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Francija Sulaikė Karo 
Laivų Statybą

Briand sako, kad tuo vyriausybė norinti 
atidaryti kelią juros pertraktacijoms 
su Italija

Lietuvos Naujienos

PARYŽIUS, liep. 11. — Už
sieniu reikalų ministeris Brian- 
das pranešė, parlamento komi
sijai užsienių reikalams, kad 
Fra nei jus karo laivų statybos 
programo vykdymas tapęs su
laikytas iki gruodžio menesio 
įtiksiu atidaryti kelių juros per

traktacijoms su Italija. Apie 
tai esu jau oficialiai praneš* 
ta Italijos premjerui Mussolini.

Briandas pasakė, kati nesu 
nė kokios priežasties jaudin
tis dėl santykių tarp Franci- 
jos ir Italijos. Esą daroma vi
sų galimų žingsnių prieiti prie 
patenkinamo susitairimo.

Debesų pratrukimas 
padarė daug žalos
SALT LAKjE CITY, Utah, 

liep. 11. — Utah valstybėj siau
tė smarkiausi lietus, padarę 
milžiniškos žalos.

Liūčių nuplauti nuo Wasat- 
cho kalno šlaitų purvas, šlam
štas ir akmenys storai apden-

Indijos nacionalistai 
atmeta lordo Irwino 
taikos pasiūlymus

Reikalauja, kad pirma butų pa
leisti iš kalėjimu Gandhi ir 
tūkstančiai kitų indų nacio
nalistų

BOMBĖJUS', Indija, liep. 11. 
— Komentuodami lordo Irwi- 
no, Indijos vicekaraliaus, kal
bą, kurią jis andai pasakė In
di jos legislatmroj (seime), ir 
kuria jis siūlė indams taikų, 
kai kurie indų nacionalistų va
dai ir spauda pareiškia', kad 
nacionalistai nedalyvausią pro
jektuojamoj r o u n d t a b 1 e 
konferencijoj Londone ateinan
tį spalių mėnesį, jei vicekara- 
lius nesuteiksiąs amnestijos 
Mahatmai Gandhi ir daugiau 
kaip 44,300 indų, įkalintų dėl 
civilio priešinimos.

Iš antros pusės, aštuoni ccn- 
tralinės legislaturos nariai, ku
rie nepritaria Gandhi pradėtai 
kampanijai, paskelbė manifes
tą, kuriuo jie priima viceka- 
raliaus duotus prižadėjimus, 
bet ragina paliauti represijas 
ir amnestuoti kalinius. Jie taip 
pat ragina nacionalini visos 
Indijos kongresų paliauti savo 
civilio priešinimos kampanijų.

t
85 mėty veteranas £a- 
vo ‘divorsą’ ir po $100 

‘alimonės’
MONTROSE, Colo., liep. 11. 

— Emory Brooks, 85 metų am
žiaus pilietinio karo veteranas, 
skundė savo patčią Evą, 63 me
tu, dėl visiško išsiskyrimo ir 
$100 ‘alimonės’, ir teismas pri
pažino jam ir viena ir antra. 
Brooks kaltino pačią jo aplei
dimu ir žiaurumu.

Automobilių kompanija 
nuskelia algas

NEW YORKAS, liep. 11. -i 
Praneša, kad Willys-0 verianti 
automobilių kompanija visiems 
savo darbininkams ir tarnau
tojams nuskeliai algas 10 nuoš.

IEžrfiS
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi ir vi
dutiniai žiemių ir rytų vėjai. *

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 72° ir 74° F.

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:26. Mėnuo 'teka 9:53 
vakaro.

gė laukus iir miestų gatves.
Audra siautė nuo Idaho- 

Utah sienos per 150 mylių j 
pietus. Padaryti nuostoliai sie
kia apie 1 milijoną dolerių.

Penki debesų pratrukimai 
vakar išplovė, geležinkelius ir 
patvindė miestus. Daugely vie
tų vieškeliai apnešti dumblu 
12 pėdų gilumo. Union Pacific 
gelbčinkelis ties Devils Gate 
per 300 pėdų užverstas krū
vomis purvo ir akmenų 35 pė
dų augštumo. Geležinkeliui nu
valyti užims apie savaitę laiko.

Per audrų žmonių, regis, 
niekas nenukentėjo.

Angliakasių unijos 
viršininkai kaltinami 

dėl suktybių
LA SAULE, III., liepos 11. 

— Northern Illinois Miners 
unija išėmė va rantą areštuoti 
savo viršininkams, prezidentui 
James Yearstey ir sekretoriui 
Josephui Novakui. Abudu kal
tinami dėl klastojimų, sukty
bių ir unijos pinigų išeikvo
jimo.

Unijos iždininkas sako, kad 
Yearstey ir Novakas, klastoda- 
imi parašus, išėmę iš banko 
daugiau kaip $3,000 unijos pi
nigų.

Shavv išleis pirmą savo 
novelę, rašytą prieš 48 

metus
LONDONAS, liep. 11.—Gar- 

sus anglų dramaturgas Bern- 
ard Sha\v, kuris liepos 26 die
ną sukaks 74 metus amžiaus, 
ketina netrukus išleisti pirmų 
savo parašytą novelę, pavar
dytą “Immaturity.” Ji buvo pa
rašyta prieš 48 metus, kai Shavv 
buvo dar 25 metų amžiaus.

Shaiw pasakoja, kad kai jis 
tą pirmą sa;vo .veikalą para
šęs ir bandęs išleisti, tai kiek
vienas knygų leidėjas, kuriam 
tik jis jį siūlęs, atmetęs. Tūli 
dagi nei nepasižiurėję.

— Bet, — sako Shaw, — 
aš ėmiau ir dabar vėl tą savo 
novelę perskaičiau. Ir pasaky
siu, kad nežiūrint visų savo, 
kaip literato, prityrimų, per
skaičiau su susidomėjimu. Va
dinas, ji turėjo būt gera prieš 
keturiasdešimt aštuonerius me
tus. Visai padori novelė. Pa
rašiau ją pirmiau ne ėmiau 
skaityti Karolį Marksą, pirmiau 
ne ėmiau domėtis politika, pir
miau ne virtau socialistu.

Gaisras kasyklose; du 
darbininkai žuvo

. I.TAI), S. liep. 11.—Vie- 
tos Homestead Mining kompa
nijos kasyklose, kuriose tuo 
laiku dirbo tarp 500 ir 600 
darbininkų, kilo gaisras. Du 
darbininkai žuvo, visiems ki
tiems pavyko pabėgti.

Ugnies padaryti kasykloms 
nuostoliai siekia apie 1 mili
jonų dol.

Indų nacionalistų 
riaušės Bombėju

je; 60 sužeista
BOMBĖJUS, Indija, liep. 11. 

— Policijai bandant sulaikyti 
užgintą indų nacionalistų de
monstracijų, surengtų protes
tui prieš laikymą kalėjimuose 
suimtų dėl civilio priešinimos, 
Bombėjuje įvyko riaušių, per 
kurias šešiasdešimt nacionalis
tų buvo sužeisti. Tarp sužeistų 
buvo ir Mr. Modi, nacionalis
tų Bombėjaus kongreso komi
teto pirmininkas.

1,000 kurdų krito 
kovoje su turkais
ISTANIBULAS, Turkija, liep. 

11. — Praneša, kad trijų die
nų kautynėse į žiemius nuo 
Vano ežero, turkų kariuomene 
nukovė apie tūkstantį maištin
gų kurdų, kurių didelė, dalis 
yra įsitvirtinus Ararato kalne.

Pasak pranešimu, kurdai bu
vo apsiausti Zeilano upės klo
ny, kur ir jvyko kruvinos kau
tynės, pasibaigusios visišku 
kurdų burių išnaikinimu.

Pakorė bankų plėšikų 
vadą; prieš pakorimą 

pakrikštijo
CANON CITY, Colo., liep. 

11. — Valstijos kalėjime čia 
tapo pakartas Ralph E. Fleagle, 
vienas keturių banditų, kurie 
praeitą gegužės mėnesi puolė 
First National Bank of Lamar, 
nukovė banko pirmininką Par- 
rishą ir du kitu banko tarnau
toju ir paspruko su $219,000, 
bet paskui trys jų buvo su
gauti. Fleagle buvo tų bandi
tų vadas. Kiti du jo sėbrai bus 
pakarti ateinančią savaitę.

Prieš pakorimą, Fleagle pri
ėmė iš katalikų kunigo Regis 
Barretto krikštą ir paskutinius 
sakramentus.

Tėvas ir sūnūs žuvo 
aeroplanui nukritus
DOUGLAS, Ariz., liep. 11.— 

Netoli nuo čia šiandie nukri
to aeroplanas iš apie 1,000 
pėdų augštumos. Skridę juo 
J. Haymore, verslininkas, ir jo 
sūnūs Roscoe užsimušė.

Antisemitinės Rumanų 
ūkininkų riaušės

VIENA, Austrija, liep. 11.— 
Praneša, kad Suczavoj, Buko
vinos provincijoje, Rumanijoj, 
įvyko didelių ūkininkų riaušių 
prieš žydus. Daug žydų buvo 
sužeista, jų tarpe septyniolika 
pavojingai, ligi policijai pavy
ko durtuvais išvaikyti riauši
ninkus. Keliolika samenų su
imta.

WASHINGTONAS, liep. 11. 
— Didžiausia Kinų literatūros 
kolekcija, ne Kinuose, yra Kon
greso knygyne: 135,000 tonų.

[Atlantic and Pacific Photo]

Black Hill, South Dakota. — George Washingtono monumentas

Amerikos, Britų ir 
Japonų karo laivai 
kovoja kinų banditus

ŠANCHAJUS, Kinai, liep. 11. 
— Del plačiai paplitusio ban
ditizmo, Jungtinės Valstybės, 
Anglija ir Japonija buvo pri<. 
verstos pavartoti ar motų1 lai
velius svetimų kraštų laivams 
apsaugoti nuo puolimų.

Konsulai įspėjo savo tautie
čius pasišalinai iš Jangtse klo
nio, kur jiems' gresia pavojus 
būti banditų pagrobtiems ir 
Plikomiems iki išsipirksiant.

Visi svetimšaliai ir daugelis 
IdAiių jau apleido Šasi, upės 
uostą augščiau Hankovo, ka
dangi jam gresia banditų puo- 
imas.

Tuo »tarpu Amerikos, britų 
ir japonų karo laivai sutar
tinai patroliuoja Jangtse upę 
tarp Kiukiango ir Ičango, pri- 
ši rengę atmušti plėšikiškas 
randas, kurios nuolatos užpul
dinėja kinų laivus ir plėšia 
paupio miestus miestelius.

7 metų vaikas prigirdė 
savo 3 metų draugą 

“dėl juoko”
LOS ANGELES, Cal., liep.

1. — Verne McDonald, 7 
metų vaikas, prisipažino, kad 
j is įkišęs į vandenį trejų me
tų Jimmy Ellisą, savo drau
gą, ir tol laikęs, kol tas nebe- 
sispardęs. Jis daręs tai “just 
]?or fun.”

Miško fabrikas sudegė
LOUUSVILLE, Ky., liep. 11. 

— Gaisras čia sunaikino dide
lę Anderson Manufacturing 
kompanijos miško įmonę, pada
ręs apie $350,(KM) nuostolių.

Vilniuje policija suėmė 
kominterno agentą

VARŠUVA, liep. 11. — Iš 
Vilniaus praneša, kad policija 
;en sugavo atvykusį iš sovietų 

I Rusijos vieną asmenį, kuris, 
kaip pasirodė, buvo kominter
no agentas, atsiųstas su fabri- 
<uot.u Lenkijos pasportu. Su
imtojo vardas nepaduodamas.

Mirė gen. von Berri- 
hardi

BERLYNAS, liep. 11.—Va- 
’kar čia mirė gen. Friedrich 
von Bernhardi, žinomas vokie
čių karininkas, 81 metų am
žiaus. Jis yra parašęs knygą 
“Vokietija ir kitas karas.”

300 žmonių užmušta 
amunicijos sandeliui 
sprogus Turkuose
BERLYNAS, liep. 11.—Pcr- 

lyno Vorvvaerts laikraščio ko
respondentas Istambule prane
ša, kad Derindže įvykęs amu
nicijos sandėlio sprogimas, ir 
kad sprogimo buvę užmušta 
apie 300 asmenų.

Derindže yra ties Ismido į- 
lanka, apie 55 mylias nuo Isu 
tambulo.

Tarnautojas buvo ne
mandagus; įstaiga pra

rado $50,000 auką
SYDNEY, Australija, liepos 

11. — Charles McNess, vaka
rų Australijos milijonierius ir 
filantropas, atėjo čia į vieną 
labdarybės įstaiga ir pasisakė 
norįs matytis su įstaigos ve
dėju “privatiniu reikalu.’’

— Pasakyk, ko tamstai rei
kia, tada gal galėsi su juo ma
tytis, — šiurkščiai atsakė įstai
gos sekretorius.

—. Na, jei jus ir su betur
čiais taip elgiatės, kaip su ma
nim, tai ir nereikia, — pasakė 
McNess. Ir sekretoriaus akyse 
sudraskė čekį $50,000 sumai, 
kurį jis buvo parašęs įstaigai 
kaip auką.

Vokiečių lakūnai ketina 
skrist į Ameriką

KIRKWALL, Orkni sala, liep. 
11. — Du vokiečių lakūnai, 
Wolfram Hirst ir Oskar Veller, 
pranešė vietos vokiečių konsu
lui Buchananui, kad jie ketiną 
šį mėnesį skristi iš Kirkwallo 
į žiemių Ameriką per Islan
diją ir Grenlandiją.

Du J. V. armijos lakū
nai užsimušė

HONOLUEU, Havajų salos, 
liep. 11. — šiandie čia užsi
mušė, du Jungtinių Valstybių 
•armijos lakūnai, Įeit. I. M. 
Atterbuy iš Roseburg, Ore., ir 
serž. Ralph (Mills iš Saborus, 
III., jų aeroplanui nukritus iš 
900 pėdų augštumos. 

_ _  %

Žaibai daugely vietų 
padegė girias

MTSSOUiLA, Mont., liep. 11. 
—« Šioje apielinkėj keturiasek?- 
šimt aštuoniese vietose kilo gi
rių gaisrai. Girias padegė žai
bai.

Okupuotoj Lietuvoj nu
sinuodijo daug lenkų 

kareivių
VILNIUS, biirž. 10. — “Slo- 

wo” praneša iš Lydos apie ma
sinį vietos aviacijos pulko kan 
reivių nusinuod|ijimą. Iš karto 
staiga naktį nusilpo didelis ka
reivių skaičius, kuris greitai 
padidėjo iki 70 žmonių. Gydy
tojai konstatavo nusinuodiji- 
mą ir sergantieji turėjo būti 
nugabenti į ligoninę. Kelių ka
reivių padėtis labai sunku. 
Spėjama, kad kareiviai nusi- 
nuoclįjo vandeniu ar valgiu. 
Tardymą veda karo žandarme- 
irija. Laikraštis pažymi, kad 
prieš kelias dienas taip pat nu
sinuodijo 16 kareivių ir 81 pėst. 
pulko. “Slowo” įvykį vadina 
paslaptingu.

Savivaldybininkų dele
gacija pas Smetoną

KAUNAS. — Aną dieną J. 
Vileišis, Sondjcckis, Roginskis 
ir Landau lankėsi .pas prezi
dentą Smetoną, sveikindami jį 
miestų sąjungos suvažiavimp 
vardu ir prašė, kad miestų sa
vivaldybių įstatymas nebūtų 
perdaug iškraipytas ir savival
dybių teisės susiaurintos.

Ta pati dlelegacija lankės ir 
pas vidaus reikalų ministerį ir 
taip pait prašė, kad savivaldy
bių teisės nebūtų siaurinamos.

Ir prezidentas ir vidaus reik. 
!min. miestų sąjungos atsto
vams pažadėję savivaldybės tei
sių nesiaurinti.

Nubaudė lenkų “Dzien 
Kovienski”

Kauno komendantas nubau
dė “Dz. Kow.” red. 200 litų ar
ba 10 d. arešto už “tendencin
gą ir melagingą žinutę” dlel 
gegužės 23 d. įvykių.

Aviacijos nelaimes
Karininkas žuvo jo aeroplanui 

sudužus

TRAVERSE CITY, Mich., 
liep. 11. — Jo aeroplanui nu
kritus nosim .žemyn, užsimušė 
čia (Michigano nacionalinės 
gvardijos karininkas Įeit. Cole- 
man. Jo kompanionas, karys 
G. Watson, skaudžiai, gal mir
tinai, užsigavo.
Aviacijos studentas ir jo in

struktorius užsimušė
ROCKVIIjLE, Md., liep. 11.

— -Leonard Sabine, aviacijos 
instruktorius, ir IMyron Ben- 
nett, aviacijos studentas, užsi
mušė, jų aeroplanui nukritus 
į kviečių lauką, apie mylią nuo 
čia. Jie skrido iš Hampdeno, 
Conn.

Jaunas lakūnas užsimušė
W1LL1STON, N. D., liep. 11.

— Nukritęs su aeroplanu iš 
2(M) pėdų augštumos, užsimušė 
čia Claude Renshaw, 20 metų 
amžiaus berniukas.
Vienas žuvo, antras sužeistas

AiLAMEDA, Cal., liep. 11.—• 
Netoli nuo čia, jų aeroplanui 
nukritus, L. Johnson, 20, už
simušė, o pilotas Davė Hutch 
skaudžiai užsigavo.

BARGELONA, Ispanijai, liep. 
11. — Nežinomi asmenys šian
die čia nušovė policijos vadą 
Bartolome Florita. 
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Vokietijos bankai atsi
sakė kredituoti firiiias, 
Klaipėdos uosto darbus

KAUNAS. -—Domscheitdtlai- 
pėda ir Vayss u. Freytag — 
Konigsbcrg firmos, kurios per 
konkursą buvo apsiėmusios per
tvarkyti Klaipėdos uostą už 
5,239,608 litus ir su kuriomis 
buvo vedamos derybos dc] pa
pildomų dalykų, birželio 18 d., 
kaip praneša Susisiekimo mi
nisterijos komunikatas, atsisa
kė pasirašyti sutartį.

Atsisakymas motyvuojamas 
tuo, kad kalbamoms firmoms 
nepasisekę susitarti su Vokie
tijos bankais dėl kreditų.

Žymus Austrijos skulp
torius Lietuvoje

Lietuvoje dabar vieši žymus 
Vienos menininkas skulptorius 
Maks Farbmiainas. P. Farbma- 
nas yra kilęs iš Lietuvos, iš 
mažo Aukštaitijos miestelio. 
Kad ir jau 20 metų kaip gy
vena Vienoje, kur baigė mok
slus ir turi savo darbų didelį 
atelje, vis dėlto jisai jaučia gi
lų prisirišimą prie Lietuvos. Jo 
mėgiaimiausie'ji darbai yra Lie
tuvos miestelių tipai. P. Farb- 
manas, be daugybės kitų me
niškų paveikslų, pasižymi ir 
portretų darbais. Jo atelje puo
šia Vienos burmistro ir kitų 
žymių asmenų marmuriniai ir 
bronziniai portretai.

P. Fairbmianas kas porą me
tų apsilanko Lietuvoje. Dabar 
jis žada praleisti vasarą jo kū
dikystes miestely — Salake.

Apvirtęs automobilis 
sužeidė amerikiečius
Birželio 7 d. 20 kilometrų 

nuo Šiaulių Joniškio plente ap
virto automobilis ir sužeidė ja
me važiavusius 4 Amerikos lie
tuvius: Aukselį Vladą, jo žmo
ną, jo brolį ir Odminą Karo
lį. Katastrofa įvyko norint pra
silenkti nuo bėgiojusio plente 
vaiko.

Įvairus nuotykiai
— Birželio 7 d. 5 vai. 20 

min. autobusas, važiavęs iš Ro
kiškio geležinkelio stoties į Ro
kiškį, su 12 keleivių apvirto į 
griovį dėl staigaus pasisukimo, 
kai buvo norėta prasilenkti ke
lyje esančios karvės. Sužeista 
7 keleiviai. Du sunkiai: vie
nam nulaužta ranka, kitam ko
ja. 5 lengvai sužeisti, daugiau
sia į galvų. Dabar vedama kvo
ta.

— Birželio 7 d. Nakas su 
savo žmona Elzbieta Nakiene, 
gyv. iMickunų kaime, Kamajų 
valsč. užpuolė Aleksą Pročkj, 
kuriam Nakienė kirviu perkir
to galvą. Naktis su Pročkumt 
ginčijosi dėl žemės persidali- 
nimo.

Pasikorė moteris
ROKIŠKIS. — Birželio 19 d. 

savo bute rasta pasikorusį vie
na moteris .lakštonienė. Pasi
korimo priežastis — nervų li
ga. Prieš saužudystę ji apie 
tai pranešė, žmonėms.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai----

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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APŽVALGA
Jungtinės Valstijos

Prieš keletą dienų buvo pa
skelbta bendra pereitų penkių 
mėnesių biznio apžvalga, kurią 
padare Julius II. Barnes. iŠ 
paskelbtų davinių matyti, kad 
pramonėj ir biznyj tebėra de
presija. Ta depresija siaučia 
ne tik Amerikoj, bet ir Euro
poj, — Europoj gal net ir la
biau. Palyginus >su 1928 m. 
šie metai atrodo neblogiausi: 
produkcijos kiekis beveik toks 
pat. Dideli gamyboj sumažė
jimą pastebime tik tada, kai 
palyginame su pereitais me
tais.

Bankų biznis beveik nesu
mažėjo. Gegužės mėnesyj pa
sireiškė sumažėjimas indėlių, 
bet tai visai natūralūs daly
kas, kadangi tuo laiku kiekvie
nais metais ištraukiama iš 
bankų daugiau pinigų.

Didelė stagnacija pasireiškė 
k ė statybos pramonėj. Trobe
sių bestatoma beveik tik pusė 
to, kas buvo statoma pereitais 
metais.

Bendra biznio depresija ant 
spulkų, pasirodo, nelabai teat
siliepė. Surinktos žinios iš i- 
vairių valstijų rodo, kad spul
kų įplaukos tik truputį tesu-, 
mažėjo, šiaip jos varo neblo
gą biznį.

Gyvasties apdraudos kom
panijos šiais metais daro geres
ni bizni nei kada nors. Tik € •
gegužės mėnesyje biznis tru
putį pablogėjo. Bet ir tą mė
nesi 82 nuošimčiai visų apdrau
dos kompanijų apdraudė žmo
nes ant $1,097.000,000.

Geležinkeliai per pereitus 
penkis mėnesius padarė ant 
dvylikos nuošimčių mažiau 
biznio, negu tais pat mėnesiais 
1929 m. Birželio 1 d. kompa
nijos turėjo užsakymą 30,430 
prekių vagonams. Pereitais 
metais ta pačią dieną užsaky
mų buvo 40,484.

Balandžio 15 d. geležinkelių 
kompanijos turėjo 1,572,000 
darbininkų. Reiškia, keliais 
desėtkais tūkstančių mažiau 
nei pereitais metais.

Pasažierių skaičius, kuris 
važinėja elektriškais trauki
niais, sumažėjo beveik ant pus- 
septinto nuošimčio. Nežiūrint 
i tai, tiesiama nauji elektriški 
geležinkeliai. Mat, kompanijos 
yra įsitikinusios, kad trumpoj 
ateityj užstos geresni laikai.

Telegrafų ir kabelių biznis 
laikosi gana vienodai. Atrodo, 
kad antras bertainis bus dagi 
geresnis nei pirmas. Bendrai 
šiais metais daugiau siunčia
ma telegramų ir kabelių nei 
1929 m.

Telefonų kompanijos irgi ne
turi perdaug pagrindo dejuoti. 
Jos gauna vis naujų ir naujų 
abonentų. Pasikalbėjimai tarp 
tolimų miestų taip pat padidė
jo.

Paštų įplaukos sumažėjo ge
gužės mėnesyje. Tačiaus vi
dutiniškai paštų pajamos to
kios pat, kaip ir kitais metais.

Iki šiol elektros gamyboj 
krizio kaip ir nebuvo, Tiesa, 
pramonė mažiau bereikalauja 
elektros jėgos, bet sumažėji
mas gana nežymus.

Gazilino biznis žymiai pašo
ko. Bet to ir buvo galima ti
kėtis. kadangi tai sezoninis 
reiškinys. Visi gerai žino, .kad 
per vasarą visuomet daugiau 

nes labiau važinėjasi automobi
liais. šiaip naftos pramonėj 
didelės overprodukcijos nebe- 
pasireiškia, kadangi didžiosios 
kompanijos jau pradėjo kon
troliuoti gamybos kiekį.

Anglies per savaitę prikasa
ma tik apie 8,000,000 tonų. 
Tai palyginamai nedaug, šal- 
tesniam orui besiartinant pa
klausa turės žymiai padidėti. 
Tąsyk, žinoma, pradės geriau 
eiti darbai ir anglies kasyklo
se.

Produkcija plieno liejyklose 
pusėtinai sumažėjo. Gegužės 
mėnesyj produkcija. buvo 14 
nuošimčių mažesnė, negu tą 
pat mėnesį pereitais metais.

Pradžioj metų buvo daro
mas gana didelis biznis" su že
mės ūkio mašinomis. Ypač 
daug jų buvo eksportuojama j 
kitas šalis, labiausia i Rusiją. 
Bet jau gegužės mėnesyj už
sakymai mašinoms žymiai nu
smuko, o tai, žinoma, privedė 
ir prie produkcijos sumažini
mo.

Per paskutinius penkis mė
nesius viso automobilių ir tro- 
kų buvo pagaminta 1,979,000. 
Nors tai ir gana didelis skai
čius bet jis žymiai mažesnis 
nei pereitais metais. Išviso 
šiais metais automobilių pro
dukcija nukrito ant 30 nuo
šimčių.

Geegužės mėnesyj buvo eks
portuota 26,500 automobilių ir 
trokų. Pereitais metais per tą 
pat laikotarpį eksportas buvo 
ant 34 nuošimčių didesnis.

•
Odos ir batų pramonėj dide

lės permainos nėra. Šiaip ar 
taip, žmonės basi negali vaikš
čioti. Balandžio mėnesyj ba
tų ir pusbačių buvo pagamin
ta 2,8878,000 porų. Tikrų da
vinių už gegužės mėnesį dar 
nėra. Tačiau manoma, jog 
produkcija tą menesį šiek tiek 
nupuolu. Pravartu taip pat 
pridurti, jog dabar mažiau be- 
perkama batų nei “gerais lai
kais”. Matomai, žmonės dėvi 
batus tol, kol jie visiškai nu
sidėvi, —ir tik tada jau perka 
naujus.

Chemikalų pramonė laikosi 
gana gerai. Darbininkų ji 
samdo tiek pat, kaip ir perei
tais metais". Produkcija lai
kosi gana vienodai, nors che
mikalų eksportas ir pradeda 
mažėti. Mat, chemikalams na
minė rinka yra nebloga.

Per šių metų pirmuosius pen
kis mėnesius eksportuota į- 
vairių prekių už $1,783,000,- 
000. Palyginus su pereitais 
metais eksportas nukrito ant 
20 nuošimčių. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad nupuolė ekspor
tuojamų prekių kiekis. Į už
sienį kol kas parduodama tiek 
pat prekių, kaip ir pirma, bet 
parduodama pigesnėmis kaino
mis.

Kartu su eksportu nukrito 
ir importas. Per tuos pat 
penkis mėnesius importuota 
tapo įvairių daiktų už $1,486,- 
000.000. Palyginus su perei
tais metais importas nusmuko 
ant 16 nuošimčių.

KITOSE ŠALYSE

Anglija—-Randasi daug pri
kastos anglies, o paklausa ki
bai maža. Mažai taip pat rei
kalaujama geležies ir plieno. 
Beveik visose pramonės šako
se pasireiškia koks tai apsnū
dimas. Visi kažko laukia. Ne
darbas didėja. Kalbama apie 
artimesnę kooperaciją su domi
nijomis. Palyginus su perei

eksportas nukrito ant 22 nuo
šimčių, o importas ant 12 nuo
šimčių.

Franci ja—Prekyba šiek tiek 
pradėjo taisytis, bet pramonėj 
pasireiškė mažas pablogėji
mas. Buvo laukiama pagerėji
mo tekstilinėj pramonėj ir Į- 
vairių mašinų bei įrankių ga
myboj. Bet kol kas to page
rėjimo nepastebėta. Plieno ir 
geležies produkcija taip pat su
mažėjo. Gerai parduodama 
žemes ūkio įrankiai. Reikala
vimas automobilių didėja, — 
jų parduodama maždaug’ tiek, 
kiek ir pereitais metais. Ne
darbo kaip ir nėra.

Vokietija — Bendra biznio 
stagnacija tebesitęsia. Sąly
gos pramonei neblogos: ne
sunku gauti paskolos ir žymiai 
atpigo žaliava. Bankų indėliai 
nuolat didėja. Nedarbas vis 
dar tebėra didelis, ir mažai 
vilties, kad toj srityj dalykų 
padėtis trumpoj ateityj pasi
keis. Eksportas nėdfrnaino, 
bet importas gerokai sumažėjo. 
O tai ačiū tam, kad tapo uždė
tas aukštas tarifas" ant įveža
mų produktų.

Italija—Tiek pramonėj, tiek 
prekyboj siaučia depresija. 
Pasireiškia didelis pinigų tru
kumas. Bankrutija daug biz
nių. Nedarbas truputį suma
žėjo. Numatoma, kad šiais 
metais gerai užderės žemės 
ūkio produktai.

Belgija— Pramonėj vis dar 
tebėra apmirimas., ^ędarbas 
padidėjo. Stiklo pramonėj 
siaučia didelis krizis, — gamy
ba labai nukrito. Plieno lie
jyklose taip pat pasireiškė 
stagnacija.

Norvegija— Atrodo, kad in
dustrinis krizis Norvegijos 
kaip ir nepalietė. Chemikalų 
ir mašinų pramonė dirba kaip 
ir pirma. Kasyklose darbas ei
na net smarkiau nei pereitais 
metais.

Švedija—Nors krizis paliete 
kaikurias industrijas, bet ben
drai imant šalies padėtis" nėra 
bloga. Biznio depresija čia ne
palyginamai mažesnė nei kito
se šalyse.

Jugoslavija—Prekyba su už
sieniu taisosi. Tiek eksportas, 
tiek importas šiais metais di
desnis nei pernai.

Australija — Dalykų padėtis 
atrodo optimistiška. Laukiama 
gero derliaus". Vilnų eksportas 
nie kiek nesumažėjo.

Japonija — Kainos prekėms 
gerokai nukrito. Eksportavi
mas tekstilinių dalykų labai 
sumažėjo, ir trumpoj ateityj 
pagerėjimo nenumatoma.

Kinija— Sidabro vertės nu
smuk imas labai pakenkė tiek 
naminei, tiek užsieninei preky
bai. šiaurinėj Kinijoj numato
mas geras derlius.

Brazilija—Ta Pietų Ameri
kos respublika pergyvena kri- 
zį, kuris įvyko dėl pinigų va
liutos nepastovumo. Brazilijos 
turtas" iki šiol, galima sakyti, 
buvo paremtas kava. Kadangi 
kavos eksportas pusėtinai nu
smuko, tai ir valiuta pasidarė 
nebepatvari.

Kianada —Prekyboj pastebi
mas mažas pagerėjimas. Krau
tuves veda labai konservatyviš- 
ką biznį: perka tik tiek, kiek 
gali trumpu laiku išleisti. Pra
monėj reiškiasi didesnis bruz
dėjimas. Pradėjo geriau dar- 
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NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Lietuvos pramonės 
vazdas

i

Kur, kiek, kokių fabrikų ir 
dirbtuvių esama Lietuvoj ir 
kokie produktai gluminami.

Lietuvoje, kaip tipiškam že
mės ūkio krašte, daugiausia 
dėmesio kreipiama į žemės ūkį, 
ir tik laikas nuo laiko užeina 
susidomėjimo sezonai savąja 
pramone. Lietuvos pramonėje 
ir aniatuose dirba apie 100.000 
žmonių, bet ne Lietuvoje smul
kiosios įmonės daugumoje pra
monės šakų bendroje gąmybo
ję sveria labai mažai, tad čia 
kalbėsime apie kiek stambes
nes įmones", kuriose dirba ne 
mažiau kaip penki žmonės. To
kių įmonių yra 1238, jose dir
ba 32,000 žmonių iš jų Didž. 
Lietuvoje yra 878 įmonės, dir
ba jose 14,400 žmonių ir Klai
pėdos krašte 360 įmonių, dirba 
jose 7740 žmonių.

Lietuvoje, kaip žemės Ūkio 
krašte, natūraliai labiau yra iš
siplėtojusios tos pramonės ša
kos, kurios labiau susijusios 
su. žemės ukiu ir tomis" vietinė
mis žaliavomis, kurios papras
tai ir mažai pramoningose ša
lyse jau vietoje visai arba tik 
pusiau apdirbamos. Čia pir
moje eilėje tenka paminėti 
maisto produktų, medžio, žei- 
mes bei akmens, iš dalies odų 
ir tekstilės pramonės šakos.

Tiktai toms pramonės ša
koms", kurių gaminiai seniau 
ėjo jau už vietinės rinkos ri
bų, dabar rinka sumažėjo. Da
bar Lietuvoje. palyginti su
prieškariniais laikais, žymiai 
susiaurėjo odų ir metalų apdir
bimo pramonė, dirbančios be
veik išimtinai vietos rinkai.
Panaši padėtis yra ir kitose
naujose valstybėse. Susidarė 
palankesnės sąlygos kai ku
rioms kitoms" pramonės ša
koms, todėl po karo atsirado 
Lietuvoj ė chemijos, tekstilės, 
poligrafijos, drabužių bei ava
lynės pramonės šakos ne maža 
naujų įmonių."

Didžiausia pramones šaką 
Lietuvoje yra maisto produktų 
pramonė (malūnai, ^saldainių 
bei šokolado fabiikai, alaus ir 
spirito bravorai, skerdyklos — 
šalydtuvai, tabako fabrikai ii’ 
pan.). Šioje pramones šakoje 
yra 259 įmonės, kuriose dirba 
,3904 žmonių. Svarb^nių įmo
nių produkcija Didž. Lietuvoje 
1929 m. buvo tokia: komerci
nių malūnų apie 38 mil. lt. (47 
įmon.), alaus apie 6,5 mil. lt. 
(10 įmon.); spirito — 6 mil. 
lt. (1 įmon.); saldainių bei šo
kolado 7 mil. lt. (38 įmon.); 
tabako ir papirosų 6,5 mil. lt. 
(9 įmon.).

Toliau eina medžio pramonė 
(lentpiuvčs, faneros fabrikai, 
baldų ir kt. medžio dirbinių 
dirbtuves ir pan.). 198 įmonės, 
kuriose dirba 4080 žmonių. Iš
plauto miško medžiagos (lentų, 
balkių ir pan.) produkcija ko
mercinėse lentpjūvėse D. Lie

——............................................................................ .....—

Mes InšurinamAl

(APDRAlJDŽIAM)
NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius" ir Deimantus). 
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos). 
LANGUS, 
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS, 
NAUJAI STĄTOMUS NAMUS (Bldg. Construction). 
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

Musų insufance (apdraudos) skyrius visuomet stengsis suteikti 
teisingą ir greitą patarnavimą. Tai ogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms. t

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
' Life ąnd Casualty C'o. ir kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 

Illinois valstijos. Esame nariais Board oi Undcnvritcrs ir taipgi 
po Bond (Kąųelja).

S. P. Kazwell and Co,

tuvoje siekė apie 8 mil. lt., (49 
jnion.), baldų ir kt. medžio 
dirbinių —3 mil. lt. (44 įmo
nes).

Metalų updirbimo ir mašinų 
pramonė—102 įmonės, kuriose 
dirba apie 2200 žmonių. Gele
žies, skardos, vielos ir pan. 
dirbinių/ mašinų ir įv. ūkiškų 
padargų produkcija. D. Lietu
voje siekia su viršum 10 mil. 
lt. (37 įmones).

Tekstilė pramonė (audyklos, 
verpyklos, linų apdirbimo fab
rikai ir pan.) — 69 Įmones, 

jose dirba apie 2200 žmonių. 
Vilnonių, medvilnių ir lininių 
audinių produkcija D. Lietuvo
je siekia apie 9 mil. lt. (5 į- 
monės).

Odų pramone (Odų, kailių, 
odinių dirbinių, šerių ir pan.) 
—44 įmonės, jose dirba apie 
680 žmonių. Odų gamyba D. 
Lietuvoje siekia 14—17 mil. lt. 
(30 įmonių).

Chemijos pramonė (Degtukų, 
dažų, muilo, kosmetikos ir par- 
muferijos dalykų ir pan.) 54 
įmonės, jose dirba apie 1100 
žmonių. Muilo, kosmetikos ir 
farmacijos dalykų gamyba D. 
Lietuvoje siekia su viršum 3 
mil. lt. (16 įmonių); degtukų 
gamyba siekia su viršum 4 
mil. lt. (be akcizo).

Popierio ir poligrafijos pra
monė (celiulozas, popierio, kar
tono ir jų dirbinių, spaustuvės, 
knygrišyklos ir pan.) —63 į- 
moriės, jose dirba 2500 žmo
nių. Kartono, popierio ir kar
tono dirbinių gamyba D. Lie
tuvoje siekia su viršum 2,5 
mil. lt. (14 įmonių).

Drabužių ir avalynės pra
monė (siuvyklos, galanterijos 
dalykų, mezginių, avalynės d- 
vės ir pan.) 158 įmones; jose 
dirba apie 1900 žmonių. Ava
lynes gamyba D. Lietuvoje sie
kia sų viršum 5 mil. lt. (26 į- 
mon.) ; mezginių ir 
dirbinių—su viršum 
(19 įmon.).

žemės ir akmens 

trikotažo
2 mil. lt.

pramonė
(durpinyčios, plytnyčios, stiklo 
d-včs ir pan.) 113 įmonių, dir
ba apie 23000 žmonių. Plytų 
gamyba Didž. Lietuvoje siekia 
per metus su viršum 3.5 mil 
lt. (65 įmon.). Be to„ visa ei
le elektros stočių, kuriose dir
ba nemažas skaičius žmonių.

Stambesnieji pramones cent
rai yra Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Marijampolė, Vilka
viškis ir Panevėžys,— miestai 
ir apskritys. Atskirų pramonės 
šakų stambesnieji centrai yra 
šie: malūnų—Panevėžys, Kau
nas", Klaipėda, Marijampolės 
apskr.; saldainių fabrikai — 
Kaune, - /Šiauliuose, Klaipėdoje; 
spirito ir mielių gamyklos — 
Marijampole, Panevžys, Vilka
viškis, Kauno apskr. — Tabako 
fabrikai — Kaunas, Klaipėda. 
Alaus bravorai—Kaunas, Klai
pėda, Prienai (Marijampolės 
apskr.). Šiauliai; lentpjūvės— 
Klaipėdos, Kauno ir Marijam
polės miestai ir apskritys; fa
neros— Klaipėda; baldų ir me
džio dirbtuvių Kauno ir Klai-

pėdos m. ir apskr.; odų d-vės 
beveik išmitinai Šiauliuose; me
talų ir mašinų p-nė Kaunas, 
Klaipėda, Marijampolė, Vilka
viškis; chemijos p-nė —Kaune 
ir Klaipėdoje; audinių fabri
kai—Kaune, Klaipėdoje, Rokiš
kio apskr., Biržuose ir Telšių 
apskr., linų apdirbimo fabri
kai — Šiauliuose, Panevėžy, 
Kaune; Popierio ir poligrafijos 
p-nė—Klaipėdoje (apskritai di- 
džiausias Lietuvoje fabrikas — 
celiulozos) ir Kaune; valynės 
ir mezgimo ---- Kaune ir Šiau-
liuose.

Tokie yra skaičiai, kurie ro
do musų pramones dar nedidelį 
išsiplėtojimų. Palyginti š’u mu
sų kaimynais latviais ir estais 
Lietuva turi mažiausiai išsiplė
tojusią pramonę.

BANKINĮ BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIELINKĖS BANKOJ, KURIOJ 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

BRIGHTOH Pffl STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTUINIS BANKAS”

CHRYSLER
— IK —

PLYM0UTH
Automobiliai, Pilnas Pasirinkimas 

LENGVOS IŠLYGOS

MOTOR SALES
3207-9 S. Halsted St. Tel. Calumet 4589

Jau Išėjo

Columbia Rekordas
Įgrajitas Budriko Radio Orkestros

Orkestros, kurią jus girdėjote iš Radio sto
ties WCFL kas nedėldieni per visą žiemą

16173 F. Vakar, vakar vakare ir čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

16160 E1 Lazdijų Polka ir Mylimo Polka — Mahanojaus Orkestras 
16167 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
161.66 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis
16155 Gayiuu Aveles ir Saulute Tekėjo
16151 Mięlaširdystė ir Oi, Berneli Vienturti
16161 Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės
16067 Sirpsta, noksta Avietėles ir Vakarinė Daina
16041 Mes be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.
16085 Vanaginė Polka ir Lietuvos Džczas— Vanagaičio
16154 O čia Čia ir šimt Velniu — Polka — Vanagaičio
16180 Margarita ir Benosis — Vanagaičio
15121 Dvi Gitaros ir Juodos Akys
15076 Kvietkos— Valcas ir Buk Sveikas — Polka
15571 Anu.sos Polka, Buchatkos šokis.

Šie visi rekordai yra labai gražus, elektra 
rekorduoti. Kaina 75 centai kiekvienas. Per
kant 6 rekordus kartu, į kitus miestus, mes 
už persiuntimą nieko nerokuojame.

Jos.F.BudrikJfi
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

šeštadienis, liepos 12, 1930

Alt JV8 TURITE KOKIU KEBLUMU?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums pagelbėti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes galime susitarti su jūsų kredito

riais ir padaryti tokį susitarimą, kuris 
leiptų jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

Mes galime susitarti, kad jus pasilik
tumei biznyje ir neturėtumėt daugiau 
nesmagumų su savo kreditoriais.

Jot jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bile laiku, dieną ar vakare.

CITY OF (’HICAGO LANDI.ORUS 
A8SOCIATION

<1050 South Ashland Avė.
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 7878

CORRE & SPAR, Advokatai Landlords 
Association 

______________________________________ /

Reumatizmas išnyksta 
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu. 

Del smulkmenų rašykit
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių tautiškos 
kapinės

Teko nugirsti, kad ’Benis 
Liubinas ir buvęs kapinių už
vaizdą Čiuras iešką visokių 
priekabių prie dabartinio ka
pinių užveizdos Šulco. Kadan
gi balandžio ir gegužės mėne
sius buvo kapinių Įplaukos ma
žesnės, nei praėjusiais metais, 
tai bolševikai trustisai kaltina

leidžia iš darbo, demonstraci

jas ruošia prieš nedarbą, o pa
tys vėl reikalauja paleisti dar
bininkus. Tur būt musų “drau
gas” Liubinas buvo pamiršęs 
visai bolševizmų.

žiūrint rimtai Į elgesi mu
sų bolševikiškų trustisų—Ben. 
Liubino, K. Čiuro ir J. Dan- 
tos — kurių galvos yra pilnos 
bolševizmo, iš tikrųjų atrodo 
keista. Jeigu jie ir toliau elg
sis taip, 'tai užkenks kapinėms 
ir dėl to kapinės turės nuo
stoliu. Lotu savininkai todėl tu
rėtų lankyti skaitlingai visuo
tinus susirinkimus ir svarstyti 
reikalus, kurie liečia kapinių 
gerovę. Ig. D.

liai karjerai.
Chicagiečiams pp. Briedžiai 

gerai žinomi. T.i yra labai in
teligentiška šeimyna, kurios 
vaikai begalo gabus muzikoje. 
Vyriausias jų sūnūs, Viktoras, 
irgi yra žymus pianistas.

Linkėtina p-lei Aldonai daug 
oasisekimo ateityje.

MJ.

Bridgeportas
Iš shirpraiz purių lauko

NAUJIENOS, Chicago, III 
ninkama. Pagalios susitaikėme 

ant fifty-fifty.
Bet ir vėl atsirado naujas 

trubelis. Negalėjome gauti žmo
gaus, kuris išvežtų parininkus 
į parkos ar kur nors kitur iki 
mes prirengsime viską, kas rei
kalinga parei.

Pagalios nuspręsta, kad pats 
Kaulas veštų juos į shovv po
rai valandų.

Parėję galės būti visi, ku
rie tik atsineš po penkinę.

Raulas.

3

Šulcą. I
Bet rimtai žiūrint, nėra pa

mato kaltinti už tai kapinių 
užveizdą, nes lotų savininkai, 
kurių lotai dar nėra išmokėti, 
visai mažai mokėjo šiemet, jei
gu palyginsime su tomis su
momis, kurias jie mokėjo per
nai,.

Ben. Liubinas kaltinęs, buk 
Šulcas neleidžiąs į kapines tų 
žmonių, kurie atvažiuojantys 
gėlių pasodinti jau po penktos 
valandos. Del šito priekaišto 
kapinių užveizdą pareikalavo 
pasakyti vardus tų kapinių lo
tų savininkų, kurie nusiskun
džia. Kadangi kaltinimas buvo 
nepamatuotas, tai musų bolše
vikai ir negalėjo jokių lotų sa
vininkų vardų paduoti.

Kitas vėl Ben. Liubino kal
tinimas esąs, buk darbininkų 
kapinėse perdaug ir buk dar
bininkai dirbantys per lengvai. 
Liubinui buvę patarta duoti j- 
nešimą atleisti tuos darbinin
kus, kurie, jo manymu, esan
tys nereikalingi, arba ir vi
sus. Tuomet Liubinas pradė
jęs teisintis, jogei dabar nesą 
darbininkų perdaug, tiktai pir
miau jų buvę perdaug — nors 
ir pirmiau jų buvo tiek, kiek 
tuo laiku, kada šis ginčas ėjo.

Na, ir štai jums bolševizmo į 
principai: smerkia kapitalistus,' 
kad kapitalistai darbininkus at-

Aldona Briedžiutė
Birželio 12, 1936, užbaigė 

aukštesnę mokyklą p-lū Aldona 
Briedžiutė. Ji buvo ne tik ge
ra mokinė, bet yra ir labai ga
bi ir daug žadanti pianistė. Ji 
gavo dviejuose muzikališkuose 
kontestuose aukščiausias dova
nas. 1929 metais viename mu- 
zikališkame kontes'te laimėjo 
tris dovanas — auksini meda
li, sidabrinę taurę ir pianą. To
kių didelių dovanų iki šiol dar 
nė viena lietuvaite nėra gavu
si.

P-lė Aldona dabar mokinasi 
groti vargonus, o vėliau, ru
denį, žada lankyti konscrvato-J 
riją, idant prisirengti muzika

Parė yra įrengiama vienai 
Bridgeporto biznierių šeimynų, 
gyvenančių prie 33 place ir 
Auburn avenue.

Pairę Įvyksta, šį vakarą, 10 
valandą, pačių parininkų na
muose.

Rengėjai: Kaulas su septy- 
11 i om i s pageIbi n i n kė m i s.

Kolektos eina kuo puikiau
sia. Nemalonumų turėjome tik 
su pačiais pan n inkais, kadan
gi jokių dovanų neprisiėmė, o 
reikalavo cash.

Taipjau turėjome nemalonu
mų ir net. reikėjo šaukti ke
lios konferencijos kol išspren
dėme kokią sumą skirti pari-

Stanislovas Stoškus
Aš, (Stanislovas Stoškus, šian

die pradėjau kolektuoti — tu
rėdamas turto 4 centus, ba 
nebuvo kur jis išleisti.

O pietų palauksiu rytojaus 
dieną, ba man pietus kaštuo
ja 20 arba 25 centai.

Arti tos vietos, kur gyve
nu, yra aptieka. Aptiekorius 
šelpė mane nuo bado ir davė 
vaistus, su daktaro žinia, per 
žiema.

Gydė mane daktaras, kuris 
gyvena arčiausia nuo manęs— 
daktaras K. O kitas daktaras, 
kuris pasigailėjo manęs, yra

........................ ■ >1.1. I J ■ ..........

A.. R. ----- jo1 ofisas randasi 22
gatvėje.

šelpė jie mane kasdien ir 
dar šelptų, ale aš sarmatijuos 
dĮaugiau kreiptis į juos. Kiti 
aną dieną, kai kolektavau, ne 
mažai davė: kas 10, o kas ir 
25 centus. Tai aš surinkau iš 
viso 1 dolerį ir 7 centus.

O dar kiti nedavė pinigų, 
tik rodą davė.

Gi dauguma sako: jis se
nas knygnešys, tai ne kokia 
čia įdomybė.

Tas dalykas, matyti, nieko 
nereiškia, ir gal būt kai kas 
mano, kad aš iš unaro einu 
kolektuoti.

Stan. Stoškus, 
3143 So. Halsted St., Chicago.

tik svveet iii xtccn, .tai ji gali 
būti geras pavyzdys kitoms lie
tuvaitėms ir jauniems lietu
viams. Ar ne?

» » »
Artūrui Bložiui buvo sureng

tas pokilis, kad atžymėti mo
kyklos baigimą. Pokilio daly
viai buvo profesionalai ir biz
nieriai — l)r. G. Bložis, p-nia 
B'ložienė, J. Digymas, G. Da- 
raška, p-nia Daraškienė 
Bridgeporto biznieriai; kitų 
paros dalyvių pavardžių neteko 
sužinoti.

» » »

Išvftžiavo atostogoms p. A. 
Bložienė. Atostogaus porą sa
vaičių Long Lake, III. Su ja 
kartu išvyko p. Poškienė, Toavji 
of Lake apielinkės veikėja pa
šaipi jonų tarpe. X.

Marąuette Park
Vakar, apie 6:20 vai. vaka

re, susikūlė du Studėbackeriai 
prie Artėliau avenue ir 69 
gatvės.

Važiavusieji nenukentėjo. Bet 
autų — vieno frontas, kito 
užpakalis — gerokai aplamdy
ti. Rep.

Nepastebėta
^Naujienų” sąraše lietuvai

čių, baigusių aukštesniąją mo
kykla (high scliool), praleista 
pavarde Eleonoros Kavaliaus
kaitės, kuri baigė keturių me
tų Lindblom aukštesnės mo
kyklos ’kutųsą ir, rodosi, šį ru
deni įstos i Normai College.

Tame nieko nauja, bet kad 
musų šaunioji panelė yra dar

Nepraleiskite Progos
Maudymos Kostiumų Sankrova

Didžiausias pasirinkimas mau
dymosi kostumų (beiting siutų) 
Southwest sidčj.
Visos išgarsintosios rūšys: Jant- 
zen, Pelton, Catalina, Ritestile ir 
kiti.
Taipgi didelis pasirinkimas ro- 
bėrimu daiktų: maudymosi šli- 
periu, maudymosi kepuraičių, 
vandens bolių ir kitokių maudy-

* mosi dalykėlių.
Geriausios kokybės ir žemiausios kainos.

DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI Iš SVETERIŲ DIRBTUVĖS.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
Tel. Lafayette 6358 4161 Archer Avenue

Prisiartinus 1 d. Liepos (July) yra geras laikas musų 
tautiečiams pasinaudoti proga nusipirkti gerų, pirmos 
klesos morgičių ir Auksinių Bonų (Gold Bonds). kurie, 
atneša 6V2 pelno ant įdėtų pinigų, kuriuos šiandien lai
kote padėtus bankuose ant 3%.
Nepamirškite, kad Universal State Bankas' dar nepadarė 
nei vieno “Foreclosure”, t. y. nepardavė nei vieno namo 
už nemokėjimą nuošimčių. Tai gal bus vienatinis bankas 
Čikagoje, kuris taip atsargiai biznj veda, ir todėl lietuviai 
turintys pinigus padėtus kituose bankuose turėtų pasi
naudoti šia proga tapti musų kostumeriais ir atsinešti 
kitų bankų Taupymo knygutes, iš kurių mes' iškolektuo- 
sime pinigus su nuošimčiu. Tada galėsite pasidėti tuos 
pinigus ant geresnio pelno. Laukdami jūsų atsilankymo,

I ' ‘

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

x Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois
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SIMONO KOMISIJOS RAPORTAS

Ant galo, tapo paskelbtas Simono komisijos rapor
tas apie Indiją. Raportas susideda iš dviejų dalių. 
Pirmoj dalyj nuodugniai išdėstoma faktai apie Indiją-, 
iš kurių matyti, kad ta šalis yra pasidalinusi į daugy
bę religinių sektų, kastų ir partijų. y

Antra raporto dalis, taip sakant, yra konstrukty- 
vė. Ten nurodoma budai, kaip turėtų būti Indija val
doma. Nors raporto prirengimui buvo pašvęsta pusė-

Apžvalga

tinai daug laiko, bet atrodo, kad jis jokios svarbesnės 
rolės nesuloš, o pasiliks tik “popieriaus sklypu.”

Iš svarbesnių rekomendacijų tenka pažymėti pa
siūlymą visiškai atskirti Burmą nuo Indijos. Rapor
tas siūlo, kad B urmą butų valdoma gubernatoriaus ir 
pasidarytų imperijos dalimi. Pati Indija, komisionie- 
rių manymu, turėtų būti sutvarkyta federacijos pagrin
dais. Pradžioj federacija galėtų susidėti iš devynių 
provincijų. Laikui bėgant prie federacijos butų gali
ma pritraukti ir visokias radžų ir maharadžų valdo
mas Indijos valstybes.

Kiekviena provincija turėtų būti valdoma vyriau
sybės, kuri turėtų būti atsakominga vietos legislaturai. 
“Musų tikslas”, sako komisionieriai, “yra tas, kad atei
tyj kiekviena provincija galėtų savarankiai tvarkyti 
savo reikalus”. Tačiau faktinai provincijos gubernato
rius gali elgtis kaip tinkamas. Jis gali suspenduoti 
vietos valdžios patvarkymus, jie tie patvarkymai, jo 
supratimu, nėra provincijai naudingi. Taip dalykams 
esant, vietos vyriausybės galia butų tiek apribota, kad 
faktinuoju valdovu pasiliktų gubernatorius.

Panašiu budu generalis gubernatorius apribotų ir 
centralinės valdžios galią. Komisija rekomenduoja į- 
steigti federalį seimą, kuris susidėtų iš 280 narių. Na
rius turėtų rinkti provincijų legislaturos, o ne piliečiai 
visuotinu balsavimu. Tarp kitų dalykų federalis sei
mas galėtų nustatyti mokesnius. Tačiau jei generalis 
gubernatorius matytų, jog federalis seimas nesiskaito 
su “Britų Indijos interesais”, tai jis galėtų paneigti 
seimo priimtus nutarimus, o elgtis sulig savo nuožiūra. 
Nieko bendra federalis seimai neturėtų ir su kariuo
mene, — ji butų geheralio gubernatoriaus žinioj.

Tokia maždaug yra pagrindinė Simono raporto 
mintis. Nėra reikalo nei aiškinti, kad tas raportas ne
patenkina Indijos nacionalistų. “Mes į jį nekreipsime 
mažiausio dėmesio”, —- pareiškė nacionalistų vadas 
Pandit Metilai Nehru. Nepatenkinti raportu yra ir 
nuosakieji indusai, kurie vadina jį reakcionieriškiausiu 
ir trumparegiu. Anglijos Darbo Partijos organas 
“Daily Herald” taip pat kritikuoja raportą. Laikraštis 
sako, kad Simono rekomendacijos siekiasi stabilizuoti 
dabartinę sistemą, visai nebandydamos išspręsti pagrin
dinę problemą.

Laimei, Simono raportas palieka valdžiai liuosas 
rankas: ji tame raporte išdėstytas rekomendacijas gali 
priimti arba atmesti. Spalių mėnesyje Londone įvyks 
taip vadinama “round-table” konferencija, kur bus 
svarstoma Indijos klausimas. Ta konferencija, kaip 
pareiškė lordas Irvvin, Indijos vice-karalius, nebusianti 
Simono raportu apribota. Tai busiąs visai laisvas pa-
sitarimas. Labai galima, 
įvairių pakraipų indusai,

kad konferencijoj dalyvaus 
išėmus tik kraštutinius na-

cionalistus.
Net kraštutiniai indusai nesitiki, kad Anglija su

tiks duoti Indijai pilną nepriklausomybę. Bet jie tikisi, 
kad Anglija, ant galo, išpildys savo pažadėjimą, —su
teiks Indijai dominijos teises.

Prieš pusantrų metų Indijos nacionalis kongresas 
pastate Anglijai ultimatumą, reikalaudamas dominijos 
teisių. Priešingame aįvėjyj jis žadėjo nutraukti su Ang
lija visus ryšius ir paskelbti pilną nepriklausomybę. 
Ultimatumo laikas užsibaigė sausio mėnesyj. Tačiau 
kongresas susirinko kiek anksčiau, gruodžio mėnesyj, 
ir priėmė formalę rezoliuciją, kuria einant nustatoma 
nacionalistų politika. Esmėj ta politika susiveda prie 
to, kad Indija turi visiškai atsiskirti nuo Britų Impe
rijos.

Tuoj po to visoj Indijoj prasidėjo didelis bruzdėji
mas. Ir juo tolyn, tuo tas bruzdėjimas labiau plito. Del 
lietingo sezono judėjimas šiek tiek sumažėjo. Bet tai 
tik laikinis reiškinys. Net optimistai nemano, kad ang
lams pasiseks pažadais nuraminti indusus. Indijos
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klausimas pasidarė labai painus ir keblus, bet šiokiu ar 
tokiu budu turės būti išspręstas. Ir nuo to, kaip sėk
mingai bus išspręstas tas klausimas, žymiame laipsnyj 
priklausys Britų Imperijos likimas.

MEKSIKA IR JUNGTINĖS VALSTIJOS

Prieš porą metų santykiai tarp Meksikos ir Jung
tinių Valstijų buvo gana įtempti. Hearsto geltonlapiai 
buvo pradėję spausdinti sufabrikuotus dokumentus, kad 
sukiršinti Amerikos žmones prieš Meksiką. Tačiau ta 
kampanija susmuko, nes buvo iškelta aikštėn, kad tie 
neva Meksikos valdžios dokumentai yra tyriausio van
dens fabrikacija. Bet negardus skonis visvien pasiliko.

Reikėjo tad kokiu nors budu pataisyti santykius. 
Kad to atsiekus, ambasadorium Meksikai tapo paskir
tas Morrow. Ambasadorias Morrow nuoširdumas If

čiams bei kitiems kaimynams, tai meksikiečiai, žinoma, 
nieko negalėtų pasakyti. Bet to nėra. Bilius yra spe
cialiai taikomas meksikiečiams. O todėl jis yra įžei
džiantis, nes lyg sakyte sako, kad meksikiečiai stovi ant 
žemesnio laipsnio, negu kiti kaimynai.

Meksikiečiai tą bilių taip ir suprato. Jų spaudoj 
pasirodė aštrus komentarai. Apie “šiaurės milžiną’1 
(taip meksikiečiai vadina Jungtines Valstijas) vis blo
giau ir atsiliepiama. Laikraščiai gana atvirai kursto 
prieš amerikiečius. Neseniai atvykusi Amerikos stu
dentų delegacija buvo meksikiečių labai nedraugingai 
pasitikta.

žodžiu, dėl trumparegės politikos santykiai tarp 
Amerikos ir Meksikos vėl žymiai pablogėjo ir juos iš- 
naujo teks lopyti.

taktiškumas greitu laiku davė pageidaujamų rezultatų. 
Santykiai tarp Amerikos ir Meksikos nuolat ėmė gerė
ti. Tarp dviejų šalių vyriausybių užsimezgė daugiau 
ar mažiau draugiški ryšiai. Buvo galima tikėtis, kad 
tie draugiški ryšiai ateityj dar labiau sutvirtės.

Bet vienu užsimojimu vėl viskas tapo sugadinta. 
Sepatorius Harris įnešė bilių, kuris yra tiesioginiai 
atkreiptas prieš meksikiečius. Jis siekiasi suvaržyti 
ateivybę iš Meksikos. To biliaus tikroji prasmė yra ta, 
kad Amerikai meksikiečiai nėra pageidaujami. Jei tas 
bilius numatytų tokius pat patvarkymus ir kanadie-

BOLŠEVIKAI JAU “NEBE
NORI INDŽIONKŠENO“

Nelegiaje taktika esanti 
geriausia

“Laisve” jau ruošia saviškių 
ūpų prie bylos prieš SLA. pra
laimėjimo. Rašo:

“SLA. didžiumos legaliai iš
rinkto seimo piki, tarybos byla 
prieš gegužininkus dėl indžion- 
kšino užsibaigs šiomis dieno
mis. Mes kol kas nežinome, 
kaip ji užsibaigs. Bet tai ir 
nėra tiek svarbu. Kurie drau
gai perdaug remiasi ant lega
lus akcijos —klysta.

Na, ir kas tokio, jei teismas 
indžionkšino neišduos? Tai vi
siškai mažas dalykas. Pačios 
bylos, pačios Susivienijime ko
vos tarpe fašistų ir darbinin
kų jis juk nepanaikins. In- 
džionkšinas, faktinai, juk ne
išrištų (jei mes' ir gautum ji) 
paties klausimo, kas turi val
dyti Susivienijimą. Byla vis- 
tiek prisieitų vesti tolyn vė
liau.

Išvada,, vadinasi, seka: SLĄ. 
pažangieji nariai privalo vy
kinti gyveniman SLA. 36-to 
seimo (laikyto Meldažio svetai
nėje) nutarimus. Jie turi vi
sais galimais budais remti nau
ją pild. tarybą. Jie turi pa
aštrinti kovą prieš fašistus.”

Kad bolševikų karštagalyiai 
pradėjo lapes pasaką apie per- 
aukštai kabančias ir nepasie
kiamas vynuoges, visai supran
tama. Anksčiau ar vėliau jie 
turėjo prisipažinti padarę ne
legaliu darbą SLA. Bet nesu
prantama, kaip jie tikisi to
liau mulkinti savo pasėkėjus 
SLA., reikalaudami, kad jie 
“turi visais’ budais remti nau
jąją (nelegalę) pild. tarybą”? 
Jau pamatė patys komisarai, 
greit pamatys ir jų apmulkin
tieji, kad jie yra įtraukti j ne
legalų skandalą!

LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Daugybė musų tautiečių vai
kščioja po Buenos Aires be

darbių. Dabar tas skaičius dar 
padidėjo, nes daugumas sugrį
žo iš laukų darbų. Surgįžo vi
si suvargę, nuplyšę. Visi nusi
skundžia, kad šiemet labai ma
žai uždirbo prie maišų (kuku
rūzų) laužymo, šiemet labai 
blogas esąs maišų derlius, tai 
prisiėjo dirbti beveik tik už 
maistą. Buenos Airese darbų 
nėra. Prie fabrikų vartų sto
vi tūkstančiai darbininkų. Ku 
rie dirbo, tai ir daugumas gau
na dirbti tik po 2—3 valandas 
dienoje. Daug yra tokių, ku
rie nesenai atvažiavę, neturi 
draugų, darbo negauna. Maiti-. 
naši išmestomis plutomis, o 
nakvoja kur nors po tiltu arba 
išvaikščioja per naktį miesto 
aikštėse. Ten sėdėti ant suo
lelio galima, bet miegoti nelei- 
džiarpa, nes vaikščįoja visą 
naktį sargai ar policininkai ir 
miegoti neleidžia. Pernakvoti 
lova' pigiau 80 centayų negau
si. Nekurie po pora mėnesių 
būdami be, darbo iš kurgi tuos 
pinigus paims. Kartais sutin
ki žmogų tik atvažiavusį. Šva
riai apsitaisęs, išdidus. Bet; 
sutiksi už poros mėnesių, tai 
jau visai į dorą žmogų nepa
našus, Puryipas, juodas, gy
vaplaukiais apžėlęs. Net ir ti
kėti nenoris, kad čia tas pats 
žmogus, kurį matei prieš du 
mėnesius tik, atvykusį iš Lietu
vos. 'Tačiau pas mus daugu
mą tautiečių yra *‘unaras”, tai 
nors kažin kaip skursta, bet 
rašo į Lietuvą saviernsįems, 
kad jis čia puikiai gyvenu. 
Tuom ir suvilioja daugumą iš 
Lietuvos lengvatikių to paties 
skurdo skursti.

“Argent. Liet. Balsas”.

“DRAUGAS” SAVE 
CHARAKTERIZAVO

Vienuolių marionų organas 
rašo:

“Spauda, kaip vakarikščiame 
“Draugo” numery buvo rašyta, 
gali būti gera ir bloga. Bloga 
spauda yra ta, kuri varžo ir 
niekina žmogaus sąžinę, tikėji
mo laisvę ir po draug sklei
džia skaitytojams nesąmones. 
Tad blogosios spaudos’ tikslas 
yra — griauti kas tik tokios 
spaudoš leidėjams nepatinka”.

Tą ištrauką skaitant nuo 

apačios aukštyn bus: ortodoksų 
klerikalų spaudos tikslas yra 
—griauti kas tik tokios spau
dos leidėjams kunigams nepa
tinka. Jų spauda varžo ir nie
kina žmogaus sąžinę, tikėjimo 
laisvę ir po draug skleidžia 
skaitytojams nesąmones. At
menate “Kunigų Vienybės” 
bulių prieš menininkus, kurie 
drįso dainuoti ne klerikališkuo- 
se koncertuose ? Paskaitykite 
kun. Vaičiūno, Cicero, III. po
terių kruciadą prieš radio. Ir 
pasekite kaip tolimas nuo są
žinės ir tikėjimo laisvės yra 
paties “Draugo” ir visų kata
likiškų rašinių tonas.

Iš LRKSA. 43-TO SEIMO

Teisino valanda

“Draugas” rašo:
“5:50 P. M. prasideda ta ne

laiminga P. Lukoševičiaus byla, 
kuri Sus-mui atsėjo suvirš še
šiolika tūkstančių dol. Kom. 
pirm. kilu. Garmus skaito ap
kaltinimo rezoliuciją, kuri ran
da: pirmas kaltas P. Lukoševi
čius ir siūlo bausmę —išmesti 
iš Susivienijimo. Visas sei
mas šaltai ima domėn ir vien
balsiai nutaria. Antras kaltas 
pirm. P. Muliolis, kuriam baus
mę skirti sulig konstitucijos, 
tai suspenduoti. Kįla karštos 
diskusijos. Adv. Česnulis sto
ja, atsiskiręs iš teismo kom., 
ginti P. Muliolį, (gal buvo iš- 
rokavimas?). Svarbiausiu ar
gumentu stato šitų. Sako: P. 
jVIuliolis, gavęs “Somons” be
galo susirūpinęs, įsivaizdinęs, 
kad čion didelis Sus-mui pa
vojus; parašęs’ laiškutį ir net 
nunešęs į paštą ir pasvėręs, 
kad butų ganėtinai krasos 
ženklelių, ir pasiuntęs į Wilkes 
Barre p. šaliunui. Tai buvo 
bir&. 27 d., o teisman reikėjo 
stoti liepos 2 d.” Bet P. čes
nulis, gindaipas, pamiršo, kad 
jis Seimo 'paskirtas' teisybę iš
tirti.

Jei p. Muliolis gerai supra
to tą baisų smūgį, kodėl nevy
ko New Yorkan? Jei buvo rei
kalinga P. šaliunas su doku
mentais, jis galėjo atvykti. 
Bet tik parašė laiškelį p. ša
liunui, kuris, sako, gavęs jį 2 
d. liepos ir New Yorkan nuva
žiavęs tik 3 d. liepos. Teismas, 
besulaukęs Sus-mo atstotų, ir 
paskyręs “resyverį”.

Kalba teismo kom. narys J. 
A. Mickeliunąs ir įrodo pirm. 
Muliolio kaltę. Einama prie 
balsavimo. Seimo pirm. |Šau- 
čiunas, rods turėjo žinoti Sei
mo tvarką balsavime, bet pa
leido viešu balsavimu, palaiky
damas vieną pusę. Balsavimas 
išteisino Muliolį. Sesija baigia
ma 8 -vai. vak.

J. B. šaliunas lapkaltintas

Devinta sesija prasidėjo 9:10 
vakare. Po vardų šaukimo kun. 
Garmus skaito, jog teismo ko
misija atrado kaltu J. B. ša
limui ir rekomenduoja bausmę 
prisilaikant konstitucijos. Kal
ba P. Mačiulis, įrodydamas 
faktais, kad komisija įsprendė 
labai bešališkai.. J. šaliunas 
prašosi seimo dovanoti, nes 
esąs nekaltas. Ir vėl adv. Čes
nulis gina šaliuną. Kalba teis
mo kom. pirm. kun. Garmus. 
Primina P. šaliuno sauvalę, 
kas įtraukė Su-mą į “resyve- 
rio” rankas ir dar per organų 
iškoliojo narius, delko vėl da
vė progos Su-mą patraukti 
teisman.

Susiprato ir pirm, šaučiufias. 
Priėjus balsavimui, leidžia 
slaptai balsuoti, bet š. lieka iš
teisintas. Bet nereikia nusi
minti. Da yra laiko.” 4

ATĖJO “Darbininkų Bal
sas”, politikos ir visuome
nės Uikraštis, leidžiamas 
Rygoje. Kaina 3 centai. Ga
lima gauti “Naujienose”.

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.

Pasaulio organizuos 
ti darbininkai

Iš 44 milijonų apie 20 milijonų 
laisvai organizuoti

A

Vokietijos darbo žurnalas 
“Internat. Gewerkschaftbewe- 
gung” paduoda patikimas iš 
visų šaltinių surinktas žinias 
apie organizuotų darbininkų 
padėtį visame pasauly. Apie 
Europos ūkio ir darbo santy
kius turima tikslių žinių, ta
čiau tokių žinių trūksta iš 
Amerikos žemių, ypatingai iš 
Pietų Amerikos lotynų valsty
bių. Bet kadangi Suvienytos 
Valstybės, Meksika ir Kanada 
paduoda visai apytikslias ži
nias, o kitos pietinės šalys 
neturi didelės reikšmes bend
ram darbininkų skaičiui, tai 
tenka tenkintis turimomis ži
niomis. Gaunamas toks pa
veikslas:
Darbo unijos Skaičius Kale Nuo-

1928 m. šimtns
Europoj 35,392,681 80,1%
Amerikoj 6,947,296 15,7%
Australijoj 1,018,457 2,3%
Azijoj 742,194 1,7%
Afrikoj 90,497 0.2%

Apie 1927 metus bendras 
skaičius' iš 46,187,060 sumažė
jo ligi 44,190,525. Sumažėji
mas ant 1,996,535 aiškinamas 
labiausia judėjimų priežasti
mi Azijoj. Europoj bendras 
organizuotų darbininkų skai
čius iš 33,936,784 priaugo ant 
1,455,297, tai yra 4,8 nuoš. 18 
Europos valstybių tas skaičius 
pakilo, o 11 valstybių nukrito. 
Būtent, nukrito Belgijoj, Esti
joj, Franci jo j, Graikijoj, Di
džiojoj Britanijoj', Airijoj, Lie
tuvoj, Lenkijoj, Portugalijoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj. Iš 
Turkijos nėra žinių.

Amerika rodo priaugimą Su
vienytose Valstijose, už tad 
sumažėjimų Meksikoj. Austra
lijoj skaičius priaugo, ypač 
Naujojo Zelandijoj, tuo tarpu 
kai kontinente pažymėtinas su
mažėjimas. Azijoj organizuo
tų darbininkų skaičius suma
žėjo ant 2,955,606 narių, ypa
tingai Kinijoj, kur iš komunis
tų išpustų profsajuzų nieko 
nebeliko. Narių priaugimas 
pažymėtinas Ceylon saloje. Af
rikoj taip jau sumažėjo ant

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verti Emile Skujenieka

(Tąsa)
“Tamsta turėsi kiek lukterti. 

Ponui dar neatėjo.“
Žiemeliui truputį’ įgėlė: lyg 

jis tiebutų ponas! Bet laidinis 
buvo taip patarnaujančiai ma
lonus, pykti į jį nebuvo galima. 
Tik Vanda Stiprais pažiurėjo 
be jokios pagarbos. Nuo pirmo 
žvilgsnio Žiemelis neturėjo 
simpatijos į šią permandrįąją, 
pasipuošusią kontoristę. Ką ji 
čia tiek įsivaizdina? Ar jis ne 
“Tarpininko” akcininkas ir ar 
jis jau net šį vakar negali pa
sidaryti direktoriumi?

Bugalteris bandė lyg drau
gauti. Nusilenkė, viena akimi 
i Vandą žvalgydamasis, Šnypš- 
telėjo;

“Mąno brolis irgi įsigyju dvi 
akcijas.”

Bet kai Žiemelis susilaikan
čiai ir nesuprasdamas pasižiu
rėjo į jį, jis nusilenkė dar že
miau :

“Tas, kuris tarnauja gelžke- 
lių valdyboje... Gal Tamsta esi 
girdėjęs?”

Žiemelis pradėjo lyg prisn 
minti. Tas? Tombergas jį pai
niojo savo bylon... Argi Neikė 
bus pradėjęs pritraukti visus 
savo priešus? Ką tai galėjo 
reikšti? Ar tik čia nesislėpė 
koki nors nauja klasta? šis 
kontoristas, turbut, viską žino
jo. Bot išklausinėti nebebuvo 
laiko. Pradėjo atsirasti ir kiti 
akcininkai.

šeštadienis, liepos 12, 1930
53,836, ypatingai Pietų Afri
koj.
Darbo organizacijų pakraipa

1928 metais pasaulio darbi
ninkų unijų santykis rodė taip: 
Nepriklausomų laisvų darbo 
unijų narių .......

... 19,862,307 Viso 57 šalyse 
Komunistinių unijų narių .......

.... 11,706,462 viso 29 šalyse 
Konfesionalių (religinių) .......

. 2,120,562 viso 17 šalyse, 
Sindikalinių ..........................

....... 323,643 viso 25 šalyse 
Kitokių .............................

.......10,177,107 viso 42 šalyse
Nepriklausomų unijų judėji

mas yra stipriausias Europoje, 
su skaičium 13,991,143 narių. 
Amerikoj 5,548,794 narių, Aus
tralijoj 50,000 narių, Azijoj 
227,685 ir Afrikoj 38,885 na
rių.

Po jų stipriausiai atrodo ko
munistų organizacijos, kurios 
Europoj skaito 11,582,764 na
riu, Amerikoj 46,078, Australi
joj ne vieno ir Azijoj 74,452 
vietoje 2.805,000 kaip buvo pa
siekę 1927 m. gale, ir Afrikoj 
3612 narių.

Bet reikia atminti, kad iš 
komunistinių vienoj Rusijoj 
randasi 11,060,000 narių. Ki
toms 28 šalims belieka tik 
736,462 komunistų organizaci
jų nariai, iš kurių vienoj Fran- 
cijoj yra ^apie 200,000, Čeko
slovakijoj 165,780. Sovietų 
darbo unijos (profsojuzai) nė
ra nepriklausomi, bet yra’ vals
tybinės organizacijos.

Nepriklausomosios darbo uni
jos laike 1928 metų paaugo iš 
19,377,448 narių skaičiaus į 
19,862,307, tai yra net 484,- 
859 arba su 2.5%. Visose pa
saulio dalyse vadovaujančią 
rolę lošia nepriklausomosios or
ganizacijos. Jų prieauglis Eu
ropoj tarpe 1927 ir 1928 metų 
siekė 396,684 arba 2,9%. Prie
auglis Amerikoj siekė 168, 722 
arba 3%. Azijoj sumažėjo ant 
2,899, Afrikoj ant 83,448, o 
Australijoj priaugo ant 58,000 
narių.

Gale 1927 m. nepriklausomų 
unijų judėjimas buvo 56 šaly
se, 1928 metų gale 57 šalyse, 
iš kurių vien Europoj 27 šalys. 
Bendra apžvalga rodo, kad ne
priklausomųjų darbo organiza
cijų judėjimas eina nuolat pir
myn.

Vienas-kitas pažįstamas, po 
kokį matytą, nekurie visai sve
timi. Du pusiau abejotini typai, 
iš provincijos miestelio, turbut 
kaimo krautuvininkai. Aiškiau
siai matyti, Roberto šalininkai. 
Vaikštinėjo po kontorą rūkyda
mi ir spiaudė į kampe pastaty
tąjį dubenį. Kalbėjosi garsiai 
ir išdidžiai, lyg jiem toks ben
drovės pakeitimas į didelę akci
nę bendrovę butų kasdienis da
lykas. Žiemelis visą laiką viską 
atydžiai sekė.

Atvyko ir Robertas su Man- 
deliu, storais portfeliais po pa- 
žasčia. Kontoristas Ludinis 
stovėjo išsitiesęs lyg styga, 
bet direktoriai jo lyg nematė. 
Su Vanda abu pasisvehkino, pa- 
sikalbėjo, pajuokavo. Bandelis 
Žiemelio ranką paspaudė gana 
širdir^ai. Roberto paspaudimas 
buvo šaltai oficialus.

“A-a! Ir opozicija pilname 
skaičiuje.“

“Kodėl Tamsta tuoj aus ma
nai, kad opozicija?”

“Kaip tai? Juk tai Tamstos 
profesija. Argi Tamsta nepri
klausai prie tų amžinųjų pro
testantų ?” f

“Tarpininko“ pozicija ir opo
zicija man iki šiol buvo sveti
ma. Visai svetima!“

Mandelis, nusivilkęs apsiaus
tą, šepečiuku šukavosi trumpai 
n įkirptuosius plaukus.

(Bus daugiau)
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The English Column
Marųuette Murmurs

GRAND RAPIDS TRIP

The Marųuei'tte Club, S.L.A. 
(ir. 260 membcrs werc guests 
of the Junior Division of S.L.A. 
G r. 60 at Grand Rapids, Mi
lingai), July the 5th and 6th. 
The occasion was the second 
meeting bctvvecyi the Marquette 
Maroons, 6'th Dist. champs and 
the local Grand Rapids S.L.A. 
baseball team.

The Marųuette party left 
Saturday morning in a pour- 
ing rain and arrived at Grand 
Rapids in the afternoon under 
a blazing sun. There \ve were 
mel by Felix Zukaitis, Albert 
Kiter and President Alexynas 
heading a committee vvhicli 
afforded us the grandest rc- 
ception \ve’ve ever had. The 
party \\as ųuartered in indi- 
vidual homes Iby groups of 
two’s and ithree’s where they 
all fonini the most geniai of 
hosts. That evening a dance

and banquct in our honor had 
been arranged for at St. 
(ieorge’s Hali. All had a gor- 
geous time. A t the banųuet we 
vvere addressed by Chairman 
Fclix Zukaitis, President Al Ki
ter of the Junior Division, Pre
sident Thomas Alexynas of the 
Senior group and iDoctor Pauk
štis. We retam ed the compli- 
ments with speeches by the 
writer, William Rusgis and 
Fra n k Jacobs. The reception 
was all that could be desired. 
At the dance, the boys re- 
ne\ved old acquaintances made 
lašt year with such girls as 
had not yet succumbed to the 
wiles o f Cupid. Very attract- 
ive those girls. They number 
among them Miss Michigan, a 
pretty Lithuanian lass iwhose 
name 1 don’t irecall. Manager 
Anthony Schnukas had a deuce 
of a time to make his sluggers 
h it the hay aifore the wee 
morning liours.

Came the morrow and the 
bąli game . We were taken 
to Myer’s Lake which is a re- 
sort about tvventy miles from 
town. The trip was marred 
by an accident. Severai of the 
local players were, badly shaken

up vvhen their car was rammed 
by another and turned over on 
the highvvay. The bąli game 
turned out to be a slugfest. 
Knopp, Royce and Schnukas 
pitehed for the Maroons and 
Kiter for the A’s. Al Kiter 
bore the brunt of the going 
striking out thirteen of the 
Maroons. The hitting of the 
team under the urging- of 
manager Zukaitis rolled up a 
score of sixteen runs the larg- 
est number ever scored against 
the Maroons in their three 
years of existence. When the 
eight inning ended the Grand 
Rapids niuo had crawled up to 
vvithin one run of the Maroons 
who in the fourth inning had 
been leading 17 to 3. Schnu
kas first up in the, ninth, 
tripled, starting a rally which 
netted four runs and washed 
out the chances of our hosts. 
Thus did the Marųuette Ma
roons defeat the SLA. team 
for the third eonsecutive time 
in their intercity series by a 
score of 21 to 16. The scores 
of lašt year were 7 to 6 at 
Grand Rapids and 6 to 2 at 
Chicago in the Maroons favor.

Our sincere thanks to 
Messers. Felix Zukaitis, fl. 
Alesynas, S. Naudžius, and Al 
Kiter for reception and the 
girls and boys who so lavishly 
entertained us, Tony, Enoch. 
Felix, Benny, Adeline, Bernice, 
Ed, Beatriče. Thanks a lot. 
Very sorry to have declined in- 
vitation of Gladys Daukaze 
būt we expect to greet you all 
at the “Margutis” outing Au- 
gust the 17th in Chicago as 
our guests.

The following “Marųueteers” 
made the trip:—President, — 
Anthony Royce, Vice-President 
—John Macas, Manager —An
thony Schnukas, Organizer — 
William Rusgis, Stanley God- 
lewski, Gene Eugene, Robert 
Rachaitis, Harold Knopp. Char
les Rusgis, Al Braulette, Er- 
nest Simonas, Ted Trandell, 
Frank Jacobs and Joe Kri- 
sowtskas. 

* * *
Heard at Grand Rapids:—
Chuckie: Gee that was a 

swell trip, I remember waking 
up in St. Joe for breakfast.

Jacobs: I want to know what 
for.

Felix: Come on fellows, 
dance.

Schnukas: My God! Look out 
for that truck.

Katie: IIow did you get in?
Sunny Giri: Let’s neck. Say 

Flip you can’t sleep.
Harold: Who’s that giri?
Buddie: My what a swell fcl- 

low. Gimme huh! Yes.
Johnie: Mention summcr 

sausage again and 1’11—
Stanley: Me and my Ford 

from now on.
Ernie: Oh, I’m a big shot. 

Puff! puff!
Bob: Not saying a vvord.
Royce: Say there’s a pretty 

blonde. < ,
Kiter: We’re gonna beat you 

to-morrow.
In chorus: So long fellows! 

See you the 17th.
—Anthony Ai Royce,

President.

BIRUTĖ
Birutč.’s Chorus ,s>nd Orches

tra are having their annual 
outing Sunday, July L3tb at 
the Sand Diines. They aro to 
mect Sunday morning at 5

-
»•
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Pirkite Dabar koi kainos yra žemos
Pirmas Mokėjimas Prasideda Spalio 1 d.

Pilnai įrengtas Karštu Vandeniu Apšildymo Plantas$275
IR AUGŠČIAU

BUY^NOVV
ATINGCOMP

Nelaukite iki paskutinės minutės. Įsiveskite apšildymą dabar ir tuo sutaupinkįte nemažai pinigą 
ir taipjau išvengkite visokių nesmagumų. Jeigu jus manote įsivesti apšildymo plantą ateinan
čią žiemą, ateikite į musų ofisą, arba pašaukite mus telefonu ir mes mielai pasiųsime vieną mu
sų inžinierių apskaičiuoti kaip jus galite turėti patogų namą nesutrukdant kitų jūsų kasdieni- - 
nių reikalų. Viskas ką jus turite padaryti, tai Įmokėti tiek, kiek jus tuo tarpu pajėgiate, likusius ’ 
gi išmokėsite lengvais išmokėjimais net per du metus labai lengvoms sąlygomis.

Mes apskaičiuosime arba su Įvedimu, arba jus patys galite Įsivesti. Musų inžinierius parodys 
jums geriausius budus pačiam Įsivesti apšildymą. Mes paskolinsime jums, visiškai dykai, visus 
reikalingus Įrankius.

Visos musų medžiagos yra garantuotos prieš kokius nors trukumus per penkis metus laiko.
Del bargenu plumbingo reikmenų ateikite i bile vieną iš musų trijų sankrovų. Mes užlaikome pilną pasirin

kimą sinkų, maudynių (vonių), toileto Įrengimų, vandens šildytųjų, tankų, paipų ir fittingų. Musų obalsis yra 
teisingas ir geras patarnavimas kiekvienam. Jeigu kuo nors iš musų pirktu būtumėt nepatenkinti, mes ap
mainysime visiškai dykai.

Pirm negu jus pirksite kur kitur, ateikite ir persitikrinkite patys, kad viskas, ką mes sakome, yra tiesa.
Kada jus nusispręsite ateiti pas ųius, būtinai apsižiūrėkite, kad ateitumėt į tikrą vietą. Musų vieta yra dvie

jų augštų mūrinis namas rytinėj State gatvės pusėj, arti 22-ros gatvės. Ant namo yra musų vardas M. LEVY
COlViPANY, 2117 S. State St. yra vyriausios durys. Mes būname atdari ilp 7 v. kiekvieną vakarą. Nedė- 

liomis iki 1-inos vai. Mes kalbame lietuviškąi. Musų skyrių sankrovos yra: 1.- 4101 Archer Avė., kampas Mo- 
zai t St., telefonas Lafayette 0287. 2. — 9300 Commercjal Avė., South Chicago, III., telefonas Saginavv 4847.

SOUTH WEST SKYRIUS

4101 Archer Avenue
Tėl. Lafayette 0287

VYRIAUSI ASANKROVA

2117 iki 2127S. Stale St.
TEL. CALUMET 0645

SOUTH CHICAGO SKYRIUS

9300 Commercial Avenue
Tel. Saginaw 4847
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o’clotk at 5'5th and Westcrn 
Avė. if they want to go by 
tirirek. All prospective mem
bcrs and Iboosters are cord- 
ially invited to come būt thp 
young ladies will pleasc pre- 
pare a lunch basket and the 
men Nvill pay a dollar. Wcar 
oltl clothes and don’t forget 
the s\vimming suit.

t f ..  ............ . .... U ■ ■

CITY OF CHICAGO UANDLORDS 
ASSOCIATION

AR JUS TURITE KOKIŲ 
KEBLUMU? 

Ar jus turite finansinių vargų?
Ar iU8 turite biznio rupesnių?
Ar jus turite nesinugunių su rendau- 

ninKtiis?
Apsisapgokit prieš koktus nors nesma

gumus ir ke|iliuuUB tfu tendanninkais. 
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

parcišklniua dykai.
Gaukite ]y«us dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai. 
lAsilinldt. uiHlraaidos puli.ą prieš kokius 

>1OI‘S jusu KoiSlumuB. 
K<> prisidėjimo prie ftios asaociacl Joh.F—------------------------ >

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwcll St., 1____ CHICAGO, ILL.

buvi'iiųis num,o saviųinku bus vien tuia- 
IT|im'as.

Aleikltp ir pasitarkite »u musų eks
pertais i>at alėja is. legaliuose ar biznio 
dalykuose, pilė laiku, diena ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS'SOOIATION

4050 Houtb Aahląnd Avė., 2 augs tas 
Ashland prie 47th St.

__________ Tel. Boųlcvard 7878__________

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

I S. L. Fabian & Co. i
i 809 W. 35th St. 1

Tel. Boulevard 0611 LiM r • v

t B. R. Pietkiewicz $
& Company j

2608 W. 47th St. |
Tel. Lafayette 1083

| A. Grigas & Co. | 
| 3114 So. Halsted St. |

X Tel. Victory 4898

f M. Rozenski & Co. X 
f 6542 So. Western Avė. f

_Tel. Prospect 2102 £

S S. P. Kazvvell & Co. i 
f 2839 W. 63rd St. ' j
i Tel. Republic 8899

•Ii1
g J. Yushkewitz Į
i 2433 AV. 69th St. i

Tek Prospect 3140 A

! M. J. Kiras i
S 3335 So. Halsted SL i

Tel. Yards 6894

| J?N?Zewert&Co?|
9 5339 S. Central Avė. I
J S. E. Cbr. Archer and Central A 

Tel. Prospect 8759

—....   i ........... .. i. —y —

z B. V. Milaszewicz § 
S 4600 So. Wood St. f 

1 Tel. Virginia 0117 ■

g J. J. Zolp I
2 4559 So. Paulina SL į
2 Tel. Yards 0145 f

tapomo.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS

WISSIG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
_________ VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KĄIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Ncdėliomis iki 12d. 
4200 West 26 St^ kampas Keeler Avė., Tel. Crąwford 5573

Šaukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami •

SI .00Vyrų 
Siutai, 
Topkautai

8

Moterų į
Paprastos Dresės ** |
Kautai J

J šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 12, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Birutė Veikia
Ir ką Birutė galėtų* nuveikti

Dabar, tiesa, vasaros atosto
gų sezonas, ir apie kokį orga
nizuotą darbą miesto žmonės 
nenori daug galvoti. Tačiau or
ganizacijos paprastai ir vasa
ros atostogas išnaudoja toli
mesnio veikimo ruošai, prisi
rengimui, persitvarkymui.

Musų šiuo tarpu didžiausia

•Amerikoje dainos, muzikos ir 
teatro draugija Birutė tikrai 
nuėjo atostogų tik po Chica
gos seimų, kuriuose ji turėjo 
atlikti savo gražiąją dalį. Bet 
teko nugirsti, kad Birutė ne
visai ir dabar teatostogauja. 
Bent dalis jos valdybos ir na
rių bei rėmėjų užimti planavi
mais kaip praktiškai ir* sėk
mingai pradėti ateinančio se
zono veikimas.

Pasikalbėjus su Birutės pre
zidentu Dr. Kliauga teko patir- 

ž i n iii ir praktiškų 
sustiprinimui

be ko tokia di- 
organizacija, supranta- 

negali tinkamai išvystyti

turi savo sprivatišką piknjką. 
Tai rodo, kad ir vasaros metu 
Birutė nėra paskydus, o išlai
ko savo vienybės ūpą. Beabe- 
jo, Birutės piknikas turėtų bū
ti jos draugams ir rėmėjams 
nemažiau Įdomus kaip ir jos 
parengimai po stogu.

musų Birutei 
keletą sugestijų,

gerai žinome, mu- 
gyvėmimas yra

Papras- 
teatrai, 

visa.

KUOPOS,
KLIUBAI, 

DRAUGIJOS!
Jus galite užtikrinti 
tą gero draugiškumo 
dvasią savo organiza
cijoje, surengdamos 
išvažiavimą.

Pasilinksminimai ir pramogos 
yra geriausias dalykas išmintin
gam, sveikam draugiškumui.

Važiuokite “Willett Way”, kas 
užtikrina komfortą. Puikus pasi
važinėjimas, puikus žuvies, stei- 
ko ar vištienos pietus ir pasilink
sminimas dėl viso jūsų kliubo už 
prieinama kainą.

Telefonuokit ar rašykit dėl in
formacijų.

Tel. VVHITEHALL 4417
THE

VVillett Company
222 E. Grand Avenue

ti smagių 
planų Birutės 
ekonomiškai, 
džiulė 
ma,
savo užmanymų.

Atrodo, 
turės' jau 
rėmėjus, 
gandistus
prie progos ir lai k s

kad Birutė nuo šiol 
nebe vien 
pritarėjus

čia norėčiau 
patiekti dar 
Kaip patys 
su kultūrinis’
kažkoks trafaretinis, 
tai, žiemą koncertai, 
vasarą piknikai. Tai

Yra šalių, kur kultūrinės 
draugijos bando daryti ir sėk
mingai padaro dalykų dideliu 
maštabu, reikšmingų ne tik sa
vo mieste, bet ir visame kraš
te,
tokias 
nimo 
švenčių 
kraštely 
su “trijų 
Rambyno 
tės Jėvos

bandė dar pradėti rengimų 
plačiausiu maštabu. Ar musų 
Birutei nebus jau atėjęs lai
kas pasidaryti tokiu akstinu?

Birutė galėtų turėti savo ke
letą dienų per metus, nustaty- 
tų ir tradicinių, kurias visos 
kolonijos jau iš kalno žinotų. 
Čia kalbų apie vasarą. Parin
kus' tinkamą parką, 
ar kalną, už miesto, 
surengti 
su visa, 
j ogia ir 
linkinės
Gaila, jau Joninės praėjo, bet 
ateis kitais metais. Be to, ga
lima rasti svarbių vasaros’ me
tu istoriškų ar mytologiškų 
dienų kitais laikais.

• įnešus i Draugiją naujos di
namikos ir pradėjus ruošą di
deliu planu galima padaryti, 

naujo 
gyve-

ar girią, 
kas met 

didžią vasaros šventę 
ką tik pati Birutė pa
le uo gali prisidėti apy- 
kulturos organizacijos.

LOGIŠKAS
SUSISIEKIMAS 
Amerika-Lietuva

— PER —

KLAIPĖDA
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšis tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Ame
rikos su jos dailiais ir populia
riais laivais.. Nes yra paran
kiausia ir patogiausia Linija 
Lietuviams Keleiviams —

Skandinavu Amerikos
Unija 

ištaisė patarnavimų tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines i Ameri
ką.

savanorius 
ir propa- 
kurie tik 
nuo laiko

gali apie ją informuoti, bet 
pradės tvarkyti savo viduj or
ganus, kurie rūpinsis visokiais 
Birutės reikalais. Maloniau 
dar, kad tame darbe aktingiau- 
šią rolę imsis vaidinti patys 
birutiečiai jaunuoliai, tiesiogi
niai dalyviai, mergaitės ir vy
rai.

Birutė žada turėti savo nuo
latinį ofisą, kuri ves ir jame 
nuolat dirbs viena jauna biru- 
tietė. Birutė taip pat turės sa
vo kaip ir spaudos sekciją, ku
ri rūpinsis spaudos informavi
mu ir žinių bei straipsnelių 
tiekimu, liečiančių Birutės rei
kalus ir planus, parengimus ir 
tolimesnę ruošą.

Taip pat naujai pasižadėję 
I Birutei aktingai dirbti keli 
| energingi vyrai, kurių fakulte- 
I tas bus ryšiai su Birutės rc- 
i mėjais ir Birutės praktiškų 
' gyvybės šaltinių tvarkymas bei i

čia norėčiau priminti tik 
Mažosios Lietuvos jau- 
o r g a n i z a c i j ė i c s. Joninių 

apvaikščiojimai tame 
yra jau pasidarę vi- 

Lietuvų” dalykas: 
kalnas ir Juodkran- 
kalnas kas met bir

želio mėnesio du sekmadieniu 
sutraukia ekskursijas jaunuo
menės ir suaugusiųjų iš Kau
no, Klaipėdos ir Tilžės', ir vi
sų apylinkinių kaimų ir mies
telių. Ten kūrenamos joninės 
ugnys, laužai, chorai gieda dai
nas, visų kraštų jaunuomenė 
ir suaugę žaidžia įvairius žais
lus, susitinka, susipažįsta, da
bar net sporto olimpiados pra
dedamos praktikuoti. Tai kaž
kas darosi, lyg prosenovėj, ka
da giminės rinkdavosi ant sa
vo aukos kalnų metinėms šven
tėms ir rasės ryšiams gilinti.

Amerikoj turime veik kas 
kolonijoj skaitlingų organiza
cijų. Visos jos' gyvuoja kaip 
galėdamos, bet nė viena ne

------------------------------------- ,--------------------------------- j.

Įėjo šokti nenuvargdamas.
Vietos išteko visiems po pla

tų mišką. Ir ne be reikalo sa
koma: Tegul miškas gaudžia, 
ūžia nuo musų dainų! Na, ir 
gaudė-užū iki pavakario. Tik 
pavakaryje vienu laiku pasida
rė Glenwood misi 
ankšitas. Mat, kai kurios Ken- 
singtono sesutės pusėtinai sto
ros, tai pradėjo noišsitekti.

Tūla sesė, keletą šimtelių 
sverianti, savo vyrukui pliaukšt 
per valgančiają. .0 vyrukas, 
nors ir menkas, visgi su kel
nėmis: jis atgal! Ir laimėjo pri-

kas lig per

ener-

kad Birutė įneštų visai 
akstino į musų kulturinj 
nima.

Jau pajėgų ir jaunos
gijos yra priaugę. Vienybė ir 
sutarimas rodos gražus'. Tad 
belieka tik imtis naujų, dar 
nebandytų galimybių, o žmo
nės naujos dvasios tikrai lau
kia. — Birutė, imkis, visi pa
dėsim. —J. P.

Roseland-Kensing 
ton

Liepos 6 dieną Pašalpinė 
Draugyste Brolių ir Seserų tu
rėjo pikniką Gleinvood miške* 
lyje-

Kadangi piknikas Uuvo pla
čiai garsintas, o ir oras pasi
taikė labai šiltas, tai publikos 
privažiavo daug. Šokiams sve
tainė gera, tai kas’ norėjo, ga-

Ki'tas vyras pirmajam —- 
bangi O tas — keveriokšt, tar
tum smėlingas nuo Šarkio smū
gio. Naujasis gi Šarkis savo ga
lingą koją padėjo ant parpuo
lusio krutinės, lig ‘butų buvęs 
Komos gladiatorius.

Kita sesė, raudona nosimi, 
kaip republikonų partijos val
dininkas, padėjo perįalėtojui 
ant burnos kaip ir koki bly
ną. Pirmoji gi, jausdamasi kiek 
sunkesnė, pagavo antrąją už 
Čiuprinos, na ir veda Kalvari
jos kelius apie automobilių — 
vis pridėdama tai kumščiu, tai 
batuku, ir vis klausinėja: “Ar 
lisi kur nereikia, ar lisi?“

O antroji: “Nelįsiu, nelįsiu, 
tik paleisk; matai, kartelius pa- 
bėriai, iškadą patvariai.

Kažin kuo imtinos butų už
sibaigusios. Bet subėgo žmo
nių, išskirstė porą, nuramino.

Vienok turiu pasakyti, kad 
dramos ir komedijos aktai kar
tu atrodė gan geri ir gatavas 
buvau nikelį duoti už tą vaiz
dą. Tik sarmata, kad lietuviai 
taip elgėsi. Vietinis.

Garsinkites ‘N-nose’

Ratfos- Pianai
Nauji Modeliai 1931 metų, General 
Motors, Brunswick, R. C. A. Radiolas, 
Victor, Atwater Kent ir kitų žinomų 
išdirbysčių; jus galite pasirinkti ir 
persitikrinti ir išsirinkti Jos. Budriko 
Krautuvėje. Dabar vasaros kainos yra 
daug žemesnės ir lengvus ištnokejimai

Laivų Išplaukimai iš New 
Yorko:

Liepos 19 “United States”
Rugp. 2 “Oscar II“
Rugp. 9 “Frederik VIII”

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian
American Line

27 VVhitehall St. New York.N.Y.
130 N. La Šalie St., Chicago, III.

218 VVashington Street, 
Boston, Mass.

I supervizija.
Tai atrodo, kad Birutė jau 

pradeda žengti į tikros orga
nizacijos padėtį, kuri veikia 
pasiskirsčius darbą departa
mentais. Maža tokių organiza
cijų dar turime, kurios pačios 
iš vidaus rūpina savo išorio 
reikalus. Gercyi pusė čia yra 
tame, kad visuomet patys tie
sioginiai draugijos’ nariai ge
riau žino, ką apie savo reika
lus pasakyti, painformuoti ir 

paraginti, negu pašaliniai, kad 
ir su geriausiais norais. Kita 
geroji to sumanymo puse yra 
ta, kad jau patys jaunuoliai 
bus aktingiau įkinkyti į prak
tišką organizacijos darbą, be 
kurio niekas negali prisiruošti 
vadovybei.

Ateinantį sekmadieni Birutė

f------------------------------------- ------------------------------ \
JSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ

Patapkite nariu
CITY OFCHICAGO LANDLORDS

AS'SOCIATION
4(l<50 South Auhlutid Ae.. !i augStas 

Ashland prie 47tl» St.
Tel. Boulevard 7878

$3 I METUS $3 I METUS
---------------------------- ----------------------------- J

3 DEL JU8U ŽOLYNU IK PAPARČIU ■

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 

cvapsnio ir patogus. 
Tai vra idealės trąšos 
Jei medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI- 

' v.YKIS IR SEKLIU SANKROVOS!

I
fZENKE’H)

New Plant Life

HOLLyIt)AMERICA.Ll^

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Kotterdam’a j ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearbom St. Chicago.

NAKTINIS PIKNIKAS 
Vienos šeimynos Naudai 

Šeštadienyje, Liepos-July 12 d., 1930

Bus duodamas išlai- 
mėjimui automobilis: 
CADILLAC — Seda
nas.

Pradžia 5 vai. vaka
ro, pabaiga sulig da

lyvaujančiu noro.
Gera Orkestrą 

ŠOKIAMS.

—RENGĖJAI.

JUSTICE PARK GROVE Archer ir Kean Avės. 
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti su daug draugų-ių ir išmėginti 

savo laimiki.

Naujos
Bankininkavimo

Sparton, 10 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje už

Richleu, 9 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje, 
už ........................

Brunswick‘ Radiola su Viktrola krūvoje 
už ................ ..........................

Lyric Radio, 9 tūbų su viskuo 
už .... .......

Radiola, 7 tūbų, su viskuo, 
už .................................

Philco, 8 tūbų — $38. Lincoln A. C. 7 tūbų 
už ......................................

Baby Grand Reproducer Pianas vertės $1,800
už ................ :.........................................

Grojiklis Pianas Gulbransen, 
už ...........................................

$129.00
$119.00

$55.00
$54.00
$39.00
$19.00

$475.
$195.

V alandos
Nepamirškite Lietuvių Programus

Duodamus J. P1. Budrik Krautuves"
kas n«<ISI<iicni nuo 1 iki 2 -vai. r><» pietų iŠ Stoties W.C.F.T,. 
970K. Kas ketverto iš Stoties W.H.F.C. 142OK. nuo 7 iki 8

valandos vakare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

PRADEDANT SU LIEPOS 14 p., 1930, 
savaite, sekami bankai bus atdari vieną 

vakarą kiekvieną savaitę - tiktai 
Subatomis.

Jos. F. Sudrik, Ino
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
BUDRIK REX RADIO SHOP

3343 So. Halsted Street

NAUJOS BANKININKAVIMO VALANDOS BUS

SUBATOMIS
nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro

KITOMIS DIENOMIS
Reguliarės bankininkavimo 

valandos.

Ii

MALI iONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

COMMUNITY STATE BANK
3600 Roosevelt Road

CRAWFORD STATE
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. prie Crawford

LIBERTY TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt prie Kedzie

PUBLIC STATE BANK 
Blue Island Avė. prie Roosevelt

SCHIFF TRUST AND 
SAVINGS BANK

Roosevelt Rd. arti Halsted

STATE SAVINGS BANK 
AND TRUST CO.

Roosevelt Rd. prie Kedzie 
ŠUPERIOR STATE BANK 

16th St. prie St Louis Avė.

WEST SIDE NATIONAL 
BANK

Roosevelt Rd. prie Ashland
WEST SIDE TRUST

AND SAVINGS BANK 
Kampas Roosevelt ir Halsted

Del zmdamų moti-'
k , 1nų. Nei vienas ne-
gali būti be

k MALTTONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
OOOTO* COMVAI»»'1BWT1

UrtUKlHO ,
GOOD f O« TH«
1OVT. *• _D

B'

Jis ~ yra rekomen
duojamas per

isįl Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK 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
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šeštadienis, liepos 12, 1980

CHICAGOS
ŽINIOS

Lietuvių vaikinus bėda 
ištiko

Apiplėšė spulkos virši
ninką Brighton Parke

Keturi maskuoti banditai 
apiplėšė Kranki VVegzyn, pre
zidentą ir iždininką Brighton 
Park Building and I/Oan aso
ciacijos. Apiplėšo j j jo ofise, 
1X12 So. Craiwford avė.

Lietuviai Edwin Šaltis (2155 
W. U> st.), Peter Kazlauskas 
(2901 Emerald avė.), o taip
gi Oscar Gicse (1651 Polk st.), 
Andretw Machalieka (2145 \V. 
16 piace) ir James Stanek 
(2156 So. Irving* aive. — nuva
žiavo maudytis. Drabužius pa
liko automobiliu j e, o patys su- 
fjįndo vandenin. Kada sugrį
žo, tai neberado nė drabužių, 
nė laikrodėlių. V f r

Reiškia nepasitikėjimo 
valstybės gynėju

žmonių, kurie turi ryšių su 
gengsteriais.

Swanson pareikalavo Brun
dige liudyti džiurei. Brundige 
sutiko. Bet Swanson reikalai 
vo, kad reporteris pirmiau iš
pasakotų ką žino jo, Siwanso- 
no, pagelbininkui. Brundige gi 
sako, kad jis sutinką liudyti 
tik tiesiai džiurei.

Tuomet Svvanson atsisakė 
šaukti Brundigę visai liudyti.

SpeclallstM rydyme chroniškų Ir nauja Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas maue. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų Ilga Ir jei aS apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Išogzaminavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Sudegė bevirdama 
vakarienę

Mrs. Karoline Conncl, 78 m., 
gyv. 130 So. Chester avė., Park 
Ri(44e, mirė dėl apdeginto. Ją 
pagavo liepsna, kai ji virė va
karienę.

Kai valstybės gynėjas S\van- 
son buvo išrinktas ofisui, ku
rį dilbai* prižiūri, tai (langelis 
manė, kad t inkamesnio'asmens 
tai vietai ir negalėtų būti.

Bot jau girdėti kritikai ir 
S\vansono. Pirmieji balsai ki
lo dūlei Lingle, Tribūne repor
terio užmušimo investigacijos.

St. Louis Star reporteris, 
Brundige, viename straipsny 
nurodė, kad jis žinąs “aukštų”

Garsinkitės “N-nose”
Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Piace

Tel. Boulevard 6060

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
-------0-------

T

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Cicero 8724

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniika 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Akiu Gydytojai

Ir moterims nevyksta _ I
■ -------- —

Šeši varantai išduota areš
tuoti Mrs. Hilda Schroeder, 
realestatininkvi, turėjusiai ofi
są adresu 10 North Clark st. 
Moteris yra kaltinama priga- 
vusi savo klijuotus suma $400,- 
000.

Ketina išleisti pavieto
bonų sumai $9,000,000

Pavieto taryba priėmė rezo
liuciją išleisti bonų sumai $9,- 
000,000, v kad padėti pavietui 
pergyventi jaučiamą piniginį 
k ryžį. Manoma, kad išleidimo 
hunų klausimą turės išspręsti 
teismas. Mat, iki šiol tokių bo
nų išleidimą nuspręsdavo pilie
čiai referendumu. Šį kartą pi
liečių noro nežiūrėta.

PADĖKAVONK
A. a. Kotryna Rokienė mirė 

liepos 2 d., sulaukusi 35 metų 
amžiaus, gimus Redikiškio kai-

I me, Eržvilkio parap., Tauragės 
apskr., palikdama dideliame 
nuliudime vyrą Joną, sūnų Ste
poną,. dukterj Petronėlę ir gi
mines; dabar ilsisi šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai patar
navimą ir palydėjo ja i tą ne
išvengiama amžinybes vieta.

Mos ją atmindami ir apgailė
dami jos pasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms. Dėkavojame mu
sų dvasiškiems tėvams, kun. A.

I
 Baltučiui, kun. Jusevičiui ir 

kun. Gasparaičiui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jos 
sielą, taipgi vargonininkams 
Janušauskui ir Daukšai už 
giedojimą pamaldose. Dėkavo
jame visiems giminėms ir 
draugams už gėles ir dvasinius 
vainikus, visiems grabnešiams 
ir gėlių nešėjoms, taipgi vi
siems i bažnyčią atsilankiu- ■ 
siems žmonėms; dėkavojame I 
graboriui S. D. Lachavičiui už į 
jo rūpestinga ir mandagų pa
tarnavimą šioje sie.lvartos ir 
liūdesio valandoje ir, pagalios, ■ 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylima moteris ir 
motinėle sakome: ilsėkis šalto
je žemėje. . I

Nuliudusi ŠOKŲ ŠEIMYNA. Į

PADĖKAVONĖ

A. a . Kazimieras Kreiza, 
kuris mirė liepos 5 d., 1930 
ir palaidotas tapo liepos 9 d., 
o dabar ilsis Tautiškose kapi
nėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį 
į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo pra’sišalinimą iš mm- 
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką grabnešiams, gėlių au
kautojams, kalbėtojams, ku
rie kalbėjo namuose ir kapi
nėse, Laišvės Kanklių Miš- 
ram Chorui už gražų padai- 
navimą, giminėms, draugams 
ir biznieriams; dėkavojame 
graboriui Eudcikiui, kurs sa
vu, geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau, 
musų mylimas Kazimierai, 
sakome: Ilsėkis šaltoj žemė
je.

Nuliūdę
Moteris ir Giminės.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELTA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvrife 
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.

DR. VAITUSH, OPT.

Politikieriui nesmagu
šiuo laiku yra teisiamas pa*- 

vieto asesorius Gene Oliver. Jį 
kaltina “tiksintis” taksus. Jis 
neprisipažįsta. Ir todėl teisme 
jis turėjęs ytin nemalonaus lai
ko, kada jam teko išaiškinti, 
iš kokių pajamų jis galįs už
laikyti klitorius lenktynių ar
klius, brangų automobilį i<r 
$5 l.(HM) rezidenciją gaudamas 
algos tik $9,000 metams.

i

.'nu Metų Paminėjimas

Metinės Mirties Sukaktuves

VLADISLOVAS LUKŠTĄ

už veliones sielą
15 d., 1930, 7:00 

St. Gali bažnyčioje,

Kuone prigėrė 9 lMar- 
quette Parko prūde
Gary, Indiana, Manjuettc 

Parko prūde kuone paskendo 
ul.i vaikai, penkios mergaitės 
ir dvi moteriškės. Laivelio dug
nas, kuriuo jie važiavo, pra
kiuro. Visi betgi buvo išgel- .O ,
bet i.

K

MARTYNAS URBUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 11-tą dieną. 10 vai. ry
te, 1930 m., sulaukęs apie 50 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Stulgių pa
rap. ir miestely. Amerikoj 
išgyveno 19 metu. Paliko di
deliame nuliudime moterį Va
leriją (Ruzgaitę), podukres 
Eleną Gerulienę, žentą ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj sū
nų Antaną, brolį Juozapą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 8307 Au- 
burn avė. Ijaidotyvės įvyks 
pirmadieny, liepos 14-tą dieną, 
8-tą vai. iš ryto iš koplyčios į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Vįsi A. a. Martyno Urbučio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Podukrė, žentas ir 
Gimines,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boule4 
vard 4139.

PETRONĖLĖS 
DVARION1HNĖS

irę liepos 15, 1929 m. Pali
ko dideliame nuliudime vyrą
Kazimierą, 2 sūnūs, dukterį ir 
gimines. %

Jau 1 metai praslinko nuo 
tos dienos musų mylimos mo
teries ir motinėles mirties, bet’ 
musų atmintyje puvenai amži
nai. Tavo kūnas ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse, o mes pali
kom nubudę ir tavo kapą nuo
latos lankome, 
ir motinėlė, tu 
sugryši, o mes 
čiau ar vėliau 
visuomet širdyj 

ašaroms

Graboriai
Telefonas Yardg 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BalzauHlotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aubyrn Avenue 
CHICAGO, ILL-

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd J*!., Chicago
SKYRIUS:

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos ąkaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregysie. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro ■ 
maa su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai- Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

-------- o—- 
Tel. Yards 1829 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Kės.: 2506 West 69th St., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

ŽMOGAUS
AKIS

Miela moteris 
pas mus nebe- 
pas tave anks- 
ateisime. Tave 

laikome ir 
atminti

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 1161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKISgraudžioms 

apleistom.
Pamaldos 

bus liepos 
vai. ryto
55 ir, Kedzie Avė.

Prašom gimines ir draugus 
atsilankyti.

Liekame nubudę,
Vyras ir Vaikai, 

5530 South Albany Avenue.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 11 dieną, 1929 metais, sulau
kęs 36 metų amžiaus, gimęs Preikapės kaime, Pernavos vaisė., Kė
dainių apskrity.

Paliko- dideliame nuliudime moterį Stanislavą, du sūnūs—Vladis
lovą ir Robertą, brolį Vincentą ir Lietuvoje seną motinėlę.

Štai jau meteliai suėjo kaip musų mylimas vyras ir brangus tė
velis persiskyrė su mumis ir su šiuo pasauliu. Sunkus, ilgi ir labai 
graudus šie meteliai mums buvo. Rodės, kad jis vis dar gal sugryš 
pas mus, hors protas mums sake, kad to nebus ir būti negali.

Tad lai Gailestingas Dievas tesuteikia Tavo nemariai sielai amži
ną atilsį, o mums kantrybės ir jėgų tęsti šią žemišką kelionę. Ilsė
damasis pas Viešpatį lauk mus pas Tave ateinant.

Pamaldos ir Šv. Mišios už a. a. Vladislovo sielą įvyks Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero, 111., liepos 11 d., 7:30 vai. ryte. Visus 
gimines, draugus ir pažystamus maloniai prašome atsilankyti į šias 
pamaldas.

Dideliame nuliudime lieka.
Moteris, Sunai ir Giminės.

1500 South 49th Avenue. Cite r o, UI.
Tel. Cicero 3760.

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J.F.Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitagc Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju diena ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 79T

Lietuviai Gydytojai__
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1030.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avc. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliotais tik pagal su
tarti.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Branswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
-------O-------

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.
---------O_u-----

Ofiso Telefonai Virrinla 0030 
Rea. Tel. Van Burea B808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki * Ir 
fl Iki 8 vakaro. Nedėliota ano 10 IKI 12 dia- 

aą. Namų ofiaaa North Slda 
3413 Franklin Blvd. 

Valaadoi 8:80 iki 0:80 vakaro
---------O---------

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weatern Avenąe 

Tel. lafayette 414G
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo G iki 9 valandai vakaro » ------  .Q----------

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Artther Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta api^ jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iŠ namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tuksiančių ypatų 
ir tūrių 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R, BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A» M.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenąe
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

 ĮYa^rMs Gydytojai__ _
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banku

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:39 ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet
Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
NedėEomią ir šventad, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

41, S. La Šalie Street,
Room 1701

Tek Kandolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakaro 
Olis — Utar., Kctv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčioą ▼,

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioį pagal sutarti

J. P. WAITCĮIUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tek Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataz

5g E. 107th St.
Kampas Michigan Ava.

Tel. Pullman 5951
Nuo 8 iki 9 vale, ir Subatomia

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 South Halsted St. 
Valandoj: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 19 iki 12

Įvairu Gydj^Įai -
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus £-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. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Sjipre 2238 ar Kandolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Jubos 

CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, 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 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

4631 Sųnth Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nūn 10 iki 12 diena, 2 iki 2 po pi»:t.
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12.

Rez, Telephone Plaza 3202

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tel. įlydo Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bągdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo ft-t 

Telephone Roosevelt 9990
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic fc30Q

V~W.~ RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tol. Central 6390 Vai. 'J—i 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 SO. DEARBORN STREET
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pa^al sutartį
Tek Canal 2552

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland A ve.
Tt l. Boulevard 2>00

Ris. 6515 So. Rockwill SL
TaL Republic 9728

• . » 'l : ' . 1 r ...
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Svarbu!

IJetuvių spulkų darbuotojų 
dėmesiui

Lietuvos Statybos ir Skoli 
nimo Bendrovių Lyga laikys 
savo beutaininį susirinkimą lie
pos 19 dieną 1930 m., šešta- 
(Jienį, apie 7:30 valandą vaka
re, Lietuvių Auditoriume, prie 
9-tos ir Lincoln gatvių, Wau- 
kegan, III.

šį išvažiavimą rengia Wau- 
keganiečių spulka, kaip ekskur
siją Chicagos spulkų delega
tams.

Kurie važiuos, tai meldžiu 
Lygos raštininkui priduoti sa
vo vardus, kad galima butų 
pranešti Waukeganiečiams kiek 
asmenų atsilankys.

John J, Zolp, rasit.

Educational
Mokyklos

CL ASSIFIED ADS.

vieną pusę. Taigi viso pada
rys apie 4,000 mylių.

Aptiekai prižiūrėti paliko pa- 
gelbininkas.

Kartu su p. Tupikaičiu iš
važiavo ir mergina — p-lė 
Peaches.

P-no Tupikaičio aptieka ran
dasi prie 12'3 gatvės ir South 
Emerald avenue. Rep.

ux

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Pas kolo b
Personai

Asmenų Ieško ,
Business Chance*

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
Paskolos suteikiama i vieną dieną 

2-RI MORGIČIAI 
6 Nuošimčiai 

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PAIEšKAU dviejų muzikos ir 
dainų mylėtojų, kurie nori lavin- 
ties muzikos ir dainų. Turi būti ne 
seno amžiaus, turi suprasti gaidas 
ir Havvaiian Guitarą, taipgi kelius 
kitus instrumentus; turi liuosai 
vartoti anglų kalbų, nes ateityje 
bus reikalinga vartoti liposas lai
kas ir 
tuomi 
laišku

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pigi renda, 5 kambariai dėl pa
gyvenimo. Geras ir didelis biznis. 
Išdirbtas per ilgų laiką. Randasi Ci- 
ceroj. Parduoda dėl ligos. Turi tą 
vietą matyti. Teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas. ,
2419 W. 69th St. Tel. Hemlock 8099

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazi
miero kapines 
Taipgi skyrius prie 
3958 W. lllth SU

Tautiškų kapinių
Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005

IŠMŲKIT DEZAININIMĄ 
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
olomos išduodamos. Ra- 

I lykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 fl.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

greito patarnavimo ir žemiausių 
kainų sekamuose dalykuose: viso
kiausios Apdraudos, Real Estate, 
Laivakorčių, išgavimo Pasų į vi
sas šalis ir visų Notaro paliudiji
mu dokumentų, dėl platesnių ne
mokamų žinių kreipkitės j

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl Starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios ska
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti.
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

— pagarsėjęs visame pasaulyje

Pinaud’s
Shampoo

Palieka jūsų plaukus 
blizgančius, sveikus ir 
□e perdaug sausus. Pas 
jūsų pardavėją, arba 
prisiųsklte 50c už pilno 
didumo bonką.—Pinoud. 
Dept. M., 220 B. 21 St., 
New York. (Sempelio 
boukutd dykai).

padaro jūsų
DVIEJŲ 

AŠMENŲ BRITVĄ
(Senąjį ir naująjį modelį)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami
.00 Cflc
už dešimtį ** w už penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

Aptiekorius Tupikaitis; išvyko 
atostogoms

Atostogoms išvyko p. Tupi
kaitis, vvest pullmaniečių lietu
vis ap'tiekorius. Atostogas kuo
ne visą laiką praleis kelionė
je automobiliu.

Pirmiausia jis pasieks Min- 
neapolisą, Minu., paskui — 
Virginia, toliau — Kanadą. Pa
siekęs I^ake Louise, p. Tupi
kaitis grįš atgal per Yello\v- 
stone Park.

Atostogose mano išbūti tris 
savaites laiko. Kelionė ibus ytin 
tolima apie 2,0(M) mylių į

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS-IŠVAŽIAVIMAS

šviesos Dramos ir Dainos Drau
gija nedėlioj, 
rengia 
vimą
Kean Avė. Pradžia apie 1 vai. po 
pietų. Kviečiam visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

liepos 13 d., 1930, 
draugišką pikniką-išvažia- 

miške ant 86th St., šalę

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI I PARSIDUODA frontams furnitu- 
AUTOMOBILIŲ AMATO re mėlynai šilkinės velour setas 5 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol kavalku, lempos ir oil paintings. La- 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- bai pigiai. 6116 So. Mozart St. Rep. 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- Į 3438 Mrs. E. C. Barris. 
rais. Atsilankyki t arba reikalaukit
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

kalba. Kurie turite norą 
užsiimti ateityje, atsiliepkit 
ar vpatiškai.
WALTER PETKUS, 
W. 63rd St., Chicago, 111. 
'I’el. Republic 10091

Kas dieną 8—7, nedėliomis iki 
vai. ryto

Kur ir muzika ir dainos, 
Ten linksma stubai ir kaimas. 
Muziką ir dainas reikia gerbti, 
Meldžiu prisidėti išvien veikli. 
Bus nauda dėl ateities, 
Tik reik vienybės ir vilties. 
Vienybei viskas pasiklos, 
Bus mums linksma visados.

560!)
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Miscellaneous for Sale
Įvairūs Pardavimai 

- ------------------------------------------------ PIRKITE ANGLIS DABAR—Su- 
ATACTnrnc------------------------ taupinkite. Žemiausios.vasaros kainosA1OSIOGOS tęsis nuo bu-kmanį vežimais. Garsus Radium Mine 

želio 30 iki rugpiučio pirmai $6 su pristatymu. Švarus rankomis
* išrinkti Lump $7.50 su pristatymu,

(lienai. Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

PAMOKOS prasidės rugpiu
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už-1 pasirenduoja moderniškas 5 
ūirnivti crnlifp hiln Lodo kambarių flatas. $55 įskaitant gasąsirasyti gante bile kana. ir eiektrą. Karštu vandeniu šildo-

| mi. 3320 Crystal St., tel. Belmont 
7315.AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA

3106 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčiai, pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vifikoso, stogų 
dengimas. SUTAUPINKITE PINIGUS 

PASAUKDAMI MUS
Garažai ntio $15. Uždaryti porčiai nuo $50.

Visų darbų galima padaryti su $5 |mok0- 
inais. Ateikite, rašykite ar telefonuokite

ZELEZNIK CONST. CO.
5201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

* • * • FY^ 1 • V 1 Y y • • YA I ’ 4 “ 11 OI ■ O* <111 <• O V11*1 J C 4 < 4F t111Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa-1 jimu. Likusius mažais mėnesiniais išmokoji-
vininkų ir draugijų atstovų vi šuo- 
tinas nusmetinis susirinkimas įvyks 
July 17 d., 1930, Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vakare ant 1 lubų. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą. Taipgi 
ateidami j susirinkimą atsineškite 
atvirutę kaipo ženklą, kad esate loto 
savininkas-kė, nes be atvirutės nebu
site įleidžiami į susirinkimą.

Nut. Rašt. J. Zalatoris.

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St
Roselando draugijos L. D. K. Vy- Į Victory 7261, Res. Hemlock 1292 

tauto No. 2 dvidešimt metų sukak- 
tuvių iškilmingas piknikas įvyks ne- MES pastatome garažius, porčius, 
dėlioj, liepos-July 13 d., 1930 m. prie remodeliuo.įame, suvedame plumbin- 
159 gatvės ir Globė stoties. gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite

Važiuokit į pikniką per Riverdale. musų žemomis kainomis, kurias mes 
Iš Riverdale paimkit South Park galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
avė., užsukant į 54-tą gatvę ir va- išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
žiuokit iki pirmų geležinkelio trekių. Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Geležinkeli pervažiavus, pasukit j Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
dešinę ir važiuokit tuo keliu iki tas 8600, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
kelias pasibaigs. Ten rasite draugi-1 Val. vak. 
jos iškabas Trokai vež visus dykai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, kvie
čiame tuos, kurie neturi automobi
lių, susirinkti pas Strumilos svet. 
kaip 10 v. ryto, o iš čia paims tro
kai ir nuvež į vietą visus. Maloniai 
visus kviečia Reng. Komitetas.

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, 
2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

For Kent

. DEL ISRENDAVOJIMO

Didelis pasis'kyrimas visokių 
flatų.

4 kambarių, garu šildomas, 
ant antrų lubų ..............$45.00

4 kamb., garu šildomas, ant 
. $45.00

kamb., pečium šildomas, 
ant pirmų lubų ........... $37.00

5 kamb. naujam name, pe
čium šildomas, ant pirmų lu
bų

4 
ant

trečių lubų 
R

.................................  $37.00 
kamb., pečium šildomas, 
pirmų lubų ..........  $20.00
kamb., Marųuette Manor,

elektra apšaldoma ledaunė, 
stikliniai porčiai, ant antrų lu
bų ................ r................ $65.00

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

patogumais; su yalgiu ar be valgio. 
Prieinama kaina. 4449 S. Halsted St.

, ------- -o-------- -

PARDAVIMUI Soft Drink ir Chili 
Parlor. Priežastis — partneriai ne
sutinka. Tinkama vieta porai. 6852 
So. Ashland Avė.

AR DIRBI? Turėsite darbą nusi
pirkę Šią gerą grosernę, 
cigarų, tabako, 
arba mainysiu į automobilį. Nepra
leiskite progos. Atsišaukit. Savinin
kas C. K. VALAITIS.

3247 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571 

- O---------

saldainių,
Didelis bargenas,

SLA. 238 'kuopa laikys mėnesini 
susirinkimą 11 d. liepos, 7:30 v. vak. 
K. Gramonto svet., 4535 So. Rock- 
well St. Visi kviečiamu atsilankyti 
skaitlingai, nes čia svarbus dalykai, 
organizacijos reikalai, o musų kaipo 
nauja kuopa susitvėrus, tai musų pa
reiga organizuoti musų jaunuomenę.

—Povilaitis, Rašt.

Humboldt Park Ijetuvių Politiško 
Kliubo draugiškas išvažiavimas bus 
nedėlioj, liepos 13 j Eikš Grove miš
kus. Kviečiami visi kliubiečiai daly
vauti. Važiuoti reikia Higgins Road 
j vakarus 19 mylių; privažiavus miš
kų reikia pasukti po dešinei.

Kviečia Komitetas.

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoje laikys mėnesinį susirinkimą 
liepos 12 d., 7:30 vai. vakare, Bag
dono svetainėj, 1750 S. Union avė. 
Meldžiu draugų nesivėluoti.

Raštininkas.

Draugystės Lietuvos Vėliava A- 
merikoje No. 1 susirinkimo nebus 
liepos 13 d., partat kad yra nu
traukta per 3 mėnesius. Draugai 
ir draugės, apsirgę rašykite, o bu
site apžiūrėti, šiuo adresu: Joe Da- 
bulski, 2046 W. 22 St., Chicago.

Sekretorius.

Kudirkos Draugija laikys savo 
pusmetinj susirinkimą šeštadieny, 
liepos 12 d., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd Place, .7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės būtinai bukite 
šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės pus
metinis susirinkimas įvyks liepos 13 
d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Visi nariui ir narės ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių tarimų. Tarp kitko bus iš
duotas pusmetinis raportas apie 
abelną draugystės stovį. Kurie esate 
užsilikę su mokestimis, neatbūtinai 
užsimokėkite. Malonėkite užsižymė- 
ti naują sekretoriaus adresą, kad 
reikalui esant žinotumėt, kur kreip
tis: S. Narkis, 2859 W. 38th Place.

— Valdyba.

Keistuto Skolinimo ir Budavojimo 
Bendrovė Nr. 1 laikys savo metini 
susirinkimų penktadieny, liepos (Ju- 
ly) mėnesio 18 d., 1930 m. Chicagos 
lietuvių Auditorijos svetainėje, ant 
pirmų lubų, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vak. Visi 
nariai ir narės pribukite laiku, nes 
bus rinkimas direktorių sekančiam 
terminui. r—J. P. Ewald.

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St.
CHICAGO

-------O------
KAMBARIAI rendon, šviesus, pa

togus dėl vyrų, be ir su valgiu, in
teligentiškoj šeimynoj. Nebrangiai.

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146.

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

-------O-------
MODERNIŠKAS furnišiuotas kam

barys, su valgiu arba be valgio, pu
se bloko nuo bulvaro ir nuo West- 
ern Avė. 6747 So. Artesian St.

10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darbų miestą.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8468.

Financial
Finansai-Paskolos

RUIMAS ant rendos dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. Ruimas didelis ir 
šviesus, ant antrų lubų iš fronto. 
Yra elektra, vana ir telefonas. Nėra 
mažų vaikų, šeimininkė tik viena, to
dėl geistina, kad būt ramus vyrai 
Klauskite šeimininkės Mrs. Josephi- 
ne Brazavska, 3232 So. Union Avo, 

2-ras flioras.

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $800.00 
J. NAMON & CO. 

Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Gro.vehill 1038

RENDON kambarys su valgiu 
Marųuette Park apielinkej. Yra te
lefonas. Paul Gricius, 5614 South 
Sacramento Avė.

RENDON pigiai šviesus kamba
rys, vaikinui yra maudynė, galima 
virtuvę vartoti. 827 W. 34th Place, 
pirmos lubos, užpakaly.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ųnt neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos Ūksią. Refinansa- 
vimas. Greitas, Kohfidencialis. že
miausios kainos. ^Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė dome 
atkreipiama į tuos/ kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockvvell 2000

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomis nainesinl- 
mis mokestimia.

Mes taipjau perkame morgičiui 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Manhfield Avė.

h

RENDAI kambarys dėl vieno vai
kino prie mažos šeimynos. 4431 So. 
Talman Avenue.

RENDON ruimas, vaikinui ar 
merginoms. Be valgio ar su. 4053 S. 
Artesian Avė. 1-st Floor.

KAMBARYS rendon, sų vėliau
siais parankumais vienam ar dviem 
vaikinam su ar be valgio. 6334 So. 
Sacramento Avė.

RENDAI kambarys dėl vyro. 2 fl.
827 West 34th Place

RENDAI kambarys prie mažos 
šeimynos dėl švaraus vaikino. 6833 
So. Campbell Avė.

MODERNIŠKAS šviesus kambarys 
su valgiu, ant 2 lubų, dėl vieno vy
ro. Kaina nebrangi. 4359 So. Maple- 
vvood Avė.

RENDAI kambarys dėl vieno vai
kino. 1 fl. 3124 So. Lowe Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Navickio, paeina iš 
Gelsodžio kaimo, Luokės parapijos. 
Gyvena Chicagoje, turiu svarbų rei
kalą, meldžiu jis pats ar kas žino
te pranešti. Juozas Martinavičius, 
2640 W. 69th St. 2nd fl. užpakaly.

PATYRĘS, gabus ir veiklus par
davėjas ir sumanus biznio organi
zatorius, nenuvargstamčiai veiklus 
užsiėmime, blaivus ir užsitikimas, 
paieško biznio progos, arba kokios 
nors geros biznio propozicijos. Ga
liu dirbti ant nuošimčio. Kalb'u 
anglų, lietuvių ir kitas kalbas. At
siliepkite laišku: Naujienos, Rox 
1213, 1739 S. Halsted St.

. —o-----
DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 

grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu j mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place.

PAJIEŠKAU moiterfes apsivedi- 
mui, mylinčios pastoviai ir dorai gy
venti, 45 ligi 55 metų amžiaus; tikė
jimo pažvalgų nepaisau. Aš esu na
šlys, 53 metų, turiu savo namų ir 
gerų darbą. Atsišaukite per laiškų 
tik iš Chicagos (iš kitur neatsišau
kite) adresu: Naujienos, Box 1214, 

1739 South Halsted St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI karčiaina, biznis 
išdirbtas, arti Chicagos rubežiaus. 
12318 So. Halsted St., Calumet Park

PARSf DUODA grosernė pigiai. 
Pigi renda, ruimai pagyvenimui. 
Pardavimo priežastį pitirsit ant 
vietos. 3853 Wentworth Avė.

Partners Wanted
Pusininkp Reikia

REIKALINGAS partneris paimti 
pusę dalies Ice Cream parlor ir 
cigarų Storo biznio. Naujas Storas 
augančioj naujoj apielinkej. Gera 
vieta, arti parko, ligoninės ir gat- 
vekarių linijų. Biznis jau išdirbtas.

Kreipkitės į krautuvę
2451 W. 69th St.

SWIMMING POOL PARDAVIMUI. 
Savininkas turi du tokius biznius, 
vienas nuo kito 12 mailių, parduos 
pigiai, biznis varomas per keliolika 
metų. Del platesnių informacijų 
kviečiame atvažiuoti arba rašyti: 
Mike Alikonis, 405 Perrine Street, 

Johnston City, III.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas, lai atsišaukia tie, kurie 
ne vartoja svaigalų. Guolis, valgis 
ir mokestis. 1447 So. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI 40 akrų farma; 
pusė dirbamos, kita pusė miškas. 
Arklys ir kiti įrankiai, šalimais par
siduoda 77 akrai su budinkais ir gy
vuliais. Cash arba mainymui į namą.

Peter Lucas
R. 5, White Cloud, Mich.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA Senyva moteris 
pridabojimui vaikų. Valgis ir guo
lis. 4600 S. Wells St. Tel. Boule- 
vard 0755.

EXTRA BARGENAI
Į 15 dienų turime parduoti 80 ak

rų ūkį prie ežero; Miškas, sodnas, 
budinkai, $1,500.

40 AKRŲ ūkis ant kranto ežero, 
miškas, sodnas, budinkai, $600.

80 AKRŲ ūkis, apsėti laukai, 10 
galvijų, sodnas, miškas, $3,500.

Taipgi turiu 6 gerus ukius ant 
mainymo, su galvijais.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

REIKIA patyrusių vilnonių ir pus- 
vilnonių sortuotojų. 2531 W. 18 St.

Automobiles
GYVENIMO PROGA

CADILLAC vėliausio modelio 
sedanas. Aš esu priverstas par- 
aukoti, kad sukelti pinigų. Karas vi
sai mažai vartotas ir yra visiškai 
kaip naujas. Ir dar tebeturi Cadillac 
garantiją. Jus negalite įsivaizduoti 
kaip gražus karas yra mano Cadillac 
iki jus jo nepamtysite. Tai yra gra
žiausias karas Chicagoje, turi 6 ori
ginalius balloon tairus, kaip naujus 
ir kiekvieną galima įrengimą. Karas 
man kainavo $4,000 tik trumpą lai
ką atgal. Aš paaukosiu jį tik už $500; 
turi būtį pinigais. Jeigu jus norite 
geriausio karo Amerikoje ir praktiš
kai naujo, būtinai pamatykite mano 
Cadillacą. Aš busiu namie visą dieną 
nedėlioj. 211G North Spaulding avė. 
Apt. 1. •

PARDAVIMUI vištų farma, ge
roj vietoj. Arba mainysiu ant ma
žos auzos, geroj vietoj. Daugiau ži
nių suteiksiu per laišką. R. Urban, 
Box 45, La Clede, III.

MAINYSIU dviejų flatų namų j 
farmąx pageidaujama nuo 40 iki 120 
akrų dairv farma. 10230 Sb. Went- 
worth Avenue.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

LIEPOS (JULY) 
BARGENAI!

Kas neturite darbo, o jieškote, 
duosime darbą ir biznį sykiu, 
ką turime. Bučerne ir grosernė, 

.ina

BUICK MASTER SIX SEDANAS
Aplinkybės verčia mane paaukoti 

praktiškai naują Buick sedaną. Var
pojau tiktai nedėliomis ir šventėmis; 
caras yra kaip diena išėjęs iš dirbtu
vės. Originalis gražus užbaigimas, 
rialloon tairai, puikus mohair išmu
šimas, 4 ratų brėkiai. Karas yra 
caip naujas. Pirmas $350 paims jį. 
atsišaukite nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė., lst flat.

PAIGE vėliausio modelio seda
nas. Moteris turi parduoti. Išva
žiuotos tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra geriausiame stovyje 
ir sunku jį atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paau
kosiu j j tiktai už $250. 2538 North 
California Avė., lst flat.

BUICK vėliausio modelio Mastei’ 
sedaną vartojau trumpą jaikų, kai
navo man $1850, paaukosiu šį ka
rą kad atmokėti morgičius, tik už 
$300.

1845 S. Central Park Avė.

NASH vėliausio modelio seda
nas, išrodo ir bėga kaip dieną aš 
jį pirkau. Man kainavo $1,650, iš 
priežasties ligos paaukosiu už $275.

4220 Grenshaw St.

PARDAVIMUI pigiai Hupmobilo 
mašina, 5 sėdynių, 6 cilinderių, ge
rame padėjime. Kaina $150. J. Au- 
gaitis, 1608 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA Pontiac automobi
lis modelio 1928 gerame stovyje, la
bai žema kaina. Matyti galima tik 
šiandien po pietų nuo 4 iki 8 vakaro

S. Wools, 3430 Emerald Avenue

PARSIDUODA pigiai vieno torio 
trokas, parankus dėl bučeriaus, ex- 
preso arba perloriaus. Atsišaukite 
nedėlioję prieš pietus arba vakarais 
po 7 vai. 6542 So. Washtenąw Avę,

Paul M. Smith & Co,
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

LAIMĖJIMAS
St. Francis ir St. Cyril parapijoj
5 kambarių murinės, oktagono 

priekiais, bungalows. Dailės stiklai, 
geležies konstrukcijos, ąžuolo tri- 
muotos, didelės viškos, pilnai su grin
dimis, pilnas eonerete beismentas, 
tile maudynės, lietus, karštu vande
niu šildomos. Perdėm moderniškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St.. Crawford Avė. ir Cicero 
Avė. gątvekarių.

Atvykite subato.į ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą įmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

tinai pasirūpinkit gauti platesnių ži
nių telefonuodami Barry & Doyle 
telefonu State 2905.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
ąžuolu trimuota, apšildoma, 30 pėdų 
lotas, randasi prie 54 ir Mozart. 
Cash reikią $1,500. Turi būti par
duota šią savaitę.

Specialis bargenas $6,500.
2augštų mūrinis, 2-4 kamb. flatai, 

arti Kedzie, Brighton Parke, perdėm 
moderniškas.

Specialis bargenas. $6,800.
B. R. PIETKIEWICZ and CO.

2608 West 47th Street

-------O-------
ANT PARDAVIMO arti Marųuet- 

te Parko 6 kambarių muro bunga- 
low, 2 karų garadžius. Platus lotas. 
Bus parduota už pirmą teisingą pa
siūlymą.

NAUJAS 4 flatų namas — arti 
gatvėkarių Marųuette Parke. Priims 
seną namą į mainus.

60 PĖDŲ lotas arti Marųuette 
Parko. Mainys į biznį.

2 FLATŲ muro namas arti Mar
ųuette Road ir Westem Avė. 6—6 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Mainys ant medinio namo 
Brighton Park kolonijoje.

A. N. MASULIS CO.
6641 So. Western Avenue

NEPAPRASTA PROGA. Iš priežas
ties vyro mirties parduodu vėliausios 
mados vieno augšto murini namų ir 
biznj. Iš fronto bučernė ir grosernė, 
ir iš užpakalio šešių 
gyvenimas ir dviejų 
garažas.

Biznis išdirbtas per 
nešantis gerų pelną, 
priversta greitai, nes 
giu išlaikyti. Atsišaukit bile dieną ar 
vakare. 6059. S. Kildare Av. Chicago.

kambarių pa
kąru mūrinis

daugeli metų, 
Parduoti esu 
viena nepajė-

PARDUODU 2 po 4 kambarius 
muro ir medžio naujų namų už pusę 
kainos dėl nelaimės. Greit bus par
duotas. Kas pirmas— laimės. Geroj 
vietoj. 2308 W. 50th Place.

1. 
mes 
štai , _ .
geroj vietoj ir biznis Keras. Kąina 
pigi. Pamatykite ir nesigailėsi!*.

2. Turime grosernę su ice-cream 
parlor, candy, cigars ir visokios rū
kytos mėsos ir tt. Daro gerą biznį. 
Gali gerą pragyvenimą padaryti iŠ 
biznio. Renda pigi $30.00. Trys kam
bariai prie štoro. Labai geroj vietoj 
Storų arti nėra. Mokykla netoli. Iš 
priežasties ligos parsiduoda 
Randasi South Sidėj.

4. Biznio namas, Brighton 
Storas, 4 ruimai iš užpakalio, 
viršaus, 2 karų garažas, su 

nupirkti, t. y. 
atneša į mėnesį 
pirkinys, arba 

varyk.

PARSIDUODA UŽ SKOLAS
Dviejų augštų mūrinis biznio* na

mas ant dviejų lotų; biznio gatvė 
prie gatvėkarių linijos. Bus par
duotas daugiausia įsiūliusiam už 
cash. Stvcrkitės šios progos.

Del platesnių žinių telefonuokite 
Yards 3092

DIDELIS BARGENAS

pigiai.

Parke, 
6 ant 
mažu

$7,- 
$90. 
pats

pinigu galimą 
500.00. Rendos 
Tai yra geras 
paimk ir biznį

Tie yra neapsakomi bargenai. šitą 
progą nereikia praleisti. Turime 
daug tokių mainų ir bargenų, ku
riuos visus negalime aprašyti. Kreip
kitės pas mus su visokiais reikalavi
mais ir užtikriname, kad busite pa
tenkinti.
Paul M. Smith & Co.

4425 So. Fairfield Avė., Chicago. 
Phone Lafayette 0455.

Gražus naujas mūrinis na
mas, 2 po 5 kambarius pagyve
nimai, angliškas augštas skie
pas, stikliniai porčiai, vėliau
sios mados Įtaisymai, kaina tik 
$10,800; $1,500 įmokėti, o li
kusią paskolą 
gomis. Namas 
34

lengvomis išly- 
randasi 840 W.

Place.

KIRASM. J.
3335 S. Halsted St.

MEDINIS namas 6 kambarių su 
jeismantu ir extra lotas, 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. G049 So. Kildare Avė.

EXTRA BARGENAS
5 kamb. muro bungalow, gerame 

stovyje taip kaip nauja. Pečiais šil
domą. gatvė dar neištaisyta, visi kiti 
pagerinimai yra išmokėti. Kaina tik 
$4,800.00 $750 cash įmokėti ir $40 į 
mėnesį kol neišmokės. Randasi apie 
36-tą ir Wood gatvę.

V. MISZEIKA,
1739 So. HaĮgted St. Chicago 

Tel. Roosevąlt 8500.

Vertės $20,000 parsi- 
duos už $17,000

6 pagyvenimų beveik naujas mū
rinis namas ant kampo, pečiais ap
šildomas, apartmentai nuo 4 iki 6 
kamb. didumo, rendos neša apie 
$200 i mėnesį, Namas randasi pui
kioj vietoj South Sidėj. Iš priežas
ties mirties turi būti parduotas 
dientį, Atsišaukite ant 2 lubų.

6951 South Union Avė. 
Agentai neatsišaukite.
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PARDAVIMUI medinis namas 2 
po 4 kambarius, gerame stovyje. 
Parsiduoda pigiai. Geroj vietoj.

4035 So. Rockwell St.

PARSIDUODA medinis namšs 
dviejų pagyvenimų, 5-5 kambarių, 
arba' mainysiu ant biznio, lotų, ma
žos farmos, ar ką turit. 79 Ė. 101 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
6-6 kambarių namas, 2 atskiri Hol- 
land furnasai. $2,000 įmokėti, $60 j 
mėnesį. Kaina $6,800. Atsišaukite 
adresu 1118 Lake St., Melrose Park, 
ar telefonuokite Melrose Park 1247J

AR SUGABŲS SU ĮRANKIAIS?
Aš turiu 2 reikalingus nedidelio 

taisymo namus, kuriuos galima nu
pirkti labai pigiai. Jūsų darbas bus 
priimtas kaipo pirmas jmokėjimas, 
likusius gi labai lengvais išmokėji
mais. Del platesnių žinių prisiųskit 
tik savo vardų, adresų ir telefono 
numeri, adresu:

Box 1215, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 
arba mainysiu ant bungalo\v. Namas 
randasi Marųuette Parko apiclinkėje. 
5611 So. Nashville Avė.


