice Park
Prie Tautiškų kapinių

Dalyvaus Cbicagos žymus juokdarys. 
— Bus juokų, žaismių, silkių — malū
nų, pajų, pieno “keisiu” ir kitos žais
mės ir šokiai.

Netikėtai atvykęs, dalyvaus arkyvys- 
kupas, ir kiti žymus veikėjai.

Ryte 9:30 vai. troliai lauks norin
čių važiuoti išvažiaviman prie 2954 
So. Emerald Avė. Kas nori vietos •tra
ke gali registruotis iškalno pašaukiant' 
Victory 6494.

Užprašome visus lietuvius tautiečius 
dalyvauti ir šokti, žaisti šiame liętuviš- 
kame išvažiavime.

Iškalno ačiū. Kviečia KOMITETAS.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šeštadie
ny rugpiučio 8, M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd Place, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės būtinai atsilankykite 
į šį susirinkimą, nes yra svarbių reika
lų aptarti. — A. Kaulakis, fin. rašt.

18 Apielinkės S. L. A. 129 kuopos 
susirinkimas įvyksąedęlioj, rugpiučio 9 
d., 1 vai. po pietų Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Malonėkite visi 
būti laiku. A. Zalagėnas, prot. rašt.

Tautinis išvažiavimas įvyksta nedėlioj 
rugpiučio 9, 19^1^j^p,t Sakalauskų dar
že, Justice Park pxie Tautiškų kapinių. 
Visoki žaislai .^reisai”, daug links
mumo ir dovartų. Trakai lauks va
žiuojančių prie 2954 S. Emerald Avė., 
kaip 9:30 ryte. Visus širdingai kviečia 
dalyvauti. J* Komitetas.

----------------------

GAKSINKITeS
NAUJIENOSE

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos 
Neseniai atvykus iš Europos 

’Offcų vakndos 4 iki 7 vai. vak. i
Tel. Edgetv'ater 2821

I; ‘

1$.
940‘Ainslie/St
___ j___L.-L-...

CLASSIFIED ADS.
......m  . 11 i'ii iiiiiiiimb^——d

i DYKAI HEMOROIDŲ 
s GYDUOLES j

Pastebėtina liasiulymą duoda vienas fS žy
miausių Hemųroldų Specialistų šioje šalyje, 
knMs prisius "6 dienų žolių Vaistus dykai, 
kad įrodyti savo sugebSJlina išgydyti Heino- 
roldus Ir kitas rektupio ligas. Be s peilio, 
be * operaeiJos-Mie skausmo. Ateikite Šian
die. arba rašykite: Dr. P. D. ŠYMANSKIS, 
1860 N. Damfen Avė., Chicago.
-UJ------------ii------------------------------------

Educational
 Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ' ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

€OAL
Standard Pocahonta^ S6.S0
Petroleum and Soljiav Koke, and 411 Kinds 

of Coal. C. O. 1). Chicago and Suburbs.
UNITED COAL BUYERS OF CHICAGO 
19 S. La Šalis. St. jphonė Franklin 5390 

This ad good for1 jOc ton tst load.

St.

ntio 10 tvto iki 1 no plttti.

SKAISTUS' VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

ATOSTOGOM tęsiasi nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

I

. PAMOKOS prasidės rugsėjo 
pirmą dieną. Bus mokinama 
dienomis ir vakarais.

Užsirašyti galite bile kada.

Amerikos Lietuvių 
, Mokykla

3106 S. Halsted St.,
< Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KRAUSTYMAS, ętoradžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers. 
Telefonas Rogers Park Į19Q.

..... 1 ---------- -- —----------
TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 

žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
njėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevdsiu, maudynę Išenamel., su medžia
ga, už $29.50. Cash ar išmokėjimais.

TAISAU IR APMUSU RAKANDUS 
Aptnušu kėdes ir perbudavpju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
ham, Oak. 3805.

SpecJaHstM nrdvma chroniškų Ir aaujn U> 
arų. Jei kiti nesudėjo Jumis Išsrydytl, atulan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išersaminavl- 
mas atidenrs Just) tikrų lin Ir jei a* apal- 
imsiu jus rydytl, sveikata jums tųcryl. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegzamlnavlmo—■kas jums yra-

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd,t natolį State

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

1 pietą, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedl^ 
iioj ntio JO tvto iki 1 Do Dlttti.

--------- o-------- ' >
ŪMI MIRTIS

Blakėms, tarakonams, uodams ir vi
siems kitiems namų vabalams. Žiur
kių naikinimas musų specialybė. šau
kite . Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

.......................... - i r, n.n  —i—

Automobiles
IŠ PRIEŽATIES nesveikatos turiu 

>arduoti savo gražų automobilių Willys 
Knight už $300, beveik naujas. A. 
Beets, 1626 S. Ruble St., 2 lubos iš 
užpakalio. *

TIKRA °PROGA 

CADILLAC vėlaus mod. sedanas. Ka
dangi man reikai pinigų, aš esu pri
verstas jį paaukoti. Jis yra puikiausias 
ir gražiausias karas gatvėj ir tikrai kaip 
naujas. Vartojau atsargiai tik kelis
tūkstančius mylių. Jus vargiai galės*- 
te atskirti jį nuo naujo karo. Kainavo 
man $3,400 mažiau kaip metai atgal. 
$3 50 paims jį. Atsišaukite nedėlioj. 
2238 North Savvyer, Avė., Ist flat.

STUDEBAKER “COMMANDER” 
SEDANAS

Nupirktas trumpą laiką atgal ir var
totas labai mažai. Našlė turi paaukoti 
už cash. Tai yra puikiausiai karas, ko
kį pinigas gali pirkti it' yra * visiškai 
kaip naujas. Jus turite pamatyti, kad 
jį įvertinti. Delei ligos aš negaliu pati 
karo draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$325. 2538 North California Avė.,
Ist apartment.

BUICK MASTER SIX Sedanas vė
liausio modelio. Parduosiu beveik už 
bile kokią kainą už cash. , Aš varto
jau jį tikrai nedėldieniais ir šventadie
niais ir jis tikrai yra kaip naujas. Ka
ras neturi net įbrėžimo ir yra tiek /pat 
geras, kaip išėjęs iš dirbtuvės. Priimsiu 
$300. Meldžiu atsišaukti nedėlioj. 
2231 North Kędzie Avė., Ist flat.

^PARSIDUODA pigiai automobilius, 
4 durų sedanas. Matyti galima šį va
karą nuo 6 iki 9 it nedeldienyj iš ryto 
nuo 10 iki 1 valandai.

S. WOOLS 
3151 Emerald Avė. 

Pirmas aukštas

Miscellaneous 
Įvairus

PARDAVIMUI nauji pianai. Ren- 
dai garažas ir ruimas dėl vyrų ar vedu
sios poras, 1 flatas. 2546 W. 67th St. 

t

For Kent
PASIRENDUOJA Storas su soft 

drink fižturiais. Kreipkitės į 2 augs
ią nuo 11 ryto iki 9 vai. vakare. 
3113 S. Halsted St.

ANT RENDOS Storas Brighton Park, 
geras dėl barbernės. 4458 S. California 
Avė. Tel. Lafayette 7404.

RENDAI pekarnė su visais įtaisymais 
ir trakas. 3357 So. Auburn Avė. Savi-, 
ninkas Hemlock 2383.

Furnished Rooms
RENDAI didelis kambarys pavieniams 

ar yedusiai porai. 4529 So. • Kedzie 
Avė., cottage, užpakaly.

RENDAI kambarys vaikinui arba 
merginai, prie mažos šeimynos, karštu 
vandeniu apšildomas. x

. 3437 Emerald Avė.

RENDAI šviesus kambarys dėl vyrų 
ar merginų.

3214 S. Union Avė., 2 flat
.JUMUiiU j_ . 111...1UUMM .iintunr i priuMjmn .i i 1 n

PASIRENDUOJA didelis šviesus 
kambarys su visais patogumais, 2 lubos 
iš fronto. 3309 So. Union Avė.

PAIEŠKAU kambario, dėl dviejų ypa
tų, pągeidaujame pas laisvus žjnones 
Marųuette Park apielinkėj. Šaukite Bou
levard 7078.

PASIRENDUOJA kambarys, vaiki
nui arba merginai, pigiai. Pirmos lubos 
užpakaly. 827 W. 34 PI.

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų su valgiu ar be, kambariai pigus, yra 
ir garadžius, 2113 So. Halsted St. 
Telefonas Canal 7055.

Patente

Personai
Asmenų Ieško

AŠ SILVESTRAS GALVYDIS ieš- 
cau savo brolio Aleksandro Galvydžio 
ir Juozapo Galvydžio. Aleksandras 
jyvena po šituo antrašu: 434 N. 7th 
St., Philadelphia, Pa. Juozapo Galvy
džio antrašas buvo: Box 93, Langley- 
ville, III, Atsišaukit 823 W. 33rd St. 
Chicago, III.

NORĖČIAU
vyru, 30-40 metų amžiaus, 
prisiųsti savo fotografiją, 
keti kalbėti ir rašyti angliškai.

Rašykite
Box 1336, 
Naujeinos, 

1739 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA delicatessen ir groser
nė, geroj apielinkėj, seniai išdirbtas biz
nis, tarpe visokių tautų. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 2501 W. 
46th St. Tel. Lafayette 3334.

susidraugauti su geru 
Meldžiu 
iri mo-

IEŠKAU draugės, kuri mylėtų gy
venti ant farmos. 80 akerių su trio- 
bom ir visais įtaisymais. Kreipkitės laiš
ku, Box 1338, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St„ Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU nepersurikaus darbo, de
ki sveikatos priežasties, galiu boilerį 
runiti, suprantu karpenterio ir penterio 
darbus, biskį pliumberio ir elektros. Esu 
48 metų, pavienis, nevartoju svaigalų, 
esu teisingas ir netinginis žmogus. Dirb
siu už mažą atlyginimą, galiu ir toliau 
išvažiuoti, kad ir ant ūkės. Kam bu
čiau reikalingas, malonėkit greitai at
sišaukti. Box 1337, Naujienos, 1739 
S. Halsted St,

IEŠKAU darbo ant farmos,' esu pa
tyręs, 30 metų amžiaus, nevedęs. No- 
rėčia kad atsišauktų našlė, kuri turi 
farmą. Kreipkitės Box 1339, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St., Chicago.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN. ROOFING CO.
3552 S. St. Tel. Yard, 0385

PATENTŲ Advokatai su 25 metų 

Satyriniu duos pagelbą išradėjams gau- 
patentus, finansavimą ir surasti tur

gų praktiškiems išradimams. H, J. Sand
ėri, 536 8* Clark 8<i TJL WaKash 51501

PATENTAI
Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
|>ositlon> Merchandise Marti Chicago;

DELICATESSEN, maisto ir kepyk- 
os gaminių sankrova. Senai išdirbtas 
>iznis, gyviausioj daly West Sidės, sale 
lanko, priešais "L”, 
riai ir didelis stakas. 
daryti virš $1,000 
Kainavo virš $4,000 įrengti, 
tvarkyti reikalus, 
$1,800. 
didžiausias 
pasiūlytas.

REIKALINGA moteris ant farmų už 
gaspadinę, arba ženota pora be vaikų, 
kad ir apyseniai. Darbas nesunkus ir 
ant visados. Del platesnių žinių kreip
kitės

4359 So. Wood St. 
Tel. Boulevard 2878 

Nedėlioj, rugpiučio 9, nuo 9 
iki 7 p. m.

a. m.

REIKALINGA moteris prie namt 
darbo. F. Barkauskas, 3634 S. Emerak 
Avė., Imos lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALAUJU lietuvių vyrų su 
biznio patyrimais, katrie turi gerus pa
liudijimus. Tokiems turime gerą pro
gą. Atsilankykite nuo 9 iki 5 vai. 
vakare* 
GOLD COAST DEVELOPMENT CO.

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Puikiausi fixtu- 
Lengvai gali pa- 
biznio į savaitę. 

' ‘ Kad su-
parduosiu viską už 

Saugiausias investmentas ir 
bargenas kokis kada buvo 
Pamatykite patys store,

5663 W. Lake St.

GERA proga kurie nedirba ir nori 
jadaryti pinigų, 
ir grosernė, 
namuko, 
būti prie 
cit.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par
terio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku >7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.
’ MAJESTIC REFRIGERATORIAI, 

Visi sankrovos sempeliai, niekurie visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo reguliarės kainos.

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Radcliffe 7331

PARDAVIMUI furnišiai, 
nis pečius, seklyčios setas, radio ir vis
kas dėl gyveninio. 939 W. 34 St.

gasi-

PARSIDUODA 
savininkams, 7 kambarių, šildomas fur- 
nace, tiktai vieną žiemą vartotas Sun- 
beam Heating Co. išdirbystės, parduo
siu už teisingą pasiūlymą. 

JOS. URBUTIS 
628 W. Garfield Boul.
Tel. Boulevard 0733

auksinė proga

NAŠLĖ parduoda 4 kambarių ra
kandus, visus sykiu. 2 lubos užpakaly. 
Klauskit pas laikrodininką.

3122 S. Halsted St.\

Business Chances
Pardayiipuigizmiai
DEL PARDAVIMO

Roominghouse, 44 kambarių, lysas 4 
metų. Renda $295. Visi ruimai iš
taisyti sulig vėliausios mados. Turėtų 
kalbėt angliškai. Išmokysime vesti biz. 
nį. Parsiduoda už $3,000, įmokėti 
$1500.

915 Irving Park Blvd.

PARSIDUODA restauranas, pigi ren- 
da, ilgas lysas, išdirbta vieta. Parduo
siu pigiai iš priežasties kito biznio. Jei
gu neturi pinigų, priimsiu pirmą mor- 
gičių. Šaukite Spaulding 2396.

2801

Parsiduoda bučemė 
arba mainysiu ant mažo 

arba farmos. Farma turi 
vandenio. Agentai nesilanky-

R. EVANS
S. Union Avė., Chicago

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
Cbicagos prapertės savo 40 akrų farmą 
Michigane, prie 
lios nuo miesto, 
nos, gyvuliai. 

Del platesnių

statė vieškelio, 2 my- 
$3,500. Javai, maši-

žinių kreipkitės 
J. BENDIG

2719 W. 23 rd PI., 
tel. Crawford 5480

DABAR YRA LAIKAS 
pirkti žemę ŠIAURINIO WISCONSINO 
PUIKIOJ ŠIENO juostoj. Žemė yra 
Kennan dumblo juodžemis. Puikiausia 
dėl pienininkystės, avių auginimo, bul
vių ir tt., lietingoj juostoj, 2 iki 8 
mylios prie pavieto vieškelio nuo 2,000 
gyv. miesto, kur yra puikios mokyklos, 
bažnyčios, Storai ir tt. 40 AR DAU
GIAU AKRŲ $200 ir augs. 78 my
lios į šiaurvakarius nuo Green Bay ant 
C. B N. W. Ry, taipgi prie State Trunk 
Highway 32. Atvažiuokit ir patys pa- 
matykit arba rašykite dėl platesnių 
žinių:

MENOMINEE BAY SHORE 
LUMBER CO.

Forest County, Soperton, Wis.

DIDELIS BARGENAS. 80 akerių 
farma prie Benton Harbor. 67 akeriai 
dirbamos, 13 akerių miško ir ganykla. 
8 kambarių muro stuba, 
triobos. Parduosiu 
miesto prapertės.

Kreipkitės 
2141 W. 22

arba

PI.,

ir visos kitos 
mainysiu ant

Chicago.

Real Estate For Sale
Namat-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia plniffu. 6 kambarių mūrinis bun* 
?alow. labai dideli Šviesus kambariai — jei. 
iru jiofikote genis namus — pamatyk Šluos. 
Geros iSlygos. 10687 May St. Tel. Beverly 
6330.

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra- 
pertė, gražioj vietoj, 3 flatai ir krautu
vė, moderniškas, extra lotas ir 3 mašinų 
garadžius. Greitam pardavimui, pusę 
arba visą, važiuoju Lietuvon, partneris 
lieka, randasi 2501 W. 46th St..

2601 W. 6th St.
Atsišaukite

2843 W. 38tb St. 
Tel. Lafayette 0274

PARDAVIMUI biznio prapbtė labai 
pigiai arba mainysiu, į pagyvenimui na
mą. 1735 W. 47th St.

TURIU parduoti du biznio 
vieną ant Kedzie Avė., tarp 72 
gatvių ir kitą ant 55th St., tarp 
ford ir Cicero Avė.

F. MICHELS,
Room 1323, 

111 W. Wasbington St. 
Tel. Frahklin 1441

lotus, 
ir 73 
Craw-

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
moderniška bungalow, lotas 40x125. 
Fumace šildoma. Kaina $6000.

4416 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI namas du po 5 
kambarius, 3 kamb. basemente su mau
dyne. Moderniškas. Labai pigiai dėl 
vyro mirties.

4055 S. Artesian Avė.

PARSIDUODA ar pasirenduoja bu- 
černė ir grosernė, gerai einantis cash biz
nis. 2633 W. 43 St.
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PARSIDUODA grosernė ir delicates- 
sen kputuvė. Kontraktorius paėmė į 
mainą, todėl gausite didelį bargeną. Kas 
pirmas tas laimės. A. Yanchus, 4119 S. 
Francisco Avė. Tel. Virginia 1869.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, vieta išdirbta per 
daug metų. Pigiai.

Pašaukit
Boulevard 9669 \

FARMA 80 akerių, su budinkais ir 
gyvuliais, parduos arba 'mainys ant na
mo.

FARMA 160 a. su budinkais, mainys 
ant namo.

5 AKRAI ant Highway, Gas Station 
Grosernė $3500.

FARMA 40 a. su budinkais, gyvu
liais, mainys ant namo.

MŪRINIS namas Marųuette Park, 2 
po 5 
nio.

ir

kambarius, mainys ant mažes-

CHAS ZEKAS
4454 S. Western Avė.

PARSIDUODA grosernė, parduosiu 
pigįai už teisingą pasiūlymą, esu našlė 
moteris. 834 W, 33rd St. Telefonas 
Boulevard 1922.

PARDAVIMUI. grosernė su namu 
ar <be namo, arba mainome į mažą na
mą. Kreipkitės 7359 S. Paulina St.

NUOSAVYBĖ LIETUVOJ
Telšių mieste. Pardavimui namas 

su 3 naujais budinkais, ant bizniavos 
gatvės: yra sodnas, žemės pusantro 
hektaro, per kurią teka upelis; už cash 
arba mainysiu ant farmos.

ANTANAS ČEPĄUSKAS 
12314 S. Green St., 

West Pullman, III.




