
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk lithuanian Daily Nm

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,
* under the Act of March 3, 1879

Z---' . ’........ . ..
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THĖ LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Ii ........ ■ ......... . — i ii—.....  , il

VOL. XVI

Dawes - Mac Donald 
Susitarė Nusiginkluot
Sutartis apimanti drednuotų sumažinimą 

ir submarinų sulaikymą
3. Karo laivų kurių klausi

mas dabar randasi komisijose, 
l gyvenimas pratęsiamas ;ir 4. 
Abi šalys pareiškia savo norą 

I sustabdyti submarinų statymą.

Kvies kitas šalis
Paskelbus tą programą oficia

liai busią atsikreipta i kitas ju-| 
. rių valstybes, Franciją, Italiją į 
ir Japoniją, kviečiant jas iš-j 
reikšti savo nuomones.

Kaipo Amerikos ir Anglijos 
pasitarimų pasekmė, planuoja
ma šaukt netolimoj ateity pašau ' 

ilinę jūrių valstybių konferen
ciją, kur ta sutartis bus patiek
ta, kaip bazė visuotinam nusi
ginklavimui jūrėse pasiekti.

L Aprubežiuojama didžiųjų Dar šį rudenį Tautų Sąjun-i 
karo laivų programa. gos posėdžiui besiartinant lau-j

2. Ateity karo laivų didumas kiemą MacDonaldo deklaracijosI 
sumažinamas. tuo svarbiu pasauliui klausimu.,'

Laukiama prieš Tautų Sąjungos 
p;yėdį Mac Donalde dtklera- 
cijos

LONDONAS, rugpiučio 2 d. 
Evening Standard paskelbė pa
matinius dėsnius, kuriais Da- 
wes ir MacDonaidas jau esąs 
susitarę dėl Anglijos ir Ameri
kos nusiginklavimo jūrėse. Ofi
cialiai šaltiniai nors 11| žinių 
nepatvirtinai, tačiau sutinka, kad 
derybos tuo reikalu einančios 
visiškai pasekmingai.

Standard skelbia los sutarties 
turinio svarbiausius punktus, 
kuriais prieita susitarimo, bū
tent :

Sutarties turinys

Rusija stato Kinams!Kaip atrodo pašau-
griežtus reikala

vimus
MASKVA, rugp. 2 d. Sovie

tai visiškai atmetė Jciniečių pa
siūlymą derėtis taikiu keliu, kol 
kiniečiai neatstatys pirmykščių 
padėtį. Reikalaujama oficia- 
lėj Sovietų notoj, Įtek toj par 
Melnikovą, kad I) Tuojau bu
tų paliuosuoti visi suimti ko
munistai, 2) Kad butų tdojau 
atstatytas bolševikų menageris 
Rytų Kinijos ge'lžkelini valdyti, 
ir 3) Kad tuojau po to butų 
sušaukta konferencija.

Bt to Sovietai stato sąlygą, 
kad 1924 m. sutartis su Kinais 
butų taip pakeista, kaip rusai 
nori.

Meksikoj sušaudyta dar 
septyni banditai

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
2 d. žiniomis iš Guadalayira, 
netoli Quilla pagauti 7 banditai, 
vedami kokio tai EI Tizon, ir 
sušaudyti.

IMff-1- .J*
KGLR R S.i

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

Daugiausia debesuota, vieto
mis lieteli su perkūnijos audro
mis. Vidutinis vėjas, krypstan
tis šiaurvakarių link.

Vakar dienos temperatūra iš 
ryto buvo, 68, pavakary nukrito 
ligi 64.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:08. 
Mėnuo teka 3:28 ryto.

Kaina 3c Chicago, III. šeštadienis, Rugpiutis-AugUst 3 d., 1929 m. -o»^'437

lis po 53 metų pirmą 
i kartą pamačius

BOSTONAS, M ass., rugp. 2 j 
d. Vakar pravestas atvirame ■ 

I automobily per miestą, perkel
tas iš vieno kalėjimo j kitą 
Jesse H. Pomeroy, 71 m. am-j 

J žiaus, nuteistas amžinam kalė-i 
ijimui 53 metai atgal ir nuo to! 
I laiko nematęs pasaulio.

Kalinis, nors skaitydavo apie 
dabartinę gadynę laikraščiuose 

! ir matydavo paveikslėliuose, 
bet pamalęs savo akimis pir
mą karta tuksiančius automo- 
bili.ų, aukštus “sikyscraperius”,

■ orlaivius, elektro traukinius, 
minias puikiai pasirengusių

į žmonių buvo neapsakytai su
jaudintas, ir sakė, kad jis ma
to savo akimis stebuklą, dides
nį už visus biblijų pasakoji
mus. T£s žmogus matė pasau

lį tik 1 vai. ir 43 minutes, kol 
tapo nuvežtas j naują kalėjimą

■ savo dienas baigti.

Edisonas išsirinko 
įpėdinį

WEST ORANGE, N. Y. rugp. 
2 d. Edisonas iš 19 vaikinų iš
sirinko gabiausiu Wilibur B. 
Huston iš Fort Madison, Wash- 
ington, kurį leis aukštuosius 
mokslus ir paskui suteiks jam 
savo Įpėdinystę.

Roma, rugp. 2 d. Vakar pra
sidėjo naujai išleistų už kelis 
milijonus lirų popiežiaus valsty
bės pašto markučių pardavi-į 
mas. Kolektoriai stačiai už-; 
plūdo visą Vatikano valstybę, 
išpirkdami už pirmą dieną už 

‘daug tūkstančių dolerių vertės-

(Atlantic and Pacific Photo]

Hammond, Ind. — Goldie krautuvė (1101 Columbia St.), kur Įvyko ekspliozija.

Amerikoj jau trečias 
sukilimas kalėjime
užmuštas, 4 sunkiai ir apie
12 lengvai sužeista

LEAWENWORTH, Ifensas, 
rugp. 2 d. Vienas kalinis už
muštas, keturi sužeisti sunkiai 
ir a.p.’e tuziną lengviau vakar 
vakarą Įvykusioms 2,200 kali
nių bu n te.

Apie 100 laipsnių karšty lai
ke pietų kaliniai vienu metu 
pradėjo metyti indus ir laužyti 
baldus. Atbėgę saigai parei
kalavo sueiti Į kameras, kali
niams atsisakius paleido salvę 
šūvių. Tada kaliniai puolė Į 
duris, išlauže jas, išmušė lan
gus, bet neturėdami ginklų ne
galėjo Įveikti sargų, kurie juos 
šaudydami suvarė į kameras. 
Kalėjimo valdyba neduoda pa
aiškinimų dėl bunto priežasčių. 
Spėjama, kad buntas įvyko dėl 
blogo valgio ir ankštumos.

Kosta Rica parlamen
tas neįsileido jėzuitu 

į savo kraštą
SAN JOSE, Costa Rica, rugp. 

2 d. Kongresas 26 balsais prieš 
16 balsų atmetė jėzuitų prašy
mą įsileisti jų ordeną ir kito
kius vienuolius į Costa Rica 
žemę. Parlamentas laike bal
savimo buvo perpildytas publi
kos, ypatingai visokios rūšies 
kunigų.

Parvežė auksinių bež
džionių į Field Museum

SHAN1GHAI, rugp. 2 d. Par
vykęs i Shanghai pulk. Teodo
re Roosevelt, Jr., pareiškė turįs 
dėl Chicagos Fieild Museum auk
sinių 'beždžionių ir milžiniškų 
panda kolekciją Field Museum 
bus vienintelis pasauly, kurs 
turės pilnus rinkinius tokių 
retenybių. Be to atveža daug 
gyvų gibbonų, meškų ir žiur
kių iš Himalajų kalnynų.

Sharkey su Shmellingu 
dar nesusitaikė

SACRAMENTO, Gal., rugp. 
12 d. Shme’lingc menageris pa- 
j reiškė, kc.d jis nenori . rengti 
kumštynių Detroite, kadangi 

| ten nėra didelės arenos, tad jis 
) stovi už Chicago, kur be to la
bai daug vokiečių gyvena.

Sharkey menageris pareiškė 
vėl, kad Sharkey su Shmcllin- 
gu mušis tik Detroite., Taigi 
dar nesusilaikė dėl muštinių.

Republikonai stato La 
Guardia kandidatūrą į 

New Yorko guber
natorius

NEW YORK,<-rugp. 2 d. Re
publikonai rengiasi ateinantį 
rudenį pastatyti kandidatu i 
New Yorko gubernatorius se
natorių La Guardia, priešais de
mokratą Wialkerį.

Karas supuvusiais vai
siais Turkijoj

KONSTANTINOPOLIS, rugp. 
2 d. Vakar miesto turguje kilo 
smarkus mušis tarpe policijos 
ir daržovių pardavinėtojų. Po
licija susekė pardavinėjant pa
gedusius vaisius ir norėjo par
davinėtojus nubausti, jiems at
ėjo į pagelbą kiti vaisininkai ir 
kilo dar negirdėta kova, kurioj 
sugedusiais vaisiais minia bom
barduodama policininkus, vie
ną gerokai primušė.

Audra ir potvyniai 
Connecticut

NEW YORK, rugp. 2 d. Ne- 
paprasta audria- su lietum siau
tė Conn. valstijoj, ypač Hart
ford apylinkėj pridarydama 
daug nuostolių pasėliams. Mies
te išmušta langai, sutraukytos 
vielos, nuplėšytos iškabos. Upes 
patvino.

Sovietai ruošę Kini
jos naminį karą «

Viešai pareiškė Kinijos atsto
vas Jungtinėms Valstijoms

W'IJ.JAiM,STOWN, M ass., 
rugp. 2 d. Išvarymas rusų val
dininkų iš Rytų Kinijos gelžke- 
lio buvo pasekmė susektos bol
ševikų konspiracijos sukelti Ki
nijoj namini karą, pareiškė. Ki
nijos ministicris Jungi. Valsti
joms, D-r. C. C. Wu.

Kada kinų oficialai per prie
vartą įsiveržė Į vieną bolševikų 
trečiojo internacionalo mitingą, 
kuriame rado dalyvaujant so
vietų generalinį konsulą, daug 
komunistų agitatorių, oficialus 
iš Sovietų konsulato Charbine, 
pareiškė Dr, Wu, — tai paga
vo dalį dar nesuspėtų sudegin
ti dokumentų.

Išekzaminavus tuos doku
mentus, susekta “nyožmus suo
kalbis” prieš Kiniją. Ten bu
vo ne vien tik paprastai komu
nistų agitacinė literatūra, bet 
ten rasta faktų, kaip komunis
tai rengėsi sukurti Kinijoj na
minį karą.

Mergaitė nusapnavo 
savo mirtj

SIKiESTON, Mo„ rugp. 2 <1. 
Mirtis iš šautuvo, sapnuota 15 
metų mergaitės Jamice Shavv, 
išsipildė, kada ji išbudusi. pa
pasakojo savo sapną namiš
kiams ir visi suėjo pažiūrėti 
sapnininke, ką tas sapnas reiš
kia. Bežiūrint sapnininko, 
kaimynas Rangie, kurs buvo pas 
Shaitv su savo šeimyna svečiuo
se, paėmė seną revolverį ir pa- 
flaikęs: “Na, aš padarysiu, kad 
tavo sapnas išsipildytų,” pa
spaudė gaiduką. Pasirodė re
volveryje buvuisi kulka, kuri 
mergaitę pataikė, ir ji nuvežta 
į ligoninę mirė.

Kur dar bolševikai 
gavo keplos

Bugpiučio piVmoji diena, ku
riai tiek daug- reikšmės dėjo 
komunistinis ' internacionalas 
Ma-skvoj, tik parodė, kaip to 
internacionalo įtaka smunka. 
Nežiūrint Maskvos agentų riks
mo ir kurstymo po visas Euro
pos ir Amerikos šalis, naudo
jant visas kiršiAimo priemones, 
ta diena praėjo nepaprastai ra
miai:

Berlyne komunistai vaitojo 
. peilius

BERLYNAS, rugp. 2 d. Ber
lyne įvyko kelios skaitlingos 
demonstracijos, viena pati skait
lingiausia, apie 200,000 buvo 
surengia socialistinių organiza
cijų, kurios ramiai demonstravo 
Luslgarlenė prieš karus ir už 
amžina taika.* *•

Kita apie 100,000 demonstra
cija buvo susispietusi apie ko
munistų sensacingas dekoraci
jas. Komunistai užpuolė Reichs- 
banner (socialistų^ respublikos 
ginėjų) demonstraciją, kur įvy
ko kruvinas susikirtimas. Ko
munistai peiliais padūrę du 
Bcichsbanner dalyviu-

Belgija nepriima bolševikų
BPJUSEEL1S, rugp. 2 d. Bel

gija pasiuntė aštrią notą Fran- 
cijai, pareikšdama, kad ji visai 
nenorinti būti Francuos komu
nistų prieglauda, ir areštavo at
siųstus iš Francijos 200 komu
nistų, taip pat sulaikė ant sie
nos 600 vokiškų komunistų, no
rėjusių pereiti į Belgiją.

” Karo padėtis Kantone
KANTON, Kinija rugp. 2 d. 

Paskelbtas karo stovis po to, 
kai bolševikų agitatoriai įme
tė kėlės granatas į vieną val
dišką dirbtuvę ir sužeidė visą 
skaitlių žmonių. Gatvės apsta
tytos kariuomene, išventi kru
vinų susirėmimų.

Amerikoj nieko ypatinga
NEW YORK, rugp. 2 d. Su- 

žicistc.. trys policininkai besklai
dant komunistų būrius Bronx 
rugpiučio 1' dieną. Areštuota 
18 komunistų.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 1 
d. Policija areštavo 39 komu
nistus vyrus ir 3 moteris. Pa
skui komunistai atėję prie poli
cijos stoties ilgai dainavo savo 
dainas.

BOSTO'N, Mass. Čia policija 
išvaikė kbmunisitų būrį ir areš
tavo 8 demonstrantus

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausį 
laiką.

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

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

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

No. 182

Anglų Sovietų dery
bos suirusios

Bolševikai reikalavo pripažinti 
juos be jikių sąlygų

LONDONAS, rugp. 2 d. Va- 
lerionas Dovgalevskis, Sovietų 
pasiuntinis Paryžiuj, kurs buvo 
atvykęs Į Londoną derėtis dėl 
Sovietų pripažinimo, išgrįžo, 
kaip atrodo, neribotam laikui.

Derybos, pasirodo, nutruko 
dėl daug rimtesnių priežasčių, 
ne dėl jgaliavimų trukumo. Dov- 
galevskis vakar pristatė užsie
nių reikalų min. Hendersonui 
Sovietų ekzekutyvio komiteto 
notą, kaipo -atsakymą i Anglijos 
sąlygą, kad bolševikai pasiža
dėtų nebevaryti savo propagan
dos Anglijoj.

Notoj pareiškiama nusistebė
jimo, kad Anglija kvietusi bol\ 
ševikų ed stovą vien pripažini
mo procedūrai apkalbėti, o da
bar reikalaujanti negalimų da
lykų. Kadangi propagandos su
stabdymas buvo Anglijos sąly
ga už pripažinimą, kurios bol
ševikai nenori išsižadėti, tai de
rybos nutruko. Be to Anglija 
reikalaujanti pripažinti rusų 
skolas Anglijai.

Bolševikai tikisi, kad Angli
ja. nusileis ir pripažins juos be 
sąlygų, bet iš Londono pareiš
kiama, kad Darbo vyriausybė 
žada Luti daug griežtesnė prieš 
bolševikų propagandą, kaip 
kad .buvo konservatoriai, ir 
skolų klausime nei nemananti 
nusileisti.

LIETUVOS ŽINIOS
Pabaltija metasi 

Lenkų glėbin

Lietuves oficiozas puola Estus

RYGA, rugp. 1 d. Estijos 
naujam kabinetui susidarius, 
Lietuvos oficiozas “Liet. Aidas” 
labai nepalankiai atsiliepia apie 
naująjį Estijos, premjerą Stand- 
maną, kurs .pirm to buvo Esti
jos atstovu I^enkijai. Tame Es
tų žygyje įtariamas pasidavi
mas Lenkijos įtakai.

VILNIUS. Iš Daugpilio prane
ša, kad ten įvykęs Lenkų, Lat
vių ir Estų kavaleristų susibro- 
lavimo banketas, kuriame daly
vavo ir lenkų konsulas Swierz- 
binskis.

Rytoj NaujienųPiknikas
ChernaucKo Darže

Prie 79 gat. ir Archer Avė. Gražuolių kontestas, krutamieji paveikslai
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šeštadienis, Rugp. 3, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ar švyno ir anglies kabyklose.
Delei šio grąžinimo penkių 

dienų darbo sistemos, atleista 
iš darbo darbininkai, kurie bu
vo paimti šeštai dienai dirbti.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Rugpiučio 1 dieną Henry 
Fordo autų dirbtuvė Chicagojė 
vėl sugrįžo dirbti penkias die
nas savaitėje. Keturius mėne
sius dirbtuvė išdirbo po šešias 
dienas savaitėje, reiškia dirbo 
ir šeštadieniais, bet dabar te
dirbs tik penkias dienas,, šeš- Į 
tadieniais nedirbs.

Kai kuriuose skyriuose įvedė 
permainų, pagreitino gamybą. 
Šiuo laiku dirbtuvė išleidžia nuo 
450 iki 500 karų vien Chica- 
goj. Visa gi Fordo sistema pa
gamina i dieną po 8,000 ir dau
giau karų.

Su lyg laikraščių pranešimais 
ir iš kalbų dirbtuvėje, nuo rug
piučio 1 dienos Fordas kelsiąs 
darbininkams algas. Mažiausią 
algą darbininkas gausiąs nebe 
$5 dolerius dienai, bet $6. še
šiom dešimtim dienų praslin
kus, bus mokama darbininkui 
$7 dienai. Tas algų pakėlimas 
paliesiąs apie 200,000 Fordo al- 
ginių vergų. Tatai palies visus 
darbininkus — ar jie dirbtų jo 
dirbtuvėse, ar geležinkeliuose

Bronislavos
MUZIKOS

Poškaitės 
STUDIA

Smuikos, SaxaMokinama Piano, 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone 
Mandolinos, Gita
ros, Balai a i k o s, 
ant visokiu stygi
niu instrumentu, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesniu 
informacijų kreip
kitės:

BRON1SLAVA
POŠKAITĖ

1262 Archer Avė.
Telefonas

Lafayette 4787

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

Naujų Radio
I’hilco Radios ..................... $50.00

iki .................................. $175.00
Fada Radios ....................... $50.00

iki .................................. $245.00
Majestic Radios .....   $80.00

iki .........   $175.00
Radiolos 62 už ...................... $325.00

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirksite už ........... 325.00

Rauduiiii baimė, šeštadienį, 
liepos 27 dieną, vąkare nueinu 
ant Halsted gatves čainukui 
skalbimą paduoti. Nieko blogo 
nemanydamas, einu laukan. Iš
ėjau, ir štai kur buvęs, kur ne
buvęs senas tavorščius stovi ki
toj gatves pusėj prie Lietuvių 

| Auditorijos. Jis moja ranka ir 
šaukia. Nueinu pas' jį, klausiu, 
kas naujo.

Nusijuokė tavorščius ir tarė: 
| “Pasaulio Vergas esi smart” su 
I bolševikais faituotis, bet šį kar
tą bolševikai turi jau jeigu ne 
jo kūną, tai bent jo papuoši
mus. f

Kame dalykas? — klausih.
štai kame dalykas. Ana sker

sai gatvę matai jau komisarų 
gazietos langai išvalyti nuo suo- 

, džių. O žiūrėk kaip sparčiai te- 
| na i renkasi tavorščiai su tavorš- 
komis. Greitai jie visu buriu 
eis demonstruoti prieš čainus, 
o šis kinietis savo laundrę turi 
tuoj prie komisarų raudondva
rio. Tai bus pirma auka bur
žujų, tai bus pirma vieta, kur 
vvorkeriai konfiskuos privatišką 
nuosavybę; na, žinoma, ir tavo 
apatiniai drabužiai eis “sov- 
narkomui”. O tai bus padary
ta, kad atkeršyti čainams už jų 

I blogą elgesį su draugo Stalino 
I valdžia Mandžurijoj. Gi tam
stos marškiniai yra dar men- 
ševiški ir atsiduoda Henry For
do dirbtuvės prakaitu. Na, ži
noma, jie bus priskaityti prie 

j buržujų kulokų savasties ir kon- 
j fiskuoti. Ir, rasi,, dar gali būti 
atiduoti karo teismui ir sušau
dyti.

Supraskite, mane net šiurpas 
nukratė išgirdus tokią kalbą. 
Sudrebėjau, kad netolimoj atei- 

! tyje mano manta pateks į bol- 
| ševikų nelaisvę, ir dar gal būt 
| karo teismui ir mirčiai.

Kur buvęs, kur nebuvęs štai 
ir kitas pilvos'opiškas tavorš-, 
čius. Jis išėjo iš komisarų am- 

I basados, atbėgo skersai gatvę 
ir kviečia mus į atidarymo va- 

| karionę — kilbasų valgyti. Su- 
, pratau, kad mano baime buvo 
be pamato, ir širdis ėmė rečiau

I maskatuoti.

Star loš su Hegevish Blues, He- 
gevish Parke. Reikia pasakyti, 
kad stariečiai jau du kartu nu
galėjo Hegevich Blues, bet pa
starieji nenori pasiduoti ir ga
na. Kuomet trečią kartą išva
nos jiems kailį, tąsyk ir jie 
turės iškelti rankas aukštyn.

Pereitą penktadienį Draugy
stė L.D.K. Gedimino laike sa
vo pusmetinį susirinkime Shed- 
vilos svetainėj. Susirinkime da
lyvavo daug narių. Trumpoj at
eityj nutarta surengti išvažia
vimą. — Antanas.

Gąs- 
kitą 
dau-

K.

Kensington
ir D. Susivienijimo sėkmin

gas išvažiavimas

Pereitą sekmadienį, liepos 28 
d., įvyko Roselando Lietuvių 
Kliubų ir Draugijų Savitarpi
nės Pašalpos Susivienijimo iš
važiavimas. šiam išvažiavimui 
paskirta vieta labai gera —, 
Wildwood miškai. Miškas neto
li Kensingtono — kas neturėjo 
auto, galėjo pėsčias ateiti. Die
na pasitaikė gera, nors apie pie
tus pradėjo niauktis'. Atvažia
vę anksčiau manė, kad lietus iš
plaks nugaras svečiams, bet il
gai netrukus pradėjo šviesti 
skaisti saulutė, vėjalis išvaikė 
tamsius debesėlius. z

Po pietų pradėjo svečių dau
giau atvažiuoti. Už poros va
landų buvo s'večių tiek, kad 
retame išvažiavime tiek pasitai
ko būti. Tarp jų prasidėjo įvai
rių kalbų. Vieni kitiems nusi

gavo bėdomis ir pasi- 
tokią

skaitlingą margą minią ir tarp 
savęs šnekučiojant laikas ėjo 
nenubodžiai.

Vien šnektomis publika ne
galėjo tenkintis, tad buvo gera 
lietuviška muzika, kuri links
mino svečius, čia buvo platfor
mų'šokiams. šokti šoko tiek po
rų, jog nesu matęs' išvažiavime, 
kad taip daug šoktų. Tur būt 
nebuvo nė vienos poros, kuri

butų nešokus •’ šiame išvažiavi
me.

Buvo paruošti stalai su viso
kiais valgiais ir gėrimais. Čia 
užeidavo valandomis itąip “bizi”, 
kad negalėdavo darbininkai su
spėti patarnauti svečiams, 
padoriai pasakojo, kad 
kartą išvažiavime reikėsią 
giau turėti darbininkų.

Buvo dalinamos dovanos. 
Prieš dalinimą V. Dargia pasa
kė kalbą apie susivienijimo rei
kalus. Išdėsto susivienijimo 
konstitucijos skyrius, kvietė 
rašytis į susivienijimą. Po to 
buvo dalinamos dovanos. Pirmą 
dovaną, gavo Atkočiūnaitė, ant
rą K. žukauskis', trečią J. Ur- 
butis, o ketvirtos dovanos lai
mėtojo pavardes ant tikieto ne
galėjo komisija įskaityti. Pažy
mėta pardavėjo vardas; komi
sija žadėjo kreiptis prie to žmo
gaus. Du laimėtojai atsiėmė 
dovanas, kiti dar ne.

Jau buvo vėlus laikas, 
publika išsiskirstė namo, 
misijai sunkiausia darbas 
atiduoti atskaitas kuomet
mo. Dar laimė, kad atsirado ge
ras žmogus, kuris atvažiavo 

baro su auto šviesomis.

upė, vadinama Calumet. Pir- 
miaus ji buvo negili, bet daibar, 
kuomet yra išvalyta, vietomis 
yra/gili. Vanduo netyras ir ne
galima maudytis. Nė laiveliais 
dar neplauk i uo j a. Jeigu kas už
vestų biznį laiveliais plaukioji
mo, tai butų gerai Sekmadie
niais, kuomet yra draugijų iš
važiavimai. Kitoje vietoj buvo 
graikų išvažiavimas. Kadangi 
buvau užimtas, tai neteko man 
matyti jų išvažiavimą.

Korespondentą,s.

reikalavo palyginti brangiai, tai 
p. Antanaitis, auditorijos pri
žiūrėtojas, apsiėmė su keletu 
darbininkų .darbą atlikti, ir pa
darys jis tatai kur kas’ pigiau, 
negu butų reikėję kontrakto- 
riui mokėti. RepųpŲ

PHone Virginia 2054

JOS EPH VIL1MAS
a m t a t y m o

KON1 "AKTORIUS*#
4556 So. Rockwcll St., Chicago. III,
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Bridgeportas

Remontas) lietuvių įauditorijoj.

skundė 
džiaugė laime. Matant

kada
Ko- 

buvo 
sute-

rokundas. Kaip 
išvažiavimas nu-

prie 
Tada komisijai pasidarė leng
viau suvesti 
jau minėjau,
sisekė ir jis' užsibaigė be triukš
mo. Tur būt retas išvažiavimas 
taip pasitaiko, kaip šis.

Vieta išvažiavimams Wild- 
wood miškely gera. Čia ant vie
tos pristato visokių gėrimų ir 
sugrąžinti galima ant vietos — 
niekur nereikia nešti. Tik vel
tui neduoda, reikia užmokėti. 
Prasčiausia yra tas, kad nepa- 
renduoja stendo. Pirmiau^ ren- 
duodavę, bet dabar, kai nėra 
tikrojo savininko, tai nebaren- 
duoja. Dabartiniai savininkai 
aiškinasi, kad negalintys ren- 
duoti todėl, jog bijantys, kad 
kas nepradėtų pardavinėti deg
tinę prie stendo. Sako, jeigu ta
da sučiuptų pardavinėjant deg
tinę, tai uždarytų visą jų brz- 
nj. , j

.Šalia Wildwood miškelio bėga

Sumanyta truputį pataisyti 
Lietuvių Auditoriją. Dalykas 
toks, vieta barui ir publikai su
eiti buvo iki šiol palyginti ma
ža kaip dėl tokio didžio svetai
nes’, koki yra auditorija. Taigi 
nutarta pailginti baro kamba
rys, taip kad jis siektų iki gat
vės. Baras užims ateityje ir tą 
vietą, kur iki šiol buvo dakta
ro Poškos ofisas. Daktaras Poš
ka persikėlė arčiau į trobesio 
centrą ir čia turės gražų kabi
netą, o buVusis jo kabinetas 
bus sujungtas, sieną išėmus, su 
dabartine baro vieta. Ačiū tam 
v’’eta barui padidės.

Darbas remontui manoma 
pradėti ateinančią pūtnyčią ir 
pabaigti j savaitę. Iš karto Au
ditorijos vedėjai manė samdyti 
kontraktorių darbui atlikti. Ale v
kadangi darbas ne taip jau di
delis ir sunkus, o kontraktoriai

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Lietuvaitės Gražuolės
Kurios laimps dovanas už savo gražumą Nau
jienų piknike, rugpiučio 4, 1929, paskui galės 
atsilankyti į musų banką ir pamatyti, kad mu
sų bankas yra gražus ir priima didelius ir ma
žus taupymus. Universal Banke padėti pinigai 
taupymui, visuomet bus saugus, nes musų ban
kas yra didelis ir stiprus. t

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Svarbus Pranešimas
Visuomenei

Patarnavimas po kontraktu, j?a- 
rantuo.iame per 2 metus.

Lengvais išmokėjimais duodame 
visiems be jokio nuošimčio.

Pirkite dabar sau pu i kitx usia Ra- 
dio ir sutaupikite daujr piniau.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 0195

Teko nugirsti, kad lietuviški 
I vorkeriai komisarai žada nu- 
! pirkti koki ten gerą prezentą 
| Pasaulio Vergui už tai, kad ji
sai tankiai juos pagarsina “Nau
jienose” ir atmetė jų pakvieti
mą grįžti į A.D.P. Tiktai tas 
prezentas busiąs įteiktas nie-
sarti pasiuntinį. Laimingos ke

lionės tavorščiams.
Pasaulio Vergas.

Roseland
Golden Stariečiai nugulėjo 

Marųuette M iroons

Liepos 28 d. Golden Starie-

SERGANTYS
ŽMONĖS!

y čiai lošė beisbolą su Marųuftte 
1 Maroons/ Gage Parke.

^ prasidėjo apie 3 vai. po pietų.
I Publikos
Į daug, bet daugumoj ji susidė
jo iš roselandiečių. Atrodo, kad

Lošimas

prisirinko pusėtinai

I Jus esate kviečiamas pasitarti su 
i Dr. Ross, dykai, dėl Hile kurios 

ligus ar silpnumo.

Vflllauni ir sroriauirt 
i Amerikon ir Europos 
l metodai yra vartoja- 
j m i gydymo Chronū 

Aką, Nervų, Krau
to. Odon, Inkstų, 
I'ualčs, Slaptmosl ir 
vinų Privatinių 14- 

I Rų. Specialia gydy- 
• mas dėl vyrų, ku« 
I rie kenčia nuo lyti* 
i nio silpnumo, 
t Dr. Ross 30 metų 

sėkminga prakti k a 
' ir tūkstančiai išgy

dytų naeientų yra 
užtikrinimas. kad 

! paciente buk lydo
mi veiksmingai ir 
ma mokestis yra 
prieinama. Lengvi

! žasties jo imamos ««.-
gandam nebčra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai Iš
laikoma. Tai neuždeda jokių id jūsų pu- 
hčh prievolių. Neatidčliokit, bet atsi-
kreipktt šiandie pasitarti apie sveikata.

DR. B. M. ROSS
3*5 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augftto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
NAME 
10 iki 5. Nc<W- 
po piet. Panedfi-

Ofiso valandos: Kasdle 
Įlomis 10 iki 1 vai. 
kais, Seredomls ir Subatonals valandos 
yra prailgiutos uuo 10 ryto iki 8 va
karo. 

---------------- ------------ ■ -

Marųuette parki učiai nedaug te- 
i turi busterių.

Lošimas buvo gana gražus, 
; bet ir tuo pačiu laiku labai at- 
i kaklus. Golden stariečiai, maty- i 
. darni, kad suvažiavo jų visi bu- , 
I steriai, nutarė, taip sakant, ko
voti iki paskutiniųjų. Pirmame 

i apsimainyme padare šešis api- 
j bėgimus, ketvirtame apsimainy
me 2 ir septintame 3. Marųuette 

. Maroons penktame apsimainy- 
1 me padarė 1 ir šeštame 2. To- 
| kiu budu stariečiai padarė 11 
prieš Maroons 3.

Septintame apsimainyme stą- 
, riečių metėjas Gosimas toli bo- 
lę numušęs mėgino padaryti taip 
vadinamą “home run”, bet at- , 
bėgęs parkrito ant žemės ir tiek 
prisitrenkė, kad reikėjo nuneš
ti į šalį, kol atsipeikėjo. Vienok 
lošti jis jau nebegalėjo. Jo vie-|Į 

i tą turėjo užimti Petrauskas.
Ateinanti nedėldienį Golden1 »i

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižčl.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kėdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, IT,L.
n

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mVI&ORATIHG 
>000 ton cowv*L»*c«Mr» 

ntFUESHING 
GOOD FOATHl HOrt» 
>0«T» « M H'1LW' *•• • j 
M»«|B4CW BRO*;

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, ;

“ūli**' 
Mvn2VĮ

jie negaliPrašykite savo l 
suteikti, tuomet pašaukiteFREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Šiuo turime garbės pranešti lietuviams, kad mes

Bridgeporte atidarome

Puikiausi Automobiliu Sales Ruom
3207-9 S. Halsted St.

Z

Iškilmingas atidarymas įvyks

Spalio-Oct. 1 d., 1929
Čia pardavinėsime

Chrysler ir Plymouth
Tie automobiliai yra visiems gerai žinomi, — jie 

yra stiprus, geri ir gražus

Norėdami pirkti naują arba mainyti savo seną 
automobiliu, malonėkit tuojaus atsišaukti pas

M. J. KIRAS
MOTOR SALEZO.,
3335 So. Halsted StX

na



šeštadienis, Rugp. 3, 1929

Tarp Chicagos 
| Lietuvių

“Naujienų” gražuo 
lių kontestas

Ne visų kontestančių paveiks
lai buvo galima į laikraštį 
įdėti. Vienos jų visai neprisiun- 
tė savo paveikslus, o kitos pri
siuntė pervėlai.

žemiau telpa p-lės Deltos 
StrimaiČiutės paveikslas. Ji yra 
labai artima “Naujienų” kai- 
mynka — 1745 So. Halsted St. 
P-lė Strimaičiutė gimė Indianos 
valstijoj. Ji yra graži ir sumani 
mergina.

■- .................... V r.......... ............ —---------------------

I'dalijami tarimai nebus pravesti. 
Kurie jau yra išpildę aplikaci
jas įstojimui į kliubą, tai pra
šomi pribūti, šiam susirinkime 

! busite priimti ir nuo šio susi
rinkimo skaitysitės kliubo na
riais. Užtai jums bus garbė ir 
kliubas turės daugiau narių. 
Kurie narių esate skolingi kliu- 
bui, <tai atsilankykit, nes ilgiau 
laukti negalima, turit būtinai 
atsilyginti. —Anton Jusas.

Lietuviai šoferiai 
Chciagoje

NAUJIENOS, Chicago, UI
--------- -i---------  r k*----------- - --- -----

nę dovaną. Ir kad D-rui Juozui 
Margaičiui žemiau pasirašiusio 
su pagalba adv. Fr P. Bradchu- 
lio tapo išgauta pensija iki gy
vos galvos kaipo “Spanish-Ame- 
rican War Veteran” nuo J. V. 
Amerikos, ir kad D-ras J. Mar- 
gaitis negalėdamas kaipo ser
gantis naudotis pensija — val
džia jam tuos pinigus' taupina. 
Ir manau, kad turtas siekia ne
mažiau kaip $20,000. Tuos pi
nigus po mirties galės paveldė
ti artimi giminės D-ro Juozo 
Margaičio. Rodos adv. Fr. P. 
Bradchulis yra turto globėjas.

Dr. A. L. Graičunas, sekr.

Darbininkai, kurie 
patarnaus Nau
jienų Piknike

Darbininkai, kurie patarnaus 
Naujienų piknike rugpi ličio 4 d.

J. Mickevičia,

J. Boči imas,
K. Navickas,
.J. Kaulinas,

Andai sutikau lietuvį šoferi, 
dirbantį laksikebų kompanijai. 
Išsikalbę jova.

Klausiu, ar didelis lietuvių 
skaičius dirba kaip t ars i kebų 
šoferiai. Mano draugas atsa
ko, kad n eiga lis pasakyti skai
čių jų, bet, kiek jo patyrimas 
redo, tai nemažas nuošimtis. 
Dirba jų kiekvienai kompani
jai — Čekerių, Yellovv, Atlantic 
ir kitoms. ši pastaroji yra ne- 
idide.k",. lliiet idaugumia) šoferių 
lietuviai.

Taksi kebų kompanijos turin
čios savo stotis, tai yra vietas, 
kur visuomet galima surasti ke
letą taksikebų. Ties tokia vie
ta paprastai esti arba ofisas ar
ba nors telefonas krautuvėj, 
per kuri galima pašauti taksi- 
kebą. Ir viena tokių sločių 
esanti prie 31-mos ir Halsted 
gatvių. Tai Atlantic kompani
jos stotis.

Kai dėl uždarbių, tai gyveni
mas galima padaryti. Vienok 
padarymas priklauso nuo paty
rimo. Pavyzdžiui, rytmetį pu
blikos grudimasi, skubėjimas 

laiba susirinkimas esti vienose 
apielinkėse, o vidudienį kitose- 
Gi vakarais vėl kitokiose vie
tose galima tikėtis greičiau su
silaukti važiuotojio. Skaitant 
uždirbtais pinigais, uždarbiai ne 
visuomet vienodi: kai kada, iš
buvęs gatvėse dvyliką ar ketu
riolika valandų, 
namo

nąs tikrai, ar tai yra tas na
mas, kuriu jis norįs užeiti. Tai 
buvo naktį. Jis eisiąs pažiūrė
ti. šoferis prašo užmokėti. 
Kostumeris suka dešine kirsti 
šoferi ui įžandų. Bot girtas 
budamas nepalaiko. šoferis 
kerta atgal. Tuo tarpu pasi
rodo skvadas. Detektyvai klau
sia kame dalykas. Išklauso ir 
liepia kostumerį vežti policijos 
stotin.

Važiuoja visi į stotį . Pake
liui, prie pasukimo į kitą gat
vę, kostumeris mėgina iššokti 
iš taksi kebo. Policininkai pa
mato, kad kas ten taksiketbe 
negerai- Jie sugrįžta. Pora 
įsėda tasi'keban . Ant rytojaus 
teismas. Ir tada jau kostume
ris paprastai nukenčia': teismas 
didžiumoj atsilikimų įsako su
mokėti kiek reikia, dar primo
kėti šoferiui už sugaištų laikų I 
ir padengti teismo kaštus. Juk 
galų gale šoferis iš savo dar
bo duonų valgo, ir mėginti pa
sprukti nemokėjus jam reiškia 
tų patį, kad kėsintis pavogti ką 
ners.

Leidės, 
nusiderėti, 
tai atsitiks, kad kita ir bučkį į . . „ .. , , . ., . . . įninką, E. Chambers.pasiūlys atsisveikindama, arba1 . 1c • • i sis sol oriai!

tokiomis

CHICAGOS ŽINIOS

Kalinys sužeidė du 
prižiūrėtoju

s

v

Čia Jau Jie Yra!
Nauji pagerinti ir aukščiausiai ištobulinti 1930 metų ma
dos Radios, padaryti per vien tik atsakančius Radio iš
dirbėjus, kuriuos dabar galite pirkti iš didžiausių Lietu

viškų krautuvių Amerikoje

ThePBoplBsFurnitureCo

tos kartais mėgina
O jei įsigėrusios,

Tony Marino, sėidįs J/)liet ka
lėjime visam amžiui, sužeidė G- 
W. Browną, mokytoją kalėji
mo šapoje ir sargą. Kitas ka
linys, F. VVallas, susiginčijo su 
savo draugu, gyvenusiu vienoj 
kamaroj su juo. 'Pagriebęs ge- 
lažgalį jis perdūrė savo prieši-

Pastaira- 
veikiausia mirs.

P. Miller,
P. švelnis,
P. Galskis,
.1. Degutis,
J. Villis,
J. Pučkorius,
M r. Radžiūnas,
A .Čepukas,

šofcris vežasi 
vos tris ar keturius do- 
o kitas karta ir kelioli-

Subach, 
Belevičia, 
Valiulis,

Mr. Skurkis, 
Vilienė, 
Nemajuška, 
Rypkevičienė, 
Dargis,

B.

V. Maukus, 
Ebv. Šmotelis , 
J. Juršis.
Mrs. Šmotelienė, 
Mrs. O. Dargiene, 
Mrs. Pučkorienė, 
X. S’haikus, 
Al. Mickevičiukas, 
V. Mišeika, 
Adam Katiliunas.

Del darbo sunkumo arbai pa
vojingumo — lai 
bas, kaip ir kiti, 
feriai noniegia 
Trafikas sunkesnis, 
šoferis nėr v uotas, I 
ėiau -pavargsta. Taigi, toks, nu
vežęs važiuotojų miestan, sku
binasi išvažiuoti iš sūkurio.

Holdopų jam pačiam nepasi
taikė turėti. Bet iš kitų pini
gus kai kada atimai Žinoma, 
reikia apsisaugoti ♦ holdoperių. 
Pamatysi, kas 'nors moja ran
ka sustoti. Pažiūri į žmogų, 
jei pasirodo abejotinas, tai va
žiuoji toliau, ažuot sustojęs- 
Kažin kaip pajunti iš visos to
kio žmogaus išvaizdos, kad ne
norėtum turėti jo kostumerį u.

Bet ot dėl mokės ties, tai tur 
būt kiekvienas šoferis turi ar
gumentų gan dažnai. Dalykas 
toks, kad nuvežei kostumerį, 
pažiurėjai kiek mitoris rodo, o 
kostumeris nenori mokėti. Ten
ka ir policijos pagelbos šauktis,

šoferio dar- 
Nekurie šo- 

vidurmeisčio. 
, O jei dar 
lai jis grei-

\'isi išvardyti malonėkite pri-jkad gavus kas pridera, 
būti Černausko daržan 10 vai
ryto. \

Brighton Park
Susirinkimas

Kai kada košt limenai mėgi- 
! na pabėgti- Pavyzdžiui, jam 
pačiam pasitaikęs šitoks įvy
kis. Nuvežęs kostumerį toli.

1 Reikėję gauti iš jo keletas do- 
krių. Ko'stumerks sakosi neži-

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, rugpiučio 4 d., lygiai pir
mų vai. po pietų, McKinley par
ko svetainėj. Reikalinga, kad 
nariai skaitlingai atsilankytų ir 
savo balsu prisidėtų prie kiek
vieno diskusuojamo klausimo. 
Jeigu nariai visuomet tėmys 
eigą susirinkimų, tai nepagei-

DRE3IŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit j dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake 

1U a u gštas
JOS. F. KASNICKA, principalaa

! 20

St

pakvies ir svečiuosią, 
lėčiau atsargus su 
“dovanomis”, nes kas žino ką 
dovanų galima gauti ir kokiu 
tikslu duodamos “dovanos” ar 
vadinama į svečius.

Abelnai imant, nors šoferių 
tarpt' yra nemažai tokių, ku
riuos vadinama 
savo 
gus.
fe ris

rofneks,” bet 
darbe, jie yra Labai alsar- 

Už netikslų elgimąsi šo- 
greitai gali netekti dar- 
Kompani jos a lydžiai pri- 

šoferius. Joms, mat, svar-žiuri
bus yra publikos pasitikėjimas, 
šoferiai gali peštis 'tarp savęs, 
bet ne su kostumeriais. nu
sikalt usį šoferį nesunku sura
sti: ant kiekvieno kebo yra šo
ferio numeris.

Daugelis šoferių dirba su vie
nu automobiliu dviejuose. Vie
nas dienų, o kitas naktį. Report.

Paaiškinimas
Meldžiu atitaisyti neaiškumų. 

“Naujienose” tilpo žinutė: “Už
mirštas lietuvis”.

Turiu už garbę pranešti, kad 
D-ras Juozas Margai tis neuž
mirštas'.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija kas metas siunčia 
D-rui Juozui Margaičiui kalėdi-

BpeciaJlitas crydyma chronlikų ir >*ujų li
tų. Jai kiti negalėjo jumis ligydyti, ataflan- 

paa mane. Mano pilnaa Iftegiamlnarl- 
-i>as atiden<« jūsų tikrų Ugrų ir jei a* apat
iniai u ]tia gydyti, sveikai jums augryl. Ei
kit pan tikrų epeciallBtų, kuria neklaus jutų 
<ur tr itaa jums skauda, bet pats pasakys po 
įsiutino HeczaminaTimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Gird., netoli State St 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 rrte iki 1 po pietį.

Sudegė rodhauzė
Sudegė Delis rodhauzė, kuri 

buvo Morton Grove, prie Demp- 
ster road. Nuostolių padaryta 
už $35,000.

i

2.
3.

4.

6.
7.
8.
9.$3

ĮSTOKIT DABAR
Veltui le^alis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui/ 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams. 
VeMui 60 dienų 
dauninkams. 
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina. 
Gaukit apdraudų pigesne kaina.
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupė advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

perspėjimai 

perspėjimai 

perspėjimai

ren-

ren-

ren-

' 4650-52 So. Ashland Avenue
KUPONAS

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2. 
Vardas ........ ;......L*.
Adresas .................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

< V

Gyvemo smūgių
atspara

Ligos, bedarbės ir kiti netikėti įvykiai bu
tų uždavę didelius smūgius daugeliui šeiminų, 
jeigu jos nebūtų turėjusios Taupiamosios Są
skaitos.

Jus taipjau lengvai pergyvensite visus vin
giuoto gyvenimo kelio nesmagumus, jei busite 
apsirūpinę Taupiamąja Sąskaita ir depozituo- 
site jon reguliariai.

Pradėkite Taupiamąją Sąskaitą šiandie 
šiame draugiškame, pagelbingame banke ir pri- 
sirengkite atremti gyvenimo smūgius.

Radios

Atwate r Kent
RADIO

Radiolasf

Galime tuojaus nuvežti 1930 metu 
Majestic Radio, 3 skirtingi mode

liai. Kaina prieinama visiems.

įsigyk tuojaus sekančių metų
Atwater Kent Screen Grid
Radio. Kaštuoja visai mažai.

Nauji Screen Grid R.C.A. Ra
diola 46, ateinančio sezono ma
dos, turime dėl skubaus prista

tymo. Kaina labai žema.

III III

PEOPLES FURNITURE CO. Krautuvės, būdamos vadais (lead- 
ers) Amerikos Lietuvių pirklybos, kaip biznio apyvartoje taip 
jėgoje kapitalo ir patirimo, pilnai užtikrina virš minėtus Ra
dios, sulydami įsigyti šiose krautuvėse su pilnu pasitikėjimu gau- • 
ti teisingų kainų, geresnį patarnavimų, ir prieinamus mėnesinius 
išmokėjimo budus. Nes, Peoples Furniture Co. krautuvės dabar 
vadovauja Radio vaizbų ne tik tarpe Lietuvių Krautuvninkų, bet 
ir visoje pietų vakarinėje miesto dalyje. Todėl, nepirk Radio 
niekur kitur, pakol negausi musų skaitlinių. Musų krautuvės 
yra labai lengva pasiekti iš visų Chicagos Lietuvių Kolionijų ir 
tamstų atsilankymas į šias krautuves suteiks neužmirštantį pa
sigerėjimų. Veltui demonstracija jūsų namuose. Pašaukite Hem- 
lock 8400 arba Lafayette 3171.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

CENTRAL“” BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

• CVEL U

4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMONO ST.

4177-83 Archer Avė
Brighton Park

M. KEŽAS, Vedėjas

2536-40..VV. 63rd ST.fi MAPLEWOOO AVĖ.

2536-40 W. 63rd St
Marųuette Kolonijoje

J. NAKROŠIS, Vedėjas
-
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GAL BUS NACIONALIZUOTA TEKSTILĖS 
PRAMONĖ ANGLIJOJE

Milžiniškas lokautas ir streikas Anglijos audimo ir 
verpimo pramonėje dar tebesitęsia ir nematyt jokio 
ženklo, kad artimoje ateityje jisai butų likviduotas. Ir 
darbdaviai, ir darbininkai yra pasiryžę neiti i kompro
misus. Valdžia neturi galios sustabdyti konfliktą, ka
dangi ji nekontroliuoja pramonės.

Tuo gi tarpu visas kraštas kenčia skaudžius finan
sinius nuostolius. Kadangi fabrikai užsidarė ne per 
darbininkų kaltę, tai valstybė moka jiems nedarbo pa
šalpas, kurios siekia pustrečio miliono dolerių kas sa
vaite. Tai yra nemenkas apsunkinimas iždui. Bet dar 
didesni nuostoliai darosi tiems pusei miliono žmonių, 
kuriuos lokautas išmetė į gatvę, ir jų šeimoms. Nes su
prantama, kad pašalpų iš valstybės iždo jie negauna 
tiek, kiek jie uždirbtų fabrikuose, jeigu fabrikai nebūtų 
uždaryti.

Blogiausia tečiaus, kad šitas ištisos pramonės ša
kos sustojimas grasina suduoti skaudų smūgį visam 
ekonominiam krašto gyvenimui. Kuomet Anglijos au
dimo ir verpimo fabrikai stovi, tai Anglijos medvilnės 
(bovelnos) prekių ėmėjai užsieniuose perkasi tas pre
kes kitose šalyse, o didesnieji pirkliai daro ir kontrak
tus su kitų šalių dirbtuvėmis. To rezultate, jeigu šito
kia padėtis prasitęs ilgiau, Anglijos tekstilės pramonė 
gali ant visados netekti svarbių rinkų užsieniuose. Tuo
met jos neišgelbėtų ir darbdavių susitaikymas su dar
bininkais.

Visa Anglija yra delei to labai susirupinusi, ir jau 
laikraščiuose skelbiama, kad valdžia esanti nusistačiusi 
sušaukti nepaprastą parlamento sesiją ir reikalauti, 
kad jai butų duota galia nacionalizuoti (paimti į valsty
bės rankas) audimo ir verpimo dirbtuves.

Kadangi parlamente valdžios partija neturi dau
gumos, tai sunku numatyti, kokio likimo susilauktų 
toks MacDonaldo kabineto pasiūlymas. Tečiaus valdžia 
gali būt aplinkybių priversta daryti tą griežtą žinksnį.

KOVA PRIEŠ KARĄ

Socialistinio Darbininkų Internacionalo vykdomasis 
komitetas, šusirinkęs Zurich’e, Šveicarijoje, nutarė at
sišaukti į viso pasaulio darbininkus, kad jie, jeigu kiltų 
karas tarp rusų ir kinų, atsisakytų gaminti ir gabenti 
ginklus tom dviem valdžiom.

Savo amunicijos tiek Rusija, tiek Kinija turi nedaug, 
nes- jų fabrikai yra prastai sutvarkyti ir abiem ^val
džiom trūksta kapitalo išvystyti karo pramonę. TodeĮ 
jei kitų šalių darbininkai sustabdytų ginklų pristatymą 
sovietų valdžiai ir kinų tautininkų generolams, tai 
jiems noroms-nenoroms tektų eiti prie taikos.

Socialistinis internacionalas gerai supranta, kad 
Rusijos bolševikai, nežiūrint yisų jų deklamacijų apie 
“kovą prieš militarizmą”, vykina imperialistinę politi
ką Mandžurijoje. Leisti, kad dėl tos politikos, lietųsi 
žmonių kraujas karo laukuose, butų nusidėjimas.

Apžvalga
KOMISARŲ MELAS.

Rugpjūčio- m. 1 <1. •‘Laisve” 
šitokiais žodžiais ragino savo 
salininkus New Yorke ir Brook- 
lyne demonstruoti už Maskvos 
imperialistus:

“Sudarykime tokių galingų 
protesto demonstracijų, kad 
sudrebėtų (! “N.” Red.) Wall 
Stryto imperialistai, tie ga
lingiausi ir bjauriausi suokal
bininkai prieš (? “N.” Red.) 
Sovietų Sąjungų.”
Komunistų organas ragina 

“sudrebinti” Wall Strytį (Ame
rikos bankinio kapitalo centrų), 
o tuo tarpu Wall Street ne tik 
ne “suokalbiauja” prieš Rusijos 
sovietus, bet palaiko su jais la-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............„... ............. $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ......... „...... 2.00
Dviem mėnesiam ................. 1.50
Vienam mėnesiui ............... ... ',75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..............  ._ 3c
Savaitei ..............................._... 18c
Mėnesiui _........     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..........    $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams .... .........  1.75
Dviems mėnesiams ............ ... 1.25
Vienam mėnesiui .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams .............    $8.00
Pusei metų ......... ...............—• 4.00
Trims mėnesiams   ........ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto. Money

Orderiu kartu su užsakymu.

bąi gerus ir draugingus santy
kius, — ką parodo šie faktai:

1) Vienas tvirčiausių jų ban
kų Wall Street’yje, Chase Na
tional Bank, skolina pinigus so
vietų valdžiai ir tarpininkauja 
visose biznio tranzakcijose, ku
rias sovietai daro su ameriko
nais;

2) Sovietų Gosbanko (valsty
binio banko) galva prieš kele
tu mėnesių atvyko New Yorkan 
gauti naujų paskolų Ameriko
je, ir buvo visoje Amerikoje 
spaudoje pranešta, kaip Wall 
Strytis to sovietų pasiuntinio 
garbei iškėlė puikų bankietų;

3) Sovietų valdžia pakvietė 
atsilankyti Rusijoje Amerikos 
kapitalistų atstovus ir stambi 
jų grupė, susidedanti iš pen
kių dešimčių žmonių, dabar vie
ši sovietų respublikoje, kaipo 
valdžios svečiai, važinėdami gra
žiai išpuoštais traukiniais (ku
riais kitąsyk važinėdavo Rusi

jos' carai), sustodami geriau
siuose Rusijos koteliuose, valgy
dami skaniausius valgius ir ger
dami brangiausius vynus so
vietų valdžios lėšomis. Ir šito
je Amerikos kapitalistų ekskur
sijoje, kuria taip uoliai rūpi
nasi “pirmutinė darbininkų val
džia pasaulyje”, vadovauja ne 
kas kitas, tik Wall Stryčio šu
lai I

Akyvaizdoje šitų faktų skelbt, 
kad Wall Strytis esąs baisiau
sias sovietų valdžios nepriete
lius, prieš kurį komunistai ve
dų “žut-butinę kovų”, tai — 
begėdiškai meluot ir apgaudi
nėt publikų.

Matyt, Maskva gerai užmo
ka komunistų komisarams, jei
gu jie nešidrovi šitaip mulkin
ti pasėkėjus.

Beje, ta “galinga demonstra
cija”, kuria komunistai bandė 
“sudrebinti” sovietų Rusijos bi- 
čiuolius Wall Strytyje nieko ne
sudrebino, o tfk padarė nedide
lį triukšmelį vienam New Yor- 
ko parke. Policija komunistus 
demonstrantus išvaikė ir su
areštavo pusantro tuzino žmo
nių.

KUNIGU MEILĖS AUKA.

New Yorko spauda praneša, 
kad Elena Alytaitė, kurių prieš 
nusižudymą, pašovė ii- sunkiai 
sužaidė lietuvių katalikų kuni
gas Miežvinis’, jau mirė ligoni
nėje po ilgo kentėjimo, ir bus 
palaidota Brooklyne.

Ši uždraustos meilės, tragedi
ja įvyko prieš keletą savaičių 
Newarke, N. J., ir apie ja bu
vo rašyta visuose lietuvių laik
raščiuose, išimant klerikališkus. 
Kunigas Miežvinis šovė į Elena 
Alytaitę privačiuose namuose 
vakare. Niekas nematė įvyku
sios tarp jų dviejų scenos, bet 
kuomet namų šeimininkė, išgir
dusi merginos klyksmų ir revol
verio šuvius, atbėgo į svečių 
kambarį, tai ant grindų gulėjo 
Alytaitė su dviejų kulkų žaiz
dom šone ir kun. Miežvinis su 
peršauta galva. Savo rankoje 
jisai dar spaudė revolverį.
' Kunigas, vežant jį į ligoni

nę, numirė. O panelę Alytaitę 
daktaras dar bandė išgelbėti 
nuo mirties. Bet, išgulėjusi be
veik mėnesį laiko ligoninėje, 
mirė ir ji.

Nusižudžiusiojo kun. Miežvi- 
nio meilužė, p-lė Elena Alytai
tė, buvo, kaip praneša “Vieny
bė”, Vyčių organizacijos veikė
ja ir Romos-katalikų Susivieni
jimo raštinės vedėja.

Apie kun. Miežvinį buvo pa
leista gandai, kad jisai iš ku
nigystės “^tono” buvęs pašalin
tas, bet pasirodė, kad tai ne
tiesa, nes jo laidojimu rūpino
si pats vyskupas.

CHICAGOS SANDARIEČIAI 
RENGS PIKNIKĄ.

“Sandara” praneša, kad rug
sėjo 18 dienų įvyksiųs Justice 
parke jos piknikas. Tai bus be
ne pirma tokia “S.” pramoga, 
nuo jos’ persikėlimo Chicagon.

RAGINA ŠELPT LIETUVOS 
KALINIUS IR JŲ ŠEIMAS.

“Keleivis” pastebi, kad, nors 
badaujančių Lietuvos šiaurės 
gyventojų šelpimas jau susto
jo, bet amerikiečiai privalų ne
užmiršti, jogei Lietuvoje yra 
dar daugiau žmonių, kuriems 
reikalinga musų pagelba, bū
tent: politiniai kaliniai ir jų 
šeimos. Bostono savaitraštis ra
šo:

“šimtai geriausių Lietuvos 
piliečių 'jau kelinti metai sė
di kalėjimuose arba Varniuo
se. Likusios jų šeimynos su 
mažais vaikais kenčia didžiau- 
sį vargų. Negana to, šimtai 
geriausių Lietuvos sūnų yra 
ištremta į užsienį. Jie išsi
blaškę po Lenkiją, Latviją, ir 
Rytprūsius taip pat gyvena 
badmiriaudami. šitiems žmo
nėms pašalpa reikalingesne, 
negu Lietuvos ūkininkams.” 
Tikra tiesa. Laisvę mylintys 

žmonės' turėtų šitų diktatoriš
kos priespaudos aukų neužmir
šti.

[Atlantic and Paclitc Photo 1

George W. Wickershain, Hoovero teisių komisijos pirmi
ninkas, kuris siūlo, kad prohibicijos vykdymų palikti kiekvie
nos valstijos nuožiūrai.

PAMINĖTINA ŠEIMYNA
Paminėtinų žmonių gyveni

mas visuomet yra gražu ir ma
lonu skaityti, žmogaus gyveni
mas yra pamokinimas, praei
ties atvaizdas, ateičiai nurody
mas.

Petro Rusecko knygnešyje 
yra minimas tūlas Jurgis Ziti- 
nevičius, kuris spaudos draudi
mo laikais lietuviškas knygas 
iš Prūsų, pro maskolių nasrus 
gabendavo. Įdomi to žmogaus 
istorija.

Bet čia noriu keletą žodelių 
papasakoti apie Jurgio sūnų — 
Gabrį Zitinevičių, kuris, nors 
dar neseniai, tik prieš 5 metus 
žuvo Kauno gatvėje ir tapo iš
kilmingai į Zapyškį parneštas 
ir savo tėviškės kapuose palai
dotas.

Gabrys Zitigevičius gimė Za
pyškio miestelyje iš beturčių 
tėvų — Jurgio Zitin-evičiaus ir 
Konstancijos Eimaitytės.

Zapyškis — nedidelis Lietu
vos miestelis į kairėje pusėje 
Nemuno kranto, vieta labai se
na ir istoriškų, su dar nuo 
stabmeldystes laikų užsiliku- 
siomis žinyčios sienomis, kurios 
vėliau bažnyčia tapo paverstos 
ir iki šių dienų užsiliko.

Gabrio kūdikystė praėjp tais 
laikais, kai lietuviams dar spau
da buyo uždrausta, kai masko
liai aršiausiai persekiojo spar
čiai kylančia lietuvystę ir kai 
užginti lietuviški laikraščiai, 
knygos ir kalendoriai smarkiai 
buvo gabenama iš užsienio (iš 
Prūsų) ir dar smarkiau plati
nama Lietuvoje. Gabrio tėvas 
— J. Žitinevičius — buvo dar 
jaunas, tvirtas, drąsus vyras, 
užsiėmė gabenimu iš Prūsų 
lietuviškų knygų, kalendorių, 
laikraščių ir atsišaukimų (prok
lamacijų) vardu “Broliai ir se
sers, nepasiduokime masko
liams!” Tais laikais J. žitine- 
vičiaus nuo Zapyškio ligi Prūsų 
sienos, nuo Naumiesčio (dabar 
Šakių apskr.) ligi Jurbarko vi
si takeliai buvo nuvaikščioti ir 
taip, kaip savo kaime žinomi. 
Išvažiuos, būdavo, iš namų, at
sisveikindamas žmoną ir vaikus, 
nuvyks j pasienį, pereis per Še
šupę, nuvažiuos į Tilžę, prisi- 
pirks visokių knygų, laikraščių, 
prisikraus atsišaukimų, atsi
gabens į pasienį, persigabens 
per Šešupę ir pro maskolių gau
jas, pro pasienio sargus, pro 
besivalkiojančius po kaimus 
šmekerius, žemsargius, žanda
rus, pro šnipų šunaujas, rūbe- 
žiais, paraisčiais, šuntakiais — 
parsineš, būdavo, prisikrovęs 
vežimą knygų ir tada jau leis
davo iš Zapyškio tolyn.

Tokių knygų gabentojų buvo 
nemažai. Įr jų nevieną masko
liai begaudydami peršaudavo, 
suimdavo, knygas atimdavo, 
sumušdavo, į kalėjimą įkišdavo 
ir keletą metų pakankinę į 
Maskolijos gilumą išgabendavo. 
Pasitaikydavo knygnešiams be
gabenant knygas prigerti Šešu
pėje, slapiems peršalti, jr pa
siilgus pasimirti... Kažin ar ka
da kas suskaitys ir įvertins už 

lietuviškas knygas žuvusias au
kas...

Išvažiuodami iš namų knyg
nešiai žinodavo, kur jie važiuo
ja ir kas jų laukia; jų žmonos 
ir vaikai numanydavo, kur jų 

tėveliai vyksta, tad ir atsisvei
kindavo, lyg į kitą pasąli, lyg 
į kapus išleisdami. Praeidavo 
savaitė, dvi, kartais ir daugiau 
ir knygnešio šeimyna išgirsda
vo savo tėvelį prigėrusį, nu
šautą, ar suimtą esant, o prie
dams dar žandarai knygnešio 
namus iškrėsdavo, manydami 
dar užgintų knygų sandėlį ras
ti... arba tas tėvelis netikėtai 
nakčia su knygų vežimu parsi- 
dauždavo namon ir visą, savo 
šeimynėlę nudžiugindavo.

Tokiose tai apystovose gimė 
ir augo knygnešio sūnūs mažas 
Gabriukas. Kai jau Gabriukas 
pradėjo kalbėti, būdavo iš toli
mų kampų knygnešiams žitine- 
vičiuose apsilankant, vaikas pa
klaustas:

— Kas tu busi, kai užaugsi: 
rusas ar ..lenkas ?

—Aš busiu lietuvis! — drą
siai atkirsdavo Gabriukas.

Augdamas neturtingai, Gab
rys negalėjo aukštesnio moks
lo pasiekti, nors buvo gabus ir 
turėjo didelį palinkimą moky
tis. žiemomis lankydavo Za
pyškio pradžios mokyklą, o va
saromis ganydavo bandą ir 
kiek galėdamas pagelbėdavo tė
vui ir motinai, nemažai šeimai 
esantį duoną užsidirbti, dirbda
vo visokius lauko darbus. Tėvo 
tikslas buvo ne taip mokytą, 
kaip gerą ir teisingą žmogų iš
auklėti ir tai jam pilnai pasise
kė.

Kuriantis Lietuvos valstybei 
191!) metais, Gabrys dar visai 
jaunas, pilnas jėgų ir gybybės, 
vos tik 19 metų teturėdamas, 
išgirdęs Lietuvos balsą, šau
kiantį apginti tėvynę nuo sve
timų priešų, sausio 6 d. įstojo 
į savanorių eiles, ir, lyg atsi
mindamas kūdikystėje įsmigu
sius į jo širdį žodžius — “aš 
busiu lietuvis” —T pasiryžo už 
Lietuvą stoti, ir, jei reiks, už 
ją nors ir galvą padėti. Nebe
žiūrėjo į tai, kad motina buvo 
nesenai pasimirusi, kad tėvas 
su pulku mažų vaikų į valsty
bės kūrimo darbą įsitraukęs, 
Lietuvos valstybės gynimo dar
bą ir tėvynės laimę aukščiau 
visko statė, nežiūrėdamas savo 
ir savo tėvų laimės, nes jeigu 
to tėvyniško jausmo nebūtų bu
vęs dilginamas, nebūtų niekeno 
varomas bei šaukiamas ėjęs sa
vo sveikatą ir gyvastį pavojun 
statyti ir be jokio užmokesnio 
vargo vargti.

Gabrys žitinevičius, būda
mas pirmos eilės kareiviu, la
bai stebėjosi ir peikė tuos sa
vo draugus, kurie bijodami 
priešo, smelkėsi į komendantū
ras ar intendantūras, kad kaip 
nors pasislėpus nuo pavojaus 
ar išsisukus nuo fronto ir ug
nies, nuo susirėmimo su priešu 
— rusu ar lenku, kuris atėjo 
pavergti Lietuvą. Būdamas 

pirmose eilėse — fronte — 
Gabrys perkentėjo daug nema
lonumų, sunkių smūgių, ir ne
laimių. Visuomet sakydavo: 
“Geriau garbingai žūti, negu 
priešui pasiduoti!” Kartą žie
mos laike būdamas pavojingo
se vietose sargyboje prišalo 
prie ledo ir draugai kareiviai 
radę ir atliuosavę nuo ledo nu
gabeno į artimą butą, kame at- 
šildydami atgaivino. Bet jis iš 
to gavo kojų reumatizmą ir gan 
ilgokai sirgo.

Susidarius 6-to pulko puska
rininki! kuopai šokosi smarkiai 
mokytis viso to, kas geram ka
reiviui būtinai reikalinga. 
Džiaugsmingai rašydavo tėvui 
laiškus, kaip jis tapdavo pakel
tas skyrininku, burininku, pus- 
karininku, viršila ir t. t. Buvo 
uolus disciplinos laikytojas ir 
iš kitų to reikalavo.

Gabrys žitinevičius ištarna
vęs 2 metu ir 10 mėnesių ka
riuomenėje stojo į Karo Milici
jos Mokyklą, kame tūlą laiką 
pabuvus, Piliečių Apsaugos De
partamentas 1921 m. gruodžio 
15 dieną komandiravo jį į Eže- 
rėnų apskritį nuovados virši
ninko padėjėju. Bet laikinai ta
po paliktas Kaune 2-roj nuova
doj, kur vedė aštrią kovą su 
tais Lietuvos “piliečiais”, kurie 
slapstėsi be pasų, čia tiek daug 
buvo darbo ir visokių keblumų; 
kad prisiėjo prašyti tėvo, kaip 
Seimo atstovo, pagelbos... Jis 
čia tapo paskirtas Butų Sky
riaus Sekvestro Komisijon kaip 
miesto milicijos atstovas. To
liau Gabrys Apskrities Virši
ninko tapo paskirtas Butų Sky
riaus Komisijon, kuri darbavo
si iki nelaimingosios gegužės 
1 dienos 1923 m.

Ta iškilmingoji viso pasaulio 
vargdienių šventės diena Gab
riui buvo nelaiminga ir pasku
tinė gyvenimo diena. Jis visą 
dieną tarnystės pareigas eida
mas darbuodamasis pavargęs, 
pavakare išėjo civiliuose rūbuo
se pasivaikščioti. Atėjęs neto
li Seimo rūmų pamatė, kaip du 
kareiviai nekareiviškai elgda
mosi, mėgino nuskriausti tūlą 
nepažįstamą pilietę. Jis karei
vius įspėdamas užsistojo už 
skriaudžiamą pilietę. G. žitine
vičius, nebegalėdamas vienas 
prieš du atsilaikyti, mėgino pa
sišalinti šaudamas aukštyn 
(“trivogą” darydamas). Tada 
vienas anų kareivių (koks tai 
Bagdonavičius) iššovė ir už ke
letas žingsnių Gabrį žitinevičių 
negyvai ani žemės paklojo..

Taip tai žuvo jaunas, vos 23 
metų sukakęs vienas nepriklau
somos Lietuvos steigėjų, prieš 
tūkstančius tėvynės priešų sta
tęs savo jauną krutinę, ant ku
rios buvo užsitarnavęs Vyties 
Kryžių. žuvo Aš savo brolio ka
reivio rankos paleistos kulkos 
ginant silpnos, beginklės, nepa
žįstamos pilietės žmogaus tei
ses...

žuvusiojo kūnas tapo iš Kau
no pargabentas į Zapyškį ir tė
vo, brolių, seserų, giminių ir 
kaimynų apraudojamas ir ap
gailimas iškilmingai tapo Zapyš
kio kapuose palaidotas.

Garbingas jaunikaiti! Prie 
vainikais apdėto ir gėlėmis ap
sodinto tavo kapo nulenkęs gal
vą dvasioje stoviu ir žodžiais 
nupinu tau šį vainikėlį, kuris 
bus amžinas:

Tegul Tau bus lengva 
Zapyškio žemelė, 
Kurią Tu gyvendamas 
Taip daug pamylėjai! 
Lai kapą. Tau puošia 
Lietuve seselė,
Kurios laisvę gindama 
Tu galvą padėjai!
Tegul Tau linguoja 
Beržai svyruonėliai.

Tegul lieja karštoms 
Ašaroms rasos...
Tegul Tave mini 
Amžinai ėjlineliai 
Tegul kartų kartos 
Tavo kapą ras! 

* * *
Tokia tai to žmogaus istori

ja, toks jo likimas. Buvo žmo
gus jaunas, stiprus, pilnas kil
niausių minčių, troškimų ir štai, 
akieėonirksniu, šautuvas trakš
telėjo ir žmogaus nėra. Jau nė

ra jo ir nebus. Kapas, užžels ir 
išdils, kapo paminklas, jei koks 
bus pastatytas, sutrūnės ir ne
beliks nė ženkjo, kad kadaise 
gyvenė žmogus, kad dirbo val
stybės kūrimo darbą, kad jį 
toks netikėtas Ir skaudus smū
gis palietė. Beliks tik pageltu
siuose rašto lapuose šie žodžiai, 
kurie per amžius neišdils.

Petrės Brolis.

Kas Dedasi Lietuvoj
Perkūnas uždegė “Ka
bios” fabriką Šančiuose

Antras gaisras už A. Fane 
munės.

KAUNAS. — Liepos 4, apie 
22 vai. perkūnas trenkė į “Kab
ios” virvių fabriką Šančiuose, 
Drobes g. 29 Nr. Už keletą mi
nučių visa fabriko pakulų džio
vykla jau buvo ugnyje. Į gais
ro vietą atsiskubino Šančių ug
niagesių komanda. Ryšių bata
liono komanda, miesto ugniage
sių kuopa, 2 pešt, pulko ko
manda, 3 art. pulko komanda, 
miesto savanorių gaisrininkų 
komanda ir Vilijampolės sava
norių gaisrininkų komanda. Ug
niagesių darbas buvo nelengvas. 
Iš karto galėjo pastatyti vien 

tik rankinius siurblius ir ties
ti žarnų linijas nuo autopom- 
pų, pastatytų prie “Ringuvos” 
fabriko baseino ir prie auto 
kuopos baseino. Gan smarkus 
vėjas nešė žiežirbas autdkuopos 
kareivinių ir garažų kryptimi. 
Kuopos ugniagesių komanda 
buvo pasiruošusi gelbėti savo 
rajoną. Po 2 vai. įtempto dar
bo pavojus, gręsiąs mediniams 
nameliams aplink fabriką, bu
vo lokalizuotas ir ugniagesiams 
teko pradėti galutiną gaisro lik
vidaciją, Ji užsitęsė iki 5 vai. 
ryto. Sudegė visa džiovykla. 
Nuostoliai aiškinami. Gaisro 
metu sunkiai sužeistas miesto 
savanorių komandos gaisrinin
kas Kibicas (iškrito iš automo
bilio), lengvai — ryšių batalio
no komandos viršila Mikonis ir 
vienas kirvininkas.

Tuo pat metu įvyko gaisras 
už Aukštosios Panemunės Šle- 
navos kaime. Ten nuvyko 5 
pėst. pulko ugniagesių koman
da. Sudegė ūkininko žemaičio 
tvartas’ su gyvuliais.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

Parduodam
l-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1G78IL —---------- ■ ---- 1-------- rrn#

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieka 
per dideliai ir r*riauiiai kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunų jrara 
hartena vilose Chicagoj dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 No. Halsted St. 
Tel. Rooeevelt W>(Mi 

___ ________________ /

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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ALBINA GRICIUS
3433 S. Emerald Avė., Chicago

KONSTANCIJA MICKAITĖ 
0947 S. Artesian Avė., Chicago

JOSEPHINE GUDAIČIUTė
714 W. 30th St., Chicago

JEANNETTE STANKUS 
530—22 Avė., Bellwood, III.

:<$Si

■■ ><?

Bus Daromi Krutamieji Paveikslai!
NAUJIENŲ PIKNIKE

JIEVA LUKOŠIŪTĖ s
7011 S. Artesian Avė., Chicago 
P-le Lukošiūte yra ne tik gra
žuole, bet ir pavyzdinga lietuvai
te: gražiai kalba ir rašo lietu
viškai. JOSEPHINE PAŽERAUSKAITĖ

1459 N. Leavitt S't., Chicago

MARIJONA DRUKTEINAITĖ
6931 S. Maplewood Avė., Chicajfo 
P-le Marijona Druktenaitė yra 
vienos stambiausiu lietuviu biznio 
ištaigu knyvedė. Ji dirba Peoples 
Funriture kompanijoj. Taigi kon- 
teste ji bus, taip sakant, tos ištai
gos atstove.

DOLLY PAGES
3259 S. Canal St.. Chicago

MARIE ADAMS
015 S. Springfield Av., Chicago

Rugpiučio-Augusto 4 d., 1929
* •

CernausKo Darže

ALDONA NARVIDAITĖ
2424 W. 69th St., Chicago

FAUSTA LEPPA
3206 S. Halsted S’t., Chicago

P-lė Fausta Leppa yra Chicagos 
sostinės, Bridgeporto, gražuolė. 
Nors ji dar tebėra jaunutė, bet 
jau toli pažengusi: lankė Illinois 
universitetą, o vėliau komercijos 
kolegija, kuria neužilgo ir baigs.

AMILIJA PESTINKAITĖ 
329 S. Francisco Avė., Chicago

ALENA BACEVIČIŪTĖ
2239 Ninth SI., Rockford, III.

ROŽĖ VASAL (Vasiliauskaitė)
3259 VV. 66th St., Chicago

MARY MIX (Miksiutė)
1216 N. Irving Avė., Chicago 

P-le Mary Mix (Miksiutė) atsto- 
vaus Vokietijos lietuvaites, kadan
gi ji yra gimusi Vokietijoj.

LILYAN GAVALIŪTĖ
9101 S. Ada St., Chicago

Naujienų Ko n t ėst o Gražuolės
Žeiniftu telpa kontestančių paveikslai. Rugp.-'Augusto 4 d. Naujienų piknike, Černausko 
darže iš to būrio bus renkama “panelė Romuva”, kuri gaus $125 vertės deimantini žiedą 
(nuo Naujienų) ir $100 pinigais (nuo “Romuvos” teatro). Antra dovana bus $50, trečia - 
$25 ir ketvirta - $10. ,
Gražuolių kontestas prasidės lygiai 3:30 vai. po pietų. Balsavimai tęsis apie pusantros vai.
& _..._ ....... ..............................................................

Rugpiučio 4 bus istoriška diena. Tą dieną bus išrinkta “panelė Romuva”; tą dieną pik
niko dalyviai bus, taip sakant, krutamųjų paveikslų aktoriai. “Romuvos” teatras nuims X 1
gražuolių kontesto filmą, kuri bus rodoma “Romuvos” teatro atidaryme rugpiučio 18 d. Į tą

• •• J ■

filmą pateks ir kiti pikniko dalyviai. Nereikia tad važiuoti į Hollywood, kad pasidaryti 
krutamųjų paveikslų “stars”: atvažiuokite į Naujienų pikniką ir jus pateksite i “muvis”.

VALERIJA RUKŠTELIUTĖ
1827 S. Halsted St., Chicago

JULIA MALINAUSKAITĖ
4630 So. Homan Avė., Chicago

ALICE EAGMINAITĖ
4649 So. Washtenaw Av., Chicago

ONA NARVAINIUTĖ
3150 S. Halsted St., Chicago

DELL A STRIMAITIS 
1745 S. Halsted St., Chicago

ALDONA GRIGONIS
3322 S. Union Avė., Chicago
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Tarp Chicagos 
. Lietuvių

Bridgeportas

Išvažiavo tėvo atlankyti.

šeimini n kės, tai svečius priim
ti neturi laiko. Tad svečiai, 
atvažiavę, turi palys viskuom 
apsirūpinti.

Mes, žmoaarhi tai, prisidėjo
me baksus visokio maisto iš 
Chicagos, o ką negalėjome nu
sivesti, tai gaudavome ant vie- 

' tos. Bcržinskis paremia voj o 
mums atskirą vasarnamį, tai ir 
galėjome gyventi kaip “1___

i jai.” Abidvi savaites oras bu- 
vo labai šiltas dienomis, bet milsl! E<ldis> nežinodamas kuom 

išvyko kuriam i nakčia atvėsdavo, ir butų bu-!šis karas pasibaigs, šoko žemėn 
Ivę labai gerai miegoti, kad ne1 pasiremdamas dešine ranka taip 

karvė su skambalu, ku- smarkiai, kad pareinant reikė- 
jo kaire ranka pasilaikyti.

Ayš, pasitikęs jį, klausiu, kas 
į pasidarė, kad taip nuliūdęs?

j lauką parvesti arklius. Vai
kas ėmė prašytis, kad ir jį pa
imtų su savim. Nors tėvas ir 
persergėjo, bet vaikas nema
tant išbėgo į. laukus prie arklių. 
Josepbine i 
arklio, vadinamo 
pati
aut

užsodino Eddy ant 
Išrankiu,” o 

užsisėdo ant kumelės, Bes-
1 if joj n n t, “lAesse” -siip-yko 

“Frankio” ir spyrė, Fra n-

buržn- kis, norėdamas atkeršyti “Bes-

P-nia Karalienė, daktaro Ka 
raliaus žmona, 
laikui j Westville, Illinois, pas 
tėvus. Dalykas toks, kad jos tė-1 palaida 
vas, p. Šlažas, žinomas West-ir] tankiai prirūdydavo mus 
vilios biznierius, rimtai susirgo, vaikščiodama nakčia aplink mu- > 
Tikimasi betgi, kad p. šlažas 
pasveiks. Rep.

sei,” irgi pasturgali pakėlė, o

NAUJIENOS, Chicągo, III.
■ v- y;..............r-’ »' ■' iivrr - ---t-----

Jis man rodo ir sako, kad Fran- 
kis jį numetęs. Paimu už ran
kos — nagi linksta per vidurį 
tarpe alkūnės ir pirštų. Man 
kas tai keista (pasirodė. Pamė
ginu savo ranką nelinksta 
per tą vietą. Pašaukėme tė
vą, subėgo ir kiti. Apžiūrėję 
nu tarėme važiuoti j>aa arti- 
miausią gydytoją.

Tėvas pamatęs vaiko ranką 
kaip botagą, taip susinervavo, 
kad man atrodė, jog savo “Bu
iką” gali nesuvaldyti. Tad įsi
sodinęs į savo “Flintą,” nuve
žiau į Momence, III. pas gydy
toją. Gydytojas turėjo 
mašiną. Pakišo ranką
gi žiūrime, kad abudu kaulai

Už-

kad

lūžę. šiaip taip kaulus sudė
jo, ranką suraišiojo visokiais 
cementuotais skudurais, 
mokėję $30, parvažiavome.

Tėvas labai apgailestavo,
nepaklausė molinos, kuri drau- 
dus važiuoti, nes tą naktį sap
navusi stroberius ir buvusi tik
ra, kad atsitiks kokia nelaime. 
Už poros dienų vaikas buvo vėl

linksmas ir išvažiavo namo su 
parišta ranka.

Paskutinė savaitė vakacijų 
taip prabėgo greitai, kad norė
josi dar nors porą savaičių pa
būti, nes blakberes pradėjo pri
nokti. Bet jau nebuvo laiko 
uogauti, ir šešt-adieuį jk> pdetų 

apleidome Beržinskio ūkį ir pa-

šeštadienis, Rugp. 3, 1Q29 

traukėmė link surukusios Chi
cagos.

Už 25 mylių nuo Chicagos 
pradėjome jausti stock vardų 
kvapą ir visai nejauku buvo 
dar arčiau važiuoti. Bet at
važiavus į Cbicagą nebuvo taip 
blogai, o atvažiavus į Naujie
nas viskas atrodė gerai.

Vakacininkas.

sų vasarnamį. Vakarais turė
davome eiti anksti gulti, ba 
uodai ni leisdavo pasidžiaugti 
gamtos grožybėmis.

Liepos 13 nuvažiavę, radome 
vakacijas laikančią ponią Va- 
luckienę su savo sūnumi ir jo 
šuniuku . 'Bet ant rytojaus ap- 

jeirgo Vsiiluckienė ir šunytis ir 
turėjo grįžti Chicagon, palikda- 

Nelaimė jj patiko > šunylj musy priežiūrai. Ka- j 
dangi teciau jo liga ėjo vis 

I blogyn, tai prisiėjo išaikvoti 5c 
|ant šūvio.

Liepos 20 d. atvažiavo J. Bo- 
|čiimas su savo šeimyna, Anta
nas Vilis su žmona ir Juozas Vi- 
iis su šeimyna. Atvažiavę vė
lai, jie tuojau ėmė ieškoti nak- 

1 vynės . Susirado kambarius 
antram aukšte .ir nieko nelauk
dami sumigo. A. Vilionė, pa
budus naktį, išgirdo didelį knar
kimą ir pamanė, kad tai josios 
vyras taip knarkia. Pribėgusi, 
ji ėmė būdyti vyrą, perspėda
ma, kad taip darydamas jis ar- 

!do ramybę. Bet nusistebėjo, j

West Side
Gatvėkaris užmušė.

Trečiadienį, liepos 24 dieną, 
tapo užmuštas lietuvis Augus-. 
tas Geber. 
22-roj gatvėje prie State St. 

Užvakar, rugpiučio 1 d., bu 
vo koronerio tyrinėjimas. Basi 
rodė, kad Geberį užmušė gatvė
karis. Konduktorius ir motor- 
manas pripažino. Koronerio 
džiurė, išklausiusi liudijimų, ty-j 
rinėjimą užbaigė.

Velionies pasiliko sūnūs 
metų bernaitis ir duktė 10 me
tų mergaitė. Vaikučiai šiuo lai
ku randasi velionies švogerio 
globoje.

Velionis' gyveno adresu 2230 
So. Albany avenue. Jis mirė su 
silaukęs 44 metų amžiaus. Pa 
ėjo iš šikšnių Jcaimo, Sarlinin- ka(Įa, jOs Vyras> iš miego pribu-l 

dytas atsikėlė, o kriokimas vis 
nesiliauja. Antras Vilis ,neiš
kentęs to keisto balso, atsikėlęs 
išėjo laukan pasivaikščioti. O 
kadangi ir čia knarkimas bu
vo girdėtis, tai tik tada supra
to, kad upely varlės ir čerepo-| 
kai kalbasi.

kų valsčiaus, Tauragės apskri-l 
čio. Amatu buvo kalvis ir dirbo n‘ 
International Harvester kompa-l 
nijai.

Vakacijos
prašinėti 

Todėl 
aprašyti ką 

dvi

Dabar įėjo į madą ; 
įspūdžius iš vakacijų. 
prisieina ir man 
mačiau ir pergyvenau per 
savaites vakacijų.

Sbgryžęs ir apžiūrėjęs ra
do, kad jo pačiukė kur ten din-, 

i gus, ir turėjo ganai trubelio, iki , 
į susirado ją ant šieno. Tai vis 

.Bet ant šieno 
‘, nes 

i al

Vakacijoms praleisti šį metą į Ių varlių kaltė! 
pasirinkau Indiana valstiją,! irgi nebuvo galima užmigti, 
prie Illinois rubežiaus, daugeliui karvė su skambalu tankiai 
chicagiečiu žinoma .L Beržins- eidavo šieno pešti, ir kiekvie- 

apie 60 mylių nuo nas jos pasikrutinimas atrody-. 
Ūkis randasi gana davo, kad škulės sisterė šaukia' 

didelio I vaikus mokytis. 
Antrą savaitę

su

kio ūkyje, 
Chicagos. 
gražioje vieloje, prie 
nuške; pro pat trobas teka, ka-J Antrą savaitę, manėme, rei- 
nalas, pavidale upelio Vieto- kės praleisti vieniems. Bet a- 
mis, kur žolių nėra, vanduo ga-' pie 6 vai- vakare atvažiavo sa
lia tyrus, taip, kad galima iš vininko 'brolis Beržinskis iš Ci- 
bėdos ir pasimaudyti. dcero, kartu su vaiku 13 metų

Apie už pusės mylios randa-1 ir mergaite 9 metų. Sustojus 
si Kankakee upė — gana pla-j automobiliui, vaikas iššokęs iš 
ti ir gili. Taip pat už pusės; automobiliaus tuoj pradėjo bė- 
mvlios i rvtus ežerėlis, kur v-.gioti įdomaudamas viščiukais, 
la gana smagios maudynės. i ant ūkais ir kitais gyvūnais. Vai-

Beržinskis yra labai linksmas kas labai žvalus, ir su syk no- 
ir malonus žmogus ir su juom rėjo viską pamatyti ir sužino- 
smagu laikas praleisti. Bet t i.
kadangi jis gyvena vienas, be Josepbine — apie 15 metų, ėjo

Tuo laiku savininko duktė,

r

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čia.

-Ray
•Nu-

Rojaus Piknikas
Surengtas

Liet. Vakarines žvaigždės Pas. Kliubo
Alex Kučinsko Darže

Prie 82nd ir Keane Avė., Juptiee Park, III.

Nedėlioję, Rugpiučio-August 4 d., 1929
Trokai išvažiuos nuo 14th PI. ir Halsted St. 

11 valandą ryto.
Piknike naujiems nariams įstojimas į Kliubą dykai.

Radios Modeliai 1930 Metų
Jau gatavi ir yra ant Parodos musu Krautuvėse. Dabar vasaros 
laiku ir kainos yra daug žemesnės, duodame dykai Radio Benčių 

ir išmokėjimai lengvesni.
Nauja Victor Radio, Nauja Brunsvvick Radio, Naujas 

R. C. A. Radiolas.

Dykai išbandimąs jūsų pačiu namuose.
Tel. Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK. Ine
3417-21 So. Halsted St.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportai stovio užbaigus Birželio 29, 1929, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discoupts ............................
Overdrafts ....'........'....................................
U. S. Government Investments ..........
Municipal and Corporation Bonds ....
Banking House (Eųuity) .................. .
Furniture and Fixtures .....................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ......................

Totai Resourses .............................

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ..................
Surplus ...............................
Undivided Profits ........
Reserve Account ...........
Dividends Unpaid ...........
Deposits .............................
Due to Banks ............... .
Other Sundry Liabilities

į Totai Liabilities ....

$3,010,171.82
1,218.54 

... 103,853.20 
... 628,187.60 
.. 168,600.00 
.... 19,749.00 
... 492,293.21 
... 5,009.52

$4,429,082.89

$200,000.00 
.. 200,000.00 
. 134,450.66 
... 39,611.70 
...... 4,056.00 

3,828,985.74
11,113.20 

.... 10,865.59

$4,429,082.89

Kodėl Laukti Paskutinės Minutės?
Kodėl Neturėti Sau Šilimos Laiku?

Kodėl Mokėti Daugiau Pinigų Vėliau 
Skubiuoju Sezono Laiku?

Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš. 
daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes
nio. Įsitaisykit apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes j 60 dienų jums bus jau malonus šil
tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 
veikti tuojau.
Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisų, o 
musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap
svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai, 
kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo
kėti mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
net iki dviejų metų.

Taigi neatidėliokit ilgiau.
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir jsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas.
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šį patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 
atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit reikiamon vieton.
Musų vieta yra amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., pusės blogo ilgas geltonas namas, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedeliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai

That’s Different.TUBBY

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. Tele,ona8saglnaw

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, naują ir seną lumberi, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popierą, malevą, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime didelį pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerėjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos lumberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuekite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų.

____

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

by
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Tarų Ohicagos
Lietuvių

Iš didelio griausmo 
mažas lietus

Chicagos komunistai rengėsi 
nugązdinli pasauli rugpiučio 1 
dieną. Union parke turėjo įvy
ti milžžžžiniššška demonstraci
ja. Kad visi viernieji butu 
mitinge, tai jiem buvo liepta 
užsiregistruoti. Ir jei kuris 
nesi registruos, tai komisarai 
grūmojo tokiem (bausmėmis, 
kaip neištikimiems Maskvai.

Well, ar įvyko demonstraci
ja? Reikia pasakyti, kad ne. 
Parko prižiūrėtojas nedavė vie
los.

Kai aš atvažiavau į Union 
parkų, tai jis buvo tuščias. Jau 
aštunta valanda netoli. Ikmon- 
stracijai reikėjo prasidėti'kaip 
7. Kur gi demonstrantai?

Jų nematyti. Bet ve eina 
pro šalį keletas lietuvių. Ap
link parką po vieną arba po po
rų stovi kelelas policininkų — 
viso kokis tuzinas. Ant gat
vių kanapų, kaip ir paprastai, 
nemažai žiopsotojų. Apeinu 
vieną — kitą kartų aplink. Rau
donųjų pulkų nematyti. Jau aš
tunta valanda*. Išrodo, kad pa
saulinės revoliucijos šiandie ne
bus. Važiuoju namo.

O visgi ji mėginta sukelti. 
Vėliau, prietemoj būrys komu
nistų mėgino įeiti parkam Ka
dangi jų neįleido, tai vienoj vie
toj jie mėgino laikyti spyčius 
gatvėje. Policija išvaikė. Kaip 
sako Tribūne reporteris, tai iš
vaikyti nereikėjo nė buožių — 
užteko bananų lazdų, ir visa re
voliucija nuslūgo.

O tuo tarpu, kad ir musų 
lietuviškų komisarų gaziela — 
piškina, rašo, jog policija puo
lusi demonstrantus, mušusi juos 
buožėmis. Ji norėtų pasakyti, 
ka buvus milžiniška demonstra
cija, ale pareiškia, kad negali
ma žinoti tikrai kiek buvo. Tur 
būt kad laivo mažai, jei komu
nistų blioferiai apie skaičių nu
tyli.

Žinoma, policija durnai pada
rė: butų leidusi, komisarai bu
tų pasakę po spyčių ,išvalę 
plaučius, išleidę karštų orą, ir

PRANEŠIMAI
Marųiiette Park. — S. L.' A. 260 

kp. mėnesinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioi, rugpiučio 4 d., 2 vai. po 
pietų, K. J. Mačiuko svet., 2436 W. 
59th Si. Visi nariai kviečiami at
silankyti. — Sekr. M. Jašulcvičicne

West Pullman. — West Pullman 
Lietuviu Pas. Kliubo susirinkimas 
i vyks nedėlioi, rugpiučio 4 d., West 
Pullman Park svet., kaip 2 vai. po 
pietų. Visi nariai yra kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes turime daug 
svarbiu dalykų apkalbėti. Be to dar 
bus raportas knygų peržiūrėjimo 
komisijos ir kliubo išvažiavimo at
skaita. —K. Statkus, rast.

Wcst Pullman. — SLA. 55 kp. su
sirinkimas ivyks subatoi, rugpiučio 
3 d., kaip 7 vai. vak., Wes Pullman 
Park svet., prie Stewart ir 123rd 
gatvių. Manoma, kad susirinkimams 
nauji svetaine ir besikeičiantis fin. 
raštininko antrašas privedė daug 
nariu prie užvilkimo mokesčiu, bet 
nariai turi priprasti prie nauju ap
linkybių ir nesileisti likti suspenduo
tas. —K. Statkus, sekr., 12504 Emb-į 
raki Avė.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyru, laikys susi-j 
rinkimą nedėlioi, rugpiučio 4 d., 1, 
vai. po pietų, 2116 So. Halsted St. 
Malonėkit laiku pribūti, nes yra 
daug svarbių reikalu, be to bus 
gatavos serijos, galėsit pasiimt pla-Į 
tinimui. — Nut. rast. J. Mekelis.

IK Apielinkės — S L. A. 129 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks nedė
lioi. rugpiučio 4 d., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime j 
ir užsimokėkite duokles Į Susivieni
jimų. — Valdyba.

Woodlown — Janitoriu susirinki
mas atsibus rugp. 5 d., K vai. vak., j 
6201 So. Kimbark Avė. Kviečiame j 
x isus janitorius, kurie nori puikiau-1 
.‘vti prie kliubo, atsilankykite i su-j 
j.irinkimą. — Klubas.

Si mano Daukanto Draugija laikys! 
mėnesini susirinkimą sekmadieny, | 
rugpiučio I d., 12 vai. dienos, Chi- 
cagos Lietuviu Auditorium svet., ’ 
3133 So. Halsted St. Nariai būtinai i 
malonėkite laiku pribūti, nes turime 
naujų reikalų svarsti nuti.

—■ P. K., nuta. rast.
—

AUTOMOBILIU mekanikas Domi-! 
nikas Bamblauskas pranešu .aąvo 
visiems kostumeriams. kati iš iš j 
Bridgeporto persikėliau j Midwest! 
Auto Sales, 1713 W. 35th St. Taisy-j 
mo reikalais kreipkitės visuomet. 

viskas tuo užsibaigę. (>' kai dėl 
žolės nu minimo, tai 50 ar šim
tas komunistų, nors jie ir yra 
meistrai kojomis tripti, didelės 
žalos parkui nubūtų padarę.

Ale matyti, kad komunistai ir
gi patenkinti tuo, kas Įvyko — 
būtent, kad juos išvaikė. Jiems 
smagu mučelninkus lošti, šiuo 
žvilgsniu jie yra panašus tiems 
rusų bažnytininkams, kurie im
tys save plaka. Tik vieni trok
šta mučelni.nkystės dėl dievo 
garbės, o kiti dėl Stalino sendvi- 
čių. Reprt.

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas 

miškuose 
/ —————

Prikvėpavus šolderio oro per 
savaitę mieste, malonu yra, 
šventadienio sulaukus, kur į 
miškus Į tyrą orą išvažiuoti. 
Taigi liepos 28 dieną ir Pa
saulio Vergas nuvažiavo, pagal
ba giminaičio forduko, į Forest 
Preservus.

Apie pirmą valandų po pietų 
jau buvome Woodlawn džiani- 
lorių piknike. Nors žmonių tuo 
laiku matėsi dar ne daugiau
sia, bet visgi jau vienas po ki
to ėmė važiuoti.

Miškai toje apielinkėje, km* 
piknikas turėta, yra gana-dai
lus. į'.

žmonių piknike buvo ne dau
giausia. Ne mažai turėjo grįž
ti, ha nugalėjo surasti tų vietų.

Programas susidėjo' iš įvairių 
žaismių, kaip virvės traukimo, 
vyrų lenktynių pienui gerti, 
moterų obuoliu rinkimo ir tt* 
Prie to buvo leidžiama laimėji
mai — $20 vertes laikrodė
lis, kliubo įauksinę penkinė, 
e te.

Žmonės vieni po medžiu gro
jo, kili šoko tautiškus šokius 
ar kaip kuris moka. Kiti vėl 
prisidėjo šalia automobilių ant 
žalios žolės skanių valgių. Už
kandžiauja būriais susėdę, kaip 
kurie ir troškuli “kilina” nami
niu alučiu ar kuo kitu.

Apie penktų valandą mano 
giminaitis, fordukui paspaudęs 
sprandų ir kelis žodžius taręs, 
patraukė namų link. Dar su
stojo prie tautiškų kapinių. Į 
kurią pusę nepažvelgsi, visur

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

b, .......... - ..............

PADfiKAVONĖ
A. A. JULIJONAS YAUGELIS 

(Young)
kuris mirė liepos 27 diena, 
1929 ir palaidotas tapo liepos 
30 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį paarnavimą ir palydėjo 
ii Į ta neišvengiama amžiny
bės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišulinimą i$ musu 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonoms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dčkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. šaulinskui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lų; dėkavojame grabeliui A. 
Masalskiui, dėkavojame visiem 
kurie palydėjo j kapines suda
rydami dideli skaitliu automo
biliu ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Julijonai sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę.
Sunai, Duktė ir Visi 
Giminės. 

pilnas miškas automobilių, ir 
žmoneliai draugiškai šnekučiuo
ja ir būriais ir užka.ndžiuoj<a, o 
retkarčiais kų tokio ir nugeria, 
kad geriau žemaitiškas suris 
nusiristų žemyn į paskirtų jam 
viic ta.

Beeidami užtinkame lietuvių 
tautiškas parapijos išvažiavimų. 
Žmonių pusėtinas būrys, ir vie
nas tautietis, atsistojęs ant 
pliti fermos šokiams, kalba Į pub
lika apie tautiškos bažnyčios 
reikalus. Kalba tautiškos pa
rapijos kunigas, kurio pavardės 
neteko sužinoti. Kalba iš da
lies ir teisybę, kad žmogus iš 
dulkės kilęs ir į dulkę pavir
siąs, ir. kad žmonės turėtų dary
ti vienas kitam gerą, ažuot da
rę blogų, nepaisant ar tai butų 
draugas, ar priešas.

Kur buvusi, kur nebūvi štai 
viena baranbankų batalijos iš 
komisarų ambasados tavorška- 
Ji rėkia*, šaukia ant kalbėtojo 
visa gerkle, kad net miškas 
skamba. Kam, girdi, kalnierių 
atbulai atsisukai; o paskui., esą, 
kalbėkite į proletarus, ir t. t. 
Pagalios kiaušy toj amis, matyti, 
igrįso lavorškos kalba ir jie 
nušvilpė ją.

Kaip nebūtų, bet musų* lietu
viški. vorkeriai iš komisarų am
basados. turi geras akis ir drą
sa to lietuviško gyvūno, kuris 
per tvorą lendą j bulves ūkinin
kui žalos padaryti — svetimuo
se išvažiavimuosic lermą kelti.

Pasaulio Vergas-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, liepos 31 diena, 10 va
landa ryte, 1929 m., sulaukus 
13 metu amžiaus, A. A. Pran
ciška gimė Warren, Minnesota. 
Paliko dideliame nuliūdima tę
va Antanų, motina Viktorija, 5 
seseris ir 4 brolius ir gimines.
Kūnas pašarvotas, randasi'1751 
W. North Avė.

Laidotuves Įvyks subatoj, 
rugpiučio 3 diena. 1:30 vai. po 
pietų iš namų i Anunciation pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
veliones siela, o iš ten bus nu
lydėta Į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškos Maciu- 
ka.ites giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekamo,
'Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja pra
budus S. D. Lachavvicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

STANISLOVAS KATAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 31 diena, 5 valanda ry
te, 1929 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Gūbrių kaime, 
šilalio valsč., Raseinių apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
moteris Ona, sūnūs Alfonsas, du 
broliai — Antanas ir Petras, 
dvi seserys Lietuvoje — Ag
nieška ir Ona. Kūnas pašar
votas, randasi 2900 Emerald 
Avė., Chicago.

Laidotuvės Įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 3 diena, 10 vai. ryte 
iš namų i Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Stajiislovo Katau- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sumiš, Broliai, 
Seserys, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavvicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

Graboriaj______
Phone Bouleyard 4139

A. MASALSKIS
M u s ų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turimo išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. 

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

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D.LACH A VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Bovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

JONAS SULSKIS
GRAĖORIUS. ..*

Patarnauja laidotuvėse už labui 
k prieinamą kainą.

oplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara difeną ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tel. So. Chicago 9360
SO. CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virtiniu 1290

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k11 į visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

, Park 797

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: i.
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Čt.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

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

Natalii Žukauskas, D.N* 
NAPRAPATHft 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSŲILLAS 

AKUšERKA
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulęvard 7589

. 'a V —r—*rO—TT"

. ------- O-------
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apię savo akis, eik pbs

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OITOMETIUST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick '(1597
Ultraviolotinė šviesa ir diathermia

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

TcL Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio _ ..    v - ---rr- ■■ - ——

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonus Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Gydytoj ai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERLS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III -------- o--------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 Soatb Wallace Street 
. -------- o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

‘ Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa \ 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3313 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL,

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvai^rųs Gydyto j ai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tol. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

OTiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 5ki 12 

' Rez. Telcphone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vhl. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvray 2880

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan A ve.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
A rti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395*

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9G00

V?W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central G390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460 
Leonas S. Mikelonis 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telcphone Central 692G

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1930 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Fumished RoomsEducational Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Tai vis dėl tų 
gražuolių

kon-Besiartinant gražuolių 
testui, pagavo ir mane neramu
mo ūpas. Pradedu rengtis i 
piknikų ir sykiu prie lietuvai- 

• čių gražuolių kontesto. Nuei
nu pas barberį, kad pagražintų, 
nukirpdamas plaukus. Visuo
met turėdavau paprotį pasakyti, 
kad vidutiniškai nukirptų, bet 
šį kartą niefto nesakiau, many
damas, kad jis pas žino ge
riau, kas reikia daryti.

Barberis pradėjo savo darbą. 
Nuo .šonų su mašinėle pasiekė 
net viršugalvį. Pažiūrėjęs Į 
veidrodį ir pats savęs nebepa
žįstu: atrodau lyg koks katorž- 
ninkas, — tik viršugalvyj pluo
štas plaukų slipso, o iš šonų 
kaip nuskustas, 
lik gražuolėms

Dabar aš ne 
nepasiduosiu, 

ale jos ir visiškai nebenorės į 
mane žiūrėti.

Tai vis, mat, ir dėl gražuolių 
reikia nukentėti. . . Žinius.

Bridgeportas

Didelė nauda kiekvienam
pirkti namą Chicagos vidur- 
miesty. Jei turi susitaupęs 
$1,500, tai kraustykis j savo 
gražų ir modernišką namą.

Daug yra pristatytų namų 
Chicagoje, bet tokių moderniš
kų ir taip pigių, kaip M. J. 
Kiro namų, jus Chicagoj kitur 
nerasite.

Tik pagalvokit: 2 aukštų mū
rinis namas, dviem šeimynom, 
po 5 kambarius flatai, didelis 
angliškas skiepas, stikliniai por
čiai, o kaina to namo 
$10,800.

tik

To-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 dienų
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimaa

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261 — ■ o—--

j.

Financial
Finansai-Paskolos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘/j nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”

Tel. Armitage 1199

RENDON furnišiuoti kambariai, 
šviesus, moderniški, elektros šviesa 
ir maudynė. Nebrangiai. Ant dienų 
ar savaičių. 1843 So. Halsted St., 
Tel. Roosevelt 8577.

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

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
nery) krautuvė, dėl ligos, pigiai, 
2430 W. 47th St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti. Marshfield Avė.

ir

MES DAROME 1. 2 ir 3 morfri- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Be Komiso ir Išlaidų
i Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitaire Avė

Automobiles

PILNAS šildymo pietas, visais'turi ji paaukoti, 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma-Į totas. Paaukosiu 
teriolas 
galima 
veltui.
Abbott
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply

JORDAN “STRAIGHT 8”, vė
liausio 1928 modelio sedanas. iš 
priežasties mirties šeiminoje našlė 

Visai mažai 
ji už $450.

N. California Avė., Ist flt.
------ ---------

var-
2538

•29
’28
’!.’!)
29

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

namams 
frontams budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

BUICK coupe 5 pas........ ................... $1360
B1J1CK 6 pas. ..................  $1)75
BUICK Sodan—Standard ....... Bargenas

.....   $550 
ESSEX Sedtin—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landomi Sodan ............ - $305
FORD — Tudor .............. $475
’McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Trlangle 9330 
----- o-----

ESSEX

KAMBARYS ant rendos vienam 
arba dviem vaikinam. Kambarys 
šviesus, su visais patogumais. 4630 
So. Whipple St., pirmos lubos. 

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

BUčERNe — Meat Market. Pus
dykiai parduosiu visai pigiai arba 
mainysiu i lota. Kas pirmas tas 
laimės. Biznis randasi Ciceroįe.

F. G. LUCAS 
4108 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5107

Pamatyk ir Pirk 
Tuojau, Niekuo
met Nepraloši

114 AKRŲ s. W. MICHIOANE: 2 my
limi iki Nilem H mylios ant St. Joe River; 
geras it kambarių namas; daržinė, gara
žas, nobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
ftalj.

lAmokėjimu ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie St.

Tel. Franklin 4466
-------o-------

PASIRENDUOJA ruimas vienam 
arba dviem vaikinams su valgiu ar
ba be valgio, 3044 So. Union Avė.

TAURIU dvi bučernes, vienų noriu 
parduoti. Geras biznis, galima dali 
įmokėti, likusi ant išmokėjimo.

4340 W. 51 st Street 
Kampas Archer ir Kolin

PASIRENDUOJA ruimas vienam 
arba dviem vaikinams — su valgiu 
arba be valgio. Jose Zabelskienė. 
3158 So. Union Avė, 2 užpakalyj.

PASIRENDUOJA šviesus ruimas 
de) vaikinų arba -vedusios poros, 
aalima valdyti pasitaisyti, 827 W. 
•34 Place, Imas užpakalyje.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 m., mylinčios ukes 
gyvenimų. Aš esu singelis 32 metų 
ir turiu gražių farma. Su pirmu 
laišku prašau įdėti savo paveikslų.

KNYGYNAS “LIETUVA” 
Box 32 

3210 So. Halsted Street

JURGIS KURAITIS, atsišaukite 
pas Joną Shimkų, kuris gavo tele
gramų, kad yra miręs Jonas Kurai
tis, Gillespie, 111.

1127 N. Spauldipg Avė.

INTELIGENTIŠKA našlė paieško 
gyvenimui draugo ne senesnio 35 
metų. Pageidaujama kiltų minčių 
žmogus. Box 1112, Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NORIU praleisti 1 mėnesį ant 
ūkės ir kur galėčiau padirbėti. Esu 
jauna moteris. Naujienos, Box 1113.

PARDAVIMUI bučernė ir groser-

2 aukštų nauji mūriniai 
namai, 2 flatai po 5 kamba
rius, stikliniai porčiai, kai
na $10,800; įmokėti $1,500. 
Tie namai randasi: 840 W. 
34 PI., 932 W. 34 PI., ir 3410

■ ■ ................... ....... i i - ■ - - . ■ <

ŽEMĖS, Farmos, Rezortų vietos. 
Žemos kainos. Lengvos sąlygos. Rei
kalingi agentai. Rašykite A. W. 
Blom. Menominee, Mich.

cLr'oZni cash' 1314 S°' 49 C°urt S. Wallace St. Vlvvlvi Iii*

MAINYMUI
12 flatų mirinis namas, 

7657-9 S. Morgan St., 7 fla- 
:tų mūrinis namas, 3403-5-7'

PROGA J GERA BIZNI 
Jeigu tamsta moki tinkamai lietuviš
kai rašyti ir pusėtinai turite pinigų 
galite likties didelio lietuviško biz
nio savininku. Jeigu nenorėsite viso, 
biznio galite būti pusininku. , Ligai - 
mane verčia nors kuriam laikui ap-i S. L0We Avė., 4 fliltlj muri- 
leisti Chicagą. Jeigu neturėsite visų i • nonnna 6090 99 Fnir
pinigų sumokėti — įnešus gerą da- n.ls namas, b. r air-
lį kitus duosiu išmokėjimais. Biznio ifield Avė. 
kaina $8,000 — 
biznio išlavinsiu.
vyro arba moters auksinė proga. As
meniškai arba laišku suteiksiu pla
tesni paaiškinimą. Atsikreipkite tik 
laišku. Naujienos, Box 1109, 1739 S. 
Haistęd St., Chįcago, 111.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi ^tankiu miėku 

sala ant Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi
cagos, arti Niles, Mich,; modernia Hotel 
Clubhouse, fiokiam pavilionas, Cottages — 
visi forniMuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraftėiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo priežastis. Rašykit ar telfonnokit ---K. J. KIAaSS.

1134 W. OOth St., Wentworth 8P47

nesuprantančio to
Del inteligentiško M. J. KIRAS 

3335 S. Halsted St.

DEL SVARBIOS priežasties par-1 
duosiu biznį — grosernę su namu 
labai pigiai, arba mainysiu i bunga
lovv, 2 flatus. Pasiskubinkit grei
tai, 3432 So. Morgan St. Boulevard 
5976.

TOWN OF LAKE. Pardavimui 
namas su groserne, ar mainysiu ant 
cottage. 4823 S. Paulina St.

PARDAVIMUI kendžių štoras. 
lengvo groserio, saldainiu, Ice Cream 
cigarų ir mokyklos reikmenų. Prie
šais mokyklą. Labai pigiai. Ren
dos $20, du kambariai pagyvenimui. 
Lysas kaip iųs norite.

2012 S. Peoria St.

G KAMBARIŲ kampinė bungalow, 
2 karų garažas. Gatvės ir elė ištai
sytos ir išmokėtos. Savininkas 5800 
S. Francisco Avė., Republic 9465.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau seniui. Permufinu į 
kitų vietų ir duodu paturimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 S6. Union Avė. ,

Phone Victory 2740

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

Specialis Bargenas
4 kambarių cottage ir 5 kambarių 

bungalovv ant 83x270 pėdų žemės 
ploto. Gražus medžiai ir darželis 
aplinkui. Prie pat 95 Street. $10,- 
500 už abu. $2,000 cash, o liku
sius kaip renda. Del daugiau in
formacijų telefonuokit.

Beverly 9102
2341 W. 95th Street

Klauskit

J. Stankus
Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

-------------------------------------------------------------- f—

IŠMINTINGA PDOGA 
CHRYSLER 

durų 
man 
šešis 
toras 
išėjus iš dirbtuvės. Visai 
balloon tairai, 4 ratų brėkiai. 
ras yra kaip naujas kiekvienu žvilg
sniu. Paleisiu ii už $375. Atsišau
kite nedėlioj. 3349 W. Division St., 
arti Homan Avė., 2 flatas. 

----—O-------

vėliausio modelio 4 
sedanas, paaukosiu pigiai, nes 
reikia pinigų. Vartojau tik 
mėnesius. Užbaigimas, mo- 
ir išmušimas yra kaip diena 

iš nauji
Ka-

PARDAVIMUI Willys Knight, au
tomobilius, 6 mėnesių senas. Kaina 
tik $600. Galite matyti vakarais ir 
nedėlioms iki 2 vai. po pietų.

3601 So. Lowe Avė.
---- —O-------

Help Wanted—Maje
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

PARSIDUODA pigiai grosernė, 
kandžiu ir minkštu gėrimų krautu
vė, 4 kambariai pagyvenimui, 3400 
So. Union Av.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Tai yra tikras bargenas. 
kių bargenų labai retai kur 
sitaiko perkant naują namą. 
Namas yra su visais moderniš
kais patogumais; pečiais šildo
mas. Todėl nieko nelaukdamas 
atvažiuok tudjau į Bridgeporsą, 
užeik į musų ofisą, mes jums 
viską išaiškinsim ir nurodysim: 
kaip jus lengvai galit įsigyti 
Sau namą ir nemokėti kitiems

Pa’
Zelvis Building Co

GENERALIS 
Statom naujus 
mus, 
ina

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

porčius, 
kaina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9^56

STUDEBAKER “COMMANDER” 
Sedanas vartotas visai mažai ir yra 
praktiškai naujas. Originalia Duco 
užbaigimas net be įbrėžimo, kuoge- 
riausias motoras ir balloon tairai. 
Karų reikia pamatyti, kad jį įver
tinti, nes jis tikrai yra naujas. Pa
aukosiu ji tik už $350. Kainavo 
man $1,750 mažiau kaip metai at- 
gl. Prašome atsišaukti tiktai ne
dėlioj. 2231 N. Kedzie Avė., 1 apt.

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA 120 akerių 
farma ir rezortas Wisconsine 
prie Muskellunge Laite. Gera 
vieta dėl biznio ir ūkio.

Esu našlė ir vienai sunku vis
ką sutvarkyti. Plačiau sužino
site

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui rezidencija puikioj vie

toj, įtaisyta pagal naujo styliaus, 
garu šildoma, visi parankumai, ga
radžius 2 karam išpleisteriuotas, lo
tas 37’6 per 125. Gatvė ir gatvelė 
ištaisytos ir išmokėtos. Parsiduoda 
labai pigiai su mažu jmokėjimu, ir 
mėnesinės mokestys mažesnės, kaip 
rendų kad mokėtum, arba mainysiu 
ant mažos ūkės nepertoli nuo Chi- 
cagos. Atsišaukit nuo 6 vai. vakare, 

Savininkas, 3633 W. 61 Pi.
Tel. Republic 8090

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

iš

M. J. KIRAS

3335 S. Halsted St.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ir a Famous Vlvanl Sėt and !n- 
face powder. $1.00: Rouge. 75c, 
Cream *1.00, Depllatory $1.00,

Thls 
cludes 
Tlsaue 
Faclal Astrlngent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet VVater >1.25, Perfume >2.75, Brll- 
llantlne 75c, Skfn VVhitener 75c. 
Value $12.00.

Totai
Speclal prlce, 91.97 for all

Vardas

Adresas

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

(CLASSIFIED flDS.j 
k I I I ■■■*! IHCSįmT*——F

Educational
Mokyklos

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR
Persikėlė i

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
90-4 Kimball Bldg. 
St. ties VVabash 
Webster 7188 
skaičius mokinių

priimama.

per laiškus.
Mrs. Bendoraitienū, 

Box 491
Eagle River, Wis.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

MODERNIŠKAS trijų aukštų mū
rinis biznio namas, štoras ir du fla- 
tai po 5 kambarius, garažas; našlė 
susirupinusi kuogreičiau parduoti. 
Kreipkitės bet kuriuo laiku, 2305 S. 
Leavitt St., 2 floor.

RENDAI ŠTORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. 
vimui — naujas 
vėj. Bargenas. 
VVstern Avė.

Westem. Parda- 
trobėsis, biznio gat- 
Kreipkitės 7131 So.

mūrinisPARDAVIMUI 2 agi 
namas du po 4 kambarius} lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. Del svar
bios priežasties parduosiu pigiai, 
4434 So. Campbell Avė.

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Tuoj j pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas 
išmokėjimais; 
gręsta alėja.

JOS. W.
4213 So. Halsted St.

—O------

parduos tik už $5,800; 
naujas garažas; iš-

HOUGH & SON.

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
riu bungalow, Belhvood, III., (JO pė
dų lotas, geroje vietoje, mažu įmo- 
kėjimu už $7,500.00. Savininkas ST. 
DRUSEIKA, 2038 W. 22nd St.

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit jj kaip 
gerų bargeną. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

— —■o---- —-

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klūčiaus $20; towing už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami į 30 
minutų. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI $1200 grojik- 
lį pianų už $120; suolelis, rolės, J. 
Sweda, 6136 So. Halsted St.

REIKALINGAS agentas kolektuo- 
ti gyvasties apdraudą. Mokam al
gų ir nuošimti. Atsišaukite tarpe 
9 ir 12 dienų. 4656 So. Ashland Av.. 
2-ros lubos.

Real Estate For Sale
Namaį-Žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. Parsi- 
duoda bizniavas namas labai geroj 
vietoj, pilnai įtaisyta keptuvė, 3 dar
bininkai dirba i vienų štorų, 2616 
W. 69th St., Chicago, III.

South Side Bargenai!
Pirkite Dabar

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
£eneral Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų norą.

Darom Pirmus ir Antrus 
Morgičius

2433 Weat 69 St.
Tel. Hemlock 5967

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

KAURAI $5, gasiniai pečiai $5, 
lojyos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se
tai $10 ir augš., 6 šmotų saulės se
klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, 
day beds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, stroleriai. Gauger 
Furn. Co., 541-43 E. 61st St., prie 
St. Lawrence gt '

REIKALINGAS geležų karpyto
jas geležies atmatų yarde. Kreip
kitės A. Blackstone, 853 W. Lake 
Street.

REIKALINGA^ darbininkas dirb
ti ant vaisių farmos. Atsišaukite 
subatoj po piet, nedėlioj visų dienų. 
5031 So. Maplewood Avė., 2 flat.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios veiter- 
kos. šventadieny nereikia dirbti.

BERGER’S RESTAURANT 
1621 W. 42nd Street

Financial
Hnansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

REIKALINGA -stenografė dviem 
savaitėm nuo Aug. 19 iki 31, advo
kato ofise. A- A. SLAKIS, Room 
1502, 77 W. Washington St., Tel. 
Central 2978.

PA KSI DUODA groserio aicebiik- 
sis ir skurinis Parlor Setas pigiai 
dėl nebuvimo vietos. Atsišaukite J. 
Legeiko, 3340 S. Halsted St.

For Rent

REIKALINGA moteris x>rie na- 
mų darbo Willow Springs, III. Tu
ri būti be šeimynos. Reikės pagel
bėti virtuvėje, $15.00 i savaite, val
gis ir guolis. Atsišaukite tuojaus. 
Telef. Willow Springs 62, JOHN 
MIKNIS.

ANT RENDOS labai puikus Storas, 
tinkamas bučemei, bekernei, vaisių 
sankrovai, grosernei ar kitam biz
niui# taipgi kampinis flatas, tinka
mas dentisto ar daktaro ofisui.

2436 N. Laramie Avė.
Lafayette 1235

ar vakarais Lawndale 1803

PASIRENDUOJA 3 ruimai — 
mažai šeimynai arba singeliams, 
šviesus ruimai, 946 W. 31 PI. 2-ros 
lubos.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

rui $2.00 i savaite, su valgiu $8 i 
savaite. 501 W. 32nd St.

RENDON kambarys vyrui ar mer
ginai. 6750 S. Campbell Avė., 2-ras 
augštas. Tel. Hemlock 8924.

KAMBARYS ant rendos dėl vyro, 
šiltu vandeniu šildomas, be valgio. 
4424 S. Tahnan Avė 1-08 lubos.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i kriau
čių biznj — j vyrų ir moterų. Ge
ra vieta. 3437 S. Morgan St.

REIKALINGAS partnerys j 
didelį groserį, nėra skirtumo 
moteris ar vyras. Aš turiu duk
terį 7 metų ir vienas gyvenu. 
Man sunku, nėra priežasties, tik 
negaliu apsidirbti. John Legei- 
ko, 3340 Sj Halsted St. Chicago

Mkcęllaneous
Įvairus

kas turi Pardavimui čeve- 
rikams taisyti mašinas finišiavimui 
ir stičerį No.' 12, prašau pranešti 
laišku, 2345 So. Leavitt St. Taipgi 
kas 
tai

nori pirkti Goodyear 
kreipkitės šiuo adresu.

mašina,

4 PLATŲ muro namas ir 4 
karų muro garažas; visi flatai 
po 5 kambarius, stikliniai por
čiai, aržuolu trimuotas, garu 
šildomas, Kewanee boileris, pu
se bloko nuo 63-čios gatvės, 
Marųuette Manor. Parduosiu su 
mažu įmokoj imu. Priimsiu ma
žą

PARDAVIMUI namas, 13 flatų, 
6200 Champlain Avė., kampinis, pie
tinėje daly Chicagos, vienoj iš gra
žiausių apielinkių; 3 po 6 ruimus, 
3 po 5 ruimus ir 7 po 4 ruimus. 
Rendos neša $10,300.00 i metus. 
Morgičių vienas ant 5 metų, šau
kite savininkų tel. Fairfax 4899.

mainą.
S. Paszkevvicz, 

6345 So. California Avė.
Hemlock 4555

BARGEAI

DIDELIS BARGENAS
ANT pardavimo 3 flatų mūrinis 

namas ant loto ir pusės, gražioj 
vietoj, 
išlygom. 
Park.

BIZNIAVAS mūrinis namas 
roj vietoj. Parduosiu už cash 
mainymui. Atsišaukite 

GURSKY BROS.
4309 W. 63 rd Street 

Republic 1861

Cach arba mainysiu gerom 
Namas randasi Brighton

ge- 
arba

Kampinis dubeltuotas muro na
rnąs, 2 Storai ir 13 flatų, geriausio 
biznio vieta South’ose. Renda $7,- 
000 metams. Už teisingų pasiuliji- 
mą parduosime arba mainysime i 
bugalovv, lotus arba akreažių.

PARDAVIMUI 5 kambarių mo
derniškas cottage su extra lotu, 2 
karų garadžius. Gražiai apsodinta 
medžiais. Yra obuolių ir grepsu. Su 
ar be rakandų. Greitam pardavi
mui. Apleidžiu Suvienytas Valsti
jas. ,

6049 So. Kildare Avė.

5 kambarių medinė bungalow ir 
garažius su 8 extra lotais. Randasi 
arti 105 gatvės.

Moderniškos 5 
galow. Karštu 
2 karų garažai.

Patraukianys 4 ir 6 flatų 
niai namai, 
kambarių flatų. 
karų mūriniai 
RENDUOTI. 
transportacija. 
tus kaipo dalį

Taipjau turime kitus gerus pirki
nius. Jeigu interesuojatės namais 
ir lotais, pasitarkite su manim, nes 
aš galiu sutaupinti jums LAIKA ir 
PINIGUS.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

Priims mainus.
ir 6 kambarių bun- 
vandeniu šildomos, 
Elė ištaisyta.

inuri- 
susidedantys iš 4 ir 5 

Garu apšildomi, 3 
garažai. VISI Iš- 
Idealė vieta. Gera 

Priimsime jūsų lo- 
įmokėjimo.

Kampinis niuro biznio namas — 
tinkamas grosernei, bučernei, delica- 
tessen — gera apielinkė — galiu 
mainyti.

2-jų aukštų medinis 5 ir 6 ruimų 
namas, 2 karų garažas. Bargenas 
tik $4400. *»

Jos. Brykczynski, 
5129 So. Ashland Avė.
PARDUODU pigiai puikų murini 

6-7 kambariu namą, geležiniai pos
tai, karštu vandeniu apšildomas ir 
3 karu garadžius, $15,000, rendos 
$141.

6643 So. Sangoman St.
Savininkas

3220 So. Union Avė.
G, PUTNA

ŠTORAS ir penki kambariai 
pagyvenimui, 44 So. Western 
avė. Mainysiu į bungalovv. 2 fla- 
tai po 5 kamb. mainysiu į bun
galovv ar bučernę. Savininkas 
ant antrų lubų, 3818 S. Sacra- 
mento avė.

210 AKRŲ, didele barne, viStinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

80 AKRŲ pieninė farma

barnės, 
$28,000.

$15,000.

Daug kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO. 

803 Ridge Avė., Wilmette, III.
Telephone 364

PIKNIKAMS DARŽAS
PARDAVIMUI modemiškas 4 

kambarių namas ir 4 akrai žemės 
irgi Gazolino stotis, 2¥2 mylios į 
vakarus nuo Willow Springs, ant 
Archer Avė.. Route 4 A. ui cash. 
Prieinama kaina su mažu jmoke- 
jimu.

AVALTER COOK,
R. No. 1, Lemont, III.

TIKRAS BARGĖNAS
PARSIDUODA 

kambarių cottage, 
šildomas. Vienam 
nepaprastai pigiai, 
kusius kaip rendą.

5435 So. Normandy Avė. 
% bloko i Nortus nuo Archer Avė.

labai pigiai 4 
karštu vandeniu 
karui garadžius, 

$250 įmokėti, li-

DU lotai po 30 pėdų per 125 kiek
vienas. Arti Marųuette bulvaro ir 
Keeler. Gatvė ištaisyta.

MAINYSIU ANT 
namelio, grosemės, gero automobi-

r.-TTr v. * a ! li° ar dviejų augštų medinio namo.
1 IK PAMĄSTYKITE i Veikite greitai. Pašaukite 

Medinis 4-4 namas, beismentas. Lafayette 1083
viškos. 552 W. 20th PI. $500 įmokė
ti. Tik $4,350.

3 augštų mūrinis, moderniškas, PARSIDUODA modemiškas G kam-
maudynės, elektra, 4 kambarių fla- ^arių bungalovv, 2 flatų namas iš
tai, Brighton Parke. $11,000, {mo
kėti $1,000.

BRIGHTON PARKE
2 flatų 6-6 kambarių, cementinis 

pamatas, Rockvvell, arti 47 gt. $1,000 
įmokėti, kaina $6,000.

Agentas A. J. KODYKOWSKI 
4548 S. Richmond St. 
Tel. Lafayette 4295

užpakalio. Labai graži vieta. Ma- 
tykit savininką.

4424 So. Mozart Street

PARDAVIMUI namas 2 pagyve
nimu, po 6 kambarius. Parduosiu už 
pirma teisinga pasiūlymą. lengvi iš
mokėjimai. Prie pat bloko nuo Ar
cher Avė. 3026 W. 41st PI.




