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Kinai siunčia savo jgaliotinį 
kalbėtis su Maskva

Notoj pareiškia savo draugingumą Rusi
jai, bet turėję daryti žingsnių prieš 
sovietų agentus, veikusius prieš esamą 
Kinų valdžią

NANKINAS, Kinai, liepos 16.f Karachanas priešingas
Kinų užsienio reikalų depar-. Karachanas tačiau, vicekomi- 

tamentas šį vakarą pasiuntė sa- saras užsienio reikalams, esąs 
vo charge d affaires Maskvoje įam projektui priešingas. Jis sa- 
kabl?g]-amą, pranešdamas, kad ka(] sovietų Rusija galin- 
Kinų įgaliotinis išvyksta is Nan- į.j pa^j ginčą su Kinais baigti
kabtegramą, pranešdamas, kad j<a(] sovietų Rusija galin- 
Kinų'įgaliotinis išvyksta iš Nan- L ■ - -
kino į Maskvą kalbėtis su so- svetimo! pagalbos.
vietų valdžia visais kilusiais, Maskvos praneša, kad so- 
ginčų klausimais. vietų valdžia policijos sargybas

Savo notoj Kinų vyriausybė vįsais Kinų konsulatais Ru- 
pabrėžia savo draugingumą Bu- gijoje sustiprinus čekistais. Ma- 
sijai ir rusų tautai, bet pareis- s|<Vos policijos viršininkas, ku- 
kia, kad, deja, buvę susekta,; rjs atsisakė pasiųsti policiją iš- 
jogei sovietų agentai skleidę; vaikyti govėdoms, kad jos tuš- 
Kinų žemėj komunistinę propa' čiais vodkos buteliais bombar- 
gandą, gresiančią pavojum Ki- (]avo konsulatą Maskvoje, 
nų valdžiai ir jų socialei san-|į-apęs £ekos komisijos pašauk- 
tvarkai. j į-as pasiaiškinti.

Tvarkai išlaikyti, Mandžuri-I 
jos vyriausybė ]
Kinų geležinkelį į savo kontro 
lę ir uždarius Rusų- konsulatą 
Harbine.

kia,

Kinu v

paėmus llytų o
i savo kontro- Sujudimas, protesto mi-9 piuvvovvr nu 

tingai ir demonstraci
jos Maskvoj

MASKVA, liepos 16. — Mas-
Kinai prašo sovietus 

vo ultimatumą dar 
kiek pratęsti

LONDONAS, liepoj 16. — Iš 
Rygos praneša, kąd Kinai pa
prašę sovietų valdžią, kad ji sa
vo trijų dienų ultimatumą dei 
Harbino incidento dar pratęstų, 
atsižvelgiant j tai, kad sovietų' Briuselio pareina žinių, kad ko

munistai visur labai subruzdę 
dėl Rusų-Kinų konflikto ii’ ren
giasi laikyt trukšmingas’ demon- 

t , i stracijas, “nežiūrint, ar ’demon-
6 Šarvuoti Kiną trauki- atracijos yra policijos užgintos, 

ar ne.”

i Mandžurijoje. Laikomos demon
stracijos ir protesto mitingai, 
priimamos rezoliucijos, kurio
mis pasmerkiami “mandžurų 
militaristai” ir reikalaujama, 
kad jie butų nubausti.

Iš Stokholmo, Berlyno, Ko
penhagos, Vienos, Paryžiaus ir

lavus.

niai patroliuoja Rytų 
Kinų geležinkelį

LONDONAS, liepos
Daily Mail korespondentas £ar.-| 
chajuje praneša, kad Rytų Ki-j 
nų geležinkelį tarp Harbino ir: 
Mandžuli patroliuoja šeši šar
vuoti Kinų traukiniai.

Siūlo kviesti Jungt.
V alstybes arbitruoti 

Rusų-Kinų ginčų
RYGA, liepos 16. — Sovietų 

legacija Rygoj sako, kad sovie
tų valdžia svarsto Maksimo Li- 
tvinovo, veikiančio komisaro už
sienio reikalams, pas’iulymą pra
šyti Jungtines Valstybes būti 
arbitru Rusų-Kinų ginče dėl Ry
tų Kinų geležinkelio.

Nors Jungtinės Valstybės dari 
nėra pripažinusios sovietų Ru
sijos, Litvinovas ir jo pritarė-' Penki 
jai sako, kad sovietų priėmi-; 
mas Kelloggo taikos pakto su-Į 
rišęš Rusijai rankas, ir kadan
gi tai esąs pirmas toks rimtas 
konfliktas, kilęs po to, kai pak
tas buvo pasirašytas, tai Mas
kva turinti prašyti Washingto- 
ną padėti ginčą taikos keliu iš-. 
lyginti.

16. _|Tautinės Kinų valdžios; 
konferencija dėl ki
virčų su sovietais

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
16. — Gen. Čiang Kaišek, tau
tinės Kinų valdžios prezidentas, 
laikė su kitais aukštais valdi- 

. įlinkais konferenciją dėl kilusio 
kivirčo su Rusija. Kas buvo nu
tarta, žinių nėra. Tiek žinoma, 
kad buvo pasiųsta telegrama C. 
T. Wangui, užsienio reikalų mi- 
nisteriui, kad jis urnai grįžtų 
iš Tsingtao į Nankiną.

Japonijos ministeris Pekine, 
Kenkiči Jošizava, vakar skubo
tai išvyko į Tokio, tur but kon- 

į feruoti su savo vyriausybe dėl 
krizio Mandžurijoj.

16.

ORAS,

policininkai 
kaltinami dėl 
žmogžudybių

PHOENIX, Ariz., liepos
— Penki Phoenixo policininkai 
tapo atiduoti į teismo rankas, 
kaltinami dėl pirmo laipsnio 
žmogžudybių.

Tardymai parodė, kad jie da
lyvavo užpuolime vienos vaisti
nės apiplėšimo tikslais, ir per 
tą užpuolimą du asmeniu nušo
vė, o trečia pašovė.

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

Iš dalies debesiuota ir nenu
sistojęs oras; šilčiau; lengvi pie
tų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 630 ir 790 F.

šiandie saulė teka 5:28; lei
džiasi 8:23. Mėnuo leidžiasi 1:57 
ryto.

Du darbininkai užmuš
ti traukiniui susikūlus

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July, 17 d., 1929 m

[Atlantic and Pacific Piloto]

\ Lincoln. III. — Kickapoo ir Sugar upių išsiliejimas. Spėjama, kad potvynyj žuvo penki 
žmonės.

Britai kviečia rusus 
tartis dėl santykių

atsteigimo
LONDONAS, liepos 16. 

Arthuras Henderso'n, britų 
si^nio reikalų ministeris darbie- 
čių kabinete, vakar parlamente 
pranešė, kad užsienio departa
mentas pasiuntė per Norvegiją 
pakvietimą sovietų valdžiai, kad 
ji atsiųstų savo atstovą į Lon
doną kalbėtis dėl normalių sam 
tykių atsteigimo sąlygų.

Premjerai Ramsay MacDo- 
inald dar paaiškino, kad prieš 
santykių atsteigimą tas klausi
mas busiąs dar duotas parla
mentui diskusuoti.

uz-

Persų šacho brilian
tai verti 170 milio

nų dolerių

ko-
ap- 
ša-

PARYŽIUS, liepos 16. 
; Francuzų ir olandų ekspertų 
misija, kuriai buvo pavesta 
skaičiuoti pasakiško Persų
cho briliantų turto vertę, savo 
darbą pabaigė. Komisija apskai
čiavo, kad to turto vertė siekia 
170 milionų dolerių. Čia betgi 
dar neįskaičiuotas garsus Da- 
Ryainur deimantas, kuris yra 
taip didelis, jogei ekspertai pri
sipažįsta negalėję jo vertės’ nu
statyti.

šacho kolekcijos yra dešimt 
svarų 
Kinų, 
kurių 
siekia

Puikiausias sostas, 
skėstos povo uodegos’ pavidalą 
ir išsodintas tūkstančiais brang
akmenių, įvertintas 50 milionų 
dolerių. Tas sostas pirmiau pri
klausė didžiajam Delhi mogului, 
paskui buvo pargabentas į Te
heraną ir pastatytas šacho so
sto salėj.

perlų, dvylika svarų ru- 
trylika svarų smaragdų, 
vieno, didžiausio, vertė. 
175 tūkstančius dolerių.

turįs iš

Buvusio Afganų kara
liaus Amanullos švo- 

geris sušaudytas
KALKUTA, Indija, liepos 16. 

— Iš Kabulo, Afganistano so
stinės, praneša, kad ten. tapęs 
sušaudytas Ali Ahmed Džan, 
buvęs Kabulo gubernatorius ir 
buvusio karaliaus Amanullos

PORTAGE, Wis., liepos 16. • švog'eris.
— Netoli nuo Tomah ištruko f Jį sušaudę dėl to, kad jis at- 
iš bėgių ir susikūlė Chicago, sisakęs prisiekti ištikimumą Ba- 
Milwaukee, St. Paul & Pacific šai Sakao, Afganistano sosto 
traukinys, ėjęs iš vakarų į Mil- uzurpatoriui.
waukee. Užmušti buvo lokomo
tyvo peČkurys Ben Schultz ir i
brėkmenas Clark. Traukinys ėjo Tec-Art filmų studijoj gaisras 
be pasažiefių.

HOLLYWOODE, Cal., kilęs

padarė $75,000 nuostolių.

ilr'

Audra sunaikino Por
tugalijos rezortą

LISABONĄS, Portugalija, lie
pos 16. — Po stiprios kaitros 
vakar staiga užėjusi smarki au
dra iš dalies sunaikino Cascaes 
rezortą, palei Lisaboną. Audra 
nuvartė stogus, išlaužė medžius 
ir paskandino keletą mažų lai-į 
vėlių.

Degtinė išvogta iš 
valdžios sandėlių; ga

mins jos daugiau

100 Amerikos biznio 
atstovų išvyko j Ru

siją pasižvalgyti
liet turėjo palikti savo puošme

nas, kad buržujiškomis tuš- 
tenybėmis nepiktintų bolševi
kų rojaus gyventojų

LIETUVOS ŽINIOS
Pagreitinto s u š a u- 

dymo Įstatymas .
Lietuvoj

Suimti opiumo šmu 
geliuotojai bus išsių 

sti atgal į Kinus
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 16. — Kinų generalinis kon
sulas jyavo iš Kinų legacijos 
Washingtone įsakymą priruošti 
pasportus vicekonsului Ying 
Kao, jo žmonai ir konsulato se
kretoriui Suen Foo, kaitina
miems dėl opiumo šmugeliavi- 
mo į Jungtines Valstybes. Visi 
trys jie bus grąžinti į Kinus 
ir ten atiduoti į teismo rankas.

Jie buvo praeitą savaitę su
imti, kai atvykusios iš Kinų 
vicekonsulo Kao žmonos baga
že muitinės vyriausybė rado 
daugybę šmugeliuojamo opiumo, 
vertės, kaip sako, apie 1 milio- 
ną dolerių.

Paukšteliai, kurie 
darosi “munšainą”,. 

ar ką panašaus

Logan pasakoja, kad 
upės veršinių srityse, 
žmonių gyvenamų vie- 
tokių paukštelių, kurie

NEW YORKAS, liepos 16. — 
Grįžęs' iš Afrikos misionierius 
W. T. 
Zambezi 
toli nuo 
tų, esą
gaminasi sau savotišką degtinę 
ir slaptai ją girkšnoja.

Pasak misionieriaus, paukš
telis pasidaro tam tikrą upės 
kranto moly duobelę ir prine
ša į ją vaisių. Praslinkus tam 
tikram laikui, paukštelis grįžta 
atgal, atsidaro savo molinį 
“puodą” ir iš jo girkšnoja. At- 
sigeręs, paukštelis dedasi taip, 
kad rodos ir su liutu eitų im
tynių.

PRAŠYS HOOVERĮ ĮSIMAI
ŠYTI Į NEW ORLEANS 

STREIKĄ

NEW ORLEANS, La., liepos 
16. — Praneša, kad Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininkas 
Green, International Car Men’s 
unijos pirmininkas Mahon ir ki
ti darbininkų vadai prašysią 
prezidentą Hooverį įsimaišyti j 
New Orleans gatvekarių strei
ką, kurs tęsias jau trečių sa
vaitę.

WASHINGTONAS, liepos 16.
Iždo departamentas žada ne

trukus leisti distilerijoms ga- 
, minti daugiau degtines’ medici
nos reikalams, kadangi valdžios 
degtinės sandėliai jau gerokai 
patuštėję, juo kad daug degti
nės iš sandėlių buvę išvogta.

Žemės drebėjimas 
sunaikino keletą 
kaimų Persuose

TEHERANAS, Persija, liepos 
16. Chorasano sritis vakar 
buvo smarkaus žemės drebėji
mo supurtyta.

Nors keletas kaimų buvo su
naikinti, bet kadangi drebėji
mas atsitiko dienos’ metu, tai 
žmonių, regis, nedaug žuvo.

Skaudžiausiai nukentėjo šir- 
ir Kučano apygardos.va no

11 mergaičių užsi 
mušė vežimui nu
kritus į pakalnę

TEGUCIGALPA, ’ Hondūras, 
liepos 16. Netoli nuo Sauce, 
keletą mylių nuo Tegucigalpos, 
nusirito 1,000 pėdų į daubų di
delis motorinis vežimas, gabe
nęs iš pikniko būrį mergaičių, 
aukštesnės mokyklos mokinių. 
Vienuolika mergaičių užsimušė, 
o likusios dvidešimt dvi skau
džiai susižalojo. Vežimo vairuo
tojas taip pat užsimušė.

Del tos nelaimės visi teatrai 
ir koncertai tapo suspenduoti ir 
laidotuvių dieną bus paskelbtas 
visame krašte gedėjimas.

Užgynė Ispanijos karo 
aviatoriams skristi j 

svetimus kraštus
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

16. — Vyriausybė skelbia, kad 
premjeras Primo de Rivera nu
tarė per ateinančius devynis 
menesius neleisti nė vienam is
panų karo aviatoriui skristi iš 
Ispanijos per Atlanto vandeny
nų, ar ir šiaip kur į svetimus 
kraštus.

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIMAS

PITTSBURGH, Pa., liepos 16. 
— Netoli nuo Derry susidūrė 
pasažierinis traukinys su prekių 
traukiniu. Pasažierinio trauki
nio mašinistas Ben Evans buvo 
užmuštas.

BERLYNAS, liepos 16. 
Specialiu de luxe traukiniu 
kar iš Berlyno išvyko į sovietų 
Rusiją daugiau kaip šimtas žy
mių Amerikos biznierių. Jie ža
da pabūti sovietijoje bent mė
nesį laiko ir pasidairyti ten biz
nio galimybių.

Ekskursijos surengimu rūpi
nos bendrai Amerikiečių-Rusų 
prekybos rūmai ir American 
Express kompanija.

Tarp žymesnių ekskursininkų 
yra Chicagos fabrikininkas Dorr 
E. Felt; New Yorko bankinin
kai George* Mortimer ir James 
Gaunon; Washingtono Arthur 
Campbell; buvęs kandidatas į 
New Yorko gubernatorius Al- 
bert Ottinger; Chicagos Pneu- 
matic Tool kompanijos vice pir
mininkas Norman Chambers; 
Nation redaktorius Osvvald Gar- 
rison Villard; New Yorko Jour
nal of Commerce redaktorius H. 
Parker Willis; Chase National 
banko galva Alex Gumberg, c te.

Nors sovietų valdžia rūpinas, 
kad tie amerikiečiai turėtų vi
sų galimų komfortų, ji vis dėl
to patarė ekskursijos dalyviams, 
kurių tarpe yra 22 moterys, pa
likti Berlyne visus savo šilkus, 
brangius papuošalus, vakaro rū
bus’, cilinderius, lazdeles ir ki
tokias tuštenybes, kad tos bur
žujiškos prašmatnybės nekeltų 
pavydo komunistų rojuje.

va-

KAUNAS. — Ypatinga dikta
tūros apsauga sustiprintomis 
priemonėmis.

“Vyriausybės Žiniose” paskel
btas savotiškas įstatymas, pri
imtas paskubomis Voldemaro 
ministerių kabineto ir Smetonos 
patvirtinimas. Tame “įstatyme”, 
kurį “Vorwaerts” pavadino kar
tuvių įstatymu, kalbama, kad 
visi, kas priklauso prie okupuo- 
toj Lietuvoj arba svetimose val
stybėse esančių organizacijų, 
turinčių tikslo Lietuvos valsty
bę ar jos dali prijungti prie sve
timos valstybės, arba nuversti 

* esamąją Lietuvos vyriausybę, 
bus baudžiami mirties bausme. 
Taip 
nys, 
kių 
tina 
ba kuriuo kitu budu juos remia. 
Paskutinieji galį būti baudžia
mi ir kalėjimu. Bylos šiais klau
simais sprendžiamos karo lau
ko teismo. Įstatymas įsigaliojąs 
nuo pirmos jo paskelbimo die
nos.

pat bus sušaudomi asme- 
kurie veda propagandų to- 
organizacijų naudai, pla- 
ar laiko jų literatūrų, ar-

Pasibaigė Lietuvos 
Banko byla

pankui padaryta 200,000 litų 
nuostolių

Per tvaną Turkijoj 
žuvo 500 žmonių

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 16. — Apskaičiuo
ta, kad per potvynį, kilusį dėl 
s’markių liūčių, ir dėl tų liūčių 
įvykusius žemės nuslinkimus 
Juodosios juros srity, žuvo pen
ki šimtai žmonių.

Du asmens užsimušė 
aeroplanui nukritus 

žemėn
I

KAUNAS, liepos 3. — Perei
tą šeštadienį pasibaigė garsioji 
Lietuvos Banko byla dėl sukla
stojimo banko čekių, per ką 
Bankui pridaryta nuostolių apie 
200,000 litų.

Kaltinama buvo visa eilė Ban
ko valdininkų, tame skaičiuje ir 
vyriausias Banko knygvedys 
Landsbergis.

Po poros savaičių eigos byla 
pasibaigė. Landsbergis išteisin
tas', o valdininkas Kalinauskas 
nuteistas 6 metams kalėjimo ir 
Kalinausko tarnaitė — 6 mene
siams.

Kiti kaltinamieji Kynas- 
tas, Jasudis ir kt. išteisinti.

Mokytojų Sąjungos su
važiavimasSALINA, Kas., liepos 16. — 

Netoli nuo Čia vakar užsimušė 
Stuart Kelley ir D. Spiliman, 
abudu vietos gyventojai, aero
planui, kurio jie buvo pasažie- 
riai, nukritus ir sudužus. Jack|mas. Ta Sąjunga yra padariusi 
Highdecker, pilotas, skaudžiai daug kultūros darbo, kol\tebe- 
užsigavo. buvo žmoniškesnės sąlygos.

KAUNAS. — Liepos 1 d. čia 
prasidėjo Lietuvos Mokytojų 
Profesines Sąjungos suvažiavi-

Badas Lietuvoje

i

I
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki L po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI

&
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NAUJIENOS, Chicago; III Trečiadienis, Liepos 17, ’29

mas” LDSA. 115 kp. jau se
nai kaip šaudo pačių savo tvir
tovę.

Vieną dienų įvyko revoliucija. 
“Moterų bataliono” moters su
pykę sumušė visas karbonkas, į 
Kilbasr-inkų komisarų liktarnas, 
vadinas atsisakė beeiti žebra- 
voti, ir tiek. . Sako, tuojau 
raportuos ta Bridgeporto Ske- 
beracijos komisariatui apie bun- 
tą “batalione”. Kokių priemo
nių bus griebusi, pamatysime, 
l^aip pažiūrėsime. Sako, ir če
ką nieko nebegali.

Viena Kilbasninkų parapijon- 
ka susitiko Komisarų švogerj, 
ir štai kų paporino:—“Drauguti, 
sako, aš dirbau, mano vyras dir
bo, rodos nieko niekur neišlei- 
džiame,bet komisarams žėdnų 
kartų aukauk ir aukauk, tai jau 
visai pakarto. O tų karbomkų, 
tai jau po kėlės ant rankų už* 
kabinėjo. Nesurinksi, tuoj per 
“Vilnį” apšaukia, kad esi men
ševikas, darbininkų priešas. Vis 
bijodamu tokiais būti, tai ką 
uždirbdavova su vyru, tų au
kavome. Bet kų pamatėva: na
gi, jie, šėtonai, už tuos pinigus 
kad bent tik ėstų ar gertų, bet 
negana to, jie dar kasmet po 
kelis kartus važinėjasi po New 
Yorką, po Bostonų. Sako, rei
kia draugus lankyti, kad revo
liucini ūpų palaikius. - Bet ko
kia čia rrevoliucija, kad galo 
nei pabaigos nesimato.

“Anų dienų atbėga vėl Kil- 
basninkas ir sako: Eik, drauge, 
per auzas dar aukų parinkti dėl 
draugo Imbos. Užpykus nete
kau lygsvaros ir kaip trenkiau 
stačiai karbonkų į akis ir pa
sakiau—gana, datsol. Paskiau 
truputį nervams’ praėjus sa- - 
kitu, eikite patys, pamatykite, 
kas reiškia aukas rinkti, kuo
met stačiai iš stubos lauk veja. 
Sako ubagų terbų nepripilsi. 
. Užjaučiančiai paklausiau mo
teries, ar ir daugiau yra tokių, 
kurie pamatė tų amžinų žebro
kų darbų?—Taip, yra, sako, jei 
draugas nevieriji mah, pažiūrėk 
i “Vilnį”, ten viską surasi. Tik

| Tarp Chicagos 
j Lietuvių

Saugokitės nuo tele
foninių plėšikų

Mums praneša, kad tapo pa
stebėti keli atsitikimai, kad plė
šikai išmoko naujų būdų na
mams apiplėšti. Jie paskambi
na telefonu. Jei atsako, tai plė
šikai pasisako esą iš telefono 
ofiso, o jei niekas neatsako, tai 
plėšikai padaro išvadą, kad na
muose nieko nėra ir greit atvy
kę apiplėšia. Jau du tokiu atsi
tikimu patyrė ir lietuvių šeimy
nos Marųuette parke, kur ne
žinomi vyriški balsai paskambi
no, ir namiškiams paklausus, 
kas jie yra ir ko reikia, išsi
sukinėdami atsakė esą iš tele
fono ofiso “inžinieriai”. Patar
tina vakarais, jei namai palie
kami tušti, palikti degant švie
sas' kokiame nors kambary ir 
ypatingai batruimyje.

Ką matė ir nugirdo 
komisarų Švogeris

Rožių žemėje arba Rozelande

Gal iš visų Rožių Žemės lai
mingiausi yra piliečiai! ponai 
Juozas ir Agota Karaliai, kur 
liepos 16 dieną atvažiuoja Juo
zo brolis kunigas Pijušas Ka
ralius. Chicagoj apsistos pas 
savo drg. kunigą Albavičių 18 
kolonijos parapijoj. Kunigas 
Karalius yra tik pereitų, žiemų 
atvykęs iš Lietuvos, ir pasivai
šinęs Chicagoj vėl grįš Lietu
von.
Gal už visus nelaimingiausi 
visoj Rožių žemėj yra komisa
rai kilbasninkai. Rimta rrre- 
voliucija gresia iš paties vidaus. 
Garsiosios Komisarų batalijos 
“moterų batalijonas”, vadina

reikia mokėti “Vilnį” skaityti. 
Tik skaityk, kaip vienas komi
saras pipirina, kad mes nebe
einame per auzas. Ten, vadi
nas, apie mus rašo.

Pažiūrėjęs į tų “Vilnį” pa
klausiau moteries, ar galima tų 
“Vilnį” pasiimti? — Taip, sako, 
drauguti, neški tčs ir parašykit į 
“Naujienas”, tegul ir kiti žmo
nės nors kiek sužinos apie mu-

I su neišbrendamų lažą...
Tikrai, “Vilnies” No 147 iš 

birželio 25 d. skaitau, pats ko
misaras Viksva rašo: “Man at
rodo, kad paskutiniuoju laiku 
kas tai į draugių moterų tarpų 
įnešė nesusipratimus ir tuomi 
sutrukdo veikimų. Priekyj sto
vinčios draugės neturi pasiduo
ti tai agitacijai ir atmušti tą 
provokaciją...” Toliau tas pats 
komisaras rašo: “LDSA. 115 
kp. yra daug ir veiklių narių, 
bet vienas' dalykas yra peikti
nas, kad jos savimi nepasitiki, 
kuomet reikia kur kokia vieta 
užimti, tai bijo ir atsisakinėja. 
Drauge šita turime vyti iš sa
vo tarpo lauk, nes tai didžiau
sia nelaimė musų organizacijos, 
kur tas plačiai jsigyveina...”

Tai, tariau, ta moteris tiesą 
sakė. Pati “Vilnis” aiškiai pa
sisako, kad susipratę moterys 
nebenori amžinai žebravoti dėl 
sveikųjų kaliekų.

Burnside
Policmonai apgavo

Pas vienų saliunininkų įėjo 
į vidų du vyrai valnais drabu
žiais apsirengę. Vienas parodė 
žvaigždę, kitas neva varantą, 
iš kurio perskaitė, kad Čia. ne- 
va esanti pardavinėjama nami
nė, tai perskaitę pareiškė savi
ninką areštuosią. Išgąsdintas 
savininkas pasiūlė $50, kuriuos 
tie vyrai priėmė ir išėjo. Bet 
saliunininko butą atsargaus: 
jis tuojau pakėlė triukšmų, 
kad butlegeriai jį užpuolė ir 
pakvietė Burnside policijų, ku

ri bematant tuos svečius areš
tavo. Pasirodė, tai buvę Grand 
Crossing policininkai. Pagal 
saliunininko tikrinimo, kad jie 
norėjo jį apiplėšti, tai policinin
kai padėti ligi teismo, kol teis
mas ištirs, kas jie ištikro yra.

Viščiukai išmoka 
vasarnamį

Edgard Post ir A. F. Putz- 
ralh įsirengė puikius vasarna
mius prie Ontarville, apie 30 
mylių nuo Chicago, kur jie kas
dien važinėja į darbų. Svar
biausia, kad jie savo rezidenci
jas didžiausia dalim išmokėję iš 
viščiukų ūkių, kuriuos įsisteigė 
tose vietose dar ligi rezidenci
jų nepasistatę. Viščiukus ir 
kiaušinius jie kasdien atveža į 
Chicago parduoti tiesiai kostiu- 
meriams i rankas. Prie reziden
cijų įsitaisę puikiausius daržus, 
ir patys džiaugiasi, kad viščiu
kai pagelbėję įsigyti senai sva
jotą sveiką gyvenimą. O ką, gal 

AMERIKOS KATALIKŲ BAŽNYČIA

šių trobesių atvaizdas parodo Amerikos Katalikų Ratnyčios Katedrą, Akademiją ir Sanalori- 
ją. Jų statyba kainuos $350,000, kurių pamatui yra nupirktas akeris ir vienas ketvirtadalis že
mės Turner ir Archer Avė. Bažnyčios turto savininkais yra patys lietuviai ir niekuomet nebus 
valdoma ne lietuvių. Kūrimo darbui yra atidarytas didelis, gražus ofisas 4394 Archer Avė., 
Chicago, 111. Širdingai prašau visus lietuvius atsilankyti

Arkivyskupas S. A. Geniotis.

ir lietuviams panašiai paband
žius?

Aukos Dėdės Šerno 
Paminklui

Birželio mėn. iš Chicagos
D. Pivaronis ........... $10.00
Jonas Grisius ........... $5.00
L. Andrijauskas ..... ....$5.00
L. Snydcris ..................  $5.00
J. J. Elias ......   $5.00
A. Bieržinskas ..............$5.00
S. S. Janitorių Piliečių Kliu-

bas .........     $5.00
M. Benikaitienė ........... $1.00

Stamford, Conn,
S LA. 168 kuopa ........... $5.00

Iš Baltimbre, Md.
1). L. K. Keistučio Draugys

te .................................. ‘ $10.00

Iš Wyoming, Pa.
SLA. 267 kuopa ....... $6.40
Viso įplaukė birželio mėnesį

.................................. $62.40

Iš gegužės pabaigos 
buvo .......................... $1824.51

Dabar yra iš viso įplaukų į 
Fondų .....  .... $1886.91

Tai atrodo graži suma, bet 
toli dar negana. Visas pamink
las kainavo $3,200.00. Laiko ne
daug beliko, nes rugsėjo 15 d. 
paminkslas turi būti atideng
tas. Jau ir programa rengia
ma. O pinigų taip didelės dar 
sumos trūksta. Komitetas dir
ba dienas naktis, be vakacijų.

Vyrai, mes sudėjome visokių 
partijų agentams krūvas pini
gų, visus parėmėme, surengė
me kam tik j galvų atėjo šim
tus surprais party. Tai pagal
vokim, kas svarbiau? šernas 
ne kam kitam, tik mums dir
bo savo amžių ir varge mirė. 
Jis yra musų, Amerikos lietu
vių Dėdė. Dar vienas pasisten
gimas, ir bus darbas atliktas. 
Amerikiečiai galės drąsiai pa
sakyti, kad jie moka savo vei
kėjų pagerbti. Laukiame jūsų 
pagelbos aukomis. S. K. Grisius, 
6228 S. Sacramento Avė.

Tel. Republic 7180.

Burnside
u ___ _______ _

Vis suvalgydavę kitų pietus
Illinois Central R. B. dirbtu

vėse, karų skyriuj vienas lie
tuviškas svieto lygintojas pra
dėjo nusavinti vieno tai kito 
darbininko pietus. Pagaliau vie
nas juodukas pamatė beimant 
ir beslepiant pietus ir pasakė 
kitiems, tie bosui. Iškamantinė- 
jus žmogelis prisipažino ir tuo
jau tapo pavarytas iš darbo.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL E STATE: Tunų garą 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 81 
TeL Rooeevelt 8500

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

Naujų Radio
Philco Radios ...................... $50.00

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

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

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

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirksite už ............. 325.00
Patarnavimas po kontraktu, ga

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

visiems be jokio nuošimčio.
Pirkite dabar sau puikiausia Ra

dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

—ĮVYKS—

Rugpiucio-August 4,1929
CERNAUSKO DARŽE

Visos Chicagos ir kitą miestą lietu- 

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie

čiamos dalyvauti konteste ♦ Laimėtojos 

gaus $100 vertės deimantinį žiedą ir $45 

bei $25 pinigais.

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančią aplikaciją ir 
kartu su savo paveikslu prisiąsti ją 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butą galima padaryti 
“cut”.

pėdų

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinoia.

AB sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių

konteste. Esu.....................metų amžiaus; .....
j 

; colių ūgio; sveriu ................... svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas ....................................

Vardąt pavardė .......................... ............... ......

Adresas ................ ...............................................

-» T'."V '
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ŽINIOS
30,000 South Shore gy

ventojų be vandens
Nors vienoj vietoj jau patai

sytas vandens įvadas ir gyven
tojai vėl gali gerti iki soties, | 
kitose vietose, Hazelcrest, Spe- 
cialville, Oak Forest, Posen ir1 
kt. tebepalieka be vandens ir 
begaus neanksčiau, kaip trečia- j 
dieni vakarop. Pylimo Įlūžimo 
priežastis skaitoma Michigan 
•ežere vandens pakilimas.

Plėšikai kankino mote
rį su ugnim

Prie 1154 N. State Street va-) 
kar dieną du banditai įsiveržėt 
į jevvelry krautuvę, kur rado Į 
vieną moterį Lois Pa re h man, 
pareikalavo parodyti, kur ji sle
pia brangenybes, ir negavę at
sakymo pradėjo ją deginti eiga-į 
retais rankas ir veidą, o kadan- Į 
gi ji rėkė, tai su kėde primų-; 
šė ir pasigrobę moteriškų rūbų | 
už $1000 vertės pabėgo.

Automobiliai viena die
na užmušė 8

Vakar dieną Chicagoj žuvo! 
automobilių nelaimėse viso 8 j 
žmonės ir 21 sužeisti, iš kurių > 
5 fatališkai. Keli užsimušė su-1 
sidaužius automobiliams, du su-1 
sidurus auto su Illinois Central i 
traukiniu prie 79 st. Iš tų žu-' 
vusių yra 4 moterys ir vaikai.

išlaikė drebančius, kol teisėjas 
atėjęs išaiškino dalyką.

Pasirodė tai butą inžinieriaus 
F. H. Buloto iš 845 Rogue avė. 
ir dentisto D. B. Morris. Jie 
buvę pasigėrę. Morris važinė
jęs kėlės valandas Bulotą norė
damas išblaivyti, kada tai ne
gelbėjo, tai ir nutempęs ežere 
išmaudyti. Nubausti po $5.00 
jie pareiškė: “žinojom, kad tai 
yra įstatymas, kad nevalia nuo
giems maudytis, bet dar neži
nojom, kad ir apsirengusiems 
nevalia. Chicagoj visi maudosi 
kostumuose, tačiau niekas už 
tai jų nebaudžia”.

__________ _ <

Žino kas jie, bet nežino, 
kaip pagauti

Thomas Quinn Beeseley pa
reiškė dėl Chicagos bombi n in
kų ir raketerių: “Manėme, kad 
pereitais metais padėtis buvo 
bloga, bet šiemet ji yra kur 
kas blogesnė. Nuo sausio mėn. 
turėjom jau 61 bombos sprogi
mą. Pereitais metais tuo pat lai
ku 38. Ir tos bombos yra vis 
smarkesnes. 1928 m. kiekviena 
bomba bendrai padarė nuosto
lių po $960, šiemet jau po $1,- 
428.

Dabartiniu laiku yra 86 rake
tai, veikianti Chicagoj. Moteris, 
kuri šį ryt šovė į teisėją iš sa
vo suolo, pasakė, kad visas ra
keterių pasaulis pradeda jausti 
Įstatymų paaštrinimą (enforce- 
ment).

Ta raketų politika užmušė 
jau 59, bet Įstatymai dar tik 
du teužmušė, ir tai padarė fe- 
deraliniai. Siūlo nusivalyti ligi 
1933 m. forų.

mo, pasisakė tėvams, kurie tuoj 
pašaukė policiją. Kliube dar 
rado tuos tris vaikėzus, kurie 
išdavė ir kitus 5. Visi areštuo
ti. Vaikėzų pavardės atrodo 
itališkos.

Ginčas tarp dviejų tei
sėjų city hall

šiomis dienomis teisėjas Lyle 
nuteisė 30 dienų kallėjimo de- 
dektyvų šefą Įeit. VVilliam Mc- 
Carthy. Už tai kriminalio 
teismo teisėjas Commerford 
pašaukė teisėją į savo kamerą 
išsiaiškinti. Ta proga iš city 
hall į teisėjo kamerą susibėgo 
visi bailifai, aldermanai, teismo 
klerkai, deputy maršalai, polis
menai, detektyvai, statė attor- 
ney asistentai ir kt., taip kad 
visa miesto valdyba užšventė.

Valgykit kepenas, gau
sit pepo

Illinois Universiteto prof. 
Charles S. Williams pareiškė 
medicinos kolegijoj, kad jei no
rite turėti “pep” (reiškia, būti 
sveiku ir gero ūpo), valgykite 
daugiau kepenų (liver), inks
tų (kidneys), širdžių, saldžios 
gilės (sweetbreads) ir smage- 
nų (brains). Tos mėsos turi 
geležies ir tame yra visa svar
ba, norint pakelti nupuolusį u- 
pą. Prof. Williams pasakė, 
kad stoka geležies kraujuje 
išmarina raudonuosius kraujo 
rutulėlius, iš ko išsivysto virš
kinimo anemija. Spinačių val
gymas ne taip praktiškas, ka
dangi norint pakankamai gau
ti geležies, reikia labai daug tų 
žolių suvalgyti.

James Sweeney, 8125 \ Cottage 
Grove avė., tapo užmuštas ant 
vietos, o Loretta ir Lorraine 
Hart, 19 metų dvynukės, liko 
sunkiai sužeistos. Sužeisti taip 
pat tapo Bernard Kelly ir Mi- 
chael Littleton.

Pašalintas poliemonas 
Lupę

Šefas William Collins atėmė 
ženklus ir uniformą high\vay 
poliemonui Joseph Lupę už ap
sileidimą ir tarnybos pareigų 
nedabojimą.

'Motina nusižudė dėl 
vaiko gimimo

Nubaudė už maudymo
si kostiumuose

Evanstone prie Keeney st. 
gyventojai buvo nustebinti, ka
da ankstybą rytą jie pamatė du 
vyru pilnai apsirengus bren
dant į Michigan ežerą ir mau
dantis. Atsidarė visi namų 
langai, pilni žiopsotojų, prie 
ežero krašto greit susirinko 
pidkas vėplų. Ir policininkas 
atsirado, kurs tragiškai putė 
savo švilpynę. Atskubėjo poli
cijos vežimas. Visi laukia, ka
da vyrai baigs maudytis. Bet 
šie nesiskubina, ir žaidžia šal
tame rytmečio vandeny. Galop 
išbrido. Policininkai abudu šla
pius įkišo į savo vištininką ir 
nutarabanijo į steišeną. kur 
šaltame ruime kelias valandas

Suimti 8 “sportai” dėl 
mergaitės išniekinimo

Astuoni “geri sportai”, Cly- 
bourn Sportsmen kliubo nariai 
iš Clybourn avė. tapo areštuoti 
už šitokį dalyką: ties kliubo 
gatve ėjo viena 16 metų mer
gaitė, ją užkalbino trys to kliu
bo i ariai vaikinai važiuoti pa
sivažinėti, prižadėdami greit 
parvžti mergaitę atgal. Ji su
tiko. Jie apv.ižicvo vieną kitą 
bloką, vaikinai nusipirko mun- 
šaino ir grižo su mergaite į sa
vo kliubą, kur buvo dar 5 vai
kinai. Ten pradėjo gerti ir ra
ginti merginą gerti, bet jai at
sisakius ją primušė ligi sąmo
nės netekimo, paskui visi 8 ją 
užpuolė.

Atgavus sąmonę mergaitė 
pamatė tuos 3 vaikinus beplau
nant jos sukruvintą veidą, kiti 
buvo pasišalinę. Paleista na

JUST KIDS— Lošt Sympathy.

kutiniu laiku buvo pradėjusi 
taisytis, bet liepos 16 d. rytą 
rasta Iššokusi iš trečio aukšto 
lango ir užsimušusi. Jos na
mai 3936 Pine Grove.

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

Juodukas pašovė biz
nierių dėl 6 kiaušinių
Ant 1026 So. Paulina st. pas 

biznierių Sharfman įėjo nigeris 
paprašė kiaušinių pirkti. Sharf
man atskaitė 6, kaip nigeris 
prašė, ir padavė. Bet nigeris 
pasakė: užsirašyk sau, aš palie
ku tau skolingas, ir ėjo pro du
ris. Sharfman pasekė jį per 
duris. Tada nigeris išsiėmė re
volveri ir peršovė Sharfmanui 
kaktą, žmogžudys pabėgo. Su
žeistasis be vilties pagyti.

328 pasiusta i IT. S. ka
lėjimus

328 federalinių Įstatymų 
įžeidėjus pasiuntė iš šiaurės Il
linois į įvairius U. S. kalėjimus 
sėdėti įvairius terminus kartu 
paėmus x705 metus, kaip pra
neša States Atorney G. E. Q. 
Johnson. Butą ligi birželio 30 
d.‘2048 apkaltinimai, kur tik 4 
išteisinti, kaip nekalti. Pabau
dų viso uždėta ligi to laiko nuo 
metų pradžios $489,431.26. Vi
so labo nuteistų kalėti 1059, iš 
kurių 100 moterų, kurie kartu 
gavo 251 metus kalėjimo. 746 
vietos uždarytos nuolatine in- 
junkcija ir išpildytos 521 laiki
nos injunkcijos.

Aldermanas Adamkie- 
vičius arti mirties

Aid. Max Adamkievičius iš 
38 vardo, po operacijos ant 
apendicitis, dabar randasi vi
sai kritiškoj padėty St. Mari
jos ligoninėj, ir spėjama, kad 
šiandien nebeišgyvens.

By Ad Carter
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Joe Šaltis geria “but- 
termilk” vietoj alaus
Už gabenimą alaus iš Penn- 

sylv.-mijos i Chicagą Joe Šaltis 
pasodintas Geneva tvirtovėj 
30 dienų sėdėti, šerifas Urch 
pareiškė, kad dabar Joe galės 
sau ramiai riebėti. “Bet, 
Gosh, kaip čia karšta. Ir la
bai noriu gert”, nusiskundė 
alaus karalius. “Ar negaliu ką 
nors nusipirkti?” — “Tik ta
bako, cukraus ir pieno kavai”, 
pasakė Urch. — “Nupirkit 
man kasdien po galioną parūgų 
(buttermilk”, paprašė alaus 
karalius.

Mrs. Lillian Ilenikoff, 26 
metų amžiaus per 15 mėnesių 
po vaiko gimimo buvo nuliū
dusį ir pagrimzdusi gilioj me
lancholijoj. Visi jos namiškiai, 
vyras, motina, tėvas sergėjo, 
kad ji nepasidarytų sau ko blo
ga, ir namuose visą laiką bu
vo paslėpti visi ginklai, įran
kiai ir nuodijami dalykai. Pas-

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

Penki priemiečiai vėl 
turi vandens

Pereitą sekmadienį pralužes 
tvenkinys ant Calumet upės 
prie 135 ir Ilalsted gatvių bu
vo atkirtęs Harvey, Ilazel 
Crest, Markham City, Phoenix 
ir South Holland priemiesčius 
nuo vandens. Tik utarninke 
vandens įvadai pataisyti ir gy
ventojai vėl iki sočiai atsigėrė.

Automobilių aukos
Pirmadienio anksti ryto prie 

79 ir Exchange Avė. traukinys 
užvažiavo ant automobilio.

40 pėdų Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

St. Louis “Dutch Boy”
White Lead, 100 sv. 11.50 »
Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14' colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET 

Chicago, III.
Telefonas I^afavette 4689 L J

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

pačioj konkurentų tvirtovėj
Priparodymo testas ... prie Roosevelt 
Field, New Yorke, atidengė tikrai 
kokius cigaretus aviatoriai mėgsta.

Ant jūsų B«411O„. IBM) GOLD—I’AUI. WHITBMAN VALANDA... Paul Whiteman. D«exo 
Karalius, hii moo pilnu orkestru, broadeastIna OI.D GOLI) valandų... ka» Antradieni, nuo 
O lig 10 vai. vakaro Kytų Dienos Šviesos Taupymo laiku, per visų (’olumbia Broadrast- 
ing Systenios tinklų.

Tankiai statomas klausimas: “Ar pats OLD 
GOLD pasirenka tvirtoves, tas vietas, kur 
jis nuvainikuoja savo rivalus, kada daro “Pa- s 
slėptų vardų testus?” Atsakymas yra “Ne!” 
OLD GOLD nesistengia* “pakelti”, bet jis 
“parodo”.
Būdamas dviejų metų amžiaus jauniklis “O. 
G.” negalėtų net manyti išlaikyti pirmaeiles 
pardavimo lenktynes su trimis veteranų ci- 
garetų ženklais, kurie turi po 12 ir 16 metų 
amžiaus. Duokit tam jaunikliui tik laiko! 
Tačiau kada prieina reikalas palyginti geru
mas, čia “O. Gs.” drąsiai ima!
Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kas atsitiko prie 
Roosevelt Field, New Yorko didžiausiam oro 
porte. čia, “O. Gs” buvo trečias pardavime. 
Bet kuomet 68 Roosevelt aviatoriai ir jų me- 
kanikai pabandė “Paslėptų vardų testą”, OLD 
GOLD laimėjo, pasirodė labiausia patinkamu 
cigaretu! Suvedimas, patikrintas certifikuo- 
tų publiškų akaunterių, buvo: OLD GOLD 23 
pirmieji patikimai... ženklas “X”, 13... 
ženklas “Y”, 17... ženklas “Z”, 15.

“ N O T A C O U G H I N A C A R L O A D ”
m——...................................................................................................     - ■ _ O T. MrlIlaHC*.. «•«. 11—
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RĖMĖ MAIŠTININKUS.

nieko padaryti prieš miesto vyriausybę ir policiją, ku
rios visaip terorizavo streikuojančius audinyčių darbi
ninkus ir atvirai stojo už fabrikantus. Dabar buvo dvie
jų naujų tarybos narių rinkimai, ir abi šios vietos teko 
darbininkų atstovams. Miesto valdžia tuo budu atsidū
rė darbininkų rankose.

Šito darbininkų laimėjimo rezultate miesto admini
stratorius, kurj buvo pasamdžiusi senoji taryba, pasiša
lino iš Elizabethtono, nesuspėjęs net įteikti savo rezig
naciją. Visa policija tapo atstatyta ir taip pat neteko sa
vo riebių “džabų” specialiai detektivai, kurie buvo lai
komi streikininkams persekioti.

Pasirodo, kad, jungdami ekonominę kovą su poli
tine kova, darbininkai kur kas geriau sugeba atsiginti 
nuo išnaudotojų, negu vien tiktai streikais. Tikimasi, 
kad tas pasisekimas Elizabethtone paskatins darbinin
kus visoje Tennessee valstijoje prie savarankiško poli
tinio veikimo.

vandeniu palaistytų, leisdamas 
pačiam medžiui augti, žydėti ir 
vaisius krauti. Tai yra grįži
mas prie natūralūs mokyklos. 
Diogenas apie pustrečio tūks
tančio metų atgal Grekijoj ne
turėjo jokios kolegijos, nei 
knygų, nei rankvedžių, bet jo 
mokykla dar ir šiandien garsi, 
nes jis niokino žmones kaip 
patiems išmokti tikrai gyven
ti, kad butų laimingi. Ir jo 
mokiniai buvo ne uniformuoti 
ir ne fraternitetuose gyveną 
studentai, bet darbo žmonės, 
daugumoj vargdieniai; taip pat 
darė Sokratas. Prof. R. Kep- 
pel išsitarė, kad iš Ashland 
mokyklos praktikos galimo da
ryti išvadą, jog ateinančia 
gentkarlę viso auklėjimo inte
resas pataps suaugusiųjų auk-

fraternalių ar tautiškų organi
zacijų. Kai kurios tos rųšles 
ligoninės uždarytos, kai kurios 
atdaros, o kai kurios pusiau at
daros. Visų tų trijų rųšių li
goninės yra geros ir vietinių 
sveikatos užveizdų prižiūrimos.

Uždaryta (closed) ligoninė 
reiškia, kad gydytojas gydęs 
lig-onj namie ir radęs reikalo j j 
siųsti ligoninėn, tokioj ligoninėj 
negali pats gydyti, nes užda
rytose ligoninėse yra pilnas šta
bas savų gydytojų ir chirurgų, 
ir net ligonis, kad ir norėda
mas, negali daktaro pasirinkti, 
o turi priimti tokį, kokį paski
ria ligoninės vedėjas. Reiškia, 
atiduodamas į uždarytą ligoni
nę, privatiškas daktaras praran
da savo pacientų.

Pusiau atdara ligoninė reiš-

laikę turi pirmenybę, nors pro
tekcija ir pažintis ir čia daug 
nulemia. Taip pat kiekviena li
goninė turi slaugėms 3 metų 
mokyklą, kur priimamos mer
gaitės su aukštesnės mokyklos 
(High School) liudymu, ne jau
nesnės kaip 18 metų ir parink
tos doros.

Ten ir ii

LIETUVOS

Meksikos klerikalų Sąjunga Tikybos Laisvei (?) Gin
ti išleido atsišaukimą, kuriame ragina katalikų maišti
ninkus padėti ginklus ir tęsti kovą už katalikų bažnyčios 
teises legaliu budu. Savo atsišaukime ta Sąjunga prisi
pažįsta, kad ji rėmusi vadinamų “kristininkų”. (criste- 
ros) ginkluotą kovą prieš valdžią, kadangi ji nemačiusi 
kitokio kelio pasipriešinti valdžios priespaudai.

Čia turime atsitikimą, kuris rodo, kad klerikalai an
aiptol nėra priešingi maištų kėlimui ir kraujo liejimui, 
kuomet jie neįstengia pasiekti savo tikslo taikiu budu, 
— nors šventraštyje yra pasakyta, kad kiekviena vald
žia esanti “nuo Dievo” ir kad “kas kardu kovoja, tas nuo 
kardo žūva”.

Klerikalizmas visuomet turėjo (taip, kaip šiandie 
bolševizmas) dvejopą moralybės saiką: vieną kitiems 
žmonėms, antrą sau. Savo vadinamus “Dievo prisaky
mus” jisai taiko tiktai tol, kol jie atatinka klerikalizmo 
reikalus. Bet kuomet “Dievo prisakymai” atsistoja sker
sai kelio klerikalizmui, tai jisai juos meta į šalį.

DIKTATŪROS SVAJONĖ.

į Kelias į Laisvą Mokyklą |J Rašo Juozas Pronskus

Įėjimas...
(Bus daugiau)

Jungtinių Valstijų 
ligoninės

Diktatūra yra laikina valdžios tvarka, ir didžiausia 
jos nelaimė yra ta, kad ji pati jaučiasi neturinti užtik
rinto pastovumo. Diktatorius yra žmonių nerinktas val
dovas, kuris remiasi vien ginklo jėga ir žmonių baime; 
todėl, norėdamas išsilaikyti, jisai turi nuolatos rūpintis, 
kad jo ginkluotos pajėgos nesusilpnėtų, ir nuolatos turi 
stengtis palaikyti baimę žmonyse. Karo stovis, žiaurios 
kalėjimo bausmės, kratos, suėmimai ir sušaudymai ne 
dėl to yra vartojami diktatorių, kad pastarieji trokšta 
žmonių kraujo, bet dėl to, kad to reikalauja diktatūros 
sistema.

Diktatoriai bijosi žmonių — dėl to jie žmones tero
rizuoja. /

Karaliaus padėtis yra nepalyginti geresnė, kaip 
diktatoriaus. Nes karaliaus valdžia, kaip ten nebūtų, vis 
tik remiasi tam tikra teise. Žmonės įsivaizduoja, kad ka
ralių esąs pats Dievas paskyręs juos valdyti. Tegu šis 
įsivaizdavimas yra kvailas, bet jisai gyvuoja daugelio 
žmonių galvose, ir jį palaiko šimtmečių tradicijos. Kara
lius žmonių akyse atrodo teisėtas valdovas, nežiūrint ar 
jisai yra geras ar blogas, gabus arba ne. Karaliui mirus, 
jo sostas tenka, taip pat sulig tam tikra teisėta (pavel
dėjimo) tvarka, jo įpėdiniui.

Ve dėl ko visiems diktatoriams karališka valdžia 
atrodo, kaip idealas, ir jeigu tik jie turi progos, tai už
sideda ant galvos karaliaus karūną. Neminint senovės 
laikų, pakaks nurodyti tiktai į porevoliucinę Mranciją, 
kur du diktatoriai Napoleonai, pirmasis ir trečiasis, pa
naikino respublikos tvarką ir pasiskelbė karaliais. Iš 
diktatūrų, gimusių per paskutinį dešimtmetį po pasau
lio karo, jau suspėjo persikeisti i monarchiją revoliuci
nės Persijos diktatūra. Tečiaus vargiai galima abejoti, 
kad ne vienas ir kitų šiandieninių diktatorių svajoja apie 
karališką sostą. ,

Lenkijoje valdžios spauda jau pradėjo atvirą kam
paniją už tai, kad maršalas Pilsudskis butų padalytas 
Lenkijos karalium. Ji rašo,’kad tik tada, kai Pilsudskis 
busiąs tikras ir pilnas Lenkijos valdovas, kraštas išveng
siąs pilietinio karo ir anarchijos. Kas kitas, jei ne pil- 
sudskininkų laikraščiai, gali tikriaus atspėti dabartinio 
Lenkijos diktatoriaus mintis?

Kad tokių pat ambicijų turi ir Italijos Mussolini, bu
vo ne kartą pažymėta Europos spaudoje. Bet Italijos fa
šistų viršyla ir Rusijos bolševikų diktatorius Stalinas nė
ra taip drąsus, kaip Pilsudskis, kuris turi daug daugiau 
moralio autoriteto ir nuoširdžių pritarėjų savo šalyje, 
negu Komos arba Maskvos diktatorius.

Jei šių dienų diktatūras nesugebės likviduoti demo
kratijos pajėgos, tai dar ne viena jų gali pavirsti mo
narchija.

(Tęsinys)
Laimei žmonija išsivadavo ir 

mokslas tapo paties žmogaus 
vertybes kėlimo dalykas ir ka
dangi ačiū humanizmo ir de
mokratizmo pergalei kiekvie
nas žmogus yra padarytas auk
ščiausia vertybe, o darbo žmo
nių yra visuomet žymi daugu
ma, tai naujajai gadynei Ir be
lieka pasiekti, kad tai daugu
mai visi mokslo ir auklėjimosi 
budai butų 'prieinami. Bet 
tam reikia, kad ta dauguma 
pati suprastų reikalą ir naudą, 
nes visokį tarpininkai, jei jie 
ateina ne su atvira širdžia, o 
su paslėpta propaganda taip 
jau kėsinasi ant žmogaus dva
sios laisvės, kaip ir tie, kuri2 
bijosi daugumai leisti apsišvies
ti. Tik tie žmonės, kurie pa
siekia kultūros, žino tikslą, ku
inam verta dirbti.

DARBININKŲ PERGALĖ ELIZABETHTONE.

Tolimoje Tennessee valstijoje, Elizabethton mieste, 
kuris pastaruoju laiku pagarsėjo audinio pramonės dar
bininkui streiku, prieš keletą dienų įvyko miesto tarybos 
rinkiniai — ir juos laimėjo organizuotieji darbininkai.

Taryboje, susidedančioje iš penkių narių, iki šiol bu
vo tik vienas darbininkų atstovas. Todėl jisai negalėjo

Bet ir čia pasirodo žmogaus 
prigimties sveikumas. Labai 
daug darbo žmonių patys pra
deda ieškoti švietimosi ir mo
kslo, kaipk) priemonės plačiai 
pažinti pasaulį, kuriame gyvena 
ir kartu per susipratimą pada
ryti savo gyvenimą. kilnesnį. 
Labai neužilgo švietimas nustos 
buvęs privilegijuotų klasių iš
siskyrimo požymiu arba prie
mone asmeniškoms ambicijoms 
atsiekti. Mokslas turi patapti 
universale praktika, kad iš
nokus, kaip gyventi kaip civi

lizuota būtybe, nežiūrint, kokį 
darbą dirba. Ir tai galima pa
siekti tik tada, kada švietimas 
ir darbas bus neatskiriami da
lykai, kada vietoj viduramžių 
obalsio “dirbk ir melskis” bus 
pastatytas obalsis dirbk ir auk
lėtos. Kad taip jau pradeda
ma, pamatysime iš sekamų 
skyrių.

žmonės nori būti auklėjami
čia tik pora pavyzdžių, kaip 

žmonės nori auklėtis ir būti 
auklėjami. Penkios dešimts 
metų atgal danų kolonistai į- 
steigė Michigan statė, Grant, 
tyruose mokyklą suaugusiems 
šviesti. Ta mokykla buvo or
ganizuota garsiu Danijos liau
dies švietimo Grundtvigian pa
matais. To tipo mokykla pa
čioj Danijoj yra padariusi di
delę % revoliuciją plačiausios 
liaudies apsišvietimo darbe. 
Dabar pora metų atgal ta mo
kykla susidomėjo būrelis pro
gresyvių Amerikos profesorių 
ir pertvarkė tą Michigan mo- 
•yklą, pavadindami Ashland 
Kol k High School, su tikslu, 
kad “suaugę žmonės galėtų 
bandyti patys save auklėti”. 
Tos mokyklos tikslas padaryti, 
kad žmonės vasaros poilsio me
tu galėtų ir geras atostogas 
turėti ir tuo pačiu metu min
tis praturtinti.

čia susirenka visokio moks
lo ir amato jauni ir suaugę 
žmonės ir vadovaujami išmin
tingų bei pariliktinių mokslo 
žmonių, čia jie patys bedisku- 
suodami suranda savo silpny
bes, baimes, kompleksus palin
kimus, kuriuos paskui bendrai 
išstudijuoja ir ieškodami su
randa jiems priežastis bei bu-į

dus, kaip viso to nusikratyti. 
Tuo pačiu kartu žaislai, dai
nos, išmintingesnių žmonių par 
mokinimai ir akstinančios pa
skaitos, laisvas linksmas šei
myniškas gyvenimas ir drau
giški santykiai, padeda tiesos 
ii* gyvenimo kelio ieškančiam 
žmogui laike tų poros ar trijų 
vasaros mėnesių sugrįžti į gy
venimą, į savo namus, draugi
ją ir visuomenę pilnu vilties 
ir naujų problemų. Čionai ne 
duodama auklėjimas, bet žmo
gus pats statomas į kelią, ku
riuo jis pats save auklėtų.

Čia nėra jokių egzaminų, nei 
kreditų nei laipsnių. Jokios 
prievartos lankyti lekcijas. Jo
kių rankvedžių nei nustatyto 
lekcijų kurso. Kursą sudaro 
pats gyvenimas iš studentų ir 
profesorių išsikalbėjimų ir dis
kusijų, kokie gyveninio klausi
mai pasirodo daugiausia intere
suoją. Tai yra bandymas sukur
ti tikrą gyvenimo mokyklą, in
strukcijų kursą, kaip žmogus 
gali žmoniškai gyventi, kaip 
pasauly ir su pasauliu.

Čia nieko nėra galutinai nu
statyta, tik yra išdiskusuoja- 
ma, o nustatymas paliekama 
patiems studentams. Geriau
sių šių laikų Amerikos pedago
gų atsiliepimai apie tą metodą 
labai reikšmingi. Pav., prof. 
Hutchinson sako “Ashlando Su
augusiems auklėti mokykla ri
ša mokslą su gyvenimu, prob
lemą su studentu, minti su kil
nu. Niekomet dar nebuvo to
kios mokyklos, čia užsimiršti, 
kad esi mokykloj. Tiek daug 
čia laisvės ir tiek maža pagun
dos tą laisvę įžeisti. Tiek ma
ža formališkumo ir tiek daug 
draugiškumo, čia dirbame no
riai, žaidžiame iki širdis vaito
ja, juokiamės kiek pakeliame, 
mąstome aiškiai ir dainuoja
me, kaip niekuomet dar nedai
navome.” Prof. Kirckpatrick 
sako: “Ashland Mokykla yra 
rodyklė, rodanti naujas vėjo 
kryptis. Auklėjimo pranašai 
dabar pranašauja, kad po ko
kio dešimtmečio šimtai šimtai 
tūkstančių žmonių vėl sugris i 
mokyklas. Tai pataps socialu 
butenybė. Kai kurie permato 
suaugusių j ų aukėj i mą išaug
siant per visą šalį. Psicholo
gai ištyrė, kad žili plaukai dar 
nesako, kad mokslui gabumai 
mažėtų. Suaugę gal būt iš
moksta truputį lėčiau, kaip jau
ni, bet užtad daug giliau ir 
prasmingiau. Ashlando mo
kykla yra reikšminga, kad ji 
tiria naujus metodus mokslui 
priduoti gyvumo ir padaryti jį 
gyvu bei įdomiu kasdieniniam 
žmogui”.

Nušviesti tą dalyką dar 
vaizdžiau, paimkime tokį paly
ginimą. Senojo tipo mokymas 
buvo panašiai, kaip norėdamas 
išauginti gerą medį daržinin
kas prie stuobrio segiotų ša
kas, priraišiotų lapus ir žiedus 
ir norėtų, kad toks medis aug
tų, žydėtų ir dar gerų vaisių 
atneštų. Dabartinis metodas 
daro kitaip,— kaip kad darži
ninkas apie medį išpurentų že
mę, ją gerai įtręštų ir tyru

Rašo D-ras A. L Graičunas

Jungt. Valstybių ligonines 
skiriasi į tris rųšis; visos trys 
turtingai ir moderniškai įreng
tos.

Pirma rųšis, tai Federališkos 
valdžios ligoninės. Į jas pri
imama tik kariškiai ir eks-k«,- 
riškiai. Civiliai ligonys neįlei
džiami. Tos rųšies ligoninės 
skaitomos uždarytomis, laisvus 
praktikos gydytojams ir chi
rurgams neprieinamos. Federa- 
les ligonines prižiūri vien karo 
žinybos gydytojai ir chirurgai.

Antra ryšis, tai valstijų v 
apskričių ligoninės. Kiekviena 
valstija yra padalinta i apskn- 
čius (county). Ne tik valstija 
turi visokiems tikslams ligoni
nes, bet jas turi ir kiekvienas 
apskritys. Kaip valstijų, taip 
apskričių ligoninės taip pat’už
darytos (closed). Laisvos prak
tikos gydytojams ir chirurgams 
neprieinamos.

Valstijų ir apskričių ligoninė
se gydymas ir išlaikymas ne
mokamas visiems piliečiams, 
ypač neturtingiems ligonims uv 
jokių kliūčių prieinamos. Vals
tijų ir apskričių ligoninėse pri
imami gydytojai ir chirurgai, 
einant reguliacijos reikalavi
mais, tik išlaikę kompeticijos 
egzaminus. Bet ir tai tankiau
sia įsigauna tik tokie gydytojai 
ir chirurgai, kurie turi politiškų 
protekcijų. Nors Amerikos Gy
dytojų Asosiacija ir pridaboja, 
tačiau protekcija ir favorizmas 
tankia* reiškiasi.

J tos rųšies ligonines labai 
veržiasi naujosios gentkaries 
gydytojų ir chirurgų pulkui, 
nes čia gera proga įsigyti ge
ros praktikos ir patyrimų prie 
ligonių lovų, dirbant priežiūroje 
senų patyrusių gydytojų ir chi
rurgų, ne retai su pasauliniu 
autoritetu. Pavyzdžiui, Illinois 

f 

valstijos, Cook apskričio ligoni
nė (County Hospital), kur per 
metus pereina virš 20,000 ligo
nių: čia gali piaustyti, mėsinė
ti, tyrinėti, — medžiagos pa
kanka ir atlieka. Mirė,— le- 
daunėn, o atšaldžius vėl galima 
skrosti ir savo diagnoze klaidų 
ieškoti...

Jaunas totemas gydytojas, 
pabuvęs 2—3 metus tokioj ligo
ninėj, išeina gatava figūra, n 
laisvas kelias į karjerą. Reikia 
pridėti, kad principe visos vals
tijų ir apskričių ligoninės yra 
labdarybės įstaigos. Sunkiau
sios, pavojingiausios ir opiau
sios operacijos padaromos gar
siausių chirurgų dykai, ir ligo
nis prieš porą valandų gatavai 
žengęs į duobę, už savaitės ki
tos vėl sugrįžta į savo aša-y 
pakalnę vargo naštos tęsti. O 
kurs ir miršta, vis tik nųrs šva
rioj lovoj, slaugomas ne kur 
gatvėj ar kokiams miesto urve. 
Tai yra didelis humanizmo vai
sius, kurio žmonės paprastai 
neįkainuoja, kol patys pagelbos 
yra reikalingi.

Trečia rųšis, tai privatinės li
goninės, tankiausia laikomos i 
vairių religinių sektų, k. a. bap
tistų, metodistų, presbeterionų, 
katalikų; korporacijų, kaip tai: 
geležinkelių, fabrikų ir atskirų

kia, kad ligonys priimami ne 
nuo visų gydytojų. Gydytojas 
įleidžiamas tokioj ligoninėj gy
dyti savo ligonį, jei ligoninė at
randa, kad ligonis buvo tinka
mai gydomas; priešingai radus, 
kad ligonis gydytas ne visai *Te- 
ge artis”, tai iš lokio gyydytojo 
ligonis atimamas arba liepiamas 
gabenti į kitą ligoninę, ir toks 
gydytojas ligoninėn daugiau ne- 
beįleidžiamas.

Atdara ligoninė reiškia, ka
da gydytojas, gydęs ligonį na
muose ir radęs reikalingą ligo
ninės globą, gali savo pacientą 
atvežti tokion ligoninėn ir pats 
jį gydyti, prižiūrėti ir operuoti, 
žodžiu, čia gydytojas savo li
gonio nepraranda ir čia gydyto
jas ligonio akyse nediskredl- 
tuojamas.

Nereikia manyti, kad netiks
lumų nepasitaiko; jų pasitaiko 
visų trijų rųšių ligoninėse, bet 
yra daroma pastangų kiek gali
ma jų išvengti ir sumažinti. 
Kiekviena ligoninė priima jau
nus ką tik baigusius medicinos 
teoriją “totemais”, dviem me
tam. Internui duoda pilną iš
laikymą, tai yra valgį ir guoli, 
o kai kurios ligoninės dar u 
primoka maždaug po $5 ar $10 
mėnesiui. Gerosios ligoninės, 
kur stojančių “internais” kandi
datų atsiranda didesnis skai
čius, negu galima priimti, pa
skiria kvotimus, ir geriausiai iš-

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

Apsisaugokit nuo keblu
mų su rendauninkais 

City of Chicago Landlords As- 
sociation Incororated

Under Laws of the State of 111.
Visas Antras Aukštas

4650-52 So. Ashland Avė.
Už mažą sumą, mažesnę kaip 

centą dienoj, tiksliau pasakius, 
už tris ($3.00) dolerius metuose—

Jus galit gauti ekspertų pata
rimą ir apsaugą,

Jus galit pasiliuosuot iš savo 
su rendauninkais keblumų,

Iš keblumų su kaimynais, iš 
keblumu su kitais, etc.;

Kur jus galit ateiti ir pasitar
ti su advokatais kiekvienu klau
simu ir gauti iš musų Asociaci
jos advokatų patarimus veltui.

Kur jus galit 5, 30, 60 dienų 
notas veltui gauti.

Kur jus gausit kolektavimo 
patarnavimus.

Kur visom jūsų legalėm popie- 
rom notaro patarnavimas veltui.

Kur jus galit gauti paskolą, ap- 
draudą, anglį pigiau.

Kur jus galit kreiptis, kad gau
ti pagalbos taksų ir asesmentų 
reikaluose veltui, o taipjau šimtus 
kitokių naudingų jum patarnavimų, 
kurių visų čia negalima suminėti.

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSEL1O 

KAINA-
24 MENESIAI DĘL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

PER HAMBURGĄ 
Su musų populiariais laivais 

Puikus patarnavimas 
visose klesose to

fcnAn isnewyor- 
/ II 4 K0 IKI KAU* LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del per mito ir Iki tų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

WAREHOUSE j 
IŠPARDAVIMAS

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianų — nau
ju ir mažai vartotu, paimtu atgal 
iš žmonių už. skolr

MAJEST1C 8 tūbų, Dynamic, j 
gražus kabinetas, už

$95.00
FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei
kia, tik įdek i saketą. Vertas 

$200.00 už
$49.00

FADA A. C. Gražus kabinetas, Į 
vertas $200.00 už

$49.00
SLEEl’ER A. C. Gražus 

notas, už

$49.00
C. RADIOLA, nereikia

daugiau pirkt, J 01
Speeker, 12 tūbų už

$79.00
BRUNSWICK A. C. Gražus 

dio už
$79.00

ATWATER KENT Mod. 30. 
žus kabinetas su viskuo

$39.00
VICTOR 8

kabi-1

R. nieko . 
D y n a m i c j

35 Naujas, 
$335.00 už 

$79.00
K

Ra-

Gra- 
už

kaina.

GROJIKUS PIANAS Gulbrausen 
vertas $600.00 už 

SI 25.00
K1MBALL PIANAS vertas $700.00

$165.00'
SMITU Naujas Grojiklis vertas 

$650.00 už 

$195.00
GALIMA PIRKTI IR ANT 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMU

STORAGE AND 
FACTORY SALES 

3343 So. Halsted St.
Storage atdara tiktai po pietų 

iki 9 vai. vakaro.
Seredomis ir Pėtnyčiomis
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytiečių vargai ir 
bėdos Chicagoj

Ana dienų teko girdėti nusi
skundimų vieno rytiečio atvy
kusio į Chicagą gyventi. Viena 
vietinė draugė pakalbino rytie
tį dalyvauti vienos organizaci
jos mitinge.

—Pavojinga pas jumis daly
vauti,” teisinasi rytietis.

‘‘Koks gi pavojus”? klausia 
nesuprasdama draugė.

“Nagi, ana draugas Bimba 
Rytuose buvo taip pašėnąvotas, 
o jus chicagiečiai kaip su juo 
apsieinate. Nagi, įsivadinote į 
mitingą, ten davėte suareštuoti 
ir dar i džielą įkišti. Tai ne iš 
džiaugsmo, bet iš gėdos drau
gas Bimba atsisakė eiti iš džė- 
los, kada paleido, — sarmata 
jums draugai ir draugės,” bai
gė pamokslą rytietis draugas.

“Nieko panašaus, ginčijosi 
draugė chicagietė: draugą Bim 
bą paleido ir jis butų galėjęs 
eiti iš džėlos, bet jis negalėjo, 
dėlto, kad dar nebuvo baigęs 
išmalevoti džėlos sienas.”

“Tai ką, jis jau į maliorius 
pateko iš komisarų?” nusiminė 
rytietis: “Tai vą ką jus pada
rėte iš tokio didelio žmogaus!”

“Ne jau į maliorius nei jau i 
ką. tik draugas Bimba norėjo 
džėloj ant sienų išmalevoti bol
ševikiškus principus, tai ir ne
galėjo eiti. O tas menševikiš- 
kas džiudže, tai pamatė, kad 
iš draugo Bimbos yra geras 
rašytojas, tai ir nenorėjo bcpa- 
leisti.”

“Ale vis tik aš manau, kad 
jus chicagiečiai apsunkinate 
mus draugus rytiečius,” ginči
josi svečias: “ve tas pats 
draugas Bimba, kol buvo Ry
tuose, tik 140 svarų svėrė, o 
dabar pas jus turi nešioti virš 
200 svarų kūną. Tai. va kaip 
jus rytiečius spaudžiate. Tai 
jau aš į .jūsų pitniką neisiu.”

—Žinius.
■

Ekskursija į Lincoln 
Parkų

klykia patys paukščiai. Oras 
toks troškus ir aštrus, kaip 
tikroj aptiekoj.

Lietuvės sukasi apie meškas
Vėl žvėrių skyriuj. Ožkos, 

bufalai, krokodiliai, lapės ne la
pės, bet vandeny plauko. Eski
mo šunes, vilkai, lapės, arai, jū
rių levai, meškos, ir lietuviška 
mamytė su dukrele: tai, sako, 
ko tik čia nematysi, ko nema
tęs.

Nebepažįstamas miestas
Tik kojas bepavilkdamas pa

imu busą, ant antro aukšto, 
važiuoju. Tik spėk dairytis. 
Kur buvo tuščias, duobė tas 
ežero krantas, krūmai, dabar 
aukščiausi murai, salos išpiltos, 
keliai, medžiai išsodinti. Šeri- 
dan road bevažiuojant toli į 
šiaurę, vis nebuvęs miestas. Vi
sas ežero pakraštis persikeitęs, 
pažint nebegalima. Taip Chica- 
ga auga. — žinius.

TheEnglishColumn
MARQUETTE 

MIRTH
S. L. A., 260

No\v and then we of the 
Marųuette Club, SLA. Gr. 260 
intend to edit a colunm devoted 
solely to humor and good- 
natured joshing of errant mem- 
bers. This, our premier effort 
may not impress you nor cause 
you convulsions būt vvlten our 
heretofore little known rowdies 
and ticklish damsels take pen 
in hand. Well, clown, you’ll 
laugh and likę it.

Charlie Rusgis told me this 
one and Ii ved. You s&e folks 
it vvas likę this. A man had 
a dollar. He went to a store

n
and bought a drum for eighty- 
three cents. He bought two 
drum s tieks to paly the drum 
with, for a niekei apiece. (This 
made ninety-three cents). He 
got on a street-car; paid his 
fare; rodė two blocks and the 
eonduetor kicked him off. Ho! 
Ho! Ho! Catch on. Drop Charlie 
a line when you do.

Let’er blovv boys! Alice Ben- 
net is geting scotch (not in 
cases) for she’s vvheedled a 
wjnd-blown bob out of the 
barber. By crackie, let’s boy 
eutt h-er.

Said the pup as he finished 
a bone, “lt was‘ the cat’s a'nkle”

Costy Rozmin says he ųuit 
smbking because he can’t get a 
good cigarette anymore. The 
streets are too muddy.

What would happen if—
Felix Siratevich didn’t get 

periodical tickets for speeding?
Kate Shadbar ever learned to 

pet or si ng.
Lefty Schnukas could only 

cook.
Ann. Buckingham could

wrestle.
Pete Brown used his own bat 

at the games.
Flo Belsky had her “Lover 

Come Back”.
The boys wore suits* at the 

ųuarry hole.—C. R. A. R.

Shucks, there ain’t no more 
cauše Browne Bill, Tony Rus
gis (?) ,Johny Macas done bane 
left for Pikes Peak, Schnukas 
for De K ai b, Billy Bennett for 
Michigan. shores and the writer 
for the banks of the VVabash 
where the sycamores sigh and 
beckon faithful Hoosiers to 
part with Ulini Suckers for the 
home of Booth Larkington and 
free bier.—A. R.

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a

I dešros ir kopūstai!^ J? 
primena mamytėst^ft^-Ji;^^ 

valgius. ju /
A.A. NORKUS,

750 West g 
31st St. E

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. HENRY
DENTISTAS

Danties 
Ištraukimas 
BE 
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys i Šiaurę nuo elevatorio. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vakaro. 

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
S103 S. Halstcd St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
• 710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORTUS CHICAGOJ

Phone Grovehill 02G4 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N 
NAPKAPATHĖ 

Laisniuota Akušere 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar;
Nedelioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halstcd St.

ŽMOGAUS

1, Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Jyai]rŲs Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III

Ofiso ir Rez. 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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Ix?avitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutarti 
------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS -DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. "

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avc.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Pereitą sekmadienį pada
riau ekskursiją — i Lincoln 
Park. Kita kart kai lankyda
vau. tai nieko panašaus nebu
vo. Prie Clark ir North gatvių 
pastatyta kokia Jai milžiniška 
bažnyčia per pusę bloko. Gal 
ji kam ir gana pelningą biznį 
neša, bet man ji pasirodė tik 
gerą vietą užėmusi.

Monkės ir moterys
Pačiam Lincoln Parke bene 

keliolika timų bepliekią beis- 
bolę, kai kur net baltieji su 
juodžiais, žvėryne, kur būdavo 
tik vienas žvėrių namas, dabar 
jau dar du nauji dideli pasta
tyti ir visi pilni žvėrių paukš
čių. Vienas tik vien monkių už
imtas. Viena monkių pora tai 
tikrai žmoniška, tai tikri dedas 
ir boba. Jos visos daro viso
kius triksus, bet tie du tai ir 
perdaug. Dvi monkės net su 
“beibėmis”, ir žiūrovams rodo, 
kaip reikia vaikus auginti... 
Gal todėl apie monkės moterų, 
semi jaunų, ženotų ir mergič- 
kn mušte neprasimuši, žiuri, 
klykia, juokiasi, patenkintos. 
Turbūt, moterys tai tikrai iš 
monkių paeina, pamaniau žiū
rėdamas ne tiek į monkių, 
kiek į tų moterų užsilaikymą...
Kur paukščiai rėkia, ten rno- 

tcrys — ne
Akvariume, kur žuvių rūšis 

laiko, sako apie 36 rūšis, tiek 
daug žmonių, kad reikia į eilę 
stoti ir taip eilėj pirmyn eida- 
mas-stumiamas gali pamatyti 
sunkiai kvėpuojančias, rodos, 
dūsaujančias žuvis. Senajam na
me pilna įvairių žvėrių ir žmo
nių. Bet paukščių namas, tai 
tikra sudna diena. Riksmas, 
triukšmas, klyksmas. ap^iklau- 
syt negalinu. Taip, kaip ir pas 
monkės, tik čia vietoj moterų1

KAZIMIERA GAUCIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 15 diena, 1:25 P. M., 
1929 m., sulaukus 30 metu am
žiaus, gimus vasario mėnesyj, 
1898, Kaltinėnų parapijoj. Pa
liko dideliame nubudime vyra 
Stanislova Gauciu ir sunu Ri- 
chard, ir tėvas ir motina Bla- 
dikas, broliai ir sesers ir Gau
ciu tėvai ir brolis ir seselė. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4156 
S. Tahnan Avė.

Laidotuvės įvyks ketvergė, 
liepos 18 diena. 8:30 A. M. iš 
namu i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimieroj Gau- 
cienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dayvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
Vyras, Tėvas, Vaikai 

t ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Barasko, tel. Canal 0285

AGNIEŠKA ALELIUNA1TĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dienu. 4:45 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukus 17 me
tu amžiaus. A. a. Agnieška 
gimė kovo 19. 1912 m. Mcnd- 
en, West Virginia. Paliko di
deliame nuliudime motinu Bar
bora, po tėvais Baltrunaite. 4 
seseris ■— Opų, Marijoną, Ka- 
trynu, ir Prancišką, dėdę Anta
nu ir dėdiene Uršule ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 919 W. 18 Place.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 19 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agnieškoj Alelm- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kyje- 
Čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Seserys. Dėdė, 
Dėdina ir Gimines.

L,ai<io tuvė>e patarnauja . jrr.'i- 
borius Eudeikp,. tel. |74į

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
liepos 15 diena, 4 valanda ry
to, 1929 m., sulaukus 34 me
tu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Gaurės parap., Milačiu 
kaime. Amerikoj išgyveno 17 
inetu. Paliko dideliame nuliu
dime vyra Kazimiera, du sūnų
— Kazimiera ir Juozapa ir 
dukterį Jo.sei'ina, dvi puseseres
— Magdelcna Blankiene ir Ona 
Gaižauskienę, pusbroli Joną 
Spudvilą ir gimines, o Lietuvoj 
motina Magdelcna ir du broliu 
ir seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5530 So. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 18 diena. 8:30 vai. ryte 
iš namu i St. Gili bažnyčių, 55 
St. ir Kedzie Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta į Šv,Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Dva- 
rionienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
Vyras, Sanai, Duktė ir (rimines 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, tel. Canal 6174

FRANCUS R UŽGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 dienų, Springfield, 
Iii., 1929 m., sulaukus 37 metų 
amžiaus, gimus Raseinių, ap., 
Šimkaičių val.š., Serbentų' kai
mo. Amerikoje išgyveno 19 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime vyrų Kazimierą, dukrele 
Adolfina ir sūnų Petrų Ruz
gius, brolį Franciškų Bastį ir 
du pusbrolius — Jonų ir An
tanų Bastį. Lietuvoje tėvus ir 
du brolius ir seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 6036 S. Ma- 
son Avė., Clearing, III.

Laidotuvės įvyks ketverge 
liepos 18 dienų, 8:30 A. M. iš 
namų i Šv. Symphorosas para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Frances Ruzgis 
giminės, draugai ir pažįstami' 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja rrra- 
t>oriuj> J. Lulevjčius, Telefonus 
Vįctory 1U5.

Laidotuvėse 
tarnauju 
ir pigiau, 
kiti todėl, 
priklausau 
grabų 
tės.

pa
gėriau 

negu 
kati 
prie

išdirbys-

1646 W. 46th St.
Telefonas 

Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių supranta apie 
veikimų. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tinstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

jog 
jos

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halstcd Street
Tel. Victory 05G2 

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

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

127 N. Dcarborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avc.
Pullinan 5950

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

, CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamą kainų.

Koplyčių duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dieną ir naktį.
8757 Houston Avė.

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0528

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedelioj 10-12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydo Park 3395

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Ląidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to* 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

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

Įvairus Gydytojai

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir, diathermia

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 X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžitinas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
115 West Adams S't., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevfelt 9090
Namie 8-9 rvt.e. Tel. Republic 9G00

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 Bo. La SaUc St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tel. Prospect 3525.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimą. 
Patąrųąvimas 

visose. Chica- 
goš dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halated 
Street

Victory 
4038-80

St.
Virinu 1290

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 šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Cąnal 6222

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vul.: 1— 3 ir 7---- R; Ned. 10—1'2 ryto
KvZiidi za 6640 8$. M

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 i|ci 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo J O iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 vai. p»o v>iotn ir nuo 'Z ii. i 8:30 vai. 
vakaro. Keažl. nuo 10 12 v, diesu?

Phone Midray 238'1

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

131 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 nki b vai vaiL'j'ul O^iee. 1OOO > :••••■■ - -
Tel. Kw3«w t jo

Vai, nuo 6 iki 9 vai. vai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Eidamas Michigan gatve su
maniau užeiti i Aušros Knygy
nų.. Įėjęs dar radau nerakin
tų, bet jau tuščią . Nebėra nei 
rakandų ,tik plikos apdulkėję 
sienos. Na ir štai, vienas sau 
manau, kiek čia buvo darbo, kai 
reikėjo knygynų suorganizuoti, 
viską sutvarkyti, kiek laiko su
gaišti. O kiek čia lavintasi mo
kytasi anglų lietuvių kalbos, o 
kiek

Nėr iš ko ir vėl likosi be val
dybos.

Vienas žemaitis keldamasis 
nuo pievos gulėjęs, sakydamas: 
ne' zurskit per daug, kaip da- 
žinos pusžemaitis, tai parkes 
uždarys kaip knygyną! Visas 
būrys sukliko juokais ir pasi
baigė pasikalbėjimas. Vieni 
traukė į namus, kiti dar pasili
ko po lapotais medžiais kvė
puoti tyru oru.—Rep.

Jus negalit apgaulioti 
žmones visą laiką

—:Abraham Lincoln

kiek
Kiek

čia mitingų susirinkimų, 
čia komisijų komitetų, o 
suardyta, lermo sukelta...
čia paskaitų, pnelekcijų

laikyta, o ginčų pasiginčyta, 
maniau sau Jeigu tos apdulkė
jusios sienos galėtų viską ap
rašyti, butų galima padaryti 
raudonųjų biznierių bibliją. Ap
leidau kambarius, nuėjau į par
kes, radau ten. buri lietuvių ir 
keletą pažįstamų. Paklausiau: 
na tai kaip ar jau knygyno ne- 
beturit? Vienas iš būrio atsi
liepė: “Na, ar dar nežinai? na
gi už knygyno uždarymą kil
basninkas gavo nuo komisarų 
ježednevnos didesnį eina o kil
basninkas savo vierniems pieš- 
koms dovanojo po balionijos 
medalį už jų paklusnumą”.

Tai kas 
kui ir jo 
knygyno? 
manė, kad

Abraomo Lincolno pasitikėji
mas demokratija buvo aiškiai 
įrodytas jo garsiu posakiu: 
“.Jus galite apgauti visus žmo
nes kai kada, bet jus negalite 
apgaudinėti visus žmones visą 
laiką.”

Smagu žinoti,1 kad Washing- 
tone randasi vienas asrrfuo, ku
rio neapgauna perdėti pareiški
mai kai kurių fįabrikaritų kai 
dėl populiarumo 
produktų.

Kai dėl tabako 
formoj, visa kų 
lon, 
daryti, kad susipažinus su 
rais faktais, tai peržiūrėti 
merius Suv. Valstijų

jų išdirbamų

bet kurioj jo 
Andrew Mel- 

iždo sekretorius, turi

dar nauda kilbasnin- 
pieškom, ka nebėra 
klausiu.— Taip, jie 
ten susirinkdavo pa- 

laikraščių ir laiko 
O kilbasninkas ir jopraleisti, 

pieškos manė, kad ten susirin
kę tik apie juos ir jų partijas 
kalbama, ir jie labai nenori, kad 
apie jų partijas kalbėtum, nes 
kenkia jų bizniui. Kai knygy
no nebus, tai gal pagerės rau
donasis biznis.

Dar vienas iš būrio atsiliepė: 
“Kaip tik atbulai, nei kiek ne
pagerėjo, bet dar sumažėjo. 
Jau jų gazietos ant kampų ne
simatyti, tik vienam štorely yra, 
ir ten niekas' neperka.”

Užsirūkęs pypkę tęsė toliaus:
“Ir pas juos yra visokių ne

sutikimų, vieni stoja, kad butų 
kliubas, kiti kad liga butų, vie
ni nori choro, kiti ne, taip gi 
dėl mokytojų pešasi, kiti net 
vaikų nebeleidžia mokytis.”

Na, o kur Zanė? Pirmiaus 
kol buvo Martynas, tai kokia 
buvo veikėja, o gabumas, o iš
kalbumas, o sumanumas. Kiek 
ji vargo padėjo. Budavb ar li- 
ja ar sninga, brenda stubą nuo 
stubos, tik visas blogumas buvo 
su Žane, kad nemokėjo vardo 
pasirašyti. Na, 
susmuko kaip 
niekas neklauso, 
sumanymų kaip 
vo. Iš didelio

pa- 
tik- 
hu- 

iždo 
štampų, kurias naudoja fabri
kantai savo pl-oduktifms.

Pavyzdžiui, Suv. Valstijų Iž
do Departamento skaitlinės 
1928 metam ir pirmesniems 
keturiems mėnesiams 1929 me
tų parodo, kad, laimėjimai 
Lucky Strike buvo didesni, ne 
kad visų kitų cigaretų laimėji
mai, paimti bendrai.

Tokis nuolatinis ir nepaliau
jamas laimėjimas yra galimas 
tik tokiame atsitikime, kada 
gerumą produkto pripažįsta la
bai didelė publikos didžiuma.

Tatai išaiškina kodėl 20,000 
gerai žinomų daktarų, 
parašais patikrindami,
ja patys naudoti Lucky Strikes 
ir daugelis rekomenduoja juos 
savo pacientams.

savo 
beveli-

E

o dabar, kad 
supuvus lepšė, 
nebeturi naujų 
pirmiaus buda- 
burio pasekėjų

beliko tik dvi—Natalija ir Ale- 
sė, tik dvi ištikimos avelės.- 
Kad ir štai Moterų kuopa, ne
begali nei susirinkimo šaukti. 
Metiniame Nusirinkime reikėjo 
rinkti valdybą, nėr iš ko. Atsi
lankė apie tuzinas, ir tos nemo
ka nei skaityti nei rašyti, pa
siliko ant toliau, štai birželio 
9 d. bandė vėl rinkti. Tats pats.

Spevl&llttaa rydyme chronllką ir Bauja li
rų- Jei kiti neralėjo jumis Įlydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iterzamlaaTi- 
ma» atidengs jusą tikra lira ir jei aft apsi- 
1 tusi u jus gydyti, sveikata jums surryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iterzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarya 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 1 po piati.

-

C. D. STERLING.
C. D. Sterling, kuris dirba 

Hudson Motor kompanijai jau 
nuo 1916 metų, tapo paskirtas 
Supirkimų direktorium. P-nas 
Sterling per visą laiką speciali
zavosi kaštų ir sąskaitų srity
je. 1925 metais jisai tapo asi
stentu sąskaitų manadžeriui, 
o gegužes mėnesi, 1929 metų 
buvo paskirtas kaip sąskaitų 
manadžeris ir pirmasis kompa
nijos sekretoriaus padėjėjas.

Hudson Motor Car kompani
ja užbaigė 6 mėnesių laikotar
pį, pasibaigusį birželio 30 die
ną, kaip didžiausį pusmetį sa
vo biznio istorijoj. Į tą laiką 
ji padirbo ir išleido 226,318 
Hudson ir Essex karų. Per

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės 
nervinio paįrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgąukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Dr. C. C. Singley patars 
jis speclalizayosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

a —

pirmuosius šešios mėnesius 
1928 metų išleista buvo 183,- 
047 karų. Taigi šiemet biznio 
kiekis padidėjo 24.2 nuošim
čiais.

Nors, pavasario mėnesiams 
praėjus, i manketo gaivumo 
banga, be abejonės, persilaužė, 
vienok raportai, pasiekiantys 
kompaniją, rodo, kad manke
tas tebėna atkyvus. Dileriai ir 
pardavėjai praneša kompanijai, 
kad stako jų sandėliuose yra 
pasilikę žymiai mažiau, ne kad 
paprastai būdavo šiuo laiku.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES

Gerbiamieji: — Lotų savininkų ir 
draugijų atstovų visuotinis pusmeti
nis susirinkimas ivyks trečiadienyje 
17 d. liepos (July), 1929 m., Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valanda vakare, 
ant 1 lubų. Būtinai atsilankykite i 
ši susirinkimų, nes turėsit proga iš
girsti raportų iš pareitų šešių mė
nesių biznio apyvartos ir įvykusio 
pikniko kapų puošimo dienoje. Taip
gi ateidami i susirinkimų atsineškit 
atvirute, kaipo ženklų, kad esate lo
tų savinir(kas-kė, ba be atvirutės ne
būsit {leidžiami i ši susirinkimu.

Su pagarbu, kviečia
Kapinių Valdyba.

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURNITURE
COHEN BROS.

1401—9 So. Halsted St.
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce- 

zmentinėmis grindimis $285. Porčiai. 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPJJS
KOŽLOWŠKI MŪŠIO SHOP” 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. ŠCHAFFER and CO?
803 Ridge Avė. — Wihnette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

S^SH AND DOORS
ALBĖRT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES 
wmŪ"rochė^ 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famoua Vlvani Sėt and in- 
cludos face powder, $1.00; Roųge, 75c 
Tissue Cream $1.00. Dopflatory $1 00* 
Faclal Astringent $1.75, Bath Salt l.’oo’ 
Toilet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
llantlne 75c. Skln Whitener 75c.
Valuo $12.00. - - -
ten ploces to

------- ----- Totai 
SpecIaJ prico. $1.97 for oll 
introduco thla lluo.

Vardas

Adresas

Bea Va n 58O-5th Avenue, New York

[ CLASSIFIED advertisements
Mokyklos 

Educational
Financial

Finansai-Paakoloa
' Help Wanted—Malė
•Darbininkų Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MES DAROME l._2__ir 3 morgi- 
čius. Eightėen Bond & Mortgage 

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

Co.1 VIENAM IŠ
CHICAGOS ŽYMIAU-

80 AKERIŲ nukirsto miško žemės, 
geros veisimui bobrų (beavers). Tel. 
Graceland 7773.

nuo

ATOSTOGOS
birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

ŠIŲ SUBDIVAIDERIŲ 
REIKALINGI

LIETUVIAI SELSMONAS
MANAŽERIS IR 

SELSMONAI
pro-

Exchange—Mainai

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 dieną
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Pernoiufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičlus aut namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki ’ 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone. Renublic 7869 -------o---- - .

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgepoit Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Hąlsted St.

Tel. Victory 7261

j.

Zelvis Building Co
GENERALIS

Statom naujus 
porčius, 

kciLnn. ■

2506 W. ‘,69 St,
Tel. Prospect 9856

mus, 
ma

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

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

Plumbing & Heating Supply

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant nauju trobesiu, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių frontams budavoti. 
skaičiavimas dykai.

A. ANDERSON
7139 So. Rockvvell 'St.

Hemlock 6140

Financial
Finansai-Paskolos

Ap-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47ih St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
išmo- 
i 24

už 2% nuošimčio ir lengvais 
kejimais. 
valandas.

2231 West

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

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Automobiles

Didžiausia pinigams padaryti 
ga parduodant artimoj South Sidėje 
savastį Po akrą, Y2 akro ir ketvir
tadalį akro plotai taip pigiai, kaip 
$600 lengvais išmokėjimais.

Pilniausias koperavimas, garsini
mas ir pagelba parduoti atsakan
tiems vyrams.

Kreipkitės šiandie i p.
George Elmore.

H. W. ELMORE & CO.

MAINUI arba pardavimui bučernė 
Ciceroje, parduosiu pigiai arba mai
nysiu j lotų, automobilių, cottage — 
kas pirmas tas laimės.

Mainui biznio namas — štoras su 
4 flatais — mainysiu i farmą arba 
privati namų — priimsiu lotus kai
po 1-mą į mokėjimą.

Mainui kampinis naujas muro 
bungalovv, 6 kambariu, 2 karų mū
rinis garažius, mainysiu i lotą, seną 
namą arba gera automobilių.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

'26
'27
’28
■20

•’25
■20 
’27 
’20

Dodge Co^pe ..........................  $160
Chandler Coach ...........................   $295
Pontiue Coupe ....................   $400
Ehb<>x .......        $550
Dodge Sodan ............................................ $150
Ebbux Sedan—Didelis nuleidimas, naujas
Oakland Landomi Sedan ____ $395
Ford — Tudor .............      $4 50
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. IlalHt,«l St. 
Triangle 9330

Room 348, 
29 S. LaSalie St.

Ofisas atdaras iki 8 vakare.

$25 Už Liuosą Laiką

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų, automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da
vus progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos:
1929 m.*6 cyl. Hupmobile Sedan

(demonstrator) už ........  $1250
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų

sėdau, 6 cyl.....................  $1250
Hupmobile 5 pas. sedan, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan $495 
1926 “ ' '
1926 
1926 
1925 
1925

Daug kitokių biskį pigesnių ka
rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Jūsų.

BALZEKAS MOTORS 
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

Tie, kų dabar yra pasamdyti ar 
dirba tik dali laiko (part time), pa
matys, kad jų laukia labai patrau
kianti vieta.

Kreipkitės — 9 vai. ryto iki 12; 
vakarais 6:30 iki 8:30.

Mr. Stencel

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465 
—----- o-

1203 W. 79th St.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicariją, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
šiu: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St. 

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

$245
$450
$195
$450

m. Dodge sodan ..........
m. Studebaker Coach 
m. Hudson Coach ....
m. Buick Brougham 
m. Cadillac 4 pas. Coupe $375 
ag kitokių biski pigesniu ka-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAS. Tikras Khuvia Oriental kau
ras, 7-5x12 — $300; O Am. wickor setas 
$25; 2 Am. Jac. Vėl. Parlorio setas $05; 7 
Am. valgomamjain rieAuto setas $35; kauras 
9x12 — $8.00 Ir. aukANau: eedar skryidos. 
knygom Aėpos, komodos, lovos, 
ninčs lovos, gasiniai pečiai $5. 
krčslai $1. Grindžių Įtampos 
Gauger Furniture Cu., 541-43 
prie St. Lawrence Av. Atdara 
vergų ir Subatų vakarais.

$2: Dic-
Supami 

$2; Pianai. 
K. (ii St. 

Utarn., Ket-

IŠPARDAVIMAS
Perimame - inventorių ir turime 

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

4809 W. Ūke St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA koncertina George 
Vitak išdirbystės triple pilna. Par
duosiu už puse kainos, mažai varto
ta. 7J6 W.. 17th Place užpakaly 
cottage.

Radios
MAJESTIC Radio 71A, pilnai 

įrengtas; $60 įmokėti, $70 išmokėji
mais. Mr. Kuhn, 6136 So. Halsted 
Street. »

Personai
A s m gnu Ieško

Charles Levanavi- 
rėdybos,

Pirmiaus gyveno 
Jefferson street Chicagoje. Tū- 
svarbu reikalą, prašau atsiliepti.

S. LIPČIUS,
3419 W. 37th PI. 

Chicago, III.

PA J IEŠKAU 
čiaus, paeina iš Kauno 
Kauno valsčiaus, 
ant 
riu

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

budy juos pąrda-

dieną nuo 10 
pietų. •

iš

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
mokus angliškai ir lenkiškai, ruimas 
ir valgis vietoje — turi būti neve
dęs. Kreipkitės — Lietuvos “Kny
gynas”, Box 29, 3210 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
pastovus darbas, 2543 W. 69th St.

REIKALINGAS patyręs automo
bilių laužytojas, kuris žino, kaip 
naudoti acetelyno žibintuvą. North 
Avė. Auto Wrecking Co., 2822 W. 
North Avė.

Help Wanted—Female 
?_____

REIKALINGA patyrusi veitėrka, 
švarus ir pastovus darbas, Brighton 
Park Restaurant, 4180 Archer Avė.

REIKALINGOS dvi patyrusios 
moterys rėksams (skarmalams) sor
tuoti. Pastovus darbas. Junk Shop 
1460 So. Jeffersc*i St.

50 MOTERŲ reikalinga darbui va
karais valyti naują trobesį, 5 va
landos dirbti, $15 savaitei. Užtikrin
ta vieta. Graham Employment agen- 
cy, 833 Milsvaukee Avė.

REIKALINGOS moterys patyru
sios Kortuoti atmatų (waste) popierų, 
Continental Paper Grading Co., 1451 
So. Peoria St.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinam — 

vienam ar dviem. Gražus. Valgi 
taisome, 4550 So. Marshfield Avė., 
tel. Yards 1794.

For Rent
RENDON seras kambarys dėl ofi

so su 4 kambariais arba be kamba
rių, 2535 W. 68rd St.

Business Chances
Pardavimii Bizniai

PARSIDUODA Grosernė ir Deli- 
katesen krautuvė tarpe maišytų tau
tų kolioniįoj. Priežastį pardavimo 
pat y r šit ant vietos.

8856 So. Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI moteriškif skrybė
lių krautuvė iŠ priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

PARDAVIMUI Meat Market ant 
biząiavos gatvės. Daroma cash 
biznis. Parduosiu labai pigiai. Mes 
turim du bizniu, 4550 S. Kedzie Avė.

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

PARDAVIMUI grosernė ir meat 
market, su trobesiu ar be trobesio. 
Gera vieta daranti tiktai cash biznį. 
Mainysiu. Pašaukit Hemlock 3130.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage. Gera vieta arti mo
kyklos ir bažnyčios, 4316 So. Sacra- 
mento Avė.

PARDAVIMUI pigiai ir greitai ar
ba mainysiu j didesni bizni, delika- 
tesen ir groseris, vieta gera švedų 
ir vokiečių apylinkė, 6214 S. Mor
gan St.

BEVEIK už dykų. Pardavimui 
restaurantas ir groseris—turiu par
duoti j tris dienas—apleidžiu Chica- 
gą. 1705 So. Canal St.

PARDAVIMUI grosernė ir meat 
market. Partneriai nesutinka. Par
duos nebrangiai. Pigi renda, 6530 
So. Damen Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

DERLINGA PARMOS ŽEMĖ
133 akrų, 3 mylios šiaurėn nuo 

Crystal Lake; 20 akrų dailios gi
rios; 10 kambarių namas, furnasu 
apšildomas, didelė daržinė ir kitokie 
trobesiai. Viskas gerame stovy. Sod
nas. Tik $165 akrui. K^eipkites j 
Anderson, Rogers Park 5116 arba va
karais ‘— University 8347.

IMPERFECT IN OR1GINAL

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia

vus lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spe- 
cial bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai į metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N, La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudyne, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la- 

geras pirkinis.
G. F. MATTHEWS & CO. 

4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763

bai

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

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

Esbey Realty Co.
Phone Čraceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

ENGLEWOODE 2 APARTMEN- 
TA1, 7 ir 8 kamabrių, muro, moder
niški; $5,000 cash; $140 rendos mė
nesiui; lotas 31 pėdų, 539 W. 61 
Place. Savininkas tel. Englewood 
2815.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
galovv, garažas 5 mašinoms. Viskas 
moderniška. Prieinama kaina. 4644 
So. Fairfield Avė. Savininkas gyve
na 3834 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5542

Viena Geriausių 
Bizniui Vietų

East 47-toj gatvėj, 2 aukštų 
trobėsis, 70x120. Tinkamą pa
siūlymą priimsim.

Birck-Fellinger & Co.
Cleaners and Dyers Co.
Phone Wentworth 5380

PARDAVIMUI 5 kambariu mūri
nė bungalovv furnisu apšildoma, 
aukštas stogas ir beisementas. Vie
no karo garažas. Parsiduoda tik už 
$7200. Gatvė ištaisyta. Mažas įmo- 
kėjimas, 3942 W. 64th Place.

PARDAVIMUI' 3 augščių mūrinis 
bizniavus namas geroj apielinkčj. 
Labai pigiai. Kas norite daryti ge
rų biznį, štai jums proga, 506 W. 
39th St., 1 lubos iš užpakalio.

7 KAMBARIŲ namas. Gera anie- 
linkė. $1,500 cash. PorČiai. Visi 
impruvmentai išmokėti, 4817 Nevada 
st.. Berkshire 7696.

5 KAMB. MURO BUNGAL0W
Moderniškas, uždarytas porČius, 2 

karam garažas, 11 tonų anglies vel
tui. $2,000 jmokėti.

Republic 1985, 
3929 W. 63rd Place

d




