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Žvalgybos vado RusteiKos puolikai suimti
Areštuotieji esą studentas 
Vaitkevičius ir Pupaleikis
Puolikai buvę Rusteiką įsivylioję į kamba

rį Continental viešbuty, Kaune, ir skau
džiai peiliu subadė

WASIIINGTONAS, rugp. 20 
[Lietuvos Pasiuntinybės pran 
nešimas, paštu.] — Lietuvos 
Teiegrafinė Agentūra paduoda 
sekančią žinią iš Kauno:

Bugpjučio 19 d., apie penk
tą valandą po piet, Krimina
lines Policijos Direktorius pul
kininkas Rusteika užėjo Con
tinental Viešbutin (KauneJ pa
simatymui su vienu asmeniu. 
Jiems besikalbant, kambarin 
įsibriovė kitas asmuo. Abu 
puolė pulkininką Rusteikį, su
rišo jam rankas, užkimšo bur
ną ir dideliu peiliu padarė ke
turias žaizdas: dvi sunkesnes 
krūtinėn, o dvi lengyesnes

Jungtines Valstybes 
valda 59 stambiausi c
krašto kapitalistai

Buvęs ambasadorius Gerard 
paskelbiu tikrųjų Amerikos
“valdovų” sąrašą, j kurį pre
zidentes Hoover neįeina.

NEW YORKAS, rugp. 21.— 
James W. Gerard, buvęs Jung
tiniu Valstybių ambasadorius 
Vokietijai, sako, kad Jungtines 
Valstybes šiandie valdą 59 as
menys —- kapitalistai, banki
ninkai, plieno pramonės mag
natai, kasyklų savininkai, ge
ležinkelių karaliai, gazo ir elek
tros įmonių savininkai, kruta
mu] ų paveikslų gamintojai, di
džiulių laikraščių leidėjai etc.

Gerard paskelbė ir visų tų 
59 krašto “valdovų” sąrašą. 
Tarp jų yra: John D. Rocke- 
feller Jr.; iždo sekretorius Mel
lon; bankininkas Morgan; N. 
Y. First Nat’l banko ir pirmi
ninkas Baker; Anaconda kasyk
lų kompąnijos galva Ryan; 
New Jersey Standard Oil Co. 
prezidentas Teagle; Henry 
Ford; United States Steel kor
poracijos prezidentas Farrell; 
Bethlehem Steel korporacijos 
pirmininkas Schvvab; krutamų- 
jų paveikslų magnatai Warner 
ir Zukor; geležinkelių karaliai 
Atterbury, Vau Sveringen, Ar
tinu* C. James, Daniel Willard; 
kasyklų magnatai Jackling, Ar
tinu* Davis; gazo ir elektros 
viešpačiai Sam Insull, P. Goss- 
ler, Owen 1). Young; amuni
cijos fabrininkų Du Pont šei
ma; General Motors direkto
rius Raskob; New Yorko ban
kininkai Thomas W. Lamont, 
Albert Chase \Viggin, Charles

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesiuota; vėsu; vi
dutiniai žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra’ įvairavo 
tarp 64° ir 71° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 7:42. Mėnuo teka 3:44 
ryto.

kakton ir pečiuosna.
Piktadariai tuoj aus buvo su

imti ir pasirodė esą: studen
tas Julius Vaitkevičius ir An
tanas Pupaleikis.

šio užpuolimo priežastim esąs 
— politinis kerštas.

Sužeistojo gyvybei pavojus 
negrąsiąs.

[Telegramoj iš Karaliau
čiaus, kuri vakar buvo įdėta 
“Naujienose”, buvo pasakyta, 
kad žvalgybos viršininką Rus
teiką kėsinęsi nužudyti du bu
vusio ministerio pirmininko 
Voldemaro šalininkai, ir kad 
jie užklupę Rusteiką bemiegan
tį lovoj viešbuty.]

E. Mitchell; American Tobac
co kompanijos prezidentas 11111; 
Sears, Roebuck and Co. pre
zidentas Julius Rosenwald; te
lefonų ir telegrafo korporaci
jų galvos Sosthenes Behn, Wal- 
ter Gifford; laikraščių leidėjai 
Adolph S. Ochs (New York 
Times), W. R. HeaTst, Robert
R. McCormick (Chicago Tri
būne), Joseph Medill Patter- 
son (N. Y. Daily News), Cur- 
tis Publishing kompanijos pre
zidentas Cyrus Curtis; United 
Press prezidentas Roy W. How- 
ard. Etc.

Visi tie asmenys, sako Ger
ard, patys politinės vietos ne
užima, bet jie nusprendžia, kas 
turi būt valdžios kėdėj. Jie 
yra, taip sakant, “power be- 
hind the throne,” ir jie vieni 
daro Įtaką į visą Amerikos gy
venimą, c

Latviai nori milita- 
rinės sutarties su

Lietuva
Lankąsis Pabaltijy Chicago 

Tribūne korespondentas, John 
Steele, savo kablegramoj iš Ry
gos be kita sako:

“Po kelių metų man vėl ap
silankius į Pabaltijį, pirmas da
lykas, kuris padarė man didžiau
sią įspūdi, tai tas, kad tose 
nedidelėse Pabaltijo valstybėse 
šiandie jau visai yra išnykus 
baimė, kad Rusija vėl jų ne
pasigrobtų. Tuo pačiu kartu jos 
vis tik supranta reikalą kita 
kitai padėti.”

Kalbėdamas tuo reikalu, Lat
vijos ministeris pirmininkas, 
Celminš, korespondentui pasa
kęs, kad pirmas latvių žings
nis buvęs padaryti apsigynimo 
sąjungą su Estija. Dabar einan
čios derybos su Lietuva dėl pre
kybos sutarties, o paskui busią 
bandoma padaryti ir militarinę 
sutartį. Po to busią bandoma 
padaryti panašias sutartis su 
Suomija ir, galiaus, su Lenkija.

4000 kiną komunistų 
krito kovoje su val
džios kariuomene
IIANKOVAS, Kinija, rugp. 21 

— Kinų spaudos pranešimai sa
ko, kad Kia'ngsi provincijos ka
riuomenė smarkiai sumušė ko
munistų armiją vakarinėje pro
vincijos daly.’ , .

4,000 komunistu krito kautv- c v

nėse.
Vakar komunistų bandos puo

lė nedidelį Wusueh miestą, esan
tį 27 mylias nuo Kiukiango, 
Jangtse upėj. Apiplėšę gyven
tojus ir įstaigas, komunistai 
miestą apdegė.

Svetimšaliams ginti, Japonija 
pasiuntė j Wusųeh karo laivą.

Sovietų valdžia kon
fiskuoja sidabro 

pinigus ,
MASKVA, rugp. 21. — No

rėdama padaryti galą paplitu
siam dabar sovietų Rusijoje si
dabro ir aukso monetų gaudy
mui ir laikymui, sovietų vyriau
sybė ėmė daryti medžiokles gy
ventojų namuose ir krautuvėse 
ir surastą auksą ir sidabrą kon
fiskuoti.

Maskvoj padaryta medžioklės 
visuose restoranuose ir krautu
vėse ir iškratytos jų savininkų 
ir vedėjų kišenės.

Kijeve pas vieną prekiauto
ją valdžios agentai rado 800 si
dabro rublių, o visame mieste 
buvo suimta daugiau kaip 30 
tūkstančių sidabro rublių.

Pilotas užsimušė aero
plano nelaimėje

PAYSON, Utah, rugp. 21. —
Jų aeroplanui nukritus iš 400 
pėdų atogštumos ir susikūlus, pi
lotas Henry Hoff užsimušė, o 
jo draugas, aviacijos studentas 
Clarence Griffith, pavojingai 
užsigavo.

Rusijos ūkininkai ir privati
niai prekiautojai prarado viso
kį pasitikėjimą sovietų popie
riniais rubliais. Daugelis jų įsi-
vaizduoja, kad popierinių rub
lių vertė dabar vėl nukritus 
iki 50 milijonų rublių už vie
ną dolerį, kaip kad buvo pir
mais laikais po bolševikų revo
liucijos.

[Atlantic and Pacific Photo]

Du busimi “sikačmanai” keliauja l
Chicago. Paveiksle yra Richard Ilelley, 6 metų, ir James 

Patrick Ilelley, 3 metų amžiaus. Jie keliauja į Irlandiją patys 
vieni savo dėdukų lankyti. '

Illinois demokratai 
už visišką prohibici- 

jos panaikinimą
SPRINGFIEL1), III., rugp. 21.
Illinois štėto demokratų par

tijos konvencija beveik vienu 
balsu priėmė į savo politinį pro
gramą punktą, kuriuo reikalau
jama, kad Aštuonioliktas konsti
tucijos amendmentas [prohibici- 
jos įstatymas] butų panaikin
tas.

O tuo tarpu, kol Aštuonio
liktas amendmentas bus atšauk
tas, demokratų partija reika
lauja panaikinti Volsteado ak
tą ir pakeisti jį natoj u įstaty
mu, kuriuo butų leista gaminti 
ir pardavinėti alus ir lengvas 
vynas.

Komunistų redaktorius 
eina kalėjiman

MONTREAL, Kanada, rugp. 
21. — Komunistas George Du- 
bois, Jungtinių Valstybių pilie
tis, kuris praeito kovo mėnesį 
neteisėtu budu atvyko į Kana
dą ir čia patapo komunistų laik
raščio “Worker” redaktorium, 
tapo teismo nubaustas vienais 
metais kalėjimo ir $50 pabau
dos. Po atlikimo kalėjimo bau
smės, Dubois bus deportuotas 
atgal į Jungtines Valstybes.

Rumunijos antisemetų 
agitatorius suimtas

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rugp. 21. — Klausenberge tapo 
suimtas ' paskilbęs antisemitų 
Agitatorius Coral Danila, kurio
policija jau ilgesnį laiką ieško
jo dėl kurstymo žydų pogromų.

Farmerio nusižudymas

PANA, Ilk, rugp. 21. — Ta
riamai dėl pairusios savo svei
katos, vakar nusišovė jaunas 
vietos farmerys Fred Matthews, 
23 metų amžiaus.

Susikūrė ugnį kalėjime 
ir susidegino

WARREN, Pa., rugp. 21. — 
Kalinys Frank McKoon, 28 me
tų amžiaus, kauntės kalėjime čia 
susikūrė ugnį ir atsistojęs liep
snose mirtinai susidegino.

McKoon buvo kaltinamas dėl 
nužudymo vienos moteriškės, 
Mrs. Mabel Lindųuist, ir laukė 
teismo. I

Tekstilės streikinin
kai sumušė komu
nistų agitatorius
CHARLOTTE, N. C., rugp. 

21. — Atvykę į čia' Albert Her- 
der, komunistinės National Tex- 
tile Workers unijos organiza
torius, ‘ir W. G. Binkley, komu
nistų kandidatas į kongresą, pa
sipasakojo, kad Bessemer City 
streikuojantiejie tekstilės įmo
nių darbininkai vakar vakarą 
juos baisiai sumušę. Streikinin
kai pagavę juos, surišę ir ėmė 
mušti ir spardyti. Tik policija 
pagaliau išgelbėjus juos, išvedus 
vieškeliu i Gastoniją ir pa
leidus.

Prohibicijos agentai 
dabar turės didelius 

skydus
WASIIINGTONAS, rugp. 21. 

— Prohibičijcfc vykdymo direk
toriaus Amos Woodcocko nuta
rimu, prohibicijos agentų auto
mobiliai turės ypatingą žymę, 
būtent, dešinėj ant durų paka
bintą didelį, 17 per 20 'colių, 
metalinį justicijos departamento 
skydą, ant kurio bus didelėmis 
raidėmis parašyta: “STOP — 
United States Official. Bureau 
of Prohibition.”

Tokios žymės įvežamos tik
slu apsaugoti automobilistus nuo 
plėšikų, kurie dažnai, dėda'mies 
prohibicijos agentais, sulaiko 
automobilius ir keleivius api
plėšia.

Ispanija sutrumpino ka
riuomenės tarnybą iki 

vieny metų
SANTANDER, Ispanija, rugį). 

21. — Karalius Alfonsas pasi
rašė įstatymą, kuriuo priversti
nos tarnybos Ispanijos kariuo
menėje laikas sutrumpinamas 
nuo dviejų metų iki vienų.

Trys Ukrainos banditų 
vadai sušaudyti

AHTEMOVSKAS, Ukraina, 
rugp. 21. — Vakar čia buvo 
sušaudyti trys paskilbę batoditų 
vadai, Cepulnoi, Jakovlev ir Iva- 
nicky, kurie ilgą laiką terori
zavo Ukrainos kaimus ir mie
stelius, piešdami ir žudydami 
žmones.

Centralinis vykdomasis komi
tetas, j kurį banditai buvo ape
liavę dėl susimilimo, jų apelia
ciją atmetė.

Sprogimo kreisery 1 už
muštas, 2 sužaloti

TOULON, Francija, rugp. 21. 
— Francuzų kreisery. Lamotte 
Piquct įvyko gazolino sprogi
mas, kurio vienas jūreivis bu
vo užmuštas, o du oficierai su
žaloti.

Sovietai ima šaudyt 
tuos, kurie nenori 

popierinių rublių
BERLYNAS, rugp. 21. — 

Sovietų valdžia ėmė mirtim 
bausti tuos žmones, kurie ken
kia popieriniam rubliui, reika
laudami, popierinių vietoj, si
dabro. Kijeve tapo mirties bau
smei pasmerkti ir tuojau su
šaudyti keturi prekiautojai, nes 
jie, parduodami savo prekes, 
reikalavo mokėti tik sidabru, 
o ne popieriais.

Del panašių nusikaltimų daug 
asmenų buvo suimta Maskvoj, 
Kijeve, Odesoj ir kituose mie
stuose ir (/augelis jų veikiau
sia' bus sušaudyti.

Įvedimas mirties bausmės už 
nenorėjimą imti popierinių rub
lių sukėlp Rusijos gyventojuo
se didelio nerimo, tačiau • ru
sų ūkininkų nuo to neatbaidė. 
Maisto ir kitokių gyvenimo rei
kmenų stoka vis skaudžiau pa
sireiškia, o ūkininkai už savo 
produktus nieku budu nenori 
imti popierinių rublių. Ir ka
dangi ūkininkai tepriima tik si
dabrą, arba reikalauja, kad 
jiems už jų produktus butų mo
kama kitokiomis, jiems reikalin
gomis prekėmis, tai ir miestų 
prekiautojai yra priversti rei
kalauti sidabro pinigų iš savo 
pirkėjų, idant galėtų sidabru 
mokėti ūkininkams, pirkdami iš 
jų maisto produktus.

Dabar, kai miestų prekiauto
jai pradėta bausti mirtim už 
atsisakymą imti popierinių ru
blių, tai, be abejojimo, jie bus 
atbaidyti nuo reikalavimo sida
bro, ir rezultatas bus toks, kad 
jie, neturėdami sidabro, nebega
lės supirkinėti produktų iš ūki
ninkų ir maisto stoka miestuo
se pasidarys visai nebepaken
čiama.

Kaip kom-f a š i s t ų 
spauda mulkina savo 

skaitytojus
Kaip jau buvo pranešta, Bes

semer City, N. C., streikuojan
tieji tekstilės įmonių darbinin
kai išvijo laukan tris komunis
tų agitatorius, kurie bandė pa
tapti streiko vadais, griežtai pa
sakę jiems, kad streikininkai ko
munistų pagalbos nereikalauja.

To nežiūrint, komunistų leib- 
organaš Daily Worker skelbia', 
<ad tekstilininkų streikui va
dovaujanti komunistų lyga.

Prieš keletą dienų Van Ette- 
ne, N. Y., policija sergėjo nuo 
Ku Klux-klano ir šimtaprocen- 
čių patrijotų smurto komunistų 
aikomą vaikų stovyklą, o tas 
pats komunistų leiborganas 
skelbia, busią smurtininkai, po
licijos padedami, norėję vaikus 
išžudyti.

Amerikos prekybos su
tartis su Rumanija

WASHINGTONAS, rugp. 21. 
— Valstybės departamentas pra
neša, kad Buchareste tapo pa
sirašyta prekybos sutartis tarp 
Jungtinių Valstybių ir Ruma
nijos.

Du banditai apiplėšė 
Montrealio banką

MONTREAL, Kanada, rugp. 
21. — Du ginkluoti banditai 
puolė čia Banųue Provinciale ir 
automobiliu pabėgo su apie 
$3,000.

LIETUVOS ŽINIOS
Dvarininkai vis daugiau 

reikalauja
KAUNAS. — Pakeitus že- 

mės reformos įstatymą ir pa
didinus žemės normą ligi 150 
ha, dvarininkai pradėjo reika
lauti grąžinti nustatytą kiekį 
miško. Tokiais prašymais esanti 
užversta žemės ūkio ministe
rija.

Šernai iškniso daigyną 
ir bulves

Kaišiadorių miškų urėdijoj, 
Romatos girininkijos miškuo
se kasmet daugiau atsiranda 
šernų (laukinių kiaulių).

Anksčiau jie buvo daug baik- 
štesni ir nedrįsdavo išeiti j 
laukus bei pamiškes.

Dabar privisus jaunų, senie
ji su mažais paršiukais išeina 
iš gilumos miško į laukus ir 
pridaro daug žalos miškų ir 
laukų ūkiams.

Liepos mėnesį Romatos gi
rininkijoj, visai netoli gyvena
mų namų iškniso daigyną, kur 
miško medžių sėklos daigina
mos1 ir čiulabos vienkiemio 
bulves.

Pabaidyti šernai nelabai nuo 
žmogaus bėga', šauti tuo tar
pu dar negąlima, nes taisyk
lingos medžioklės ir žūklės 
draugijos nustatyta tvarka ši
tuo laiku medžioti draudžiama.

Piliečiai kreipiasi į miškų 
administraciją ir skundžiasi, 
kad jiems šernai pridaro nuo
stolių.

Matas Šalčius keliauja 
aplink pasaulį

Esperantininkas A. Paškevi
čius, keliaujantis drauge su M. 
šalčium motocikliu aplink pa
saulį, Persijoj buvo susirgęs 
drugiu ir tris savaites išgulė
jo Teherano ligoninėj. Dabar 
jau sveiksta.

M. šalčius yra buvęs kurį 
laiką Amerikoj.

Bavarijos ministerių 
kabinetas griuvo

MIUNCHENAS, Bavarija, rug- 
piučio 21. — Landtagui (sei
mui) atmetus vyriausybės pro
jektą apdėti specialiais mokes
niais mėsą, Bavarijos ministe
rių kabinetas atsistatydino.

Nelaimingi atsitikimai 
geležinkeliuose

WASHINGTONAS, rugp. 21. 
— Oficialu pranešimu, 1928 me
tais Jungtinių Valstybių gele
žinkeliuose buvo užmušti 394 
darbininkai. Sužeistų buvo 19,- 
500 asmenų.

PORTSMOUTH, N. H„ rugp. 
21. — Automobilio nelaimėje 
čia buvo užmušta Mrs. Helen 
Garfield, velionies * prezidento 
Garfieldo sūnaus žmona.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.



Kenosha, Wis.
Neseniai Kenoshiuj susitvėrė 

Lietuvių vyrų kliubas po var
du “Balto Dobilo Kliubas“. Ja
me yra dabar ape 50 narių, su- 
sidedant iš daugelio Keno- 
shiaus lietuvių biznierių. Kliu
bas darbuojasi, kad daugiau 
narių prirašius, šitoks kliubas 
tai pirmas Kenoshiuų. Kliubas 
vien tam suorganizuotas, kad 
butų vieta susieiti visiems lie
tuviams ir susipažinti geriau 
vieni su kitais.

šitam mieste, kaip žinoma, 
nėra jokios paskirtos vietos, 
kur lietuviai galėtų susirinkti 
ir laikyti susirinkimus, repetir 
vijas ir taip toliau. Taigi tas 
kliubas darbuojas dėl to tiks
lą, kad butų galima tokių, vie
tų. turėti. Įstojimas ir mėne
siniai mokesčiai labai pigus. 
Visi lietuviai vyrai nuo 18 me
tų amžaus yra priimami, ženor 
tas ar neženotas.

Kliubas ligi šiol gerai yra 
pasidarbavęs. Vienas piknikas 
buvo laikytas neseniai Powerą 
Lake, ir pelnė gan gerai. Tai
gi dabar kaip dar šiltas oras; 
kliubas sumanė vėl laikyti pik
nikų toj pačioj vietoj —Povvers 
Lake, subatoj ir nedalioj Aug. 
23 ir 24. Subatoj pikniko dar
žas atdaras nuo 2:00 vai. po 
piet, ir tęsis lig nedėlios va
karo. štai kur lietuviai gauna
progų praleisti gerų laikų ant 
tyro oro, ir šiltam vandenyje. 
Tai visi, kurie turi automobi
lius susidčkit lunčius, meške
res ir “svvinuning“ siutus ir nu- 
tarabanikit į Jono Bernatavi
čiaus vietų Povvers Lake. Ten 
galėsite šokt, dainuot, maudy
tis, meškeriot ir kų tik pano
rėsi t. Kas norės subatoj išva
žiuot p. Bernatavičius' suteiks 
nakvynę, nes vietos ten yra 
gana daug. Kaliošus galite pa
likt namie, nes lietaus nebus.

Neužmirškite šito pikniko, 
nes paskutinis šį sezonų. Vieta

Povvers Lake. Laikas —Aug. 
23 ir 23. 1930. Busite visi už
ganėdinti.—Kliubietis.

Paieškojimai
šie asmenvs gyvena Aineri- 

ko iv yra ieškomi:
G1AČAS, Pranas. 1928 niet. 

gyveno Chicagojc adresu: 2157 
\Vest Uit h Place.

MACKEVIČIUS, Vincas. Ka
daise gyveno Roselande, Chi- 
vagoje.

RADIŠAUSKAS, Martynas. 
1920 metais gyveno adresu: 
228 \Vest 21 st Street, (’Jiicago- 
jc. Atsiliepė jo žmona, Vikte 
Radišauskienė.

RUTKAUSKAS, Jonas. Kilęs 
iš Klepsiu k., Panevėžio aps. 
Pirma karo gyveno Chicagoje. 
Atsiliepė jo žmona, Elena Rut
kauskienė.

ŠLYŽIUS, Justinas, l^uvęs 
Amerikos jurininkas. Gyveno 
Clevelande.

TAUJAUSKIS, Mykolas. Ki
lęs iš Varnių vals., Šiaulių ap. 
1927 melais gyveno Detroit, 
Michigan.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas kų nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus c

brangiai įvertinta.
LIETI VOS KONSULATAS, 

Rm. 1901 -s 201 N. VVells St,
Chicago, Illinois.

Sportas— musų lai
kų ekspresija

Prie feotbolo rungtynių už pa
saulinį čempionatų Urugvajuje

(Musų korespondento)

Šiandien sportas pradeda 
siekti to aukšto laipsnio, ko
kiame jis buvo senovės romie
čiuose ir graikuose, reikšda
mas aukštų tų laikų civilizaci
ją.

. - ............. ................- ................  ■ ... ........ .. m

Gyvename mBrtientų, kuria
me sporto atžvilgiu stengiama
si atgauti senovės aukštumų. 
Musų didžiausj suinteresavimą 
šiandie sukelia > boksininkai, 
footbolistai, tenismenai, plauki
kai, bėgnkai, jieties, diskos 
svaidintojai, “sakalai“ ir kito
kį gimnastikai.

Sportas šiandien yra mora- 
lis ir fizinis rasės' charakteri- 
zuotojas.
* Juo tauta kultūringesnė, tuo 
daugiau ji remia savo sporti
ninkus.

Nė viena kultūringa tauta 
šiandien nepasilieka indeferen- 
tiška sporto linkui. Parlamentai 
svarsto sportininkų reprezen- 
tavimo klausimus, taip lygiai, 
kąip ir kitus visuomeninius 
klausimais.

Juo aukštesnio laipsnio pa
siekia sportas, tuo didesnę mo
ralę jis visuomenėje kelia. 
Kruvinas žudynes ir karus 
sportas turi pakeisti kariavi
mais taikoje.

Jokis karininkas nč genero
las šiandien jau nesukelia to
kio minios entuziazmo, kaip 
pasirodymas footbplo koman
dos žaidimo lauke, boksininko 
ringe. Nuogi išlavinti musku
lai labiau imponuoja, negu vi
si kryžiai ir medaliai su gene
roliškais titulais.

Sportas vienodina tautas. 
Sportininkei visame pasaulyje 
yra “internacionalistai“. Tik
ram sportininkui vienoda “tė
vynė“ yra Montevideo, Kau
nas, Chicago, Bėdinas. Sporti- 
įlinkas jaučiasi “kaip namie“ 
Bacos, .AJmurgo, PąrtĮue Patri- 
cios, Makabi ar LFLS. aikštėje 
(Kaune).

Nekultūringose tautose nėra 
sportininkų; taip pat nėra ir
tose tautose, kurios kenčia ki
tų tautų priespaudą, nors' tai 
butų kultūringos tautos/

Lietuvių tauta, sveika tauta, 
ačiū savo sportininkams yra 
žinoma kultūringam pasauliui, 
šarky-žukausko aprašymai 
puošia viso kultūringo pasaulio 
periodinę spaudų. Osiprvičiutū 
Amsterdamo Olimpiadoje iš
gelbėjo Amerikos garbę. Julius 
Petraitis' (bėgikas) iš geriau
sios pusės supažindino Argen
tinos ir visos Pietų Amerikos 
sportininkus su Lietuva. Prieš 
karų musų stipruoliai figūravo 
kitataučių vardais, o jų buvo 
ir yra daugybė.

Liepos 30, š. m. pasibaigė 
pasaulinės futbolo rungtynės 
Montevideo. Pirmam semifi- 
nale išėjo laimėtojais Jugosla
vai su 1, Urugvajaus su 6 taš
kais; antrame North Amerika 
su 1, Argentina su 6. O pa
saulinį čempionatų laimėje 
Urugvajus sumušdamas Argen
tiną 4—2.

Sunku kada nors matyti to
kį minių ir spaudos entuziaz
mų, kaip laike šių rungtynių. 
Net General Motors autų fab
rikas paskelbė šventę ir vi^, 
siems darbininkams sumokėjo 
pusdienį extra. Liepos 29. Ar
gentina su Urugvajum išėjo 
0-0. Ant rytojaus iš Buenos 
Aires į Montevideo išvyko apie 
20,000 publikos, bet vistiek 
laimėjo Urugvajus.

Rimčiausi laikraščiai,, ištisi 
jų puslapių desėtkai, papuoštt 
sportininkų paveikslais, įdo
miausiais žaidimo momentais it 
minioms entuziastiškos publi
kos.

Radio aparatai publikos ap- 
spisti: klauso užsimerkęs ir į- 
sivaizdiną, kad jis visų lošimo 
eigų mato. O vienas golas su
kelia griausmingas ovacijas,— 
jaunimas neša vėliavas ir žai- 
diko paveikslų.

Taigi niekas kitas šiandien 
taip nesujaudino minias, kaip 
sportininkai.—B. K. A.
Bs. Aires,. ... r t . ■ 
Rugpiutis, 1930.

naujienų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniąis j 
nuo 9 V. ryto iki 1 v. p. p.

- - -
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Gazas meilę sudarkė
[Feljetonėlis]

Nors yra visokių gazų arba 
dujų, kurie ir kurios kad ir 
karščiausia meilę gali sudarky
ti, bet, gerbiamų ponių ir pa
nelių atsiprašęs, aš čia v kalbu 
išimtinai tiktai apie ta gazų, 
kuri automobiliai geria. Ištik
tųjų tai buvo šitaip.

Karštos nedėlios ryta pilie
tis Džianas apsisvarstė ir nu
tarė Enę išvėdint. Kitaip sa
kant, savo svytharta pavėžyt 
apinauju forduku, o pakvieti
mų Enė priėmė be jokių dis
kusijų j

Važiuoja jiedu susiglaudę ir 
gėrisi gamtos vaizdais. Už 
miesto vėjas išdžiovino liežu
vius. Džianas suprato kame 
dalykas: reikia pavilgyt. Va
dinasi, fordukas stapt prie 
rodauzės' durų, o musų jauni
kiai marš j vidų —• ir geria 
dar arčiau susiglaudę ir dar 
meiliau šnekėdami... Džiano 
nosis raudona, o Enes lupos 
nubluko nuo ketveriopo skys
timo, bet už tai jos širdies 
vartai atsidarė.

Paskui, vadinasi, kupidas 
pradėjo šaudyt, atsirado buč
kiai ir meilus žodeliai ir visi 
kiti tokiuose atsitikimuose bu
tini dalykai. Reiškia, viskas 
tvarkoj.

žinoma, kiekviena nedėlia 
turi savo rytų ir vakarų ir 
kiekvienas fordukas savo tvar-

tų arba garažų — jau nekal
bant apie Enės ausų ir daroų 
panedėlio rytų.

Jiedu atsistojo ir gražiai su
sikabinę įlipo i fordukų. Džia
nas amerikoniškai fordukų ap
keikė kol motoras pradėjo 
spiaudytis ir barškėt sparnai 
ir sriubai. Miestas artinasi, 
bet dangus susiraukė ir lietus 
pradėjo plaut vieškelio karštas 
dulkes. Važiuot ir pikta ir 
sunku, ir gėda. Bet reikalas.

Tik štai vėl nelaimė: fordu- \ ...kas porų kartų nusispiovė ir 
ratai nesisuka; reiškia arba 
laikinai apsvaigęs, arba miręs. 
Kadangi fordukui dusios dar 

I niekas nėra davęs, tai ir mirti 
jisai negali. Tų visų tinkamai 
apsvarstęs Džianas atsiminė, 
kad jisai, savo ir Enės kūnų 
girdydamas, fordukų visai pa
miršo.

Enė užpylė miltų ant savo 
nosies galo ir, porų kartų su
čiaudėjus, tarė:

—Tai tyčia mane išvežei ir 
gazo neįpylei... Manai aš tokia 
durna, ar ką? Eik gazo atsi
nešt ir skubink...

Džiano sieloje išnyko šven- 
i te, pasidarė darbymetis. Jisai 
, paskubomis pabučiavo Enės 
nosį, nurijo žiupsni miltų ir, 
apikaklę pasistatęs, graudžiai 

' prabilo:
—Aš bėgsiu, palauk Eniuke.
Ir pasileido bėgt kietu vieš

keliu. Tuo tarpu Enė pradėjo 
i jaustis ne šiaip, nė taip. Dar 
nevedę, o jisai jau, begėdis,

y

Kiek TAKSIKABŲ BARONŲ

ĮTRAUKIA?

Wallct l’akclih

Pakelis 
Twin Tena

Sulenkiama 
cigarui ij de 
žule—Plona 

ir tvirta I

123 iš 152 kuriuos 
mes atklausėm, at- 
sakė:“Žinoma, kad 
mes įtraukiame!”

Nėr Daugiau Sutrintų ar 
Pustuščiu Cigaretų!r j A j.Įę perskailymui anlgalvių ir 

v lL pasirukynuii taksi draiveris 
Nuveik ir teturi laiko. Ir kiekvie- 

kurtą kada jis užsirako, jis nori 
gauti iš to daugiausia smagumo. 
Štai kodėl — kada mes paklausam 

jų, ar jie įtraukia,— jie visi atsakė: “Įt
raukti? Žinoma. Kitaip nėra smagumo 

1 S

Praktiškai kiekvienas rūkytojas įlrau-

(iAŠ gaunu progos ‘užsitraukti* sykį kitų 
tarp važiavimų, ir tikėk manim, vyreli, 
aš reikalauju, kad man rūkymus būtu, 
švarus ir vėsus, bevažinėjant šiuo karštu 
‘vežimu* ištisų dienų! Štai kodėl jūs pat
raukėte mane su JT INGS!*’

retuose visų lai yra “skalbimu oru ’ pa
šalinta! Jokio graužimo—kartumo—de
ginimo nepasilieka! Tik švelnus, švarus, 
maloniai vėsus tabakas—labiausia vilio
jantis, patraukiantis, skaniausias mišinys, 
kokį jus kada rūkėte!

Išdirbti Raleigh Cigaretų išradėjų

kiu — net jeigu jis tai daro nesąmonin
gai. Jis negali to išvengti, ir kadangi 
rūkytojai įtraukia, tad daug tūkstančių 
jų pareina prie rūkymo AVINGS — ORU 
IŠ VEDINTŲ' cigaretų. '

WL\GS yra vėsesni ir šrartistii. Visas 
\V1-NGS tabakas yra SKALBIAMAS 
ORU. Purvai ir dulkės, štai kas padaro 
jaučiama “deginimą Bet \VIINGS eiga-

'm®■■ "A •

a.."' A ? i

.učiai po io
— Vietoj 

toro po 20!

The AIR-COOLED Cigarette
(Oru IŠAėdintas Cigaretas)

0 1930, Brown & \Villianison Tobacco Corporation, Ęouisville, K

NAUJIENOS, !■ i,

palieka mane čia ant šio tam
saus kelio miške... Ne, Džianas 
nemoka mylėt, q kų jau kalbėt 
apie tai, kas butų po vestuvių.. 
Ir Enė nusprendė Džiano dau- 
giaus nemylėt. O kai sustojo 
didelis automobilius, tai jinai 
iššoko iš forduko ir graudžiai 
storam vyrui nusiskundė:

—Išvežė čia mane bomas ir 
paliko, pasigailėk tamsta, par
vežk namo...

Enei nereikėjo daug ašarų 
lieti: storas vyras suprato ka
me dalykas, pasisodino jų šaie 
savęs ir nuvažiavo.

Džianas atsinešė gazo, bet, 
Enės neradęs, nusprendė pats 
gerti ir čia pat savo vargus 
šioje žemėje baigti, bet pasi
painiojo policistas ir šitas pa
siryžimas • neįvyko. —Mat.
— 1 ........... ..................  —■■■<■ ■■>■■■ ■ y ■ ............. . ■■

Šuniui duota teisė pasi
rinkti šeimininkę

Meodlinge, Austrijoj, dvi po
nios susiginčijo dėl šuns. Vi
sas dalykas' atsidūrė teisme.

Ginčas įvyko štai prie kokiui 
aplinkybių. Viena turėjo šu
nį ir supykus ant jo išvarė jį. 
Šunelis' išbadėjęs ir vos gyvas 
nuėjo ieškoti prieglaudos pas 
kaiminkų. Pastaroji radusi 
šunelį išbadėjusį ir vos gyva 
begulinti prie jos durių slenks
čio, priglaudė jį ir atgivino.

Pirmoji šuns savininke, pa
mačiusi savo šunį gerai pas 
kaimynkų ‘ gyvenantį ir gerai 
atrodanti, norėjo atsiimti jį,

---------------------- ....................... ............ ..............

bet kaiminka nesutiko atiduo
ti šunį ir dalykas atsidūrė 
teisme.

Teisėjas išklausęs abi puses 
pasakė, kad šuo turi teisę pasi
rinkti sau šeimininkę. Kad pri
taikinti savo patvarkymų prak
tikoj, teisėjas pasodino mote
ris vienų, vienoj pusėj teismo 
buto, o kitų antroj. Tuo tarpu 
paleido šunį viduryj teismo 
kambario, šuo neilgai laukęs 
nuėjo prie tos ponios, kurie jį 
nelaimėj esant priglaudė. —R.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

uiukuob

AuctionSale! AuctionSale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite tuojaus tuos 

namus. Pursiduos ant

AUCTION SALE, SUKATOJE, 
RUGPIUČIO-AUGUST 23, 1930 

3čių valandą po pietų
DU NAMAI 3339-3341 AUBURN AVĖ., Chicago, Illinois. Vie

nas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, tik. reikia 
tikram biznieriui užimti ta viela. Galima nusipirkti ta namą ir 
biznį su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 3341 A.UBURN AVĖ., trijų lubų aukščio, 
garu šildomas, penki fialai, du po penkius, du po keturis, vienas 
šešių kambarių, didelis, gražus storas su grindims marmolinių 
plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, visi moderniški intai- 
symai, beamed ceilings, consolos, buffets, marble vestibules, dviejų 
karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgeporto, netoli Šv. 
Jurgio parapijos ir mokyklos, ir pusę bloko nuo Ariuour mokyklos. 
Visi geriausi patogumai. Su mažai pinigų įmokėjus galima įsigyti 
vienų iš tų puikių namų.

Anthony A. Olis ir R. A. Vasalle,; advokatai, ofisas 11 So. 
La Šalie Street, parduos šituos namus. Bus pardavėjai šilų namų 
ant Auction Sale.

Penktadienis, rugp. 22, ’30

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo molėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koSele. Listerlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaurinti : 
$3, už kuriuos galite nusipirk- j 
ti pirStinaites ar ką kita. > 
X,atnbert Pharmacal Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
MM



Penktadienis, rugp. 22, ’30

DAKTARAS JAI PASAKĖ
“\Vhiting, Ind. .Tūly1 20. —< Penki 

metai atgal mano (laktai* is man pa
sakė imti

TRINERIO KARTAUS VYNO 
ir stebėtinai pagelbėjo, šiandie ma
nęs netrinbeliuoja nei užkietėjimas, 
nt i galvos skaudėjimai, nei neramus 
miegas, kurs kankino mane per 
daugeli metu. Mrs. A. Havlin”.

Trenerio Kartus Vynas valo vidu
rius, gaivina apetitų ir normuoja 
virškinimo sistemų. Rezultatai jo re
guliariu vartojimo (po šaukštą už 
pusvalandžio prieš kiekvienų valgį) 
yra stebėtini. Visose apliekose.

CHICAGOS 
ŽINIOS

pašautas trimis kulkęjnis, ir 
veikiausia mirs.

Praėjusį pavasarį du vyrai 
mėgino Įsipiršti Anleckio sau
giu joji šėpon. Nors piktadariai 
kankino Anlecki ir karšta ge
ležimi degino jį, bet Anleckis

------ - ‘ |šėpos neatidarė ir banditai iš- 
Užmušc parlorio savi- įsidangino nieko nepešę.

ninką į -------------
---------  : Nušautas unijos virši-

Antoii Anlecki laikė sdft; įlinkus

EXTRA! EXTRA!
RADIO PROGRAMAI PERKELTI 

Į SUBATOS VAKARUS

Subatomis iš Stoties \V. C. F. L. 
97(1 kilocykles, nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir Ketvergais iš Sto
ties \V. II. F. C. 1421) kilocykles, 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

ŽEMOS VASAROS KAINOS 
ANT RADIJŲ:

Atwater Kent, 7 tūbų, 
su viskuo, už ..............
R. C. A. Radiola, 10 tūbų,

tūbų, 
už ... 
tūbų, 

UŽ ...

su viskuo, 
Sparton I) 
su viskuo, 
Victor, 10 
su viskuo
Brunsvvick, 9 tūbų, 
su viskuo, už ......
Brunswick Radiola, su Fonogra
fu sykiu, su viskuo 98 
Zenith Bailio, 9 tūbų $00

Pirm negu pirksite Radio, pa
matykite Budriko krautuvėse. 
Radios visų Standard išdirbys- 
i'ių. Patys galite persitikrinti 
ir pamatyti šalę prie šalies įvai
rius modelius.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

General Motors
Radios

3343 S. Halsted St.
-------------------------------------------------Z

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. P. Kazwell & Co
2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszevvicz
4800 So. VVood St.

'l'el. Vinrinia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. VVestern Avė.

Tel. Piospect 2102

J. N. Zevert & Co.
5339 S. Central Avė.

9. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

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

drinks parlorį adresu 8100 
Buffalo avenue. Viršuj parlo
rio jis turėjo saugiąją šėpą, 
kurioj laikė ir keletas jo pažį
stamą savo pinigus.

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį Anlecki išgirdo, kad 
kas ten tykiai vaikšto. Pasi
ėmęs revolveri, jisai prisiar
tino prie durų, Tuo laiku du
rys prasivėrė.

— Bankas aukštyn! — su
riko Anlecki.

Bet nakties paukštis, užuot 
pakelti rankas, šovė. Kulka pa
taikė Anleckiui. Anlecki irgi 
ėmė šaudyti.

Pakelti iš miego kaimynai pa
šaukė policiją, ši, atvykusi, pa
matė, kad Anlecki buvo sužei
stas trimis kulkomis. Dvi jų 
pataikė jam pilvam o trečioji 
rankon. Anlecki mirė pakeliu į 
ligoninę.

Sekdama kraujo ’ lašus poli
cija puolė plėšiko pėdomis. Ji 
surado ir plėšiką. Jis pasirodė 
esąs Frank Kolka, 25 metų, 
jau sėdėjęs Pontiac pataisos 
namuose. Kolka užtiktas bu
vo namuose 8358 Green Bay 
avenue. Pasirodė, kad ir jis

Nušauti Bernard Bubbery ir 
Charles Mulcahy. Abu buvo 
biznio agentai, tarnavusieji 
plumberių unijai. Aldermanas 
Arthur F. Albert ir jo part
neris advokatas Edgar J. 
Cook, kuriuos plumberių unija 
samdo kaip savo advokatus, sa
ko, kad dėl nušovimo minėtų 
unijistų kalta yra politika.

Mulcahy ir Rubbery buvo 
pašauti prie statomo Lane 
Technical lligh School trobe
sio. Pasak aid. Alberto, nu
šautieji viršininkai buvę prie
šingi tam, kad plumberiai kon- 
traktoriai mokėtų reguliarius 
mokesnius miesto salės politi
kieriams.

Ieško Zutos paslėptų 
daimontų

Valstijos gynėjo ofiso tar
nautojai, vadovaujami Pat 
Boche, ieško daimantų, vertės 
$150,000, kuriuos buvo Zuta 
paslėpęs.

Tie daimantai, nužiūrima, 
esą vogti. Jie nepriklausą Zu- 
tai, o tik jis buvo padėjęs juos,

Tikri Apyniai Susendinti Molte - Vie
natinis būdas gauti tikrą apynių skonį! 
Tik WENNERSTEN’S gali 
pagaminti šiuo budu, / 
nes musų procesas / 
yra pa ten- 
tuntas.

Mėgiamos Europos
Liaudies Dainos”
WBBM, 8 v. v.

ŠJVAKAR: 
Lenkijos Dainos

Atidarykit 
Rlekine ir 
pamatykite 

tikrus 
Apynius.

U/ENNERSTENC
J Jrėal hops l*N’RIČh MALT

Tėvynę
Renkitės dabar į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudenį LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ............................Rugsėjo 3-ėia
S. S. LEVIATHAN ....................................Rugsėjo 6-ta ir 27-ta
S. S. PRES. ROOSEVELT ...................... Rugsėjo 10-ta
S. S. GEO. VVASHINGTON .................... Rugsėjo 13-ta
S. S. AMERICA ......................................... Rugsėjo 24-ta

Plaukia i Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg
Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 

mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.
Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 

palyginomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į abu galų! .
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog į

UNITED STATES LINES
Ch2%‘*r^e^I®eVg‘*

216 No. Michigan Avė. New York City
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prašomas kitų paslėpti Maiman- 
tus.

Pats Boche padarė kratą 
Alelio šeimos namuose. Paėmė 
,iš ten nemažai popierų. Val
stybės gynėjo ofisas dabar per
žiūrinėja užgriebtas popieras.

Įžymus advokatai 
Chicakgoj

Amerikos advokatų asociaci
jos suvažiavimui Chicago j at
vyko aukščiausio Su v. Valst. 
teismo vyriausias teisėjas. 
Charles Evans Hughes. Iš An
glijos pribuvo viskontas Du- 
nedin ir Sir William Jowitt, 
Anglijos teisių ministeris. At
vykę ir kitų šalių žymus ad
vokatai.

------- f"F'?............................................. 'T’ ! i
susirinko juos pasitikti didžiu
lė žmonių minia. Viskas susi
maišė. Anglijos, Vokietijos ir 
Italijos konsulai tapo kur ten 
nustumti į pakampę. Aviato
riams priimti norėta paradu 
pervažiuoti vidurmiesčiu. Bet 
paradas teko atidėti dėl nesu- 
tvarkymo dalykų.

Demokratai prieš pro-
hibiciją

Demokratų kon f ere n ei j a 
Springfielde priėmė ateinan
tiems rinkimams platformę, 
kurioje, tarpe kita ko, griež
tai išsireiškia prieš veikiantį 
šiandie Su v. Valstijose blaivy
bės Įstatymą.

Aviatoriai renkasi
Vakar atvyko Chicagon ke

šį vakar lenkų dainos
ši vakar, 8 vai., iš WBBM

letas žymių svetimų šalių avia- radio stoties garsaus Wenner- 
torių — iš Anglijos, Vokieti- sten’s Malt-IIop molto “popu- 
jos ir Italijos. LaSalle stoty liarių Europos liaudies dainų”

progranie. bus muzikos vaižduo-rjgj nori išmokti 
jamos pąpųjiariškiausios lenkų gerai rašyti _
dainos- nusipirk typewriterj.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, pladčių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroj'e, kosėjimą, gerklės 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. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeier Avė.. Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Ii
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3(14-16 RooMvelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Pelningiausia Proga

1930 m. — “Žemiausių kainų metais!”

7806 iki 7846 Winchester Avelį

TIKRAI pastebėtinos vertės perdėm moderniški 3 apartmentų namai, kurie randasi Chi 
cagos progresyviškiausioj teritorijoj ir kur pirmiausia atsižvelgiama į Žeimiuos svei 
katą ir laimę.

Naujasis West Higland distriktas yra apsaugotas restrikcijy, kurios akstiną tinkamas sąlygas 
augantiems vaikams ir apsupa augančią biznio apielinkę, kuri dabar yra skaitoma komercijos 
centru didžiosios pietvakarių teritorijos. Šie faktai užtikrina jums pastovumą konservatyvio
investmento.

3 apt. po 6 didelius kambarius
Dideli 25 pėdu namai ant didelių

34'/2x125 p, lotų

S"a$26,5OO
$3,000 jmokėti — Likusius 

patogiais išmokėjimais

Konstrukcija
šie namai yra tvirto subudavojimo ir turi kiekvie
ną žinomą dėl ekonomijos ir komforto įrengimą, 
kartu yra gražiai išpuošti. Sienos išmuštos drobe, 
spalvuotų tile maudynės su lietum, mechaniška Ke* 
frigeracija, McQuay radiacija, įbudavoti virtuvių 
kabinetai, inlaid linoleum, jbudavotos drabužių šė
pos, cedariu išmušti di^bužių klozetai ir daug kitų 
ypatybių. Suros, vanduo, šalygatviai ir gatvės'iš
taisytos ir pilnai užmokėtos. Pievutės ir kiemai 
yra gražiai apsodinti.

Vieta
Winchester Avenue yra tik už kelių blokų į vaka
rus nuo Ashland Avė. ir šie namai randasi tarp 78 
ir 79 gatvių. Jie yra visai arti nuo projektuojamo 
Ashland Avė. elevatoriaus, vięnas blokas nuo 79 gt. 
gatvekarių, visai arti krautuvių ir teatrų, vienas 
blokas nuo viešųjų mokyklų, parapijinės mokyklos, 
bažnyčios ir tt. Būtinai atvažiuokite iw pamatykite 
šio gražaus distrikto gyvumą ir veiklumą. ATDARA 
VISĄ DIENĄ Pėtnyčioj, Subatoj ir Nedėlioj, Rug- 
piučio 22, 23 ir 24 d. d.

Patys Persitikrinkite!
Apvažiuokite visą šį distriktą — pa
matykite didelius biznio ir rezidenci
ją triobėsius visoj šioj apielinkėj, pa
stebėkite gražiai užlaikomus darželius, 
sodnus ir pieveles.

šie namai bus atdari jūsų apžiūrėjimui ir 
mes kviečiame jus atvažiuoti ir patiems įsi
tikinti apie nepaprastą jų vertę. Mes ma
nome, kad šis pasiūlymas yra didžiausia 
jums proga įsigyti pelningą apartmentinį 
namą už žemiausiai galima šių metų kainą. 
Mes nemanome, kad jus kada nors turėsite 
kitą tokią progą, kokią teikia 1930 metai. 
Būtinai atvažiuokite — Pėtnyčioj, Subatoj 
ar Nedėlioj, Rugpiučio 22, 23 ir 24. Atdara 
visą dieną jūsų apžiūrėjimui.

Pėtnyčioj 
Subatoj 
Nedėlioj 

RUGPIUČIO 

22 
23 
24

Atdara visą dieną

79th St. ir East End Avenue South Shore 7300
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VOKIETIJOS DARBININKAI IR KOMUNIZMAS

Ne vienoje Vakarų Europos šalyje Rusijos bolše
vikai nedėjo tiek pastangų “užkariauti” darbininkų 
judėjimą, kiek Vokietijoje. Jie pylė pinigus organiza
vimui komunistų partijos, palaikymui komunistų spau
dos ir skaldymui profesinių sąjungų (unijų). I Vokie
tiją bolševikai siuntinėjo geriausius savo agitatorius, 
ruošė tenai demonstracijas, išprovokuodami ginkluo
tus susirėmimus su policija, rengė “pučus” ir sukili-

TRAUKIASI ATGAL

mus.
Ir reikia pasakyti, kad tūlą laiką bolševizmas Vo

kietijoje turėjo pusėtinai didelio pasisekimo. Mat, ka
ras buvo Vokietiją privedęs prie bado. Ruhro srities 
užėmimas franeuzų armijomis, pinigų' infliacija, aro
gantiškas Santarvės valdžių apsiėjimas su nugalėtu 
priešu, — visa tai stūmė žmonių minias į desperaciją. 
O čia milžiniškos Rusijos sovietinė valdžia siūlė Vokie
tijai savo talką ir pagelbą: tik sugriaukite, girdi, sa
vo “buržuazišką respubliką”, įkurkite sovietų valdžią 
tokią, kaip Rusijoje, su “proletariato diktatūra” — ir 
mes kartu, sovietų Rusija ir sovietų Vokietija, sutriuš
kinsime visus jūsų priešus ir net visą kapitalistinį pa
sauli !

Milionai žmonių, badaujančių darbininkų ir nusi
gyvenusių smulkių biznierėlių bei skurstančių profe
sionalų, patikėjo, kad bolševizmas iš tiesų gali jiems 
atnešti išganymą, ir ėmė dėtis į komunistų organiza
cijas, dalyvaut “revoliuciniuose” komunistų triukšmuo
se ir balsuot rinkimuose už komunistų kandidatus. Vo
kiečių markės susmukimo laiku bolševizmas jau buvo 
įgijęs Vokietijoje tiek šalininkų, kad per rinkimus į 
reichstagą (visos Vokietijos seimą) 1924 m. už komu
nistų kandidatus buvo paduota trys milionai šeši šim
tai tūkstančių (3,600,000b) balsų!

Socialdemokratai, buvo gavę tuose rinkiniuose 6 
milionus balsų, o komunistai — daugiau kaip trik su 
puse milionus. Atrodė, kad dar praeis keletas metų ir 
komunistai ne tik susilygins su socialdemokratų par
tija, bet ir ją pralenks. Tuomet vadovavimas Vokieti
jos darbininkų klasės bus patekęs į bolševizmo rankas.

Bet tai neįvyko. .
Valiutos infliacijos laikai buvo didžiausio komu

nistų pasisekimo laikai Vokietijoje. Po 1924 m. komu
nistų judėjimas tenai pradėjo eiti silpnyn ir šilpnyn, 
kuomet socialistinis judėjimas ėmė vis labiau augti ir 
stiprėti. Paskutiniame reichstage socialdemokratų at
stovybė jau buvo tris sykius didesne,- negu komunistų. 
Ir reikia tikėtis, kad socialdemokratų persvara nauja
me reichstage, kuris bus renkamas rugsėjo mėn. 14 d., 
pasidarys dar žymesnė.

Vadinasi, kovą dėl vadovybės Vokietijos darbinin
kų judėjime bolševizmas pralaimėjo. Dabar gali tiktai 
dar būti klausimas, kaip ilgai dar komunistai nebus iš 
to judėjimo visiškai iššluoti. Jie šiandie jau yra suski
lę į keletą priešingų viena kitai frakcijų, kurios piau- 
jasi tarp savęs aršiaus, kaip šunes su katėms, kas, ži
noma, galutinai diskredituoja patį komunizmo vardą.

Klausimas, kodėl bolševizmas tapo sumuštas Vo
kietijoje?

Todėl, kad Vokietijos darbininkai turi galingą so
cialistinę partiją ir milžiniškas, socialistų vadovauja
mas, profesines sąjungas.

Socialistinės profesinės sąjungos (“laisvos amatų 
sąjungos”, ”freie Gevverkschaften”, kaip sako vokie
čiai) gal būt suvaidino šitoje kovoje dar svarbesnę ro
lę, negu politinė organizacija. Tas sąjungas (unijas), 
bolševikams nepavyko suskaldyti, nežiūrint visų pa
stangų. Jos atsilaikė prieš visus Maskvos agentų puoli
mus iš oro ir jų “gręžimus iš vidaus”. Čia, profesinių 
sąjungų veikimo srityje, bolševikų r-r-revoliucinė de
magogija pasirodė neturinti vertės, kadangi kovoje dėl 
darbininkų algų ir kitų kasdieninių reikalų nulemia 
ne riksmas arba deklamacijos apie “pasaulio revoliu
ciją”, bet mokėjimas galvot ir suprast gyvenimo są
lygas.

Vokiečių darbininkų unijos, ačiū gabiam socialistų 
vadovavimui, apgynė nuo bolševikiškos “influencijos’’ 
organizuoto Vokietijos proletariato mases, kurios su
daro svarbiausią gyventojų branduolį kiekvienam pra
monės centre. Štai dėl ko ir visas bolševizmo užsimoji
mas “susovietinti” Vokietiją turėjo nueiti niekais.

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams . ,,........... $8.00
Pusei metu................  4.01
Trims minusiam* 2.50 
Pinigu* reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ušsisakymo kaina 
Chicagoje — paštui
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Negalima tečiaus užginčyti, kad ir pačioms profe
sinėms sąjungoms tūlą laiką grasino pavojus iš komu
nistų pusės. Atskirose vietose sąjungų skyriai buvo 
patekę į komunistų nagus. Bet sąjungų centrus ir jų 
generalę valdybą komunistams nepavyko užkariauti, 
todėl ir bendroji sąjungų vadovybė pasiliko socialisti
nėse rankose. Laikui bėgant komunistai yra išmušami 
ir iš tų atskirų pozicijų, į kurias jiems buvo pasisekė 
įsiskverbti. Ryškus to įrodymas yra visiškas komunis
tų pralaimėjimas rinkimuose J metalistų sąjungos kon
gresą, apie kuriuos buvo vakar pranešta “Naujienose”.

Pasirodo, kad, renkant delegatus į Vokietijos me
talo darbininkų sąjungos suvažiavimą, komunistai da
bar nepravedė ne vieno delegato. O metalistų sąjunga 
Vokietijoje turi netoli miliono (daugiau, kaip 900,000) 
narių. Tokia milžiniška darbininkų organizacija ir ne- 
išrenka nė vieno komunisto delegato į savo konvenci
ją! Prieš penketą metų, tuoj po Ruhro okupacijos, ko
munistai turėjo metalistų kongrese 145 delegatus. O 
šiandie nė vieno. .• s, ‘

1 v

Maskvos sendvičiais maitinamieji komunistų agi
tatoriai gali tauzyti, kad socialdemokratai Vokietijoje 
esą “darbininkų pardavikai”. Bet faktai rodo, kad vi
sa socialdemokratų jėga tenai susideda iš darbininkų 
masių — ir tai tų masių, kurios yra geriausiai susi
organizavusios ir pasekmingiausiai gina savo reikalus. 
Į šitų masių proletarinę sąmonę bei solidarumą ir su
dužo, kaip į uolą, bolševizmo atakos.

Savo priešus Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje bolševikai 
dar vis pravardžiuoja “fašis
tais”, “socialfašistais”, “tero
ristais” ir t. t. Bet savo tak
tiką jie jau palengva keičia. Iš 
kelių vietų jau pranešama, kad 
“progresyviai” SLA. kuopose, 
kurias jie valdo, padarė nuta
rimus siųsti j SLA. centrą tų 
narių duokles, kurie, “reikalau
ja”. ų.

Pirma', kaip žinoma, “prog
resyviai” buvo nusistatę duok
lių visai nesiųsti tol, “kol pa
aiškės byla teisme”. Yra atsi
tikimų, kad narių duoklės* bu
vo sulaikytos pas kuopų vir
šininkus net nuo birželio mė
nesio. Reiškia, dar prieš sei
mą komunistai buvo suplana
vę, reikalui atėjus, atskelti sa
vo pasekėjus nuo SLA.

Atsltelimo darbas tečiaus 
s i rodė ne visaflengvas. Su by
la teisme irgi išeją nei šis, nei 
tas. Taigi šiandie jau tenka 
tų “revoliucingų*” nutarimų,

E. T. A. II o f f man Vertė J. Protiškus ;•<

Velnio Eliksyras
Į ' . Si

Dr. Balio Sruogos Introdukcija

Dr. Balys Sruoga, 
poetas, literatas, /kritikas. Da
bar docentas Lietuvos Univer
sitete.

E. T. A. Hoffnuanas ir jo . 
Velnio Eliksyrus

Nors jau daugiau šimto me
tų praėjo, kai Ernestas Teodo
ras Amadejus Hoffmann’as 
mirė, tačiau iki šiandie* dar jis 
pasilieka neįspėta paslaptis, fe
nomenas, kaip literatūros mo
kslininkai sako. Mažas persi
sukęs. juodas, nervingai pasi
šiaušęs ir susitraukęs, — ir vi
suomet aršus juokdarys ir iro- 

kurie buvo padaryti Meldažio 
I svetainėje Chicagoje, atsižadė- 
!ti, \

Vienur kitur, girdėt, “prog
resyviai” jau yra savo pirmes- 
nius nutarimus apie duoklių 
nesiuntimą visiškai atšaukę. 
Duoklės yra siunčiamos ir 
“progresyvės” valdybos net gi
riasi nariams: “Štai žiūrėkite, 
jau ir pakvitavimus gavome 
nuo p-lės' Jurgeliutės, o tie fa
šistai dar vis prasimano, kad 
mes sulaikome duokles!”

Iš to galima numanyt, kad 
komunistams nelabai sekasi 
steigimas < “darbininkiško susi
vienijimo”, už kuri dar nese
niai taip agitąvo “Laisvė”. 
Mat, reikia gauti čarterį, pas
kui ji reikia kiekvienoje val
stijoje užregistruot, o tai da
rosi ne taip lengvai, kaip tūli 
karštakošiai įsivaizduoja.

Ar nebūtų išmintingiau, kad 
“progresyviai” atvirai prisipa
žintų prakišę savo “f aitą” su 
Susivienijimu ir patartų savo 
pasekėjams nedaryt nelegališ- 
kų žinksnių? Taip pat ar ne 
Taikias butų likviHuot tų žioplų 
bylinėjimąsi teismuose, iš ku
rio niekam nebus naudos, kaip 
tik advokatams?

Laikas jau šaltai pagalvot.

nikas, linksmas ir sąmojingas. 
Visokeriopai gausiai apdovano
tas —ir tapytojas, ir kompozL 
toris, ir dirigentas, ir režise- 
ris, ir kritikas, ir pirmaeilis 
juristas-rašytojas, ir —-pirmoj 
eilėj — diletantas. Visuomenės 
ar aukštesnio susirinkusių bū
relio spiritus mpvens — ir gy
venime toksai atsiskyrėlis. Al
koholio toksai tarnas, koks tik 
apskritai žmogus begali būti, 
pažinęs visas Berlyno nakties 
gyvenimo paslaptis, — ir tuo 
pačiu metu pažinęs prakilniau
sių pergyvenimų, visą gyveni
mą gyvenęs skaisčiausiu mei
lės jausmu, kuria galėjo ideali
zuoti tik tokie vokiečių roman
tikos žmonės, kaip Novalis’as 
ar Holderlin’as. Gyvenime 
skaudžiai nelaimingas, visą lai
ką sunkiai kovodamas dėl duo
nos kąsnio, nuolat atsidurda- 
mas ant bedugnės krašto. —ir 
kai žemė po jo kojų linksta, 
jis linksmai nušoka į kitą že
mes plotį ir tenai velei pasau
liu kvatojas. Visą gyvenimą 
įstabiuose literatūros kuriniuo
se vaizdavęs beprotybę, dažnai 
patsai visaį rimtai bijodamas 
padūkti, Hoffmann’as — žiau
rumo ir brutalumo, baisenybių 
ir siaubo dainius, —ir tuo pa
čiu metu subtelingiausiu me

nininko kūrėjo gyvenimų vaiz
duotojas', skaisčios mergaitės 
nekaltybės idealizuotoj as. Maža 
kas pasaulio literatūroj tokių 
baisenybių sukurė, kaip jisai, 
bet užtat reta kurio rašytojo 
kūryba neskaidrina tokios švie
sios dvasios, kaip ideali ilgo mu
ziko Johannes Kreisler bei 
mergelės Julio Mare (Madchen- 
tum durch sich selbst!) šešė
liai!

Jo gyvenime ir kūryboj prie
šingumas' ant priešingumo, 
kontrastas prieš kontrastą; 
gyvenime realinga alkanos bū
ties tikrenybė ir pašėlęs tem
peramentas, kūryboj realingos 
pradmenos, ir nežinanti jokių 
sienų vaizduotė — ir visa tai 
visumoj — toks išlaikytas vie
numas !

Hoffmann’as savo literatū
ros kuriniuose visuomet išeina 
iš realingo gyvenimo apysto- 
vų: žmonės, kaip žmonės, bū
tis. kaip būtis. Ir tik pama
žėl! pasirodo, kad ir žmonės, ir 
vaizduojamoji būtis — vis tik
tai kas kita, negu tai, ką mes 
šiokiadienėmis akimis matome. 
Skaitytojas ir just nepajunta, 
kaip netikėtai jis' persikelia iš 
realingo gyvenimo į nuostabios 
pasakos pasauli. Ir toji pasa
ka taip įtikinamai vaizduoja
ma, kad nenoromis imi tikėti 
jos tikrenybe. Net patsai 
Hoffmann’as taip įsitraukdavo 
j savo pasakų tikrenybę, kad 
jo žmona ištisas naktis kartais 
turėdavo prie jo budėti, —kad 
sukurtos baisenybės jų kūrėjo 
nepasmaugtų! Tokiomis va
landomis nė gaususai punšas 
nieko nebegelbėdavo!

Realinga pasaka — pagrin
dinė Hoffmann’o kūrybos sa
vybė. To jis pasiekdavo vaiz
duodamas “Tamsiąją prigim
ties pusę”, (Nachtseite der 
Natur), paslaptingosios pri
gimties jėgas.

Jau pirmieji romantikos poe
tai (ieniečiai), pradėjo ieškot 
prigimty paslaptingųjų jėgų. 
Jiems ne gyvenimas buvo poe
zija, bet poezija'* buvo gyveni
mas. Todėl jie taip norėjo iš 
gyvenimo sienų ir priimtųjų 
formų išsivaduoti. Pirmųjų 
romantikų įtakoj išdygę moks
lininkai, šiuo žygiu gamtos 
mokslininkai, savo mokytojų 
kleketavimų padangėse sugrij- 
žino j šios žemes formas. Ir 
jau vėlesnieji romantikai su
jungė savy ir kleketavimą pa
dangėse. ir merdėjimą—žemė
je. Hoffmann’as drauge su 
Kleist’u du vieninteliu didžiu 
kurėju visoje vokiečių roman
tikoje, sukaupė savy ir gražų
jį romantikos chimeringumą ir 
realingo gyvenimo , davinius, 
tuo pribaigdami romantikos 
plasnojimus ir pradėdami nau
ją literatūros kūrybos perio
dą. • i

'Hoffmann’o kuriniuose 
“tamsiosios prigimties” pusės 
—nėra visuomet jau taip tam
sios. Ironingos — todėl, kad 
švietimo amžiams sukurtas gy
venimas su savo materializmu, 
skepticizmu, formalizmų ir, es
mėj, dūšios sukempu j imu, da
rėsi nebepakenčiamas. Hoff
mann’o kuriniuose, su mažo
mis išimtimis, visuomet veikia 
asmenys, turintys ryšių su 
viršgamtinėmis pajėgomis ir 
paslaptimis. Ar tai jie bus 
plėšikai, savo galybę įgyjantys 
karšto kūdikių kraujo atsiger- 
dami (pav. “Ignaz Deuner”), 
ar tai bus moteriškės, kurios 
nėščios būdamos' išsikasa ka
puose vidunaktį lavonus ir jų 
mėsa minta (“Vampirismus”), 
ar tai bus Hoffmann’o myli
mieji menininkai (muzikai, ta
pytojai, graveriai, dainininkai 
—tik ne rašytojai: visa 
“Kreisleriana”, “Fraulen Sku- 
dery”) net “Meister Martin 
dęr Kufer”, pagaliau “Artus- 
hof”, “Rat Krespel” ir kt.) — 
visur veikia paslaptingos, šio
kiadieniniu protu nęįžliebia- 
mos, jėgos. Bet čia Hoff
mann’as dar imto pilnas. Jis 
dar . galingesnis, kur jo vaiz
duojamieji asmenys palaiko ry
šius su vaidinamuoju “trečiuo- 

j u pasauliu”. Tai — daugiau
sia burtininkai, alchemikai, ar 
šiaip neaiškaus amato žmonės, 
kurie dar yra užsilikę iš se
nųjų laikų, kada dar dievai 
šioje žemėje tebegyveno; užsi
likę prieš išmirsiant (proto 
gadynė juos marina!) garbin
gai, kaip tikriems burtinin-i 
kams pridera, savo protėviu^ 
atstovauja (“Kater Murr”, 
“Der goldene Topf”, “Meister 
Floh”. “Klein Zaches”, ir tt.). 
Žinoma, burtininkai tuo ir ga
lingi, kad jie palaiko ryšius' su 
velniu. Bet velnias, kaipo 
toksai, retai tefiguruoja. Vel
nias— tiktai priemonė burti- 
ningų galiai paaiškinti. Užtat 
burtininkai retai kada savo ga
lią blogiems tikslams vartoja 
aiškiai blogiems tikslams tik
tai “Ignaz Deuner”). Daugiau
sia jie ją suvartoja gelbėdami 
svajotojus, tikinčiuosius i pri
gimties paslaptingą galią. To
dėl šiuose Hoffmann’o veika
luose velnias' maža pekliškų 
savybių teturi. Blogiausiu at
veju-—jis toks pat nenusise- 

kėlis, kaip ir musų pasakose, 
arba Gogolio juokdarys, kurs 
ir mėnulį nuo dangaus pavagia 
ir su raganomis merginėjas...

Tačiau iš visų Hoffmann’o 
veikalų griežtai išsiskiria vie
nas kūrinys — “Velnio eliksy
ras” velnio dalyvavimu. Tiesa, 
čia dalyvauja ne patsai vel
nias, bet jo paliktas eliksyras, 
kuriuo jis norėjo vieną šven
tąjį įvesti į piktą pagundini- 
mą. Niekas Hoffmann’ui ne
buvo taip tolį, kaip kokių nors 
moralų skelbimas, kaip kokia 
nors filosofinė, moralinė ir re
liginė tendencija. Bet kur ei
na didelis meno kūrėjas, ten 
visuomet greta estetinių im
pulsų. eina filosofiniai ir mo
raliniai. Ir šiuo žvilgsniu 
“Velnio Eliksyrą” autoris vadi
na ištrauka iš kapucinų brolio 
Medardo paliktų popierių. Me
dardas jaunumėj jaučias esąs 
pašauktas atpirkti sunkiomis 
nuodėmėmis prislėgtą jo tėvų 
ir protėvių giminę, ir mal
dingu broliu įstoja į vienuoly
ną. Tačiau veikiai jo gislose 
pabunda jo protėvių išdidus, 
nuodėmingas' kraujas. Piktybė, 
kurią čia Hoffmann’as velnio 
eliksyro pavydalu simboliną, 
veikiai nug;a.li jame prak ilnu-
mų. Jis apleidžia vienuolyną 
ieškodamas moteriškės, kurią 
jis myli, kurių, kaip jam ro
dos, yra jam pats dangus pa
siuntęs. Daugybę sunkių nuo
dėmių jis papildo, jame nuolat 
kovoja gerybė ir piktybė, ta- 
čiaus piktybė išeina laimėtoja, 
kol, pagaliau brolis Medardas 
atsiduria Italų bepročių na
muose. Tenai pagijęs, padaręs 
sunkią, žiaurią atgailų, jis 
grįžta atgal, i tėviškės vienuo
lyną. Jo numylėta, dėl kurios 
jis taip sunkiai buvo nusidėt 
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Teisingas Pirmas
MORGIČIUS 
Yra Puikiausias 

Investmentas
Šis bankas pasiūlo savo patari
mą ir duoda rodą laike, kada 
saugumas ir užsitikėjimas lošia 
svarbią rolę investmento progra- 
me atskiro , žmogaus.

CENTRArtfi^BANK
ATRUST COMPANY 

UlOWest 35th Street
A State Bank • • • • AClearingHmMcBank

jęs, nori irgi i vienuolyną į- 
stoti, bet ją nužudo jo brolė
nas, —kurio lemtis dar keistes
nė, už paties Medardo lemtį. 
Pagaliau Medardas, kaipo visų 
blogybių nugalėtojas susitaiko 
su dangum ir žeme. Tokia yra 
maždaug šio įstabaus', visokių 
baisybių perpildyto romano 
eiga. Senasai tikėjimas lemti
mi (fatumu), —kaip tėvų nuo
dėmės atsiliepia ainiuose, tre
čioje, ketvirtoje kartoje, — ir 
įstabi kurinio grynai romanti
nė forma, ir pašėlęs poeto 
vaizduotės drąsumas, visa tai 
sudaro įspūdžio, kad turima 
reikalo ne su meno kuriniu, 
bet su beprotingu vidunakčio 
raganų šokiu.

Jeigu “Kreislerian’os” eikliu- 
je Hoffmaim’as išliejo visų savo 
idealizmų, tai “Velnio eliksyras” 
—visą savo prigimties demoniz- 
mų.,Čionai Hoffmann’as nelygi
nant patsai velnio eliksyro paga
vęs, dega pekliška vidaus ugni
mi, švaistos' ir blaškos, kaip 
koks meteoras, iš dangaus auk
štybės žemėn degančias skeveld
ras nublokšdamas, ir pats tam
siuose toliuose išnykdamas. 
Hoffmann’ui velnio eliksyras 
gelbsti tiktai blogybes, žemes 
bedugnes pažinti, ir iš jų ribu- 
liojančioj šviesybėj pasikelti. 
Ne t taip, kaip Kleis't’ui, Hoff- 
monn’o bendramečiui, tos pa
čios mokyklos romantikui. 
Kleist’o demonizmas, Kleist’o 
žiaurumas—tragingas. Jisai 
griauna ir laužo, marina ir de
gina — ir nėra jėgos, kas jam 
atsispirti galėtų. Hoffmann’o 
demonizmas — nėra griaunan
tis. Nežiūrint į jo žiaurumą, 
jis yra subtelingas. nežiūrint 
į jo paradoksalumą, jis yra lo
ginis. Todėl, jei pasakyti, kad 
demoningojo Hoffmann’o gy
venimą nuodijantis velnio elik
syras esmėj yra gyvybės balza
mas—nebūtų šventvagystė.

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinoj aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis ne ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, koustipaci jsį. ir 

pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars IĮ. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

(Apgarsinimas)
/ T ■ ■ • " ' *\

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyriškų papuošalų, geresnės rū
šies, dinc^nios verčios, ge

riausių spalvų 
4171 Archer Avenue 
kampas Richmond St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

» » »
Roselando draugijų bendras 

piknikas, kurio visas uždarbis 
skyriama Oak Forest prieglau-

•f t ’ ■ Į

niko. Taip pat galima' ir su 
automobiliais važiuot bet ku
riuo bulvaru iki Willow Springs 
miestelio. Ten Busiąs.

Didžiulis Socialistų 
Piknikas

Sekmadieni, rugpiučio 24 die
nų, White City rengiama di
džiulis Chicagos ir Illinois val
stijos socialistų piknikas.

Tikėtų kainos — 50 centų 
vienas.

Bus puikus programas. Tar
pe kitų programų punktų, Chi
cagos Liaudies Simfonijos Or
kestrą (Chicago Symphony Or
chestra) išpildys pimsky-Kor- 
sakow, Sibeilus, Arditi ir El- 
garo kurinius.

Bus taipjau prakalbos. Kal
bės žymus socialistų partijos 
kalbėtojai.

» »
Artinasi rinkimai. Rinkimų 

vajus- čia pat. Ir pajamos iš šio 
pikniko eis rinkimų vajui va

doj esantiems lietuviams, Įvyks 
rugpiučio 31 d., Washington 
Heights miškely.

B » «
Pereitą nedėldienį, rugpiučio 

17 d., Anastazijai Kuliešienei, 
kaipo senai Roselando gyvento
jai, jos artimi draugai buvo su
rengę draugiška parę jos var
duvių dienoje.

« »
Golden Star kliubas dar rengs 

vieną pikniką GJeenvvood, 111., 
rugsėjo 7 d.

» » Q
Petras Daugėla, kuris dabar 

gyvena Racine, Wis., šią savai
tę vieši Roselando pas J. M. Puč- 
korius. P. Daugėla ilgą laiką 
gyveno Roselando ir daug vei
kė L. S. M. Ratelyje, kaipo ge
ras lošėjas. Petrai, mes apgai
lestaujame, kad mus, roselandie- 
Čius, apleidai. N.

Ragu vi ų išvažia
vimas

Sugryžp iš Lietuvos
Sekami pasažieriai Scandina- 

vian American Linijos laivu 
United States rugpiučio 17 d. 
atvyko iš Lietuvos i New Yor- 
ką:

Adomas Varašius, kuris kaipo 
-lietuvių laivakorčių agentų at
stovas lydėjo oficialę lietuvių ek
skursiją Į Lietuvą laivu Oscar 
II gegužės 24 d.

Julia Varašius. Abu važiuo
ja i Pittsburgh, Pa.

Kazys Gudas, važiuoja j 
Brooklyn, N. Y.

Albertas Štokas — į Chica
go, 111.

Uršule Usonienė — i Detroit, 
Mich.

Aleksandra Vitkauskaitė — j 
Montreal, Kanadoj.

M. Sereika — Į Brooklyn, N. 
York.

N. Paškevičius.— j Nashua, 
N. H.

Lietuvės Akušėres ;
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Ko jus tikitės 
jus gaunate su

Anlieuser-Rusch

Syrup
ŠVIESUS AR TAMSUS

TIRŠTAS
NĖRA KARTUS

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrię 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

. LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
— viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr 2423 West Marquette Rd. Valan- 
landos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefo
nas Prospect 1930.

Senas ofisas toj pčioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 iki 
8 vakare. Tel. Boulevard 7820. Rez. 
6641 So. Albany Avė. Tel. Prospect 
1930. Nedėliomis tik pagal sutartį.

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas akis, nui
ma kataraktą, atitaiso trumparegystę ir 
toliregystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
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

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

Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir mote
rų, senas žaizdas, ligas

rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

Telofonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. x Chicago, III.

ryti.
Socialistams šiandie yra bū

tinas reikalas juo aktingiau da
lyvauti rinkimų vajuj. Primin
siu tik paskutinių dienų įvy
kius, ir bus aišku kodėl socia
listai privalo dalyvauti aktin
gai rinkimų vajuj.

Chicagos miestas paskendęs 
korupcijoj. Republikonų ir de
mokratų partijų politikieriai ir 
miesto valdininkai sėbrauja su 
gengsteriais. Jie ima iš geng- 
sterių pinigus. Iš tikrųjų, kar
tais nebegalima atskirti kur 
gengsteris, o kur demokratiš
kas arba republikoniškas poli
tikėms.

Gangsteriai rašo čekius val
dininkams ir politikieriams, 
taksos sukama, galvažudystės 
papildoma kasdien, korupcija 
persisunkusi miesto .tvarka. Tai 
tokios demokratų ir republiko
nų viešpatavimo pasėkos Chi- 
cagoje.

Socialistų partija pasilieki j 
vienintelė organizuota jėga Chi- Į 
cagoje, per kurią turės progos 
pareikšti savo protestą korup
cijai, jei neiššluoti paskendu
sius korupcijoj senųjų partijų 
politikierius.

Bet tam darbui reikia įplau
kų, ba bus ir išlaidų. Ir atsi
lankydami Į ši Socialistų par
tijos pikniką, užsimokėdami tik 
po 50 centų, išgirsite šaunų 
programą išpildant ir kartu par 
remsite būtinai reikalingą Chi- 
cagai visuomenės darbą.

Kep.

Raguvių išvažiavimas čia i 
pat! Dambrausko ukėj, Willow 
Springs, rugpiučio 31-mą dieną j 
įvyks Raguvių, jų kaimynų iri 
d ra ugų i š v až i a v i m as.

Šiam išvažiavimui stropiai| 
rengiasi visos, kolonijos. North ■ 
Sidėj darbuojasi p-nai J. Sritį-į 
bai, Riškai ir šerpečiai; West 
Sidėj, p-nai Ivanauskai ir p-lė 
Burauskaitė; Eridgeporte, p-nai 
Riškai, Lapušauskai; Brighton 

i Parke, p-nas Kizas, Peoples. 
I Furniture Kompanijos vedėjas, 
p-nas Pupelis; Marųuette Par- 

i ke, p-nas Kunce ir Maskoliū
nas; L8th gatvės apielinkėj, p- 
nas Pikelis, ir Ciceroj, p-nai 

I Sriubai ir šileikiai. Visi deda 
I pastangas, kad į išvažiavimą 
sukviesti daugiausia draugų ir 
padaryti jį vieną iš gražiau
siu.

Pasargia: Reikia važiuot bi- į 
le karais iki Archer Avė., Ar- j 
cher iki Cicero Avė., paskui | 
Joliet karais iki Willow Springs 
miestelio. Išlipus iš karo, rei
kia eiti po dėžiniai. Perėję du 
tiltu rasite ženklą Raguvių pik-

KAROLINA KLEIVIENE 
po tėvais Jurkaitė

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Roseland
Ateinanti nedėldienį, rugsėjo 

24 d., prie 95 st. ir Michigan 
avė., Golden Stariečiaį loš beis^i 
bolą su dviem jauktais. Pirmą 
loši loš su Marųuette Maroons 
jauktu — lietuviais. Lošis prar 
sidės 1 valandą po pietų. An
trą loši loš su S'addock and. 
Adelman jauktu; pradžia 3 va
landą i)o pietų.

KOTRYNA MARTIŠIENĖ 
po pirmu vyrų ViKbarienėpo tėvais Maziliauskiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 19 dieną. 1:30 va
landą po piet, 1930 m., su
laukus I I m. amžiaus, gimus 
Ghieagoje, III. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Pranciškų, šu
lių Vincą ir dukterį Oną Vi.s- 
barus, du švogerius — Joną 
Statkevičių ir Antaną Jakaitį 
ir tris podukras — Anielę, 
Oną, Baliną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18 St.

l aidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 23 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į Apvcizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kotrynos Marti
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius Butkus. Tel. Canal 316L

Ofiso Telefonus Virginia 0036 
Roz. Tol. Ven Buren 5863

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
U iki 8 vakaro. Ncdėliom nuo 10 iki 12 die» 

ną. Namų ofisas North Side 
3413 Franglin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 sf Street

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

Advokatai

A. K. Rutkauskas, M. D.
444 2 South VVesfern Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyveninio vieta
33 23 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ----o-----------

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 21 dieilą, 5:10 va
landą ryte, 1930 m., sulaukusi 
45 melų amžiaus, gimus Tel
šių apskr., Kulių parap., Ma
žų Mastaičių kaime. Amerikoj 
išgyveno IX metų. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą Anta
ną ir gimines, Lietuvoj seserį 
Ona. Kūnas pašarvotas randa
si .521 \V. 36 St.

Laidotuves įvyks pamalei v, 
rugpiučio 2.5 dieną, X vai. ry
te iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolinos Klei- 
vienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius luideikis, tel. Yards 1741

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
7.56 West 35th St.

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina ptieinaina

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafagette 0098

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVlCH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dar

bu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 25 15 arba 25 16

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Gross Avė. 

Tel. Yards 4317

Dr. JOHN SMETANA

Optometristas
Akiu Ekspertas ir pijitaikymo akiniu 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 9t. 2 aukštai 
Vai. 9:30 ryt. iki 8:80 vak. Ser-edfb 
mis 9:30 iki 12 v, Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 3
Phone Ganai Q523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
Tel. Calumet 3294

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas . t .

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 9 fyto iki 8 vakaro. 
Residcnce Phone Hemlock 7691

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 0881 
Valąndos nuo 9 ryto iki 5 vai vak. 
3241 S. Halsted St. tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios ▼.

rugpiučio

BARBORA ROŽNIENe 
po tėvais Vainauskaitč 

ė su šiuo paša 
dieną, 3:30 
1930 m., sulau-
amžiaus, gimus 

parapijoj, Gedikė- 
Tęlšių apskr.. Pali- 

nuliudinie vyrą 
į, augintinę So-

randasi

subatoj,

Phonc Boulevard 4139
A. MASALSKIS

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
Dentistas

Persikėlė j< naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th. St.
Salimai Depozitors Banką 

skensai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Av.e.

Phone' Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 South La SaJle St.
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phonc Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

, kus II metų 
> Medingėnų 

nų kaime, 
ko dideliame i 
Juozapą, Božnį. 
I’iją Tamošauskai lę, du brolius 
— Julijoną ir Antaną Ameri
koj; Lietuvoj paliko tris sese
ris — Julijoną, Marijoną ir 
Oną ir brolį Juozapą Vainaus
ką. Kūnas pašarvotas, randa
si 211, Ii. 115 St., Doty koply
čioj.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 
25 diedą, 8:30 vai. iš ryto iš 
koplyčios į Visų šyentų para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Barboros Rožnie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Augintinė, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Doty, Tel. Fulhnan 0119

JUOZAPAS PETRUKAS
pasauliu 

10:5() va- 
1930 m., sulau- 

amžiaus, gimęs Ra
ki-., Viduklės parap. 

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame 

Bapo- 
ir 

švo- 
auukus

su šiuo 
rugpiučio 20 dieną, 
landą vakare, 
kęs pusę 
šeinių aps 
ir mieste. 
2X metus, 
nuliūdime 2 broliu 
lą, Ft. VVashington, I). C 
Antaną, seserį Rozaliją, i 
gėrį Antaną Bcinorį, 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
1605 So. llermitage 

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 23 dieną, X vai. ry
te iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš, 
ten bus ųulydėlas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Petroko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekami,
Broliai, Sesuo, švogeris,

• Anūkai ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, tel. Yards 1711

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS 
Undertaking Co.

P. B. Hadtey Lic. 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. J. J; KOVV ARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

2403 W. 6314 St, Suite 3>
Prospect 1028

Itez. 2850' Sį. laiaviU St., Canal 2380 
Ofiso vuHndcm 2 iki 4, 7 iki 9 

Ncdėlįpj pagal sutartį

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas

127 North Dearborn St.
Room 928 

l'el. Franklin 4177
Nuo 9' iki 1 Išėmus Subatas

52 , Kast i07th St.
Kampas Michigan Avė.

* T.eJ. Pullman 5950
Nuo. 3 iki 9 vak. ir Subatomis

A. L Davidonis,M. D
4310 So. Michigan Avenue

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Ghirurgas

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

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

ATMINČIAI METINIU SUKAKTUVIŲ MUSU MYLIMO 
TĖVO IR MANO MYLIMO VYRO

PRANO BIRVYDO
A. A. FRANĄS BUIVYDAS persiskyrė su 
pasauliu 22 d. Rugpiučio (August), 1929 m., 
sulaukęs 13 metus amžiaus. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rėd., Baseinių apskr., Nemakščių 
parapijos, Dubiškių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudiine moterį Barborą, sūnų Joną, 4 
teris — Bronislavą, Marijoną, Eleną ir Luciją. 
Priklausė Vakarinės žvaigždės Kliubui ir S. 
L. A. 129-tai kuopai. Palaidotas Tautiškose 
Kapinėse šalę sūnaus Vinco. Lai būna jam 
lengva ilsėtis šioj juodoj žemelėj.

Visiems palydovams, kurie teikė velioniui 
‘ \ " L. A. 129-tai kuo- 

Vakarinės žvaigždės Kliubui už
paskutinį patarnavimą, ir Radžiui, graboriui, S. I 
pai už gyvų gėlių vainiką ir Vakarinės , *'“'3 
kvietką tariame širdingą učių.

SŪNŪS lVuKTKKV^’lR MOTERIS BARBORA BIKVYDIENe 
728 West 14th PI.

1616 W. 46lh St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard .8413

1327 So. 49th Ct.
T clefonas

Cicero 3721

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 So. Mapleivood Avė.

Telefonas Republic 7868

Įvairus gydytojai
TIK SUGRĮŽUS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

John Knthinskas
' Lietuvis. Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčjoj, nuo 9 iki 6

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 
Cor. VVashington and Clark Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago. III.

Tel. Victory 1115

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė.
CHICAGO. ILL.

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street .

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbonc Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9X>00

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICĄGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. ,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. CentraL 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Ay.

‘ Tel. Prospect 3525
------o------

Tek Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St. 

Tiktai pagal sutartį 
Tel. Canal 2552

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SLMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 South Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

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

JOSĘPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

sti apie holdapą lietuvio namuo
se. Lietuvis, A. M. Žukauskas, 
gyvena 62-je gatvėje, arti Craw- 
ford avė. čia jis taiso laikro
dėlius ir atlieka 
helius vadinamoj 
to šakoje. •

kitokius dar- 
jevvelry ama-

Dainininkas Jonas 
Butėnas atvyksta 

Chicagon

Pirm mėnesio 
birželio 10 diena

laiko, būtent 
apie 9 valan-

Jonas Butėnas, Lietuvos ope
ros baritonas, plačiai amerikie
čiams žinomas dainininkas, pe
reitą savaitę pribuvo i New Yor- 
ką atlikti tam tikrų formalumų 
delei savo amerikoniškų doku
mentų, ir išvažiavo į Chicagą. 
Pakelyje sustojo Clevelande.

Jonas Butėnas gerai atrodo, 
pilnas energijos, gerokai sutu- 
kęs, ir plaukai dikčiai apžilę. 
Jis apsilanko pas savo draugus 
ir žada nekurtose kolonijose pa
dainuoti pirm gryšiant Lietu
von.

namo aukšte su namo šeiminin
ku. .

Prie durų, kurios eina į kie
mą pasirodę du vyrai. Jie pa
sisakę esantys valdžios agentai 
ir norintys matyti buto savi
ninką. Mergaitė pašaukusi Žu
kauską nulipti apačion.

H o Ida pas lietuvio 
namuose >

Keistoką pasaką teko nugir-

Kada Žukauskas įėjęs virtu
vėn, tai vyrai paliepę jam iš
kelti rankas aukštyn, o patys 
pradėję šeimininkauti. Susirinkę 
nepažįstamieji įnagių darbui, 
laikrodėlių ir kitokio tavoro už 
kokius 600 ar 700 dolerių. Pas
kui išsivedę patį Žukauską iš na
mų, įsisodinę jį automobiliu.

Nepažįstamieji pasakę, buk jie 
vešią Žukauską į policijos sto
tį, o nuvežę kuone prie Clearin- 
go ir čia paleidę.

Antrą kartą pasitaikęs vėl 
toks prietikis. Buvo 8 diena rug-

piučio mėnesio. Devintą valan
dą ryto kas ten paskambinęs 
priešakinių durų skambutį. Žu
kauskas atidaręs duris ir pama
tęs vėl du vyrus. Vyrai paro
dę žvaigždes ir vėl pasisakę, jog 
esą valdžios agentai. Paklausę 
Žukausko pavardės.

O Žukauskas užklausęs: Kam 
jums mano pavardė reikalinga 
žinoti? Nepažįstamieji atsakę, 
buk jis, Žukauskas, turįs važiuo
ti į vidurmiestį — teisman už 
liudininką.

Vyrai mėginę įeiti vidun, na- 
man. Bet Žukauskas užtrenkęs 
duris ir pasilikęs ore. Vyrai pa
reikalavę įleisti juos vidun. Bet 
Žukauskas paaiškinęs, kad netu
rįs rakto. Tuomet nepažįstamie
ji nusivedę jį pas kaimynus ir 
paklausę, ar jie, kaimynai, ne
turį rakto į Žukausko butą. Kai
mynai neturėję.

Tada vyrai pasivedę Žukaus
ką porą blokų nuo namų, ku
riuose jis gyvena ir dirba, pa
leidę jį, prižadėdami sugrįžti vė
liau. Žukauskas davęs žinią po
licijai. ši atvykusi. Du detekty
vai išbuvę namuose iki vėlyno 
vakaro. Bet vyrai, kurie pasisa
kė esą agentai, nepasirodę dau
giau.

Keista pasaka, bet Chicagoje 
daug keistų įvykių pasitaiko.

Rep.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

NAUJIENOS,, Chicago, III.-----   —  —_..T.............

Cicero

JOSEPH SHINGLMAN

Penktadienis

CLASSIFIED ADS. Į
Help VVanted—Femate

Darbininkių Reikia
REIKALINGA moteris dirbti prie 

namų, nuolatinis darbas. Valgis ir 
guolis. Atsišaukite tarp 9 ir 10 
iš ryto. 714 St. Louis Avė.

Ra m o va
35 ir Halsted gatvės

Town of Lake
Iš politiško lauko

Kviečia visus j gimtuvių parę.
Visą šia savaitę švęsime musų pirmų metų sukaktuves. 
Ateikite ir atsiveskite visą savo šeiminą, kad padaryti y:~~ 
sukaktuves minėtinas. Jums patiks šios savaitės 
gramai, taipgi gimtadienio kčksai ir aiskrimas, 
dalinami visiems svečiams. Taigi parė bus 

ateikite ją švęsti.

ŠIANDIE IR RYTOJ

dideli 
kurie 

pilna,

sias
pro- 
bus 
tad

j

lie-

Aileen Pringle ir’Grant Withers
realistinėj meilės dramoj

. “SOLDIERS AND W0MEN”
Taipgi kiti Vitaphone aktai ir komedijos

Town of Lake apielinkės 
tuviai beveik visuomet aktyviai 
dalyvauja politikoje. Šiomis die
nomis keletas Town of Lake 
politikos veikėjų išvažiavo į 
Springfield, 111., į konvenciją. 
.Ta republikonų konvencija bus 
dvi dienas — rugpiučio 22 ir 
23.

Tarpe delegatų yra ir žino
mas Tovvn of Lake gyventojas 
— J. Baltutis, 1543 W. 46 St. 
Ką jie toje konvencijoje nutars, 
parvažiavę papasakos.

r

DB.
Ciceros miesto pirmutinis 
Sveikatos Komisijonierius 
D r. Joseph Sh i n gi man, ku

ris turi ofisą 4930 W. 13th St.. 
Telefonas Cicero 49 ir rezi
denciją 1638 S. 50 Avė., tele
fonas Cicero 3656. Jis yra gi
męs Koeningsburg, East Pru- 
ssia 1880 metais. Mokinosi už
sieny ir Amerikoj. Jis pastojo 
į medicinos skyrių Loyola Uni
versitete, Chicagoj. Turėdamas 
20 metų amžiaus, jis buvo te
ologijos studentu mieste Mir, 
Rusijoj.

Dr. Joseph Shinglman atva
žiavo j Ameriką 1904, o i Ci
cero 1908. Jis užbaigė Illinois 
ir Loyola Universitetus 1909 
metais. Tais pačiais metais jis 
apsivedė p-lę Anna Behrman, 
Cicero j. Jis pradėjo praktikuo
ti mediciną 1909 metais, Ci
cero j.

1910 m. Dr. Joseph Shingl
man tapo paskirtas Sveikatos 
Komisijonięrtum Ciceroj. Ir jis 
tą ofisą laike iki 1918 metų.

Dr. Joseph Shinglman nuo
lat studijoja mediciną. Delei 
medicinos studijų jis jau du 
sykiu važinėjosi po Europą, — 
1914 ir 1924 metais. Paskuti
nį sykį nuvažiavę^ (1924) jis 
specialiai 
ligas.

Jis turi 
dukterį: 
nos studentas, Zigmund — ap- 
tie.korius, ir duktė Grace — 
studentė.

Dr. Joseph Shinglman šią 
vasarą praleido 3 savaites ato
stogų Michigan valstijoj su 
visa savo šeimyna. Jis dabar 
jau sugryžo iš atostogų ir pri
iminėja ligonius.

Dr. Joseph Shinglman yra 
gerai žinomas Cicero lietu
viams jau per 23 metus. Jis 
gydo visokias ligas, o jo spe
cialybė yra gydymas reuma
tizmo ir sąnarių.

studijavo tropiškas

du sūnūs ir vieną 
Willard yra medici-

PRANEŠIMAI

i

/p
Efri’
Rd

Nuliudimo Valandoje
Kreipkitės Pas Mus

Kuomet atsiskiria nuo jūsų motina, tėvas, brolis, Sesuo, jus tuojau kreipiatės 
prie graboriaus.

Jei jus toje nuliudimo valandoje atsikreipsite pas mus, čia gausite tinkamiausi, 
mandagiausi ir geriausį patarnavimą.

Musų daugelio metų patyrimas ir visuomet teikiamas visiems mandagus patar
navimas' liudija, kad ir jus turėtumėt pašaukti mumis, kuomet bus reikalas.

Mes parduodam visokius grabus, pigius ir brangius ir turime jų didžiausį pa
sirinkimą. Taipgi užlaikome visokius reikalingus rubus ir papuošimus. Prie to dar 
teikiame automobilių ir ambulance patarnavimą. •<; ijĮ

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201
3 * T"“ T

Bpeclallataa rydyme cbroniikų ir Baniu li
rų. Jei kiti neralčjo jumia išgydyti, ataflan- 
kyklt paa mane. Mano pilnaa iterzamlnavl- 
maa atidengė juaų tikrų Urą Ir jei aA apet- 
imaiu jua gydyti, eveikata juma eugryl. Ei
kit paa tikrą specialistą, kurie aeklana jūsų 
kur ir kaa Jums skauda, bet pate pasakys po -------- ■ .... rr«galutino iAegzaminavimo—kaa luiua

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedi- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

20 St.

po

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus 
per

S. L Fabian & Co
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visados sutaupįsi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtg. 
Padarom davernastes ir -Pirkimo bei

Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIED ADS.
------------------------------------------------------J

Educational
Mokyklos

MOKYKIS RARBERYSTES 
AMATO-

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLE.GE, 

672 West Madison Street.

L. S. S. P. K. ir sykiu L. S. S. C. 
C. kuopos valdybos ir visų kuopos 
komisijų bendras posėdis įvyks, sek
madienyje, rugpiučio (August) 24 
d., 10:30 ryte, Naujienose. Prašo
me visi kviečiami susirinkti.

Julius Mickevičius,
L. S. S. S. ('. k p. sekr.

Marųuette Parko S. L. A. 260 kp. 
bendrai su Dollar Savings, Building 
and Loan Association “spulka”, ren
gia šeimininį išvažiavimą, rugpiučio 
24 d., š. m. 10 vai. ryte j p. Bovshis 
daržą, kuris randasi 87 St. ir Maple 
avė., apie viena mylia nuo Kean 
Avė. į vakarus. Privažiavimas ge- 
riausis tai 87 SI. iki privažiuosi! 
kalniuką, kur bus kalbamas išva
žiavimas. Kviečiame atsilankyti ir 
atsivešti užkandžių, o gėrimų bus 
iki valios. — Bendra Valdyba.

Morning Star Kliubas rengia iš
važiavimą į Jefferson girias nedė
lioj, rugpiučio 24 d. Bus visokios 
žaismės ir gera muzika. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.
Westville, III. S. L. A. 366 kp, 

rengia išvažiavimą nedėlioj, rug-' 
piučio 24 d., į Gordon Mount. Vie
ta patogi dėl žaismių ir linksniai 
jaunuoliams laiko praleidimo. Visus 
kviečia atsilankyti — Komitetas.
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Bugineaei bervio
BiznioPBtarnavimaą______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekorucjam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1232

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimai.

1706 W. 47th St
CHICAGO

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos prieinamos visiems. Laukiam jūsų

PETER ADOMAITIS
6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospect 3938

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvis muferis Chicagoj 
Taipgi mufuoju ir į kitas valstijas.

6725 So. Rockwell St.
Tel. Republic 3713-3691

EXTRA
Lietuvių Radio valanda perkelta suba- 

tomis, nuo 6 iki 7 valandos vakare iš 
Stoties W. C. F. L., 970 k.

Budriko Radio programų nedeliomis nebebus. Bus 
subatomis, kadangi subatos vakare, nuo 6 iki 7 v., 

publika turi (langiaus laiko klausytis.
Širdingai kviečiame klausytojus užsukti radio sii- 

batoje nuo 6 fki 7 vai. vakare.
Dalyvaus daug naujų artistų: Ponia Bubiliene, alto, 
iš Bostono, Vanagaitis, Olšauskas, Sauris ir Orkestrą

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
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APDRAUDA 
(Insurance)

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuves, langus, rakandus 
ir visokias nuosavybes.

Apdraudžiame automobilius ir 
trokus nuo visokių nelaimių kaip 
tai nuo ugnies, pavogimo, sužeidi- 
dimo, užmušimo ir t. t.

Kas šiandie svarbiausia tai su
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobilius nėra liuo- 
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame vieną iš geriausių 
ir didžiausių apdraudos kompaniją.

SUN INSURANCE 
OFFICE

Paul M. Smith & Co.
4425 S. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0155

REIKIA patyrusių moterų • šer
iuoti vvaste popierą. Continental 
Paper Grading Co., 1151 S. Peoria 
Street.

REIKALINGA moteris arba mer
gina, prižiūrėti 4 kambarius, rui
mas, valgis, su mokesniu susitai- 
kysim. M. Bakutis, 6801 S. Wash- 
thenavv Avė. 1-mos lubos.

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.
------ 0------

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimant komiso iki $306.00 
J.. NAMON & CO. 

.Po valstijos priežiūra 
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Skolinam Jums Pinigu? 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomir mJ.neain* 
mis mokeatimik

Mes taipjau perkame mnnriėlne h 
Real Estate kontraktus

Petrzilek Bros.
• 1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai * , 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI
Mes skolinam nud $50 iki $800 

Neimam ^omiso 
Nuošimtis mokamas 1 ant neišmokėto?

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra .

3804 S. Kedzie Avė.

Automobiles
GERI VARTOTI KARAI 

Niekad nebuvo taip pigus! 
Pirkite dabar!

Chevrolet Coupe ..............
Essex Coupe .................
Essex Sodan .................

Chevrolet Sedan ..............
ir kiti nepaprasti bargenai 

ARCHER RUICK CO.
4400 Archer Avė. Virginia 2400

1930
1930
1929
1929

$495
$525
$395
$425

For Reni
PASIRENDUOJA flatai už žemą 

kainą, 2 kambarių .$5; 3 kambarių 
$10; 4 kambarių $10; 5 kambarių 

norės$15. Rus išdekoruoti kaip 
rendauninkas.

Klauskite džianitoriaus.
1701 S. CanaI St. 
Tel. CanaI 5983

Fumished Rooms
KAMBARYS dėl vieno vaikino, ga

li naudotis ir garažu, 1-mos lubos. 
Tol. CanaI 0242, 2218 W. 23rd St.

Personai
Asmenų Ieško

NEATSAKAU už skolas padarytas 
per ką nors kitą kaip mano paties, 
nuo rugpiučio 20 d., 1930. Joe. 
Wažgauskas.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino, 
arba našlio, kad turėtų pinigų pra
džiai gyvenimo ir darbą. Esu naš
lė, linksmaus budo. Meldžiu atsi
šaukti laišku, Naujienos, Box 1224, 
1739 S. Halsted.St., Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų — esu 
sena moteriškė. 2920 Warren Blvd., 
Phone Nevada 8147.

Help VVanted—Malė
Darbininkųreikia

REIKALINGAS vaikinas nuo 14 
iki 16 metų.

4380 Archer Avė.

REIKALINGAS pirmarankis duon- 
kepis, mokantis kepti lietuvių ru
ginę duonų ir Daniškus butter buns 
1733 S. Halsted St.

REIKALINGAS btičerys su mažu 
patirimu.

3631 So. Halsted St.
I . V

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvienas, ypačiai jaimos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mos nupirksimo jums rakandus tiesiai 
Iš dirbtuvės už sutaupimą mažiausia.

50% cash pamatu
Joklg užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
katnb. apartmento rakandų, šaukite šiandie. 
Mes nuvešime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chieagoje. Saukite Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesniu žinių.

------ O------
PARDAVIMUI 4 kambarių ra

kandai, skyrium arba kartu. Ne
brangiai. 4430 S. Campbell Avė., 
Tel. Lafayette 7454.

Pianos
TURIU parduoti savo $900.00 gro- 

jiklį pianą, su roliais ir suoleliu, už 
$65. John Franek, 6136 S. Halsted 
Street.

Business Chance»
Pardavimuii Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė prie 63 gt., arti Rockwell; gerai 
įrengta, ledo mašina ir tt. Duosiu 
5 metų lysą. Pigiai. Paaukojimo 
kaina, arba svarstysiu mainymą ant 
geros bungalow South Sidėj. Atsi
šaukite adresu 2806 W. 63 St., arba 
telefonuokite Prospect 1872.

PARDAVIMUI vyrų, moterų ir 
vaikų čeverykų, skalbinių ir reik
menų sankrova. Priverstas par
duoti iš priežasties ligos. Stakas
vertas $7,500, — parduosiu už pusę
kainos.

4903 W. 14th Street, 
t Cicero, III.

PARSIDUODA duonos kepykla. 
Išdirbtas per daugelį metų. Apgy
venta visokių jautų. Geras pelnin
gas biznis. 4513 S. Wood St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, biznis geras, gerai 
įrengta, parsiduoda pigiai* 5630 So. 
Kedzie Avė.

DIDŽIAUSIA PROGA. Nupirk
si grosernę ir delicatessen su geru 
staku ir pirmos rūšies fikčeriais. 
Biznis geras. Renda pigi. Priimsiu 
į mainus karą arba lotą. 558 W. 
42 Place.

NEIEŠKOK DARBO
Įmokėk $10(1. Nupirksi pusę biz

nio į gasolino šteišiną. Likusius 
išmokėsi būdamas bizny. Uždar
bio į savaitę nuo $45 iki $65. Sa
vininkas priims bile kokius mai
nus. C. P. Suromskis & Co., 3352 
S. Halsted St., Tel. Yards 6751, Rez. 
Tel. Boulevard 0127.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu arba priimsiu mažą 
mainą. Savininkas, 6001 So. Car- 
penter St. #

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKERIŲ farma, parduosiu 
arba mainysiu ant namo, Chicago- 
je, 6001 So. Carpenter St. Tel, 
Englewood 2116.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, Jotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARSIDUODA y2 akro žemės su 
namu — ir 6 ir 4 kambariai su 
bizniu ir fixtures. Kaina $6500, 
$2000 cash, likusius lengvais išmo
kėjimais. 3300 W. 104th St.

PARSIDUODA naujas 2 aukštų 
muro namas, vienas didelis fintas 
ant pirmų lubų, du mažesni flatai 
ant antrų lubų; tailų sienos, vėliau
sios mados plumbing, shovvers, 
elektrikiniai Šaldytuvai, weather- 
strips, octagon frontas, muro por- 
čiai, 2 karų muro garažas. Gatvės 
ir elos išmokėtos. Parduosiu už la
bai prieinamą kainą arba priimsiu 
į mainus jūsų senesnį namą. Kreip
kitės prie savininko.

6640 S. Francisco Avė., 
Tel. Republic 4066

EXTRA. Parduodu namą, 2 po 
4 kambarius, mūrinis, 1 karo gara
žas, $5,600, 2229 Custer St., arti N. 
Oakley Avė.


