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Michigano ežere paskendo 
laivas su 28 žmonėmis

Visi jie, matyt, yra žuvę kar
tu su “Andaste”.

Žvejų laivo “Bertha G.” ka
pitono Van Hali pranešimu, 
sudužusio laivo laužai buvę 

i ar 
mylių plote. Jei

gu, sako jis, įgulos žmonsė ir

Michigano ežere, keturioliką 
mylių nuo Holland, Mich., ne
didelis žvejų laivas “Bertha 
G.” rado plūduriuojančias kai 
kurias dalis, krovinių gabena
mo laivo “Andaste”, prapuolu-į matyt plūduriuoją keturių 
šio nuo praeito pirmadienio, penkių mylių plote. 
Iš to spėjama, kad “Andast 
paskendo per smarkią audrą, butų bandę gelbėtis nuleisto- 
siautusią Michigano ežere pra- mis nuo laivo valtimis, tai per 
eito pirmadienio naktį. Laive'tokią baisią audrą jie vargiai 
buvo viso 28 įgulos žmonės su ' butų galėję išsilaikyti, duks- 
kapitonu Albertu Andersonu, tančių vilnių nepaskandinti.

Taraujasi kurt Pietų Kinai reikalauja ne 
Amerikos valstybių teisingu jiems sutar 

čių peržiūrėjimofederaciją
Brfandc Europos Valstybių Uni

jos idėja uždegė Lotinų Ame
rikos k raitų atstovus Gene- 
voje

Kitaip, grūmoja pasitrauksią iš 
Tautų Sąjungos. — Lietuva 
Kinu reikalavimus remia 

A

GENE V A, Šveicarija, rūgs. 
13. — Kinai grūmoja išstoti iš 

; Tautų Sąjungos, jei Sąjungos 
seimas nenorės vykdyti kon
vencijos provizijų dėl paseilė
jusių ir neteisingų sutarčių per-

.< ■*<

Pašto aeroplanas susi
kūlė i radio bokštą

ATLANTA, Ga., rūgs. 13. — 
Skridęs iš Ne\v Yorko i Atlan
tą oro pašto aeroplanas per 
tirštą miglą atsimušė j aukštą 
radio bokštą ir nukrito žemėn 
ir užsidegė. Skaudžiai sužalo
tas pilotas Sid Molly netrukus 
mirė ligoninėj.

Kleopatra esanti pa
laidota Paryžiuj

Karstas su gražiosios karalienės 
mumija buvęs Napoleono lai
kais pargabentas iš Egipto

LIETUVOS ŽINIOS

Pilviškiuos įvyko žemės 
ūkio paroda

Politinių kaliniu su 
kilimas Žitomire

Kautynėse šeši kalėjimo sargai 
ir 18 politinių kalinių nukauti

VARŠUVA, rūgs. 13.— Pra
neša, kad Žitomiro kalėjime 
įvyko’'laikomų ten politinių uk
rainiečių kalinių sukilimas.

Du šimtai kalinių, kurie bu
vo išleisti į kalėjimo kiemą pa
simankštinti, puolę sargui, ir 
šešis jų nukovė. Netrukus bet
gi kalėjimas buvo Ukrainos 
“čekus” būrio apsiaustas, ir 
įvykusioj kovoj aštuoniolika 
politinių krito negyvi.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. ' 
13. — Po to, kai Franci jos 
premjeras Briand pasiūlė Eu
ropos kraštų delegatams Tau- iž?urC‘jimo^7"..... ..........  "

Tokį pagrūmojimą Kinų do
tacija padarė, kai subkomi- 

| sija, norėdama apsaugoti 1919 
metų karo sutarčių neliečia
mybę, nutarė padėti į archyvą 
Kinų delegacijos pasiūlytą re- 

! zoliuciją peržiūrėti nelygioms 
I sutartims, kurias vakarų val
stybės privertė Kinus priimti, 

! luo pasigrobdamos Kinijos vi
daus reikalų kontrolę..

Dr.' Wu, Kinų delegacijos 
pirmininkas, čia primine Ram- 
say MacDonaldo kalbą,

TEL ALIV, PALESTINA. — Paveiksle parodoma Tel Aliv 
miesto gatvė. Prieš 8 metus toj vietoj buvo smėlių kopos. Prieš 
kiek laiko ten įvyko susirėmimai tarę žydų ir arabų.

Arabai Palestinoj 
dar puola žydus

tų Sąjungoje sumanymą kurti • 
Europos Valsty bių Konfederaci-Į 
ją, dabar sužinota, kad tarp 
delegatų, atstovaujančių Tau
tų Sąjungoje penkiolikai Loti
nų (Centralines ir Pietų). Ame-j 
rikos valstybių, eina pasikalbę- į 
jimai dėl sukūrimo Jungtinių | 
Lotinų Amerikos Valstybių.

Saša Zimmerman ir
gi išlėkęs iš komu 

nistų eilių

Buvo komunistų didvyris, 
švaistė New Yorko siuvėjų 
milionus dolerių

keri

13.— 
“Volk-

NEW YORKAS, rūgs. 
Newyorkiškis vokiečių 
szeitung” praneša, kad paskel
bęs savo laiku cloak-maker’ių 
komisaras^ Aleksander Zim- 
merman, yra taipjau išlėkęs 
iš komunistų partijos. Jau il
gokas laikas kaip jo vardo 
komunistų laikraščių skiltyse 
nebeina ty t.

Anuomet, 
eikvojo arti 
no dolerių
siuvėjų pinigų, 
merman buvo be galo veiklus. 
Dabar jis lyg butų į “surpai- 
pę” įlindęs. Jis nebepasirode 
dagi nė naujai komunistų su
kurtos skebinės unijos konven
cijoje Clevelande. Pasirodo,

kai komunistai ifc- 
pusketvirto milic- 
New Yorko rūbų 

draugas” Zim-

kad jis iš komunistinės viernų- 
jų bažnyčios jau ekskomuni
kuotas.

Sora zi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
žiemių vakarų vejai.

Sekmadienį veikiausia bus 
gražu, bet vėsu.

Vakar temperatūra' įvairavo 
tarp 59° ir 75° F.

šiandie saulė teka 6:28, lei
džiasi 7:13. Mėnuo leidžiasi 
2:12 ryto.

Jungtinės Valstybės 220 žmonių prigėrę 
esą prisirengusios dviem Rusų laivam 
juros konferencijai žlugus per audrą
Klausimai, kuriais MacDonald 

ir Dawe,s dar nesutarę, galį 
būt išspręsti konferencijoj

STOKHOLMAS, Švedija, rūgs. 
13. — Praneša, kad per siau
tusią andai smarkią audrą pra
puolę du sovietų Rusų laivai 

WASH1NGTONAS, rūgs. 13. tapę rasti sudužę Suomių įlan- 
Valstybės sekretorius Simp- kpje. 

son šiandie pasakė, kad pasi- 
sav MacDonaldo kalbą, kuria tarimai tarp ambasadoriaus į buvę 
britų premjeras reikalavo, kad Diaweso ir Anglijos premjero i žmonių 
rytų kraštams butų pripažin- Ramsay MacDonaldo r"*“' 
tos jų teisės, taipjau VVashing- jau tokio laipsnio, kad galinti 
tono konferenciją, kurioj Ki- būti sušaukta juros ginkluotės 
nams buvo prižadėta laisvė. ! apribojimo konferencija. Tie 

Nenorėdama prarasti Kinų,; klausimai, kuriais dar nesą su- 
Tautų Sąjunga reikalą grąžino si tarta pasikelbėjimuose, galį

Abiejuose laivuose bendrai 
220 oficierų ir įgulos 

. Manoma, kad visi jie 
pasiekę ^prigėrė.

Smulkesnių tos katastrofos 
žinių nėra.

Oro katastrofos
atgal subkomisdjai, kad ji su
rastų kompromisą, leidžiantį 
Kinų sutartis peržiūrėti, bet ne
leidžiantį Vokietijai, Austrijai, 
Vengrijai ir Bulgarijai 
klausimo dėl peržiūrėjimo 
tarčių, kurios joms buvo 
karo primestos.

Subkomisijoje dalykas 
kliuvo. Keturi nariai — Indija, 
Francija, Rumanija ir Čilė — 
priešinas Kinų reikalavimui, o 
trys — Vokietija, Austrija ir 
Lietuva — remia.

būt išspręsti konferencijoje.

kelti
su
po

su

vie-Archidiakonas ir 
nuolė pasmerkti dėl 

žmogžudybės
KIJEVAS, SSSR, rūgs. 13.— 

Arkidiakonas Jevlady Tsechun
ir buvus vienuolių seserų vir
šininkė Voronkova tapo sovie
tų teismo pripažinti kalti dėl 
žmogžudybės ir abudu nubausti 
po 10 metų kalėjimo.

Archidiakonas ir vienuolių 
viršininkė buvo kaltinami dėl 
nužudymo vieno Barišnikovo. 
Žmogžudybės motyvas buvęs 
pavydas.

MOKINYS NUŠOVĖ MOKINĘ! 
IR PATS NUSIŠOVĖ

PORT ANGELES), Wash., 
rūgs. 13. — įpykęs, kam He- 
len McClaine, 13 metų mokyk-
los mokinė, pasiskundė, kad 
jis jos knygą sudraskė, Jesse 
Spurrior, 16 metų tos pat mo
kyklos mokinys, patykojęs nu
šovė mergaitę, paskui pats nu
sišovė.

14 jurininkų žuvo 
laivui paskendus

HA AG A, rūgs. 13. — Susi-
dūręs su vienu vokiečių laivu 
Šeldos upėj, netoli nuo Wal- 
soordeno, paskendo belgų gar
laivis Estella, plaukęs iš Ant
verpeno į Londoną. Kartu su 
Estella žuvo ir keturiolika jo 
įgulos žmonių. įDu buvo išgel
bėti.

Du kriminalistai mirė 
elektros kedėje

Trys žmonės žuvo aeroplano 
liepsnose

SAN FRANCISCO, Cal., rug
sėjo 13. — Užsidegęs ore, Mills 
aviacijos lauke nukrito, lieps
nodamas, aeroplanas. Liepsnose 
žuvo trys žmonės: pilotas Han- 
sel ir du jo pasažieriai, Walter 
Nelson ir Robert Parker.
Pilotas ir mergina žuvo ugny

CA'RROLL, la., rūgs. 13. -r 
Tcmmy Craig, pilotas, ir Miss 
Faith West žuvo ugny, jų aero
planui nukritus čia netoli nuo

Kitas 
buvo

JERUZODIMAS, Palestina, 
rūgs. 13. — Arabai vakar puo
lė žydų MišmarJHajardon ko
loniją sienoj tarp Palestinos ir 
Sirijos. Apiplėšę ją, puolikai 
išsigabeno dar dvidešimt gal
vijų. Du žydai buvo sužaloti.

Sako, kad arabai laikę slap
tą konferenciją ir nutarę ne
paliauti puolimų, jei britai ban
dysią ir toliau daryti medžiok
les į arabų sėdybas, ieškodami 
pavogto grobio.

Skelbia boikotą žydams
Arabų studentai Jeruzolime 

išleido 'atsišaukimą, kuriuo 
ragina arabus boikotuoti žy
dus. “Nepirkit iš žydų nieko 
daugiau, kaip tik žemę, o par- 
davinėkit jiems viską, tik ne 
žemę,” sakoma atsišaukime.

Nugina arabų žiau
rumus

JERUZOLIMAS, rūgs. 13.— 
Specialė komisija, aukštojo bri
tų komisaro paskirta ištirti 
girdams, busią arabai per pa
staras skerdynes Hebrone var
toję žiaurumų, savo aukas sp- 
piaustydami ir subadydami, 
pranešė, kad, toki kaltinimai 
yra neteisingi.

Komisija, kuri, susidėjo iš 
trijų britų, trijų arabų ir trijų 
žydų, apžiurėjo atkastus Heb
rone žuvusių asmenų kimus ir 
jokių piaustymo badymo žy
mių nerado.

PARYŽIUS, rūgs. 13. — 
Francuzų egiptologai labai su
sidomėjo pasaka, buk Egipto 
karalienė Kleopatra esanti pa
laidota Bibliotheųue Nationale 
sodne, Paryžiuje.

Vienas senas franeuzas, da
lyvis Komunos (1871 m.) nera
mumų, kuris sakosi belikęs 
vienų vienas tą paslaptį žino
jusių, sako, kad seniai viena
me tamsiame Nacionalinės Bib
liotekos kambarėly, kur buvus 
laikoma brangių medalių ko
lekcija, buvęs taipjau puikus 
sarkofagas. Tą sarkofagą bu
vęs pargabenęs iš Egipto vie
nas garsus mokslininkas, daly
vavęs Napoleono kampanijose 
Egipte. To laiko egiptologai, 
kurie iššifravę parašus ant 
sarkofago, sprendę, jogei jame 
buvus Kleopatros mumija. Sar
kofagas buvęs Bibliotekoj iki 
Francuzų-Vokiečių karo 1871 
m. Tuomet kuratorius, bijoda
mas, kad paėmęs Paryžių Bis- 

| markas neišgabentų brangeny
bių į Berlyną, paslėpęs jas gi
liai tusy.

Bet kai 1872 metais, jau po 
Komunos neramumų, karstas 
buvęs iš rūsio išimtas, pasiro
dę, kad mumija jau buvus nuo 
dirgli limo apipuvus. Ji todėl 
buvus palaidota sodne šalo Na
cionalinės Bibliotekos, kame ji 
ir dabar esanti.

Kaltina britų laivų 
kompanijas dėl kon

spiracijos
NEW YORKAS, rūgs. 12.— 

United States Navigat-ion kom
panija įnešė federaliniame teis
me skundą prieš tryliką britų 
garlaivių linijų, jų tarpe Cu- 
nard ir White Star, kaltinda
ma jas dėl konspiracijos pa
veržti iš jos transatlantini kro
vinių gabenimo biznį.

Traukinio katastrofa 
Lauksargėj

KAUNAS. — Naktį iš.rugp. 
24 į 25 dierfą Lauksargės stoty 
įvyko maža traukinio katastro
fa. Nuėjo nuo bėgių du preki
niai vagonai. Tiktai trečią va
landą ryto traukinys galėjo eiti 
toliau. Sekmadienį į Lauksar
gės stotį išvyko 
misija atsitikimui

specialinė ko-

EDDYVILLE, Ky., rūgs. 13. 
— Valstijos kalėjime čia šian-
die buvo elektros kėdėj nužu
dyti du nusikaltėliai, Carl 
Hond, 21, ir Ivan Hutsel, 27 
metų amžiaus. Abudu buvo 
mirties bausmei pasmerkti už 
galvažudybes.

Vokiečių dinamito fab
rike 5 žmonės užmušti

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Grevenbroiche, Reino krašte, 
viename dinamito fabrike šian
die įvyko sprogimas, kurio 
buvo užmušti trys darbininkai 
ir du fabriko valdininkai.

LOUIS MARSHALL MIRĖ
ZUiERICHĖ, Šveicarijoj, mi

rė Louis Marshall, žymus Ame
rikos žydų advokatas ir filant
ropas, 73 metų amžiaus.

i aerodromo ir užsidegus, 
pasažierius, J. Farrell, 
skaudžiai sužalotas.

Turkai ir Amerika de-
rasi dėl prekybos 

sutarties
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

kija, rūgs. 13. — Angoroje pra
sidėjo derybos dėl prekybos 
sutarties tarp Jungtinių Val
stybių ir Turkijos.

Cristea rimtai serga •
Iš BUCHARESTO praneša, 

kad rimtai susirgęs senas Ru- 
manijos patriarchas Mironas 
Cristea, kuris yra taipjau re
gentų tarybos narys.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ
COLUMBUS, Ohio, rūgs. 12. 

— Užsimušė lakūnas Frank 
Cropsey, jo aeroplanui nukri
tus iš 1,000 pėdų aukštumos.

Žydų komunistų riau
šės New York ir Brook- 

lyne; 32 suimti
NEW YORKAS, rūgs. 13.— 

New Yorke ir Brooklyne šian
die įvyko komunistų riaušių, 
kurlioms malš’inft buvo pa
šaukti policijos rezervai ir 
gaisrininkai su šmirkštynėmis. 
New Yorko riaušėse, kurios 
įvyko 34-toj gatvėj, tarp 7-tos 
ir 8-tos Avė., buvo suimti 20 
asmenų, o Brooklyno daly, va
dinamoj Browiisville, kur vie
ni žydai gyvęna, policija suė
mė dvyliką asmenų.

GAISRAS HUDSON-ESSEX 
ĮMONĖJ BERLYNE

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Kilęs čia Hudson-Essex Motor 
kompanijos įmonėj gaisras su
naikino 25 automobilius. Kiti 
40 automobilių buvo ugnies 
gadinti.

VILKAVIŠKIS. — Bugpiučio 
25 d., sekmadienį Pilviškiuose 
įvyko Vilkaviškio apskrities že
mes ūkio paroda, kuri skaito
ma viena iš geriausiai pavyku
sių Vilkaviškio apskrity. Paro
doje išstatyta labai daug ra
guočių, ypač gražų įspūdį da
rė juodmargiai, olandų veis
les. Arklių išstatyta kiek ma
žoka. Parodą aplankė virš 
3,660 asmenų. Premijų išda
linta apie 3,000 litų.

Be žemes ūkio parodos bu
vo surengta ir galvijų prie
auglio paroda. Už geresnius 
veršelius išduota premijų 2,500 
litų.

Autokrato komendanto 
pabaudos

KAUNAS. — Kauno miesto 
ir apskrities komendanto nu
tarimu Jonavos gyventojas Me- 
lijcnas Stasys už “kurstymą 
vienos dalies gyventojų prieš 
kitą” nubaustas 1,000 lt. bau
dos, arba 2 mėnesiais kalėji
mo.

Jonavos gyventojas Kacas 
Giršas už “skleidimą visuome
nę erzinančių gandų” nubaus
tas $1,000 11. baudos arba 2 
mėnesiais kalėjimo.

Piį .Javgelavičius Jonas už 
nepildymą komendanto nutari
mo, už saiivališką sugrįžimą iš 
ištrėmimo vietos, taip pat nu
baustas 1,000 lt. baudos arba 
2 metais kalėjimo.

Nelaimė gelež i n k e 1 y 
netoli Rokiškio

ROKIŠKIS. — Bugpiučio 24 
dieną naktį ėjęs iš Rokiškio 
stoties keleivinis traukinys ne
toli -Panemunėlio suvažinėjo 
21 metų vyruką, Juozą Kaz
lauską iš Papilės kaimo Obe
lių valsčiaus. Jam nupjauta 
galva ir nutrauktos abi ran
kos. Iš rasto prie lavono raš
telio matyt, kad jis nusižudė 
pats.

Nudurė savo brolį
Bugpiučio. 23 dienos vakare, 

kitas Juozas Kazlauskas nu
dūrė peiliu savo brolį. Tai at
sitiko Svėdasų valsčiuj, Utenu 
kaime. Brolį nudūrė su juo su
siginčijęs. Piktadaris suimtas 
ir tardomas. 

■ ....... .... ------

15-kos Metų
Patyrimas,

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 
laikų.

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

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

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Šeštadienis, Rūgs. 14, 1929
-

Tarp Chicagos
Lietuvių

Pirmas lietuvių kon
certas per Radio

Ateinanti antradieni, 19 d- 
rugsėjo, vakare bus išpildytas 
pirmas ilgesnis lietuvių progra
mas—nuo 8:30 iki 9 valandos 
vakaro—per radio stoti WLS.

Programų paruošė p. Stepo
navičius, Birutes choro vedėjas.

Programą išpildys .vyrų kvar-|

P-lė Salaveičikiutė. Ji jau se
na dainininkė. Sena tuo, kad se
nai dainuoja. Ji pradėjo dainuo
ti sčenoje būdama tik 15 metų. 
Gal būt nėra didesnės lietuvių 
kolonijos Amerikoje, kurios ji 
nebūtų aplankiusi tai keletui 
dainų sudainuoti, tai visam kon
certu • išpildyti. Visą Massa- 
chusetts valstijų išvažinėjo, vi
są Connecticut, visą 
ko valstiją, 
sylvanijoj i 
valstijose.

Vienas 
Chicagos 
be abejonės, yra p. Kastas Sa
bonis. Jisai šią vasarą pralei
do Lietuvoj. Neseniai sugrįžo.

dainuos

. Lankėsi 
ir Illinois

New Yor- 
ir Penu- 
ir kitose

labiausia 
lietuvių

populiarių 
dainininkų,

tetas, p-lė Salaveičikiutė,,p. Sa-!tr dabar, antradienį, 
bonis. Pianą skambins ir pri-{ Per ra("°* 
tars dainininkams 
janskas.

Keletas žodžių

pianu p. Bi- P-as Sabonis, Lietuvoje vie- 
I sėdamas, taipjau davė keletą 

apie progra- koncertų. Bene keturis. Ir ką? 
mo dalyvius. Vyrų kvartetan į- Susilaukė puikių recenzijų. O 
eina pp. Balanda, Jakavičius,I Lietuvos laikraštininkai, kaip 

I žinia,, labai šikštųs yra, kai 
I tenka jiems atiduoti kreditas 
lietuviams amerikiečiams. P-as 
Sabonis, sugrįžęs Chicagon, vėl 
dainuos lietuvių parengimuose, 

Tai jauni vyrai, šaunieji Chi- bet dabar, pirmiausia padainuos
cagos Birutės dainininkai solis
tai: Balanda—19 metų, Jakavi
čius—20 metų, Ažukas—21 me
tų ir Sersevičius—22 metų. Ale

“pasirodyti” (jei galima taip 
sakyti) per radio. O kadangi 
teks “rodytis’-* labai skaitlingai 
publikai ir veikiausia da tokiai, 
kurios didžiuma lietuvius pažįs
ta mažai, tai ant p. Steponavi
čiaus pečių gula sunki užduotis 
sudaryti kuo geriausius, muzika
lius programus. P-as Stepona
vičius, be abejonės, paruoš ge
riausius programus, kokius tik 
galima pamošti su tomis jėgo
mis, kurias turi lietuviai.

O “kritikai’* galėsime būti vi
si, kurie klausysimės. Butų ge
rai, kad klausytojai nepatingėtų 
parašyti savo įspūdžius iš tų 
koncertų “Naujienoms”.

Na, tai atsiminkime, kad pir
mas programas bus išpildytas 
antradienį, rugsėjo 16-tą, nuo 
8:30 iki 9 valandos vakare per 
radio stotį WLS—Reporteris.

eina pp. Balanda, 
Ažukas ir Sersevičius.

Balanda—basas, Jakavičius 
baritonas, Ažukas—antras teno
ras, Sersevičius—pirmas teno
ras.

Roseland
Komunistų vargai

Paskutiniuoju laiku Rose- 
lando komunistai tankiai nu-

NUOLATINIS 
TROŠKULIS

akom-

“Nau-
Harry

yra

Vasara verčia prie tankių van
dens permainų, kas sugadina vidu
rius.
TRINERIO KARTUS VYNAS
yra malonus taisytojas. Jis išvalo 
vidurius, pagerina bendrų padėti, 
paskatindamas apetitą, virškinimų ir 
eliminacijų. Imk kas pusvalandi 
prieš valgi. Visose a pliekose.

Šiuos koncertus rengia 
j ienos”, p. Budrikas ir 
Alter komp. šiandie “oras 
pilnas muzikos, pamokslų, pra
kalbų, dainų ir žinių. Ištisi kon
certai siunčiami į namus pagel- 
ba radio. Garsiausieji bažny
tininkai kalba į tuksiančius ir 

Kandi-

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S a x a- 
phone, Klerneta, Kornetų, Trombone,

antradienio vakarą per radio iš 
WLS. stoties.'

Pianą skambins p. Bijanskas. 
Jis ir pritars pianu daininin

kai klausais jų balsų, tai reikia kams. P-as Bijanskas yra
manyti, kad dainoms jie pakei- skaitomas kaip vienas gabiausių 
čia metus. Nes jauniausias jų, lietuvių pianistų, ypač 
Balanda, dainuoja basu, sekau- panuoti. 
tis po jo, Jakavičius—barito
nu, tretysis, Ažukas—antruoju 
tenoru, o vyriausias, Sersevi
čius—pirmuoju tenoru .

Visi keturi nebe naujokai 
scenoje ir dainose. Kaip daini
ninkai, jie pasižymėjo jau mo
kyklose. Kaip dainininkai ir
vaidintojai jie pasirodė puikiais tūkstančius klausytojų, 
vaidintojais scenoje Birutės pa- datai į prezidentus, smuikinin- 
rengimuose. Dabar jų nematy- į kai, dainininkai per radio pasie- 
sime ,bet juos girdėsime per ra-įkia milionus klausytojų, kurie 
dio. Ir imu drąsos tvirtinti, sėdi namie.
kad bus ko klausytis ne tik Tad ir lietuviams jau metas 
mums, lietuviams, ale ir kita-1----- -------------- --------------------- -

Garsini* Naujienose

Armonikos, Man
dolinos, Gitarps, 
Balalaikos, ir visų 
kitų styginiu in
strumentų, lavina
ma dai navimo, 
taipgi mokina sce
nos ir balių šokius. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:
4262 Archer Avė.

Lafayette 4787

siskundžia per savo šmeižtų 
lapelį, kurį jie vadina “Vilnim”, 
kad jiems jau nebeprieinama 
Strumilos svetainė.

Manau sau, kas čia do trik- 
sas iš komunistų pusės yra da
romas? Laiko prakalbas Stru
milos svetainėj, renka aukas ir 
sako, kad svetainė neprieina
ma! Tai kaip jus įlendat į ją 
— ar jau stebuklus pradėjot 
daryti?

Įdomaudamas nusprendžiau 
apsilankyti pas Strumilos sve
tainės savininkus pasiteirauti 
kokios yra kliūtys komunis
tams, kad jie nebegali prieiti 
prie svetainės.

Gavau atsakymą, kad jokių 
kliūčių jiems nėra. Svetainė 
.išrdndavojama v'iisems vieno
dai, viena kaina.

Mokestis tokia pat, kaip- kad 
buvo prie Požėlos.

Matyt, kad komunistai pra-

dėjo savo rūšies boikotą prieš 
svetainės savininkus, idant pa
gąsdinti juos, o paskui gauti 
kokios “koncesijos”, nupiginta 
kaina svetainę pasisamdyti.

>:« * *
Komunistų ALDU) 79 kp. 

turi didelį, nuostolį. Šios kuo
pos 50 narių pasislėpė nuo mo
kėjimo duoklių? Pasislėpimas, 
matyt, buvo suplanuotas pirm 
prisirašymo. Komitetas, kuris 
tų slapukų ieškojo, kuopos su
sirinkime raportavo, kad jie 
buvo nuėję nurodytos vietos 
adresu. Bet visai jų tenai ne
siranda.

Tai vis gudrumai žmonių, 
kaip su pinigais pasislėpti nuo 
komunistų: j'eigu duodi komu
nistams aukų, tai jau neduok 
jiems tikro savo adreso. —Sta.

ŽVAIROS AKYS ATITIESIAMOS
Į 3 Minutes.

Be skausmo, 
Be ligoninės, 
Be nepatogumo.

Tūkstančiai sėkmingai išgydytų jaunų vaikų ir suaugusių. Gražios’ 
pasekmės, žemos kainos. Musų patyrė specialistai taipjau išima 
rauplių žymes, randus ir odos ligas musų naujais metodais. Nežiū
rint kaip atkakli it ilga jūsų liga yra, mes prižadame greitų pa- 
gelbą. Egzaminavimas dykai. Valandos 9 ryto iki 6:30 vak. Nedėlio- 
mis 10 iki 12.

American Institute
720 State Lake Bldp. .190 North State St.
Telefon STATE 5156 Chicaflo, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

SERGANTYS
ŽMONĖS!

Jus
Dr.

vėliausi Ir geriausi 
Amerikos Ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydymo Chroni
škų, Nervų, Krau- 
^0408, Inkstų, $ 

sl6s. Šlapinosi ir L 
visų Privatinių Li
gų. Speciali# gydy
mas ael vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 80 metų 
sėkmingu prakti k • 
ir tūkstančiai iėgy-

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo

padentai būk šydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žemu ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ISmokčjtinai. 19 prie
žasties jo imamos žemos mokcsties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo. »

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tat neuždeda jokių 19 jūsų pu
sės prievolių. Neatidėlioklt, bet atsi- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatų. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crllly Bulldlng. Im
kit elevatorių iki penkto augdto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 Iki 5, Nedė- 
liomis 10 iki 1 vai. po plot. Panedė- 
llais, Seredomis ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Atsiminkite—jau greitai bus žiema
Ar jus esat prisireng'ę prie jos?

Ar jūsų šeimina yra apsaugota nuo ateinančių šalčių? Ar jus 
esate tinkamai prisirengę juos pasitikti? Ar jus jau įsivedėt 
apšildymų? Jei ne, tai ko laukiate?
Dabar yra laikas įsivesti šilumą, ar pasitaisyti dabartinę jūsų 
apšildymo sistemą. Mes galime suteikti jums geresni pa
tarnavimą ir pastebėtinai žemas kainas, jeigu jus veiksite 
tuojaus.
Patelefonuokit mums ir vienas musų inžinierių mielai atsi
lankys pas jūs bile laiku, dieną ar vakare ir arba tuojaus ap
skaičiuos, arba prisius raštišką apskaičiavimą bėgyje dvide
šimt keturių valandų. Tai neuždeda ant jus jokių pareigų.

Jus galite įsivesti šilumą kiek įmokant, o likusius išmokant per dvidešimt keturius mėne
sius, jei norite. Jus dabar galite gauti geresnį darbą ir sutaupinti pinigų ir jus busite 
labiau patenkintas.

Mes taipjau turime pilną pasirinkimą naujų ir senų Plumbingo reikmenų
Vienas iš musų specialių pasiūlymų šiuo laiku yra 
pilnas maudynės kambario autfitas, susidedantis iš 
parcelianu enameliuotos geležinės vanos, blizgančio 
china klozeto autfito su ąžuolo ar beržo mahagony 
klozeto sėdyne, geležinės enameliuotos prausyklos ir 
visų nikeliu plekuotų trimingų. Pristatome į jūsų 
namus už $49.50. y ,
Mes suvedėm apšildymo plentus tūkstančiams kostumierių kiekvienoje miesto dalyje. Kiek
viename atsitikime mes davėm pilniausi patenkinimą. Leiskite mums suteikti jums ap
skaičiavimą ir sutaupinti jums pinigus ant apšildymo plento ir visų plumbingo ir apšildy
mo reikmenų. -

Sol Ellis & Sons,t

3 Didelės Sankrovos 
VYRIAUSIOJI KRAUTUVĖ 

2118-20-22-30-32 State St.
Telephone Victory 2454-55-56

WEST SIDE .SANKROVA 
4606-08 W. 22ikI St.

Phones Lawndale 2454 Cicero 130
Apsižiūrėkite, kad ateitumei i sankrovų su žaliais frontais

Aplankykit musų puikius šioruimius. Atdara utarn., ketv., sub. iki 9 v. v.
Kartą Kostumieris Visuomet Kostumieris. \

NORTH SIDE SANKROVA 
3945-47 Lincoln Avė.

Netoli Irving Pk. Blvd. Lakevicw 8200

Radiju kainos sumažintos
Budriko didelis pirkimas ir pardavimas padaro galimą 
parduoti už žemesnę kainą aukštos rųšies Radios.

Brunswick Radios ir kombinacijos su Victro- 
la R. C. A. Radiola 04—11 tūbų. Kaina su
mažinta ant pusės.
Brunswick, Model 14

Su viskuo ......... ‘....................

Orthophonic-Victrola Model 835. Tikra kaina $335.
Su elektras motoru, šiame išparda- ftf)
vime už .................................................

Victor Radio 7 — 11 su viskuo 
už ....... .....................................................$165 $95.00

Brunsvvick Panatrope Radiola 160 „ .. „ m*
su viskuo už .... ...................... Victor Radio R. 32, 10 tūbų $155.00

R. C. A. Radiola 64-11 tūbų
Radiola 66—8 tūbų $225.00 
Radiola 33 — 7 tūbų $54.00 
Radiola 44, Screcn Grid $110.00

Victor Electrola ir Radiola krūvoje 11 tūbų, kaina 
sumažinta ant pusės.

Victor Radio ir Electrola R. E. 45 $275.
Victor Radio 7—26 su Victrola 
už ......................................................... $149.00

Lengvais išmokėjimais, garantija 2 metams. Tik 10 dole
rių tereikia įmokėti.

Jos. F. Budrik,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Trečiadienį sugrįžo Chicagon 
p. Gricius, gyv. adresu 2452 W. 
69th Street.

Ji buvo išvykusi Lietuvon va
sarai.

Pp. Gricių šeimynų pirm to 
ištiko nelaimė. Mirė jų duktė. 
Kad nusiraminti, sumažinti at
minimų skausmą p. Gricius ir 
buvo išvykusi Lietuvon. O prie 
to, juk malonu pamatyti gim
tinį kraštą.

Dabar p. Gricius vėl Chica
go j e. ReP«

Marųuette Park
Sugrįžo iš Lietuvos.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Garsinkilės Naujienose

Važiuo- 
turėsite Sekmadienį po pietų Lietuvių 

Liuosybčs svetainėje Draugystė 
Lietuvių Kareivių laikys mėne
sinį susirinkimą..

Draugai, bukite visi. Atsives-

viršmi- 
Dalyvaukite visi 

galite Tautinėse kapinėse, 
šerno Fondo Komitetas.

Cicero
pavelija amžius ir 
atsilankykite į su
stokite į Kareivių 
kada nors turėsi- 

Tad

Ba&eball Park. Pradžia 3 v. 
po pietų. Tai bus antras šie
met lošimas su <B'lue Island 
jauktu. Pereitų sykį stariečiai 
pralaimėjo, bet dabar rengiasi 
atsilaikyti. Boselandiečiai ren
giasi dideliu urmu važiuoti lo
šimo pažiūrėti. Todėl visi, ku
rie važiuosite automobiliais, 
atvažiuokite prie Strumilos sve
tainės apie 1:30 p. p. 
sime visi kartu. Kurie
vietos savo mašinose, paimsi
te lošėjus nuvežti.

----Kliubietis.

Programas prasidės lygiai 11 
vai. prieš pietus

■Gerbiamoji publika, širdin
gai visiems primenanti, jog 
programą atidarysime 
nėtu laiku, 
kas

kitę ir naujų, vadinasi, pakal
binkite savo draugus ir kaimy
nus prisirašyti prie šitos drau
gystės.

šiemet Kareivių Draugystę 
visi pamylo ir rašosi prie jos 
ne tik vietiniai lietuviai, bet ir 
iš Chicagos atvažiuoja.

Dar kartą primenu: kas no
rėtų priklausyti gerai draugy
stei ir kam 
sveikata, tai 
sirinkimą ir 
Draugiją. O
me eiti Vilniaus vaduoti, 
stiprinkime kareivių jėgas. Bet 
apie tai tegul bus vėliau.

O dabar turime apie kasdie
ninius reikalus kalbėti, šiame 
susirinkime bus išduotas platus 
raportas apie vakarą, kuris yra 
rengiamas lapkričio 3 . dieną. 
Privalome gerai prisirengti, kad 
tas rengiamas vakaras butų 
sėkmingas ir pelningas. O pel
nas draugijai tai pelnas visiems. 
Todėl ir dirbkime visi ir visi 
prisidėkime kas kuo galime. Juk 
dirbsime sau, o ne kitiems.

Draugijos rašt.

Iš Southsides džiani 
torių veikimo

Rugsėjo 9 dienų laikytam su
sirinkime į Lietuvių Džianito- 
rių kliubą įstojo keli nauji na
riai.

Išdavė raportų komitetas, at
lankęs Oak Forest prieglaudą. 
Susirinkusieji pareiškė noro at
lankyti kalbamą įstaigų ir nu
tarė kviesti draugus, kad jie 
dalyvautų kartu.

Rugsėjo 22 dieną juo dides
niu buriu nuvažiuosime ten.

Kliubas iš savo iždo buvo pa
aukavęs $10. šiame susirinkime 
pakėlė dar $15. Tai dabar viso 
bus $25. Tie pinigai taps išda
linti įnamiams Oak Forest prie
glaudoje, kai atlankysime jų-

Kliubas kviečia visus tam 
prijaučiančius atlankyti kartu.

Kliubas nutarė susirinkti 11 
valandą iš ryto 22 dieną rug
sėjo prie tos svetainės, kurio
je laikoma kliubo susirinkimai, 
6201 Kimbark avenue. Čia ko-

Nu<

Tėmykite
1) aPDKaUI’A Hr.wuranw i 
Ugnie*. Langų. Automobilių:
vastiea (Life) tr kitokią atlieki; 
per dideliai ir rerlaueiai toru pa
rtija*
2) REAL ĖST ATE: Turiu gem 
bariaus visose Chicagos dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Htdst<-d m
Tel. Rooar-rtli

Sustok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokj nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ. 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Road
176 West Lake Street
2355 Milwaukee Avė. 

I
312 West 63rd Street
3209 E. 92nd Street

NORTHV/ESTERN
STOVEREPAIRCO.

P-lė Anelė Salaveičikiutė.

Ji dainuos pirmam lietuvių 
programe per radio iš stoties 
WLS antradienį, rugsėjo 1,7-tą. 
Programas prasidės 8:30 vai. 
vak.,

K. F. Steponavičius. ..............................................
Jis rūpinasi suruošti lietuvių ir gyvena kaip iš pypkės, 

programus per radio stotį WLS.

mitetas parodys visus su vėlia
vomis. Kurie negalės pribūti į 
paskirtą vietą, tie kviečiami at
vykti į Oak Forest prieglaudą 
tiesiai. Tai visi dalyvausime 
kartu. Prieglaudoje turime bū
ti kaip 1 valandų dienos.

Kliubas, be to, nutarė sureng
ti dar vieną išvažiavimą — taip 
sakyti, paskutinį atsisveikini
mų su žaliuoju mišku. Išvažia
vimas įvyks rugsėjo 15 dieną 
farmOje, kuri randasi tuoj už 
Tautiškų Kapinių, trečiame blo
ke ant Keane Avė.

žodis apie kliubo naudingu
mą. Yra nutarta, kliubo nariui 
susirgus, gelbėti jį, kad jis ne
prarastų darbo. Jeigu kliubo 
narys mirtų, tai kliubas nu
pirks kvietką ir duos grabne- 
šius ir dabotojus, kad mirusio 
šeimyna nebūtų viena per nak-

Kliubo tarimai pagerinami 
kiekvienų mitingą. O teikimas 
pagelbos vieno kitam, ypač 
džianitoriams, yra labai reika
lingas.

Pereitas susirinkimas buvo 
didelis. Beveik truko krėslų vi
siems susėsti. Kliubo susirinki
mai lankomi vis skaitlingiau. 
Kliubas turi svetainę už dyką, 
tai dabar nariai turės pasirū
pinti daugiau krėslų.

Kaunietis. ‘

Iš Rockfordo 
gubernijos

Kadangi chicagiečiai vakaci- 
ninkai savo įspūdžius iš visų 
kampų aprašo, o iš Kockfordo 
ne, tai aš bent kelis žodžius pa- 

| rašysiu iš tos gubernijos.
Noriu pažymėti, kad Rockfor

do lietuviai yra labai svetingi 
ir chicagiečius nuoširdžiai vai- 

; šina. Gal būt todėl šio miesto 
I lietuviai tokie vaišingi, kad jie 
1 gražiose apie’dnkėše gyvena ir 
turi gražių namų.

Štai ve, kad ir pp. Šimaičiai 
1—jie turi gražų erdvų namų ir 
i šalia jo pastatė dar astuonių 
kambarių rezidenciją.

O Stružai tai jau tikrai kaip 
milionieriai—ant salos gyvena.

Gi musų buvęs P. Alinaus- 
kas, Malt & Hops Manufactu- 
rer, su Rockfordo buržujais 
taipjau neapsileidžia; jisai lai
ko biznį mieste, o už Rockfordo 
apie penketą mylių turi labai 
puikių salą vardu “Suny Island”

Šalia salos randasi kita — 
i “Little Suny”, kurios savinin
kai yra pp. Šimaičiai. Ant pas
tarosios salos dabar atostogau
ja ir smogiai laikų leidžia musų 
ilgas Petras Sarpalius. Spėjau, 
kad jisai išaugins sprandą, 
kaip jo brolis arba Komaras.

Aš manau, kad kuomet su
grįš musų ilgas Petras, pilnas 
energijos, tvirtais raumenimis, 
tai galės chicagiečiams daug kų 
gero padaryti muzikos srityje, 
ir ne stebėtina, kad jis sugryš 
toks drūtas, nes pienu, vėžių 
kojomis ir kiaušiniais tik ir 
minta. O dar kasdieną kvėpuo
ja tyru oru.

Salą, ant. kurios jisai gyvena, 
tik valtimis tegalima pasiekti. 
Ir galima suprasti, kad ramu
mo turi jis čia, kiek tik nori. 
Nebent tą ramumų Petrui su
drumsčia paukščių ciulbėsis, o 
jų, tų paukščių, apsčiai yra. 
Buvo jau net ir prie rankų pri
jaukintų. Vienas varnas buvo 
pakrikštytas “Rasputin”.

Turėjome pramogėlę. Pasišo
kome. Vėliau sudainavo bent tu
ziną gražių lietuviškų dainelių: 
Pp. Šimaitienė ir Sinkevičienė 
sudainavo puikų duetą.

Matyti, visi rockfordiečiai yra 
mylėtojai dainų. Abelnai, man 
rodosi, Rockfordiečiai lietuviai 
dailiai gyvena, ir dauguma ve
dusių auklėja gražiai šeimynas.

Lietuvių tarpe yra visokių 
užsiėmimų žmonių amatninkų 
ir biznierių, ir vienas kitas'jų 
gana pasiturintys. Munšaino 
Uockforde, regis, nėra, bet pi-i 
liečiai skaito pareiga trokštan
tį pagirdyti, kaip ir kiti svetin
gi lietuviai kad daro.

—Mussolini.

Šerno Fondo Atida 
rymo Paminklo 

Programas

šiame septintadieny, rugsė
jo 15 d., įvyksta didelė iškil
mė musų lietuvių gyvenime.

Lietuviai, ne lik chicagic- 
čiai, bet ir apielinkių kolonijų 
dalyvaus paminklo atidarymo 
ceremonijose.

Programo dalyviai
1 Benas, 2 atidengimas pa

minklo, 3 adv. K. 
eilės — deklamacija 
las p. Kalvaitis, 
džiunas, 6 Dr. 
Birutės choras 
Steponavičiaus,
Lenas, B. Simokaitis, 10 Dr. 
A. Zimontas ir K. J. Semaška, 
11 P. Grigaitis, 12 .Jaunosios 
Birutės choras po vadovyste 
P. Sarpaliaus.

Atydai Lietuvių!
4 konsu- 

o adv. Bag- 
Davidonis, 7 
po vadovyste 
<3 “Lietuva”

(ANGLYS)
3 dienų išpardavimas. Sutaupinkite 

70c iki $1.25 ant ono.
Pocahontas Navy Standard Brand, 
Steam (3d vein), 30 iki 35% ru
pus, $7.25.
West Va. Peerless Smokless Brand, 
Steam šmotai, be klinkerių. Vieni iš 
geriausiu anglių iškasamų W.Va.$7.25 
West Va. Peerless Brand/ Steam ir 
Domestic, 40 iki 50% lump. egg ir 
ir nut; be klinkerių; karštai dega; 
geriausi mine run iškasami W. 
Va., $7.25.
Pocahontas Egg $10.50, nuo $9.25, 
W. Va. Marvell Egg, duoda daug ši
lumos, nėra dulkių, suodžių, dega 
kaip kietieji. Egg $9.00, nut $8.75. 
Geriausi dėl furnaso ir pečiaus. 
Dustless Coke, nuC $11.00, Range 
$11.50; Southern III. ar W. Ky. Egg 
$7.00 Imant 3 tonus anglių pridėkit 
no 25c ant tono Pristatomi C.O.I). 
5 tonų vežimais ir augš., švieži iš ka
syklų, tiesiai iš vagonų bile kur Chi- 
cagoj ai* artimuose priemiesčiuose 
tuojaus, ar kaip norima prieš spalio 
1 d., jeigu užsisakysite laike šio iš
pardavimo. Miesto peržiūrėtas svoris. 
Parsiduoda ant išbandymo arba pi
nigai grąžinami.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

19 S. La Šalie St. Tel. FrankHn 5390 
Kasyklų atstovai ir urmo pardavėjai 
KAINŲ NUPIGINTOJAI PUBLIKAI 

Palaikykit šį skelbimą ir gaukit 
Kredito $1 už pirmų orderį (L.)

Keletą kartų buVo rašyta laikraščiuose, kad vienytis 
krūvą ir buvo patarta, kad savieji eitų pas savuosius, 

netik su bizniu, bet. ir su kitais reikalais, bet ne visi tą 
pakvietimą supranta. Daugelis prigautų lietuvių atsilan
ko su pasiskundimais, kad pasitikėjo svetimtaučiais pasi
rašydami ant kontraktų dėl pataisymo namų, kiti pirko 
Šerus, kuriuos negali parduoti, treti pirkę paskolas, morgi- 
čius, kur likosi nuskriausti ir baisiai suvedžioti. Tai kodėl 
neskaitote lietuviškus laikraščius ir netčmijate teisingų 
patarimų, kurie'jums yra veltui siūlomi, tiktai visuomenė 
nenori jais naudotis.

i 
t

Ideal Redflash Boileris

^0° Pavasario šiluma 
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu
Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimų kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokių pareigų iš jūsų pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek moketumet. Jus nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

klesos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

Todėl kviečiame atsilankyti pas mus pirm pirkimo Še
rų arba pirm pasirašymo ant kontraktų, o čia gausite vel
tui teisingų patarimų jūsų reikaluose.

Chicago, Illinois

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Orgdnization 

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

r
Roseland

metai išmokėjimui

,naą

Rytoj, rugsėjo 15 d., Golden 
stariečiai važiuoja į Bhie 
Island lošti beisbolo. Los su 
Blue Island jauktu, Blue Island

arba

Uliniu juo D*v4n<lK» juiun nulijo.

kit pa*< tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys
po at-

st;30

Adresas
po

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ifiegzamlnavi- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ak apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei-

MARVEL CONSTRUCTION 
428 South Kedzie Avė.
Tel. Nevada 6820

Vardas

PAMATAI
Cementiniu bloku, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas,

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

Specializuojasi ant nervų ligų. 
2346 W. 69th St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 1881
Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Gydo su geromis pasekmėmis: reu
matizmą, širdies ligas, galvos, nu
garos, strėnų gėlimą, mirštamas 
ligas; be operacijos išgydo pene- 
saidę, goiterį, tonsilius. Eina ir Į 
namus gydyti. Pasitarimai velti 

ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet, 6 iki 8 vak.

galutino išegzaininavitno—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko^ arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Leiskite musų atstovui 
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musų paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt 

myliu nuo CHICAGOS
miniltbfar.ffi'f i iirm i,«ĮgriIhn'0iiWtiuegBtta

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, try
Rusiskos ir Turkiškos Vanos I

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

į DRES1Ų DEZA1NINIMAS
! Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augitas
JOS. F. KASNICKA. princlpala*

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

REMODELIA- 
VIMAS 

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tu patyrimu.

t

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

CHICAGO. ILL.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite 
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čiu.

pa-

PLUMBINGAS
Plumbingas 
dynės, tile 
ir sienos 
mos.

ir mau- 
grindys 

ideda-

MALI TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O

Extra Pale Alaus
mVIfcORATIHO

OOO TO"

OOOO r o* THl HOrO Į

te’ ruit‘O1

Prašykite savo groserninko^ arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pasaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunilay by 
the Lithuaniąn News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Kooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS - -
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per yoar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams __ ______________ $8.00
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ... ...., -,V7„T- 2.00 
Dviem mėnesiam __________ 1.50
Vienam menesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------   3c
Savaitei ___    18c
Mėnesiui_________________ . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metanas ---- ---------- — $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reiktai siųsti pašto Money 

Orderiu karta sa atsakymu.

Apžvalga
i iii rw/

BABRAVIČIUS APSIGYVENO 
NEW YORKE

Musų garsusis dainininkas 
Juozas Babravičius rašo apsi
gyvenęs New Yorke, Ansonia 
hotely, jaučiąsis gerai ir keti
nąs išbūti New Yorke per žie
mą. Siunčia labu dienų visiems 
“nau j ienie.čiams”.

POLITINĖ PADĖTIS LIETU
VOJE P. AMBRAZIEJUI

NEPATINKA

rodo bergždžias da/’bas. Bet 
jis turi prasmės.

“Pažangioji spauda, stovė
dama krašto gyvybės ir svei
katos sargyboje, vis dėlto 
privalo iki paskutinio momen
to neišleisti iš savo rankų 
antiseptikos priemonių.

“Musų pokarinis jaunimas, 
nuo kurio pareina visa Lietu
vos ateitis, ypač reikalingas, 
kad j j globotų sveika kultū
riška ir humanistinė mintis.

“Todėl nėra ko stebėtis, 
kad, Lietuvoje, reikia pradė
ti kultūros ir švietimo darbas 
nuo a, b ir c.”
Mes, tiesą pasakius, visai ne

sistebėjome, kad demokartinė 
Lietuvos spauda taip daro. Bet 
mes nurodėme Amerikos žmo
nėms ir tą nenormalumą, kad, 
anot “L. ž”, dabar Lietuvoje 
spaudai tenka aiškinti abėcėli
nius dalykus, ažuot žengti kar
tu su pasaulio progresu. Tuo 
kalta yra diktatūra.

■M—■IWWI------- -------------- ~1rT'

ŠERNO PAMINKLO ATIDARYMAS.

... ....  II.. III ■J.lni....!nil......U. l̂^. U..įjyjĮ.

Apie Įvairius Daly]kus i|

ti urėdai tapo atimti. Dau
giau to: jis liko pašalintas ir 
iš Komunistų Partijos. Vadina
si, pasidarė Stalinui nebekošer. 
Na, o tai reiškia, kad nuo da
bar Bucharinas nebėra jokis 
leninizmo žinovas ir komunizmo 
teoretikas. Galimas daiktas, 
kad taip liūdnai jis ir užbaigs 
savo karjerą. Nors, tiesa, Sta
linas irgi nėra mažinąs, žino
te, likimas žaidžia su žmogų: 
šiandien jis iškelia žmogų j pa
danges, o rytoj numeta į be
dugnę... ----- K. A.

ATĖJO “Kultūros” No. 8.
Galima gauti “Naujienose”.
Kaina 45 centai.

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS’

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

Garsinkitės Naujienose

Ryto Lietuvių Tautiškose Kapinėse, Chicagoje, bus 
paminklo atidarymas rašytojui Juozui Adomaičiui-Šer- 
nui. Reikia tikėtis, kad tose iškilmėse dalyvaus daug 
žmonių, nes “dėdė” šernas, kol gyveno, turėjo apsčiai 
draugų ir pritarėjų.

Ilgus metus jisai redagavo populeriškiausią ir, tais 
laikais, geriausią laikraštį, kuriame buvo reiškiamos mu
sų pažangiosios visuomenės idėjos. Iš tos visuomenės, tie
sa, apie 1905 m. išsiskyrė socialistinė stove, kuri įsteigė 
savo laikraščius ir jie ėmė varžytis dėl įtakos visuome
nėje su Šerno redaguojamąja “Lietuva”. Bet nabašnin- 
kas Šernas ir su socialistais nesipyko. Jisai buvo labai 
tolerantiško budo žmogus.

Dar daugiau, tečiaus, negu laikraštininkas, Adomai
tis-Šernas pasižymėjo, kaipo populeriškų mokslinių kny
gų vertėjas. Jo vertimai pirmiausia pereidavo per “Lie
tuvos” špaltas, o paskui būdavo p. Olševskio išleidžiami 
skyrium. Iš tų knygų mokinosi visi, kurie norėjo apsi
šviesti ir kurie nesitenkino kunigų sakomais bažnyčiose 
pamokslais. Senesniojoje musų ateivių kartoje vargiai 
rasi kiek daugiau prasilavinusį žmogų, kuris nebūtų skai- 
tęs tų raštų. , - įjį i ,

Ryto tad Chicagos lietuviai pagerbs atmintį savo mo
kytojo ir vieno simpatingiausiųjų ir daugiausia užsitar
navusių musų visuomenės darbuotojų!

i

KAIZERIŠKOS VOKIETIJOS APETITAI.

Brooklynietis Ambraziejus, 
atlankęs Lietuvą, sugrįžo Ame
rikon. Pasikalbėjime su “Vien.” 
reporteriu jisai pareiškė, kad 
Lietuvoje gyventi esą nebloga, 
bet politinis gyvenimas ir val
džios politika jam nepatikę. 
Anot “V.”, p. Ambraziejus “kai 
ką ir smarkiai sme'rkia”, bet 
šiuo kartu nenorėjęs daug pa
sakoti.

IR BOSTONE ŽYDŲ KOMU
NISTAI SKANDALIJA

Garsus rusų moksli
ninkas ir bolševikai

Tarptautinis fiziologų kongre
sas. — Prof. Pavlovo pasiro
dymas. — Mokslo burtinin
kas. — Nemėgsta reporterių- 
—Laisvas pilietis. — Pavlo
vas ir Leninas. — Pasitrau
kimas iš Mokslo Akademijos. 
—Bucharinas.

“Keleivis” rašo:
“Bostono žydai komunistai 

buvo suruošę protesto mitin
gą prieš žydus sionistus, ku
rie ginasi nuo arabų užpuoli
mų Palestinoj. Komunistų 
kalbėtojai išniekino savo tau
tiečius, kurie buk ‘susivieni
ję su Anglijos imperialistine 
valdžia’. ”
Ar ne juokdariai tie komu

nistai? Puslaukinius arabus jie 
užtaria, o savo tautoš žmones 
niekina.

O kodėl taip? Todėl, kad žy
dus apgina Anglija, prieš kurią 
Maskva veda biaurią šmiežimo 
kampaniją.

Besiginčijant dėl priimto Haagoje Youngo plano Vo
kietijos reparacijoms likviduoti, vokiečių spaudoje tapo 
prisiminta kai kurie įdomus dalykai iš praeities.

Vokietijos tautininkai šiandie rėkia gvolto, kad bu
vusios Santarvės valstybės uždėjusios jungą “vaterlan- 
dui” ir kad dabartinė koalicinė vokiečių valdžia prieš tai 
nepakankamai energingai kovojanti. Bet štai ką tiems 
“patriotams” pakišo po nosia laikraštis “Deutsche Re- 
publik”. Jisai sako: jus, ponai, griežiate dantis, kad Fran- 
cija ir jos‘talkininkai pastatė savo armijos Reino pro
vincijoje, užėmė Saar distriktą ir uždėjo Vokietijai pa
sibaisėtiną pinigišką kontribuciją. Bet ką jus darėte, kai 
turėjote galią ir savo rankose laikėte krašto likimą?

1917 m., didžiojo karo metu, kai Vokietijos valdžia 
dar turėjo vilties sumušti kitas šalis, fronte tarpe vokie
čių kareivių buvo valdžios platinami “patriotiškos ap- 
švietos” lapeliai, kuriuose buvo aštriai kritikuojama so
cialdemokratų reichstago frakcijos rezoliucija, reikalau
janti taikos be aneksijų ir kontribucijų. Tuose lapeliuo
se buvo įrodinėjama, kad Vokietija būtinai turinti anek
suoti (prijungti prie savo teritorijos) Lietuvą, Kurlan- 
diją (t- y. Latviją) ir taip pat Belgiją ir tas Franci jos 
sritis, kurias buvo užėmusios vokiečių armijos.

O kai dėl finansinių taikos sąlygų, kurios buvo iš
dėstytos tuose valdžios paskleistuose lapeliuose, tai jos 
buvo tokios: • ' »

Priešai turi padengti karo išlaidas ne tik Vokieti
jos, bet ir jos talkininkų, kas sudarysią 120 bilionų mar
kių sumą; ' - ,

Užmokėti Vokietijos ginklavimosi išlaidas per ko
kius keturiasdešimts metų — 45 bilionai markių ;

Atlyginti nuostolius, padarytus Vokietijos koloni
joms — 5 bilionai;

Atlyginti padarytus privatiniems žmonėms nuosto
lius — apie 30 bilionų. Viso kartu — 200 bilionų, išskir- 
stant šitą sumą į metinius mokėjimus po 13 bilionų mar
kių.

Tai ve kokias taikos sąlygas butų padiktavę Fran
ci jai ir kitoms šalims Vokietijos monarėhistai, jeigu kai
zerio armijos butų laimėjusios pergalę. O šiandie jie de
juoja, kad kitos šalys jų tėvynę “skriaudžia”!

Šitoks Vokietijos atžagareivių akyplėšiškumas tik
rumoje ir užtraukė ant Vokietijos karo pralaimėjimo 
nelaimę.

KODĖL LIETUVOS SPAUDAI 
TENKA RAŠYTI APIE ELE
MENTARINIUS DALYKUS?

JUOKAI
NE VISUR LAUKIA

Traukinio kupė sėdi dvi po
nios ir vienas ponas. Ponios tarp 
savęs kalbasi.

—Musų apylinkėse panelės iš

teka ne jaunesnes’ kaip 24 me
tų,—sako viena.

—O musų ne jaunesnės 27 
metų,—pasakoja antra.

- Taip,—neiškenčia, vyriškis, 
o aš buvau toks kvailas, jog vi
są laiką maniau, kad jos išteka 
nieko nelaukdamos, vos tik 
joms kuris vyras pasipainioja.

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvo pastebėta, kad pažangieji 
Lietuvos laikraščiai, dabartinėse 
fašistiškos priespaudos sąlygo
se, yra priversti dažnai rašyti 
apie tokius dalykus, kurie Ame
rikoje yra žinomi pradinės mo
kyklos vaikams, pavyzdžiui: 
kad laisvė yra geresnis daik
tas, negu despotizmas; kad de
mokratijoje sparčiau plėtojasi 
kultūra, ir t.t.

Atsakydamos į 'tą musų pa
stebėjimą, “L. žinios” rašo:

“Amerikos lietuvių laikraš
čiai (iš tiesų, tai tik “Nau
jienos”. “N” Red.) jau pa
stebėjo,. kad Lietuvoje pažan
giajai spaudai kartkartėmis 
tenka aiškinti ir įrodinėti ele- 
meni'iišką tiesą.

“Amerikiečiams toks reiš
kinys atrodo keistokas, bet į- 
sigilinę i jo priežastis, jie ga
li pamatyti, kad dabartinėms 
sąlygoms esant, jis yra neiš
vengiamas.

“Esti tokių laikų, kada vi
sokie juodosios ir baltosios 
politinės Ynagijos profesoriai, 
anot vokiečių, ta;p susuka 
žmonėms smegenis, kad kai 
kas nesugeba galvos nuo ki
tos kūno dalios atskirti.

“Tad demokratinei spaudai 
gyvenimas ir uždeda labai 
sunkias pareigas, kiek išga
lint, palaikyti nn* nių minti
jimo dovaną ir neduoti jas 
galutinai atrofucUs.

“Todėl volei;s nolens (no- 
roms-nenoroms. “N.” Red.) 
XX-ame elektros ir radio am
žiuje reikia įrodinėti, kad že
mė sukasi, o ne stovi ant tri
jų banginių. /

“Todėl kasdieną ir reikia 
kartoti, kad be politinės lais
vės ir pilietinių teisių kraštas 
nekulturėja ir neprogresuoja, 
o merdi ir pūva.

“Nebūdami kerštingi, mes 
norime, kad dėl atskirų žmo
nių nuodėmių ir paprastų hu
maniškumo dėsnių laužymo 
nenukentėtų visas kraštas.

“štai kas verčia mus šauk
tis į žmonių protą ir į sąži
nę. Gal būti kai kam tai at

Praeitą mėnesį Bostone įvy
ko tarptautinis fiziologų kon
gresas. { kongresą atvyko apie 
1000 mokslininkų iš įvairių pa
saulio dalių. Iš visų jų dau
giausiai dėmesio atkreipė gar
sus rusų fiziologas ir psicholo
gas, prof. Ivan Pavlovič Pavlov. 
Jis, taip sakant, buvo suvažia
vusių fiziologų dekanas. Pav
lovas yra astuonių dešimčių 
metų amžiaus. H. G. Wells pa
vadino jį žvaigžde, kuri apšvie
čia mokslo pasauliui dar neži
nomus kampus.

Nėra abjonės, kad apie Pav
lovą daugelis yra girdėję. Jo 
experimentai su šunimis yra 
tiesiog klasiški. Vėliau jis at
kreipė pasaulio dėmėsi savo 
tyrimais sąlyginių refleksų. 
Tie tyrimai, galima sakyti, su
kūrė fiziologų ir psichologų mo- 
myklą. Ačiū Pavlovo darbams, 
psichologijoj atsirado nauja 
kryptis, žinoma kaipo konduitiz- 
mas (behaviorism). Savo tyri
mais jis taip pat daug prisidė
jo prie nušvietimo neurasteni
jos ir beprotybės priežasčių. 
1904 m. jis gavo Nobelio dova
ną už suradimą naujų dalykų 
.apie seilinęs liaukas. Bet dar 
prieš tai jis jau buvo pasižy
mėjęs širdies nervų tyrinėji
mais.

Harvardo universitete, suva
žiavę iš viso pasaulio mokslinin
kai, pasitiko Pavlovą su didžiau
siomis ovacijomis. Kai kurie 
specialiai atvyko į Bostoną, kad 
turėjus progos susitikti su tuo 
rusų mokslo burtininku. Visi 
susirinkusieji atsistojo, kai 
Pavlovas' pasirodė salėj.

Savo išvaizda Pavlovas pri
mena mitologišką Satyrą. Kar
tą jis buvo susižeidęs; padari- 
nyj jis d:ibar kiek šlubuoja. Bet 
nežiūrint to, jis vaikščioja ga
na greit. Jo veidas yra apaugęs 
žila barzda. Akys įdubusios ir 
labai judrios. Tarp jo ir Ber- 
nard Shaw yra gana daug pana
šumo.

Kai Pavlovas pasirodė salėj, 
tai visų akys buvo atkreiptos 
j jį. Jis pasidaro garbinimo 
objektu: visi stengėsi prie jo 
arčiau prieiti, su juo pasisvei
kinti.
Su žmonėmis Pavlovas mėgsta 

susitikti ir pasikalbėti. Bet 
vieno dalyko jis negali pakęsti, 
tai pasikalbėjimo su reporte
riais. Kai Bostone reporteriai 
norėjo su juo padaryti inter
viu, tai jis griežtai numojo ran
ka ir pareiškė rusiškai: “Nikog- 
da! Nikogda!” (Niekuomet! 
Niekuomet!). Bet tuoj po to 
linksmai nusišypsojo ir širdin
gai pasisveikino su reporteriais.

Savo nusistatymuose Pavlo
vas yra griežtas ir nepermal
daujamas, bet tuo pačiu laiku 
jis neužmiršta parodyti ir sa
vo gerą širdį. Nuo savo mo
kinių ir padėjėjų jis reikalau
ja tokios pat disciplinos, kokios 
jis pats laikosi. Ypač jis ne
įgali pakęsti nereguliariškumo.

Laike revoliucijos iri civilio

karo Pavlovas neapleido savo 
laboratorijos ir reguliariškai ją 
lankė. Kuomet kiti rusų moks
lininkai badavo ir kentė šaltį, 
kartu su jais badavo ir Pavlo
vas. Bet dirbti jis nepaliovė. 
Apsirengęs skarmalais šaltoj 
laboratorijoj jis tęsė savo eks
perimentus.

Bolševikai bando savintis 
Pavlovą. Jie sako, kad garsus 
mokslininkas savo tyrimais pa
tvirtina jų teorijas. Bet pats 
Pavlovas tatai griežtai užgina. 
Jis neslepia savo nepalankaus 
nusistatymo link bolševizmo.

Rusijoj Pavlovas dabar užima 
Tolstojaus vietą: caristinė val
džia nedrįso savo laiku liesti 
pagarsėjusio rašytojo, o dabar 
bolševikai bijosi užkabinti Pav
lovą. Kai kurie tad ir sako, 
jog Rusijoj yra tik vienas lais
vas pilietis, kuris drįsta saky
ti tai, ką mano. Tuo piliečiu, 
žinoma, yra prof. Pavlovas.

Prie šios progos bus ne pro 
šalį priminti jo santykius su 
galinguoju Leninu. Tuo laiku, 
kai Leningrade siautė baisus 
skurdas ir šimtai žmonių mirė 
nuo bado ir šalčio, Leninas su
manė pasigerinti Pavlovui. Jis 
išleido patvarkymą, kad moks
lininkui butų pristatoma pakan
kamai maisto ir kuro. Pavlo
vas su panieka atsisakė nuo 
Lenino „ malonės. “Kol mano 
draugai mokslininkai bus mari
nami badu, tol aš jokios spe- 
cialės malonės nepriimsiu”, — 
pareiškė Pavlovas.

Nenusiliedo didysis moksli-1 
ninkas ir aziatui Stalinui. Su
manė bolševikai į Mokslo Aka
demiją pravesti savo plauko 
žmones, kurie mokslininkais 
tiek jau teisės turi vadintis, 
kaip bulius astronomu. Akade
mikai, kurie visgi yra mokslo 
žmonės, tam sumanymui, žino
ma, negalėjo pritarti. Bet jie 
nedrįso priešintis aukščiausiam 
Stalinui, kurio pageidavimas 
buvo, . kad jo klapčiukai butų 
apdovanųti akademikų titulais. 
Kai atėjo laikas naujus akade
mikus rinkti, tai senieji nariai 
iš baimės padavė savo balsus 
už valdžios siūlomus kandida
tus. Kada rinkimų rezultatai 
tapo paskelbti, tai į Pavlovas at
sistojo ir pareiškė, kad Akade
mija yra mokslo įstaiga ir todėl 
jos nariais privalo būti rimti 
mokslininkai. Akademija ne 
tam tėra sukurta, kad joj ga
lėtų sukti sau lizdą visokie bol
ševikiški agitatorėliai Po to jis 
apleido Akademiją ir trenkda
mas durimis pridųrė: “Daugiau 
aš nejkelsiu kojos į šį trobe
sį”.

Jei kas kitas taip butų pasi
elgęs, tai—geriausiame atvėjyj 
—butų atsidūręs Solovecko sa
lose arba Sibiro tundrose, o gal 
prie sienos butų tekę atsistoti. 
Bet su Pavlovu kitas reikalas; 
bolševikiška spauda paniurzgė- 
jo, paniurzgėjo ir paliko jį ra
mybėj.

Beje, gal ne vienam bus įdo
mu patirti, kad į Mokslo Aka
demiją buvo patekęs '“garsus” 
Lenino raštų “tlumočytojas” ir 
komunizmo teoretikas, “drau
gas” Bucharinas. Tą draugą ir 
leninizmo žinovą Pavlovas skai
tė paprastui agitatorėliu ir siau
rapročiu demagogu.

Už Bucharino paniekinimą 
dabar, tur būt, Maskvos davat
kos Pavlovui dovanojo: “didy
sis” komunizmo žinovas tapo 
nuvainikuotas. Iš jo visi aukš-

Moterys Yra Bonu Pirkėjos
Kadangi moterys vis daugiau dalyvauja biz

nio ‘gyvenime ir veikia savystoviau, jos rūpinasi 
gauti daugiau pelno iš sutaupintų pinigų pirkda
mos 6% Auksinius Bonus.

Kiekvieną savaitę vis daugiau moterų perka 
Auksinius Bonus sulig Bonų Pirkimo Biudžeto 
Pienu. Priimant ši taupimo būdą, 6% yra moka
mi ant kas savaitę, kas pusmėnesį, ar kas mėne
sį daromų depozitų.

Ateikite į Banką ir musų viršininkai mielai 
išaiškins šį lengvą ir patogų bonų pirkimo pieną.

CENTRALMm“BANK
TRUSTINE KOMPANIJA 

1110 West 35th Street, 
' Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Be There!

EQUASOW(E

Bet That 
Front Row Thrill

Kas tai nepaprasto 
ir naujo radio srity 

laukia jus... “TIKRE
NYBĖ PRIEŠ AKIS.” 

Čia jus -rasite tikrą “prie
kinės eilės smagumą.” Gar

susis Spartono Balsas tapo iš
vystytas iki tokio tobulumo, ku
ris yra pastebėtinas net ir dcl 
Spartono. Jo pasiklausyti reiš
kia pamatyti visą paveikslą; 
Pamatyti ir Pajausti. Jus klau- 
sydamies pajaučiate ir pergyve
nate visą tai, ką jus matytu
mėt, jei būtumėt pirmoj eilėj.

SPARTON RADIO
Riebia V riet”

Naujasis Sparton EQUASONNE yra tikrai 
GYVAS. Ateikite pasiklausyti jo.

Jos. F. Sudrik,mc
3417-21 So. Halsted St

TeL Boulevard 4705
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Teisėjo džiabą turėda
ma ir aš dirbčiau

P-ia Becky Adler, 65 metų, 
ieško perskirų nuo savo vyro 
Louis Adler. Teisėjo David 
kambary ji pareiškė, kad ali- 
monijos ji neieškanti. Jos vy
ras esąs 70 metų amžiaus ir 
neturįs pinigų. O ji pati esanti 
persona dirbti.

—Bet — pastebėjo teisėjas 
— aš pats pergyvenau 60.

—Taip — atsakė moteris — 
jeigu aš turėčiau tokį darbą, 
kaip tamsta, tai ir aš dirbčiau.

Forest Pre’serves
Eorest Prcserves biuras pa

ėmė iš Šanitario distrikto 95 
akrus žemės Harlem avė. ir 
49-tos gatvės apielinkėj. Tai 
yra vieta, kurią perėjo pirmie
ji keliauninkai, atlįankiusieiji 
dabartinės Ghicagos vietas 
apie H)70 metus.

Chicaga busianti cent
ras $20,000,000 kor

poracijai
Nužiūrima, kad Chicaga bu

sianti centralinė vieta organi
zuojamai $20,000,(XX) korpora
cijai, kad gelbėti farmieriams 
parduoti jų farmų produktus. 
Korporaciją organizuoja fede- 
ralė farmų taryba.

G, tapo išrinkta kaip lietuvių 
karatai tė.

Iš tarpo kiekvienos tautos, 
kurių žmonės gyvena Calumet 
apskrityje, dabar renkama po 
vienų merginą, idant jos daly
vautų iškilmėje, kaip savo tau
tų reprezentuotojos, kuomet 
meras William Hale Thomp
son atidarys tiltą.

Šios merginos, karalaitės, 
iškilmėse bus pasirėdžiusios na- 
cionaliais drabužiais tų tautų, 
kurias atstovaus. Ir jų tarpe 
lietuvius atstovaus panelė Kat- 
ryna šimkaitė. .

Town of Lake

Išgelbėjo $3,000
įėjo 

Morris Sachs rakandų krau
tuvei), 6638 S. Halsted St. Jie 
paliepė moteriškei, atėjusiai 
pirkti, krautuvės menedžeriui 
ir kitiems buvusiems krautu
vėj eiti Į galą krautuves. Tuo 
laiku menedžeris prišoko prie 
lango, išmušė jį ir sušuko pa
gelbės. Banditai spruko lauk, 
palikę registerį, kuriame buvo [ 
$3,(MM).

Trvs maskuoti banditai

Ore dar esama vietos

Rosenwaldui teks dau
giausia mokėti

Julius Rįosenvvaid savastis 
asmeninėms taksoms mokėti 
šiemet įkainuota $2,000,000. 
John Bordcn savastis tokioms 
taksoms įkainuota $250,000, R. 
T. Ciane — $228,000, J. Myr- 
tille — $310,000; kitos įkainuo
tos mažiau.

Tarp Chicagos 
Liatuvių

mas, jisai lankė šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklą. Baigus ją, 
vėliau lankė Lindblom aukštes
niąją mokyklą (high school). O 
ją užbaigęs, įstojo Loyola uni
versitetan, iš kurio gavo clen- 
tisto daktaro diplomą.

Daktaro tėvai gyveno Town 
of Lake apielinkėje. Jo giminių 
ir pažįstamų randasi čia ne ma
žai. Tad ir daktaras Kazlaus- 
kis nusitarė praktikuoti šioje 
kolonijoje.

Dr. Kazlauskio ofisas yra ati
darytas ir daktaras priima pa
cientus nuo 9 valandos ryto iki 

.8 valandos vakaro.
Jo kabinetas įrengtas sulig 

naujausiais daktarų - dentistų 
profesijos reikalavimais. Nau
jausi dentisto kabineto apara
tai, nauji instrumentai, gražiai 
įrengtas ir patogus pacientams 
daktaro palaukti kambarys.

Savo kabinete daktaras turi 
Ultra Violet Rays mašiną, ku
rios pagelba pašalinama skaus-

mas ir kuri naudojama gydy
mui dantų ligos . vadinamos 
“pyorrhea”.

Kaip profesionalas, kuris nu
sitarė apsistoti praktikai ir iš
dirbti ją šioje apielinkėje, Dr. 
Kazlauskis, be abejonės, dės pa
stangas, kad juo geriau atlikti 
darbą, nes tik tokiu budu šian
dien galima išdirbti praktiką. 
O kadangi Dr. Kazlauskis yra 
dar jaunas, energingas vyras, 
tai galima manyti, jogei jis su
gebės \ užsitarnauti pasitikcj imą 
ne tik lietuviuose, bet ir kita
taučiuose.

Linkėtina jam pasisekimo.
Report.

Sugryžo iš Lietuvos
t

Vakar sugrįžo iš Lietuvos p. 
George Skoby, kuris Marąuette 
Manor turi savo siuvyklą. Jis 
žadėjo papasakoti daug įdomių 
dalykų apie Lietuvą ir jos gy
venimą. —K.

Kviečiam i
Rengties dalyvauti iškilmingam atidaryme 
musų naujo, specialiai pabūdavote namo dėl 
pardavinėjimo automobilių ir teikimo 100 
nuošimčių patarnavimo musų kostumeriams

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Atidarymas įvyks
ŠIANDIEN

Žinote, chicagiečiai dejuoja | 
susigrudimu i 
vėsa, ypač šeštadieniais ir sek
madieniais. Kitaip tečiau išrodo 
dalykai ore.
Smith, Stinson Aircraft kor-| 
po racijos prezidento padėjėjo, 
ore nereikės skaityti trafiką 
‘‘susigrudimu”, kol aeroplanų 
skaičius neviršys 69,608 vienoj wan, 
ketvirtainėj mylioj. Matote, komiteto iškilmėms, 
aeroplanai galės lekioti ketu
riomis dešimtimis sluoksnių 
aukštumoj vienas nuo kito- 
3(M) pėdų. Taigi vietos ore dar 
daug.

automobilių gat-, T . . •
dieniais i> Slk Lietuvaite-karalaite

Pasak Earl .L Išrinkta pirma karalaitė iškil
mėms, rengiamoms naujo til
to atidarymui.

Aldermanas William A. Ro- 
pirmininkas karalaičių 

kuriomis 
rengiamasi atidaryti naują til
tą 106-toje gatvėje rugsėjo 28 
dieną, praneša, kad panelė 
Katryna Šimkaitė, 18 metų,

'gyvenanti adresu 10707 Avenue

Dr. Antanas P. Kazlauskis

Jau bus mėnuo laiko, kaip 
atidarė šioje apielinkėje ofisą 
Dr. A. P. Kazlauskis, adresu 
4712 So. Ashland avenue, kar
tu su daktaru Vaitush. Kitaip 
sakant, priimamasis kambarys 
yra abiejų, o kabinetai vienas 
šalia kito.

Dr. Kazlauskis yra dentistas. 
Jisai baigė Chicago College of 
Dental Surgery, Loyola univer
sitete.

Dr. Kazlauskis yra pats town- 
of-leikietis. Gimęs ir augęs šio
je apielinkėje. Vaikučiu buda-

Nedėlioj ir Panedėly 
Rugsėjo 15, 16

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Thunderbolt”
dalyvaujant

George Bancroft, Fay VVray, 
Richard Arlen, Tully Mar- 

shall, James Spottswood 
ir Fred Kohler.

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

šiandie 
“College Love”

Nedėlioj ir Panedėly 
Rugsėjo 15 ir 16

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Thru Different
Eyes”

. dalyvaujant
Warner Baxter, Edmund 

Lowe/Mary Duncan
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios ( 

šiandie
“The Fall of Eve”

Rugsėjo-Sept. 14, 1929
Todėl visi kviečiami atsilankyti ir pamatyti 
musų erdvų, gražų ir modernišką salesrui- 
mį, Taipgi naujus Studebaker, nužeminto
mis kainomis modelius. — Bus muzika ir 
užkandžiai.

Midland Motor Sales
A. KASULIS, Savininkas

4492 Archer Avė., prie Roman
\ Lafayette 7139

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXX '

Jus Dar Turite Užtektinai Laiko įsivesti Apšildymą i
COMP Savo Namus Pirm Negu Ateis

Tikrieji Šalčiai

Veikite greitai pašaukdami musų ofisą arba ateikite j musų storą ir palikite užsakymą. Mums ima tik savaitę laiko, kad įvesti apšildymą. Mes turime užtektinai 
boilerių ir radiatorių, kad aprūpinti jus, taipjau 80 gerų ir kompetentiškų steam fitterių. Jeigu yra abejonė dėl pinigų, tai mes parodysime kaip jus galite įsivesti 
šilumą į savo namus nesutrukdant kitų savo kasdieninių reikalų. Jus galite įmokėti kiek pajėgiate, o likusius išsimokėsite nedidelėmis dalimis.

Ateikite tuojaus, arba pašaukite mus telefonu ir mes prisiusime savo inžinierių smulkmeniškai išaiš kinti kaip jus galite tą padaryti (turėti šilumą į laiką), 
arba jeigu jus norite patys įsivesti šilumą, tai musų inžinieriai padarys dėl jus visus braižinius ir taipgi paskolins visus reikalingus atlikimui darbo įrankius, 
visiškai dykai. Bet neatideliokit ilgai, kadangi žiema jau visai prie durų. Jus nieko nelaimite laukdami.

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą) visų plumbingo medžiagų už didelį sutaupimą kainose. Taipgi gerus plumberius sudėti tas medžiagas už žemas kainas. Pasi
žiūrėkite pirmiau pas mus pirm negu pirksite kur kitur ir mes įrodysime, kad ką mes sakome šiame laikrašty je yra pilnai teisinga.
Musu biznio obalsis yra: “kiekviena prekė, kokią jus perkate iš mus, jei pasirodytų visai nepatenkinanti, jusų pinigai bus sugrąžinti, arba tas dalykas bus 
apmainytas visiškai dykai.” .

z •

Tai štai kodėl musų Kompanija išaugo iš mažo štorelio į vieną didžiausių apšildymo ir plumbingo kompanijų Chicagoje.
Kada jus nusitarsite ateiti pas mus, būtinai pasidairykite dėl tikro vardo ir vietos. Mes ūžimam naują dviejų aukštų namą (mūrinį) tarp 22 ir 21 gatvių State 
gatvėj, rytinėj gatvės pusėj.

M. LEVY
2111 -33 South State Street

M. Levy & Co., 2111 S. State St
Be jokių pareigų, meldžiu prisiųsti ekspertų inžinierių apskaičiuoti ir 

suteikti visas žinias apie apšildymo plantų mano namuose.

VARDAS

Mes turime salesmanus, kurie kalba lietuviškai
Atdara vakarais iki 8 vii. Nedėtomis iki 1 vai. p. p.

Telefonai Calumet 0642-0643-0644-0645

Musų South Chicago skyrius randasi 
9300 Commercial Avė.

i Tel. Saginavv 4847

ADRESAS

TELEFONAS

........
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ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities ir 

dabarties
(Tęsinys)

Indėnai išskerdė forto Dearborn 
garnizoną

Kortas Dearborn buvo pasta
tytas 1804 metais. Jį prižiūrė
jo garnizonas iš 60 ar 70 ka
reivių. Veikti garnizonui ne
buvo kas. Tad kareiviai ir jų 
viršininkai eidavo žvejoti arba 
medžioti. Maišydavęs tarp in
dėnų, kai kada leisdavo paska
los vįcni apie kitus. Ypatingai 
aštria disciplina garnizonas 
nevaržyta.

Prie forto prisišliejo keletas 
< rįčių. Jose gyveno laimės ieš
kotojai, dariusieji bifcnį su in
dėnais ir patys gaudžiusieji 
žvėris, ypač dėl jų kailių.

Civilių šeimynų tarpe, ku
rių buvo vos keletas, pasižy
mėjo Jonas Kinzie. Jo vardu 
ir šiandie Čikagoje yra gatvė

Kinzie Street. Jisai darė 
didžiausi biznį. Turėjo didelę 
šeimyną ir artimų giminių. 
Kinzie šeima sudarė vadinamą 
sosaidę.

Kadangi pats Kinzie smui
kuodavo, tai namuose ne retai 
įvykdavo baliukai: muzikan
tui, mat, nereikėjo mokėti. Vis 
dažniau atlankydavo forto gj^ 
ventojus pakeleiviai.

Šitokiu apsnudusiu gyveni
mu busimoji Čikaga išgyveno 
iki 1812 metų, kada vėl pasi
reiškė aštresnių kivirčių tarp 
amerikiečių ir anglų. Į susikir
timus tapo įvelti ir indėnai.

Amerikos vyriausybė (Det
roito forto komanduotojas), 
numatydamas, kad gali būti 
padarytas užpuolimas ant for-j 
______________________—____

to Dearborn, davė įsakymą for
to komanduotojui apleisti vie
tą ir vykti į fortą Wayne.

Garnizonas jautė, kad indė
nai nerimauja. Jis todėl nusi
tarė išsiderėti iš artimiausių 
fortui indėnų nekliudomą ke
lią. Prižadėjo atiduoti indė
nams proviziją ir kitokį turtą 
— visa, ką negrą Įėjo paimti su 
savim.

Indėnai, sakoma, tuojau už
klausę: o kaip su šnapsu? Vie
ni rašytojai aiškina, buk gar
nizonas atsisakęs duoti jiems 
Snapsą. Kiti tvirtina, kad indė
nams l.uvę pažadėta duoti ir 
šnapsas. Bet vėliau šnapsas 
tapęs išpiltas į upę, ir indėnai 
labai pasipiktinę tokia “priga- 
vyste”.

Well, kaip ten nebūtų buvę 
su šnapsu, rugpiučio 15 dieną 
garnizonas iš 50 kareivių, 12 
vyrų paimtų milicijos tarnybai 
ir kapitonas' Wells (jo vardu 
yra gatvė Čikagoj) su 9 indė
nais drąugingais amerikiečiams,

apleido fortą Dearborn. Kartu 
važiavo keletas vežimų su mo
terimis, vaikais ir sergančiais, 
o taipjau su manta.

Garnizonas patraukė paeže
rių ta vieta, kur dabar ran
dasi Michigan avė. Vos spėjo 
jis atsitolinti nuo forto apie 
pusantros mylios, kaip pasiro
dė indėnai. (>0O jų užpoulė gar
nizoną. Įvyko mušis, žuvo ja
me kapitonas Wells, 26 karei
viai, 12 milicionierių, 2 mote
rys ir 12 kūdikių. Žuvo ir in
dėnų.

Likusioji baltveidžiai tapo 
suimti. Išliko gyvas Jonas Kin
zie, kuris nedalyvavo mūšyje 
ir kurio indėnai nelietė.

Įdomu pastebėti, kad po mū
šio indėnai pasirodė ytin žmo
niški. Jie pali.uosavo garnizo
no komanduotojį, patį Joną 
Kinzie, jo šeimyną ir faktinai 
visus kitus. Vienas indėnų va
das pats paslėpė keletą ameri
kiečių kol mūšio įsiutimas indė
nuose nuslūgs.

Charakteringas įvykis pasi
taikė ir su kareiviu, kurio var
das buvo Jordan. Vienas indė
nas jau rengėsi skalpą karei
viui piauti, bet pažįno jį:

—Aš tave juk pažįstu — 
tarė indėnas — kartą tu davei 
man tabako forte Wayne. Buk 
ramus, tavo gyvasčiai pavojus 
negrumoja.

Taip pasibaigė forto Dear
born dienos. Amerikiečiai tuo 
ar kitu bildu apleido apielin- 
kę. Išvažiavo kartu ir Kiužių 
šeima. Busimoj Čikagoj pasili
ko tik Ouilmette šeima.

Kiek vėliau atvyko Du Pin 
su šeima ir babtistė Baubien. 
Ir kada 1816 metais pasirodė 
čia vėl amerikiečių garnizonas 
statyti naują fortą, tai jis ra
do tas tris šeimas. —čikagietis.

pradedant 16 dienų rugsėjo š. m., 
Bendrovės raštinė bus atdara kas 
dieną, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va
kare, išskiriant pirmadienius ir ket
virtadienius tik iki 6 vai. vakare. 
Kam nėra paranku vakarais atneš
ti pinigus j Bendrovę, galite atneš
ti bile dieną. Panelė P. Blodikiutė 
yra įgaliota valdybos priimti Ben
drovės pinigus ir duoti reikalingus 
pakvitavimus.

Visais Bendrovės reikalais kreip
kitės viršuj paduotu antrašu.

J. J. Palekas, Sekr.
l

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šeš
tadieny, rugsėjo-Sept. 14 d., 1929 m. 
M. Meldažio svet. 2242 W 23rd PI., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime. — A. Kaulakis, rašt.

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoje mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 14 dieną, 7:30 
vai. vak., Bagdono svetainėj, 1750 
So. Union Avė. Visi draugai malo
nėkite laiku pribūti.

Raštininkas. ,

TRIAL
the new, All-Electric

BALANCED-UMT RADIO
This Neutrodyne- 
Plus Lowboy, only

$129-50
Screen Grid $119.50 

(Tufe* «xtra)

tonas, pagavimas, to
lumas. Užbaigtas ‘įbirds-eye” kle-j 
vu ir Oriental riešučiu. įrengtas su j 
tikru Electro-Dynamic kalbetuvu ir j 
Acoustic Equalizers ir subalansuo-' 
tas vartojimui dviejų nepaprastų nau
jų 245 power tūbų, push-pull. Kiti! 
modeliai $67 iki $205.

ŠAUKITE CICERO 1329 DEL 
NEMOKAMO BANDYMO.

Lipsky’s Music & 
Radio Store
“THE HOUSE OF

SERVICE”

4916 W. 14th Street |
Tel. Cicero 1329
Atdara vakarais.
CICERO, ILL.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. J sekso n Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

-—

PRANEŠIMAI
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
4425 S'o. Fairfield Avenue 

šiuomi pranešame visuomenei, kad

33-Ėioji METINE ATSKAITA
Keistučio Skolinimo ir Budmrojimo Or ios No. 1

(Keistuto Loan & Building Association No. 1).
Uždėta 1897 Inkorporuota 1901 

PO VALSTIJAS VALDŽIOS UžžIURA 
(Under State Government Supervision)

V AID YB A. DIREKTORIAI:
BEN. M. BUTKUS, Prezidentas

840 W. 33rd Street
J. S. POLYANSKAS, Imas Vice-Prezidentas

916 W. 34th Place
STANLEY STANEVICH, 2ras Vice-Prez.

858 West 33rd Street
STANLEY F. MARTINKUS, Kasierius 

840 West 33rd Street
JOHN P. EWALD, Sekretorius

840 West 33rd Street

Thos. S. Janulis, Jos. Polyanskas, John By- 
anskas, J. Maskoliūnas, John Gaubas, L A. 
Pupauskas, S. F. Martinkus, K. Demereckis, 
John “P. Ewald, A. J. Zalatoris, S. Stanevich, 

Ben. M. Butkus.

NOTARAS:

J- W. ZACHAREVIČIA, 903 W. 33rd Street

IŠVAŽIAVIMAS LIETUVIŲ 
TAUTIŠKOS PARAPIJOS 

įvyks
NEDĖLIOJ, RUGSĖJO 15 d.
PRIE TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

9 vai. ryto pamaldos, po pamaldų 10 
vai. išeis trokas.

Todėl susirinkite visi laiku prie 
bažnyčios. Išvažiavime bus gražus 
programas, su prakalboms ir Bart
kaus muzika, kur visi galėsite links
mai pasišokti lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Kviečiame visus se
nus ir jaunus atsilankyti ant šio 
paskutinio pikniko.

Pelnas skiriamas ant. pataisymo 
bažnyčios.

Kviečia
Komitetas ir Parapijos Klebonas.

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.< .. .

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u • □ t a t y m o /į*} 
KONTRAKTORIUS W

1556 So. Rockwell St., Chicago, III

Rūkytos Dešros
palingvicai ir lašiniai atgabenti iš 

Lietuvos; tikrai gardus.
Galima grauti pas

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted St.

Tel. Victory 6122
h 4

Del Saugume
Pirkite sau

RADIO
Peoples Furniture C®.
KRAUTUVĖSE

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS 
LIEPOS 31, 1929.

Pinigai bankoje pradedant metus $2,693-60
Įnešimai ........................................ 239,354.07
Primokėtos akcijos....................... 238,200.00
Nuošimčiai .................................... 52,438.66
Premijos ......  1,734.30
Įstojimai........................................ 1,177.75
Pervedimai .................................... 96.25
Bausmės ........................................ 313.48
Nuoma ............................... T.........  396.00
Paskolos atmokėtos ...........   267,065.00
Taksai ir apdrauda....................... 478.22
Bilos mokamos ............................ 24,095.63
Bilos priimamos ....................r..... 17,800-00
Sąskaitos mokamos....................... 1,171.95
Sąskaitos priimamos ......... ......... 6,907.02
Raštinė .......................................... 353.73
Rakandai ...................................... 387.32
Nepilnos paskolos .....    12,800.00
Atsargos fondas ........................ 7,899.74
Įnešimų perviršis ......................... 508.56

Visos įplaukos ..........................  $875,871.29
TURTAS

Paskolos ant nuosavybių ........... 805,900.00
Paskolos ant akcijų ..................... 57,350.00
Nuošimčiai nedamokėti............... 1,975.50
Įnešimai nedamokėti ................... 11,741.78
Masterio Certifikatai ................... 2,482.90
Taksai ............................................ 860.58
Apdrauda ...............   135-72
Namas ................... '...................... 11,000.00
Rakandai ........  1,000.00
Pinigai bankoje............................ 20,433.00
Pinigai prie Sekretoriaus ........... 500.00

Visas turtas .............................. $913,379.48

I, the undersigned, a public accountant, 
appointed by the board of Directors, having 
made an examination of the books and ac- 
counts of the Keistuto Loan and Building 
Association No. 1, hereby certify that the

Akcijos išduotos nuo uždėjimo Drau
gijos .................... ......................-...... 66,950

Akcijos išduotos baigiant metus Liepos 
31, 1929 .........................................   4,589

Akcijos ištrauktos ir užsibaigė .... 4,053
Akcijos veikmėje baigiant metus Liepos 

31, 1929 .............................................. 15,235
Keistučio “Spulka” visados moka 8% 

akcijų skyriuose.
Keistučio “Spulka” išmoka pinigus ant 

pareikalavimo nuo 1897 metų. — Aprūpina 
neapribotą saugumą po Valstijos priežiūrą. 
Aukščiausį atlyginimą dėl taupymo akcijų 
skyriuose. — Lengvą būdą įgyti namą. Fon
dą dėl senatvės.

Keistučio “Spulka” įvedė specialį tau
pymo skyrių vaikams.

Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai 
susideda iš sekančių skyrių:

Skyrius “A” akcija kainuoja 12i/2c iš
mokama per 11 metų.

Skyrius “B” akcija kainuoja 25c išmo
kama per 6*4 metus.

IŠMOKĖJIMAI BAIGIANT METUS 
LIEPOS 31, 1920. ?

Paskolos ant nuosavybių ............. 163,800.00
Paskolos ant akcijų ..................... 73,455.00
Įnešimai ............. -......  - 218,338.33
Primokėtos akcijos ....................... 181,400-00
Nuošimtis už įnešimus ......... .... 28,582.38
Taksai ir apdrauda................ hi... 853.53
Bilos mokamos ...................... 143,958.09
Sąskaitos mokamos ....... -...........  628.85
Nuošimčiai ......  j.... .11,613.28
Nepilnos paskolos ........................ 10,300.00
Namas .......................................... 507.54
Sąskaitos priimamos .................... 4,899.74
Generales išlaidos.........................’ 1,008.73
Algos ..J.......................................... 6,022.00
Spauda ......................................  734-13
Pinigai bankoje .......................... 20,433.00
Pinigai prie sekretoriaus ........... 500.00
Atsargos fondas ........................... 7,899.74
Pelnas ir nutrotas ....................... 936.95

—■—
Visi išmokėjimai ....................... $875,871.29

ATSAKOMYBĖS
Įnešimai įmokėti ..................... 529,280.85
Įnešimai permokėti ..................... 7,957.36
Įnešimai nedamokėti .................. 11,741.78
Primokėtos akcijos ......................  229,050.00
Nepilnos paskolos ....................... 5,700.00
Bilos mokamos.............................. 12,793.10
Sąskaitos mokamos ..................... 944-71
Įnešimų perviršis ........................ 420.17
Nuošimtis ...................................... 15,000.00
Atsargos fondas ...............   27,500.00
Pelnas išdalintas.......................... 72,750.57
Pelnas neišdalintas ........................ 240.94

Visos atsakomybės ..................... $913,379.48
t

foregoing statement is true in all partieulars 
to the best of my knovvledge and belief. 

(signed) J. Edward Kiepura, 
Public Accountant

Dated at Chicago, III., this 26th day of 
August A. D. 1929.

Skyrius “C” akcija kainuoja 50c išmo
kama per 3Į4> metus.

Skyrius “D” akcija kaiuoja $100-00, mo
ka 4% nuo dienos padėjimo.

Keistučio “Spulka” suteikia paskolas 
ajit Pirmo Morgičio, pirkimui arba statymui 
namų, su lengvais mėnesiniais atmokoji- 
mais.

Visais reikalais kreipkitės:

KEISTUČIO “SPULKOS” 
RAŠTINĖJE,

840 W. 33rd St., Chicago, III.
Yards 2790
LIETUVIŲ

SENIAUSIA, TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAU
SIA SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 

DRAUGIJA
Suvienytose Valstijose

Kapitalas $5,000,000.00

Dauguma Chicagos ir apielinkės lietuviai perka sau radios iš Peoples 
Krautuvių, kadangi jie žino, kad šios krautuves yra saugiausia vieta įsigyti 
Majestic Radio. Nes žmonės supranta, kad Peoples Furniture Co., būdama di
džiausia lietuvių pirklybinė įstaiga Amerikoje visuomet gali teikti vertesnes 
prekes, žemesnę kainų, geresnį patarnavimų, lengvesnes išlygas, ir pilnų už
tikrinimų. Todėl dėl jūsų saugumo ir geresnio užganėdijimo, žiūrėkite, kad 
Majestic Radio butų jūsų namuose iš PEOPLES FURNITURE CO. KRAU
TUVIŲ. ’ ' 1

Štai pilnas Majestic Radio rinkinys, kurių žema kaina be tūbelių $137.50,
$167-50 ir $265.00, yra daleistina visiems įsigyti, prie to musų lengvus budai išmokėji
mo bus nejaučiamos pirkėjui išlaidos.

Įmokėk tik $5»OO, o liekančius 
po $2.00 į savaitę

Tuomet nuvežšime Majestic į jūsų -namus iš ko, galėsite džiaugtis visą savo gy
venimą. Jei laikas nepavelija atsilankyti į m ūsų Krautuvę, tai pašauk per telefoną Hem- 
lock 8400, tuomet mes nuvežšime Majestic į jūsų namus dėl parodymo ir demonstracijos.

Krautuvės atviros vakarais, Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį ir Nedėldienį 
pagal sutartį.

2536-40 W. 63rd St.
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Universal Restaurant Lietuviai Gydytojai

Lietuvių DOBROVOLSKIS 
rugsėjo 5 dieną,

Bridgeportas
Linksmai gyve n d a m a s 

šiandie, nepamiršk ryto
jaus. Kiekvienam yra malo
nu gyventi savo name. Nu-I 
sipirkęs namą‘aprūpinsi sa
vo dabartinį gyvenimą ir, 
senatvę.

Mokėdamas per daugelį 
metų rendas, vien tik kitus 
padarysi laihiingesniais, o 
pats neturėsi nuosavo namo 
senatvei prisiartinus. i

M. J. KIRO statytų na-i 
mų Bridgeporte kainos yra j 
labai prieinamos ir lengvos! 
išlygos. |

Norėdamas kiekv ienas] 
gali lengvai įsigyti sau na-] 
mą.

Del platesnių žinių patar
tina kreiptis pas M. J. Kirą. ■

ŠIUCĮMI DUODU ŽI
NOTI VIETINIAMS

LIETUVIAMS,
Kad aš atpirkau siuvėjo šapą, buvo 
svetimtautis po num.

2329 W. Marųuette Rd.
tarpe VVestern ir Člaremont Avės j 

dabar lietuvis.
SIUVU NAUJUS, VALAU SENUS, 

TAISAU KAILINIUS KOTUS, 
kaip moteriškus taip ir vyriškus.! 
Kam reikalingas patarnavimas, mel- i 
džiu nepamiršti. Darbas garantuo-' 
tas. KAINOS NUPIGINTOS.
Square Cleaning and j 

Dyeing
2329 \V. 'MarąueHc Rd.

Itehing Skin
Quickly Relieved

• '* ‘ '-.HiVrr: '
Don’t auifer with DaadruH, Pimples, 
Blemishes and other annoying skin irri- 
tations. Žemo antiseptic liquid is thc sale 
aure way to reliet Itehing often diaappear*

žemo

TRIJŲ METŲ SUKAKTUVĖS 
A. A.

APOLIONUA KILKIENĖ
po tėvais Paurozaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 12 d.,» 1926 metais, o 
palaidota rugsėjo 16 dieną, 
1926 m.

Atminimui 3 metų sukaktu
vių rugsėjo 12 d. atsibuvo šv. 
Mišios už amžiną atmintį Apo- 
lionijos 
dėjimo 
taip ir 
dalingos 
rapijoj, 
mergės

? amžiną atmint; Apo- 
sielą, Nekalto Prasi- 
parapijos bažnyčioj, 

Lietuvoj atsibuvo gė- 
pamaldos Traupčs pa- 
Klaibunų kaime, Uk- 
apskričio.

Gailestingas Dievas tesutei
kia tau savo malorję musu nu
mylėta sesuo.

šį paminėjimą daro brolis
Ignus Paurozas.

METINĖS SUKAKTUVĖS

STANISLOVAS VAIŠVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 17 d., 1928 m., o pa
laidotas rugsėjo 20, 1928 šv. 
Kazimiefb kapinėse, palik* di
deliame nuliudime moterį Gen- 
drutą, 2 podukras — Stanisla
vą Radonienę ir Mortą, posūnį 
Aleksandrą ir du brolius, — 
Joną ir Zigmontą Vaišvilus.

Metams sukakus nuo nelai
mingos mirties Stanislovo, 
musų gailestis ir liudėsis bus 
atlaikytos Šv. Mišios už Sta
nislovo sielą, Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčioj, 7:30 iš ryto, 
utarninke, rugsėjo 17 dieną.

Visi giminės, draugai ir pa
žystami kviečiami dalyvauti 
pamaldose už velionio Stanis
lovo Vaišvilo sielą.

Pasiiekame dideliame nuliu
dime,

Moteris Gendruta, Vaikai 
ir Giminės.

4254 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai pražomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Augustinas Antukauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 13 dieną, 4:30 vai. po pietų, 

1929, sulaukęs apie 60 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kauno red.. 
Vilkijos miestely. Paliko dideliame nuliudime moterį Marcijoną, dvi 
dukteris: Francišką ir žentą Kazimierą Vertelką, ir Oną; du su
nūs: Kazimierą ir marčią Barborą, ir Juozapą; vieną seserį Aleną 
Samoškienę ir visą Samoškų šeimyną —- dvi švogerkas ir švoge- 
rius: Antaniną ir Vincentą Kareivius, Oną ir Juozapą Marcinkus, 
ir visus gimines.

Kūnas randasi pašarvotas, 3427 Lowe Avė. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau. Laidotuvės bus iš namų į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibts gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 

. ten į šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Augustino Antukauskio giminės, draugai ir pažį

stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, DUKTERYS, SUNAI, SESUO ir GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja graborius Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

Ona Bileišienė
Po tėvais Zenkevičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 12 dieną, 1:50 
valandą ryte, 1929 m., sulaukusi 34 metų amžiaus, gimusi 
Šiaulių apskr., Linkuvos parap., Titonių kaime. Ameri
koje išgyveno 16 metų. Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Juozapą, 2 dukteris, Oną ir Stanislavą; du dėdes, Mikolą 
ir Kazimierą; pusbrolį Juozapą ir gimines, o Lietuvoj mo
tinėlę Kostanciją; 4 brolius—Juozapą, Aleksandrą, Adomą 
ir Joną; 4 seseris—Elzbietą, Kazimierą, Heleną ir Stanis
lavą. Kūnas pašarvotas, randasi 4441 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Rugsėjo 16 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Bileišicnes gimines, draugai ir pažį
stami /esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai jiaskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTERYS, DĖDĖS, PUSBROLIS 
IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

JUOZAPAS 
kuris mirė’ 
6:30 vakare, 1929 m. ir palai
dotas tapo rugsėjo 9, o dabar 
ilsis Tautiškose kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame gilausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojam J. J. 
Bagdonui už įspūdingai pasa
kytą prakalbą kapinėse, taipgi 
dėkavojam grabnešiams; dėka- 
vojame graboriui J. F. Radžiui 
kurs savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums paleng
vino perkesti nuliūdimų ir rū
pesčius, dėkąvojame visiems 
draugams, kurie dalyvavo lai
dotuvėse, taipgi ir giminėms, 
kurie dalyvavo kartu laidotuvė
se ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musų myl- 
mas Tėveli sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnus ir Brolis.

dešros ir kopustaiLyą 
primena mamytėslA^jr^G 

valgius. ( |į / /
A.A. NORKUS, eav«^Oll|

750 West 
3ist st r

——O-------

A PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k! t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797
o-------

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

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

Grabo riai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turimo išlaidų užlai
kymui skyrių.1

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL. 

——o--- .

J. Eulevicii
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lam*. Modemiška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

\ 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. X ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel, Ląfąyętte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicerą 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201 
------- O-------

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano< randasi

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

lAalenarvins akiu itempima. kuris 
esti priežastimi Kalvos akaudAjimo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu kariti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.-

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių aidų

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermla 
------- O-------

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
------- 0-------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

------- O-------
•

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--------

Telefonas, Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago. TU
------- O--------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH 
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallae« Street 
o .V"-“

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S uite 2t6, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų
------- Q_------
/

------- o-------
Rez. 6600 South Artesian Avenae 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

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

Nedėlioj* pagal eutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. M.\ T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 l 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5. 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarime

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Įvairus Gydytojai

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 19—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai 

South Shore 2288 ar Randolph'

ir

6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland AveM 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 
Phone Midway 288(1

Nuo 10 
vai. po 
vakaro.

GYDO

lubos

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se 
nas Žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudettt
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS*

Nuo 2
Nedėlioj

iki 4:30 ir nuo 7 11d 10 
nuo 2:80 iki 4:80 po pie<

Telefonas Canal 1464 
-o

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6393

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dtexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicaio 
arti 31st Street

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

11 1701

Advokatai

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto ilp 8 vakare
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvtft. Tel. Republic 9600——--- o--------

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
,ocal Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

I

CLASSIFIED MJS
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsites ir- dar kaip iš
moksite. Mokykla dicnomia ir vaka- 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL 
2040-42 \Vashington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų, 
mokslo šakų. Musų mokykios nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikjte 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui.
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

$280. įrankius skolinant 
Taipgi plumbing įeikmenos.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina

ma kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel Prosoect 9856

tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų
i valatidų. ' Room 8.

Phone Canal 0523

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, 1LD.

A A OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subato* vakarais.

jTp. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. - 

Saulės seklyčios. — Garažai. - 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

HUGO J. KOHR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mohair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausi darba

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 
mieste. Kedzie 8463.
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Furnished RoomsBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous for Sale
(vairas Pardavimai______

JTAimENOS, Chicago, III
Ų Hilėlliihi

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui matus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

, WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkai 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 72C1

Gražiausiu artistiniu ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musu radiatorių kabinetai yra pa
daryt; įuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Reikalaujame Lietuvių 
Vyrų

Turi būti Chicagoj išgyvenę ne
mažiau kaip metus, su gerais paliu- 
dyjimais, yra gera proga uždirbti 
nuo $50.00 iki $100.00 savaitėje ir 

į trumpąišsimokyti gerą profesiją 
laiką.

Atsilankykit nuo 9 ryto

Room 1860

Financial
Flnansai-Paakoloa

Paskolos suteikiama 
į viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVAL1S, Canal 2311

Automobiles

iki 7 vak.
St.

REIKALINGAS kriaučius prie 
moteriškų rūbų, patyręs, 190 North 
State St., Room 408.

REIKALINGA 25 agentai parda
vinėti seklyčių setus tiesiai iš dirb
tuvės, atliekamu laiku arba visados, 
2316 W Roosevelt Rd., Tel. West 
5748.

REIKTA selesmanų ir salesladies 
pardavinėti apartmentinins lotus 
ti Marąuette Parko, pigiai, ųž 
įmokėjima ir mažais mėnesiniais 
mokėjimais.

Geras komisas.
EDWARD J. GLACKIN, 

7330 S. VVestern Avė.

ar*
$50 
iš-

IŠSIRENDUOJA garu apšildomas 
kambarys dėl vaikino arba dėl ženo- 
tos poros. 3417 W. 64th Place.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vaikino arba merginos, be valgio, 
f>rie mažos šeimynos, be vaikų. Ga- 
ima matyti vakarais po šešių ir ne- 

dėlioj. 4552 So. Rockvvell St., 2-ros 
lubos.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir visokiu smulkmenų, 4 kambariai 
gyvenimui, tarpe švedų. Parduosiu 
pigiai, nes vienai per sunkų užlai- 
laikyti, 5956 S. Racine Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

RENDON gražus kambarys su vi
sais patogumais. 933 W. 34th Place, 
1-mos lubos.

PARDAVIMUI Rooming House ir 
Restaurantas, 16 kambarių, visi for- 
nišiuoti, vieta daugelio žinoma per 
daug metų. Priverstas greitai par
duot, parduosiu už jūsų teisingą pa
siūlymą, 1616 S. Halsted St.

RENDAI frontinis kambarys ap
šildomas, prie mažos šeimynos. 2-ros 
lubos, 740 W. 31st St.

EXTRA. Parsiduoda pigiai gro
sernė. Pigi renda ir 4 kambariai 
gyvenimui, 6839 So. Looinis St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Chili Parlor ir 
Lunchruimis.

1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučęmė ir groser
nė, labai pigiai, tirštai apgyventa 
lietuvių, renda pigi, 3 kambariai gy
venimui. ' Priimsiu į mainus mažą 
namą, vasarnamį, mažą farmą, ar
ba automobilį, 4104 S. Campbell Avė. 

-------- o--------
PARSIDUODA 2 bizniai, groser

nė, alaus ir papso išvežiojimo biznis, 
galima pirkti atskirus biznius. Par
duosiu su namu aj- be namo, 2900 
W. 40 St.

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 
Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sodan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...............

$800
$695
$550

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

’28
’28
’29
’27
’29
’29
>28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$425
$600 
CO.
9330

PARDAVIMUI Diamond T Trokas, 
tono ir puses sunkumo — parduosiu 
už $300, dar ir pigiau. Lea Garage, 
2719-23 N. California Avė.

GREITAI reikalinga kas galėti) 
paskolinti antrus morgičius apie 
$2,500. Iš privačių žmonių. Namas 
mūrinis 6—5 kambarių.

5925 So. Throop St. 
-------o-

BUICK vėliausio modelio 4 pasa- 
žierių Coupe, kaip nauja. Turiu pa
aukoti, vartojau tik 3,000 mylių. Vi
siškai nauji balloon tairai, 4 ratų 
bučkiai. Reikia pinigų, $300 paims 
ji. 4448 North Racine Avė., Apart- 
ment 17. M r. Kern.

--------O-

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Co.

PAIGE. Našlė yra priversta pa
aukoti vėliausio 1928 modelio Pai»e 
Sedaną, vartotą tik 6 mėnesius ir 
yra kaip naujas karas. Paaukos jį 
už $300. 2538 North California
Avė., 1 flat.

O-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Ava.

ir

GYVENIMO PROGA
BUICK “Master Six” vėliausio 

modelio 4 durų sedanas, mano var
totas tik keletą šimtų mylių, paau
kosiu pigiai, nes man reikia pinigų. 
Karą sunku atskirti nuo naujo. Ori- 
fęinalis gražus užbaigimas, geri bal- 
oon tairai, 4 ratų brėkiai. Karas 

yra, kaip naujas ir jį reikia pama
tyti, kad įvertinti. Priimsiu $450. 
Atsišaukite nedėlioj. 3349 W. Di
vision St, 2 apt.

RADIO sėlesmanų su karais par
davinėti visoj šaly išgarsintus radio. 
Geri prospektai suteikiami, darbštus 
žmonės gali užsidirbti iki $75 savai
tėj. Atsišaukite 4916 W. 14th St., 
Cicero, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moterų indų plovė
jų , patyrusių. •

4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. 1006 N. 22nd 
Avė.-, Melrose Park, III. — *

REIKALINGA moteris prižiūrėti
5 metų vaiką. 3211 Pierce Avė., tel. 
Capital 3296.

REIKALINGA veiterka dėl trum
pų valandy, patyrusi. Gera mokes
tis. 3457 So. Halsted St. *

Partners Wanted
Pusininkų Keikia

REIKALINGAS partneris i resto
raną su $500 cash, $250 ar mažiau. 
Nauja vieta, 4752 W. Chictigo Avė.

For Kent
RENDON gražus, naujai ištaisytas 

garu šildomas, šviesus ofisas viršuj 
aptiekos, tinkamas daktarui bei den- 
tistui 3337 So. Morgan St., kampas 
33čios Place, '•Tel. Boulevard 2418.

IŠSIRENDUOJA štoras dėl bar- 
bemės, aplinkui nėra barbornės, tai 
labai gera vieta, 4624 So California 
Avė. ' ' • . r ,

PARSIDUODA BARBER StlOP 
2 krėslai su 4 kambariais pragy

venimui, pigi renda. 
ja per daug metų, 
apgyventa, bet didžiuma lietuvių. 
Geriausia proga tai yra vedusiai po
rai, kuri supranta biznį.

1951 Canalport Avė.

Biznis gyvuo- 
Visokių tautų

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

ANT RENDOS ir pardavimui 
salesroom ir garadžius Brighton 
Park ant Archer Avė. Galima ir pa
imti mano kontraktą, pardavinėti ge
rai žinomus automobilius. Rašykite 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 1123

PARDAVIMUI 30 karų garažas ii 
gasolino stotis, 
išeina į mėnesį 
Justice 
Springs 60.

Park,

8,000 gal. gasolino 
7800 Archer Avė., 
III. Tel. Willow

PARDAVIMUI 3 trokai krausty
mui furnišių ir pianų. Parduosiu su 
visu bizniu, biznis išdirbtas per 6 
metus, 4068 Archęr Avė., Telefonas 
Lafayette 8080. t .<

PARSIDUODA du štorai — gro
sernė prie 4552 S. Kedzie Avė. ir 
vaisių ir lengvų groserių prie 5612 
W. Division St. Pigiai. Kreipkitės 
4552 S. Kedzie Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis daromas geras. Parduosiu 
pigiai, priežastį patirsit ant vietos, 
4438 So. Hermitagę Avė.

Be Komiso ir Išlaidą
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.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STUDEBAKER vėliausio 1929 mo
delio “President” Sedanas. Iš prie
žasties ligos esu priverstas paauko
ti. Aš vartojau karą tik penkis mė
nesius ir yra absoliučiai geras, 
kaip dieną kada jį nupirkau. Paau
kosiu tik už $550. Kainavo man 
$2,100 tik penki mėnesiai atgal. At
sišaukite nedėlioj bile laiku, ar pa- 
nedėly po 6 v. v. 2231 North Kedzie 
Avė., 1 flat.

PASIRENDUOJA štoras gražioj 
vietoj, tinkamas dėl visokio biznio, 
didelė pereiga žmonių, tinkamas 
dėl lunch room, buČernės, grosernės, 
kriaučiaus, šiaučiaus. Duosiu 
giai. rendą.

Šaukite savininką
J. YUŠKA,

4440 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

PARDAVIMUI arba mainymui 
restauracija su 9 išfornišuotais rui
mais. Parduosiu vieną bižni arba su 
namu, Mainysiu ant farmos. Per
kant su bizniu rędkia įmokėti $1000, 
o kitus kaip rendą.

Atsišaukite pas savininką.
501 W. 32nd Street

pi- PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, pusė arba visa, parduosiu pigiai, 
6852 Indiana Avė.

KAMPINIS štoras ir 5 kambarių 
flatas. Labai tinkama vieta dėl po
ros. Groseriai, šalta mėsa, minkšti 
gėrimai, ice cream, kojinės, smul
kus daiktai ir t. t. Parsiduoda iš 
priežasties mirties. Kam nors pas
tebėtina proga.

Išmokėjimais.
431 W. 69 St.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
creamo štoras, parduosiu pigiai. Lea- 
sas ilgas, 4 kambariai gyvenimui, 
renda pigi. Priežastį pardavimo pa
tirsite vietoje, 3537 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0222.

PARSIDUODA pigiai ir greitai 
groseris, senas išdirbtas biznis, par^ 
davimo priežastis, išvažiuoju i kitą 
miestą, 3417 So. Union Avė.

PARSIDUODA Chili Parlor ir 
lunch counter, parduosiu pigiai, biz
nis geras. Parduodu dėl svarbios 
priežasties, 1726 S. Halsted St., Chi
cago.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

210 AKRŲ, didelė bamė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambariii 
du 300 pėdų

namas,- didelės 
Suliniai. Kaina

80 AKRŲ

namas, 
padėty.

sodnas, 
barnės, 
$28,000.

pienine farma $15,000.

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moąuette, Jacąuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

Personai
Asmenų Ieško

RENDON nedidelis štoras, tinka
mas “dry goods” arba barbemei. Sa
vininkas duoda pradžią veltui,’ 2709 
W. 71st St. Grovehill 1914.

Aš JUOZAPAS VERSIACKAS 
paieškau tetos Rožės Tarasiavičiutės, 
kaip girdėjau buvo vedus Zaliecką 
Kazį, ieškau ir daugiaus Zalieckų, 
Versiackų ir Tarasiavičių.

JOSEPH VERSIACKAS 
Box 194 

Witherbee, N. Y.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu pusdykiai 2 barbernės 

krėslus, veidrodi, pečių, cash regis- 
terį, įrengimui pilnos barbernės, 
sai pigiai, nes turiu 2 barbernės 
tus; vieną turiu tuoj parduoti.

3531 S. Halsted St.

vi- 
se-

PARSIDUODA farma, sveika
tos krašte, netoli prie šiltų van
denių ir didelio miesto, Arkan- 
sas valstijoj. Del geros progos 
matykit savininką, po 6 vai. vak. 
Gilbert Milaszius, 3436 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

ŠTORAS ant rendos, 3 kambariai 
ir vana ir visi kiti patogumai. Sker
sai Public School. Renda pigi.

939 W. 33rd Place

Exchange—Mainai

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 3 
šm. lovos Davenport seklyčios setas 
$35, Victrolos $5, lovos $2, kaurai $5, 
dreseriai $5, valgomojo kambario se
tai $10. gasiniai pečiai $5, pianai $25, 
bufetai. Radio, siuvamos mašinos $5. 
Ledaunės $5.,vežimukai $5. Daybed $5 
Vacuum valytojai $10. Gauger, 541 E. 
61 St., prie St. Lawrence. Atdara 
utarn., ketvergo ir subatos vakarais.

PAIEŠKAU IZIDORIAUS PO
CIAUS, Amerikoje vadinasi John 
Butz. Paeina iš Raseinių apskričio, 
gyveno ant Town of Lake apie du 
metai atgal. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite pranešti.

‘ A. MIKALAUSKŲ 
4535 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

RENDAI 4 kambarių, flatas nau
jai dekoruotas, elektra, gasas ir toi- 
letas, $15.00 j mėn., o su maudyne 
$19.00. Bridgeporto apielinkėje. Šau
kite Boulevard 0470.

PARSIDUODA Rooming 
kambariu, biznis išdirbtas 
metų. Parduosiu už labai 
kaina. 2953 So. Michigan 
Calumet 3982

GERA PROGA

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kinu ar merginu, su valgiu ar be. 
maudynė ir visi patogumai, 3156 So. 
Wallace St., 3 lubos, front.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Help Wanted—-Mali
Darbininkų Reikia

House 12 
per daug 
prieinamą 
Avė. Tel.

MAINYSIU medini 2 po 6 kamba
rius ant mūrinio arba ant loto bile 
kokioj apielinkėj, 4412 So. Talman 
Avė. 2 augštas.

NORIU PARDUOTI $800 grojiklį 
pianą už $125. Kartu suolelis ir 65 
rolės. Duosiu ant išmokėjimo. Ma
tykit Mr, Kruger. 6136 S. Halsted 
Street.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RENDAI šildomas kambarys su 
valgiu ar be. Nėra vaikų, 1711 N. 
Winchester Avė., 3 lubos užpakalyj.

RENDON frontinis šviesus kam
barys vyrui, 3 lubos,

3133 So. Union Avė.

PARSIDUODA didžiausia groser
nė ant Bridgeport, pigi renda, garu 
šildoma, su pagyvenimu kartu, ran
dasi gražiausioj vietoj tarp dviejų 
didelių teatrų ant Halsted St. Yra 
laikoma cigaretai, fruktai ir rūkytos 
mėsos. Pilnai įrengta krautuvė, 
priežastis patirsit ant vietos.

Atsišaukite, / telefonu, laiškais 
ypatiškai.

JOHN LEGEIKA,
3340 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9619 >
Chicago, III.

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatj arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

NEPRALEISKIT PROGA

ar MAINYSIU ant geros farmos mū
rinį namą, 6 didelės rendos, geroj 
vietoj. Farma turi būt pirmos kle- 
sos. 2147 Webster Avė., P. Slauzis, 
savininkas.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

GROJIKLIAI PIANAI, nauji ir 
sankrovoj padėvėti, geriausiame sto
vyje, $125 ir augš. Lengvi išmo
kėjimai. Priimam mainui fonogra
fus ir radio. $5 ir augš.

Atdara vakarais.
ADAM SCHAAF 

319 S. Wabash Avė. 
Tel. Harrison 8731

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

OI!! LEIDĖS IR VYRAI!..

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, 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 aplikšntai bus trumpa lai
ka lavinami dykai 
karų ir geriausių 
virėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

KAMBARYS ant rendos dėl 2 
vaikinų. Visi patogumai, be valgio, 
1835 VV. North Avė. iš užpakalio. 
2 augštas.'

RENDON kambarys švesus ir ap
šildomas. prie mažos šeimynos, 1624 
So. 49 Ct., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 4006.

Pardavimui kriaučių šapa — nau
jų drapanų siuvimo ir senų taisymo. 
Priežastis, biznio pardavimo, turiu 
didelį namą negaliu apsidirbti. Biz
nis išdirbtas nuę daugelio 
darbo užtenka visuomet.

3955 Archer Avė,

PARDAVIMUI—2417 W. 51st St., 
3 flatai ir štoras. Geriausia vieta 
saliunui South Sidėj. Floersch Co., 
Vienatiniai agentai, 2344 W. 69th 
St., tel. Grovehill 2036.

metų,

NEPAPRASTA PROGA.
Parsiduoda pigiausia kaina 

greipsų sunka (Grape Juice) 
šviežias medus.

Kreipkitės:

ir

konstrukcijos Siu 
budy juos parda-

diena nuo 10 
piety.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iŠ

RENDON kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų su valgiu ar be, prie 
mažos šeimynos. Tinkama vieta dėl 
gerų vaikinų. 6451 So. May Street, 
2-ros lubos.

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. J. Bert- 
cher, 4140 Archer Avė. Fiat No. 4.

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam, su valgiu arba be 
valgio ant 2-rų lubų.

6830 So. Rockvvell St.

KLEM WIDZES 
3255 So. Halsted St, 

Victory 6122 
Chicago, III.

REIKIA vyrų, gerų darbininkų, su 
liudijimais, $25 ar daugiau. Atsi
šaukite nuo 9 ryto iki 9 vak. M r. 
Stencel, A. G. Briggs & Co., 1203 W.
79th St* >

........ ——i ■■ ■ —---------------
RENDON du šviesus kambariai 

vaikinams, merginoms arba ženotai 
porai. Su valgiu arba patys pasi
gaminsite. Yra telefonas -ir maudy
nės. 827 W. 34th Place, 2-ros lubos 
užpakalis^

PARSIDUODA Luch Roomis 
pigiai, tarpe dirbtuvių. Pigi 
renda. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

139 W. 39th Street

PARSIDUODA saldainių ir moky
klos reikmemj krautuvė, tarp dviejų 
mokyklų, 4 kambariai gyvenimui, pi
gi renda, 6631 S. May St. i

PARSIDUODA groserne, sal
dainių, cigarų ir school supply 
daiktai, labai pigia kaina. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos; taipgi gerai išdirbtas 
biznis geroj vietoj. 3233 South 
Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA arba išsimaino biz
nio namas ant 71, netoli Westem 
Avė., štoras ir ruimai 
kambariai ant viršaus, 
dyklės, viskas vėliausios 
syta, 2 karų garažas.

10 flatų parsiduoda arba išsimaino.
2 flatai pardavimui arba mainy

mui.
Muro namas 5-5 kambarių, karš

tu vandenių šildomas, 2 karų mū
rinis garažas, kaina $9,500.

Taippat ir budavoju namus ant 
užsakymo. Kam kontraktorius rei
kalingas. kreipkitės pas

JOHN GEORGE MEŽLAIŠKIS 
2453 West 71st St. 

Repųblic 4537

užpakaly, 6 
tailų mau- 
mados jtai-

4 APT. BARGENAS
Mūrinis, visi po 5 kamb., moder

niški, pečiais šildomi, na"ujai ištai
syti. Rendos $175. 3 karų garažas. 
Arti 77 ir Halsted gt. 40 pėdų lo
tas. Visuomet 
riai skirias ir 
pigiai.

7551 S.

išrenduotas. Partne- 
bus parduota labai

Emerald Avė,

X.

6 KAMBARIŲ nauja moderniška 
“bungalovv”, karštu vandeniu apšil
doma, lotas 30x125. Randasi arti 
63 St. karų. Kaina tik $8,850. Jmo- 
kėt $1000.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 
5 kamb., atskirai apšildomas, ap
dirbti porčiai, viškos, garažas ir kiti 
moderniški įrengimai. Randasi prie 
vienuolyno. Savininkas pigiai par
duoda arba mainys į bungalow.

Bizniavas kampinis lotas 72x127, 
randasi ant Archer Avė. ir 54-tos. 
Vieta tinkanti dėl gaso stoties arba 
garadžio. Pigiai parduosime arba 
mainysime į namą.

Išsimaino pelningas biznis groser
nė ir taip toliaus ant automobiliaus ir 
biskj pinigų. Renda pigi, 4 gyveni
mui kamb., gera vieta bizniui.

4 flatų naujas moderniškas namas 
po 5 kamb., ir 4 karų muro garažas, 
randasi Marąuette apielinkėje arti 
vienuolyno. Kontraktorius pigiai 
parduoda arba mainys į jūsų seną 
namą.

2 flatų medinis namas, po 4 kam
barius, garažas ir platus lotas, ran
dasi Brighton Parke. Vienystė ver
čia savininką parduoti tik už $5300. 
Imokėt $1000.

6 kamb. moderniška “bungalow”, 
karštu vandenių apšildoma, 2 karų 
muro garažas, pagal šalį įvažiavi
mas, lotas 40x125 ir kiti vėliausios 
mados įrengimai. Savininkas pri
verstas atiduoti žemiaus kainos ar
ba mainys į lotą, ir dalį pinigais. 
Vieta ir namas atsako biznieriaus 
arba profesijonalo reikalavimus.

K. J. MACKE & CO.
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th St. 
Tel. Prospect 3140

BARGENAI
1) String St. ir 18th senas bet 

tvirtas muro namas ir medinė gri- 
Čiutė užpakalyje, 7 flatai, rendų 
$85.00 i mėnesi, parduosiu labai pi
giai, tik $6,500.

2) Emerald Avė.
fl. medinis, 3, 4 ir 
vanoms, garadžius 
rendų $56, kaina $3,800

3) Lowe Avė. prie 
medinis namas po 4 
$88, kaina tik $2,700.

4) Turiu bargenų
miesto. •

5) Apdraudžiu (Inšiuruoju) 
mobilius. Langus, Namus, Rakandus, 
Gyvastį ir visokios kitos rųšies ap- 
d raudą.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

prie 38th St. 3 
6 kamb. fl. su 
vienai mašinai,

38th St. 2 fl. 
kamb.. rendų

kitose dalyse

Auto-

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
štoras, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Sallfe St. Franklin 4465

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, ' 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

DAR YRA KELETAS 
PUIKIŲ BARGENŲ — 
ATVAŽIUOKIT IR PA- 

MATYKIT JUOS

2 FLATAI po 5 kambarius, garu 
šildomi, arti 71 gatvės, gatvė ištai
syta. Jei veiksite tuojaus kaina yra 
$11,700. 7131 S. Western Avenue. 
Repųblic 9236. ----------- ------

Pardavimui 2. aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galite nu
sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

BIZNIO PRAPERTĖ SOUTHWEST 
SIDĖJ PARDAVIMUI AR 

MAINYMUI

Biznio namas prie Kedzie Avė., 
štoras ir 6 kambarių flatas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 2 po 
6 kambarius namo, bungalow, ar lo
tų Marąuette Manor.

Kreipkitės
2031 W. 35th St., 
Tel. Lafayette 0909

$10,800;

•M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

5 KAMBARIŲ medinis namas, 4 
metų senumo. Miesto vanduo, mau
dynė, elektra, gasąs, šalygatyiai, 2 
karų garažas. Arti mokyklų ir baž
nyčių. Turiu parduoti. $4,600. Iš
mokėjimais.

EARL FOLLIS,
11136 S. Turner Avė., 
tel. Cedarcrest 1882

COTTAGE ir 2 karų garažas ant 
2 lotų, 60x125, 3 metų senumo. Kai
na tik $4,000, mažas įmokėjimas. 
5817 S. Kolmar Avė.

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

PARDUOSIU arba mainysiu mū
rinį bizniavą namą, 2 flatų arti Ra- 
movos teatro, 3649 S. Halsted St.

PARDAVIMUI apartmentiniai lo
tai arti Marąuette 
kyklų ir bažnvčių. 
kusius mėnesiniais

EDWARD J.
7330 S. Westem Avė.

Parko, arti mb- 
$50 įmokėti, 

išmokėjimais.
GLACKIN,

Ii-

PARDAVIMUI bungalow 6 kam
barių, 3 karų garažas, arti mokyk
los ir parko. Pigiai, J. Kanak, 
6537 So. Whipple St.

J.

PARSIDUODA 7 kambarių cotta- 
5e karštu vandeniu Šildoma, 40 pė- 

ų lotas, 2 karų garažas. Parduo
siu pigiai, 5834 So. Washtenaw Avė.

ANT pardavimo arba mainymo 
naujas muro namas 2 pagyvenimu 
po 6 kambarius, 3 karu garadžius, 
ant kampinio loto, gražioj Brighton 
Park apielinkėj. Kaina $15,500. Mai- 
nysim ant medinio arba mūrinio, 
ant Town of Lake arba Bridgeporto. 
Atsišaukite 738 W. 18th St.

ANT pardavimo arba mainymo 
3 flatai ir štoras; naujas muro na
mas, gražioj vietoj Marąuette Ma- 
nor. Mainysiu ant 6, 8 arba 10 fla
tų. Namo kaina $35,000. Namas tu
ri tik vieną morgičių. Atsišaukite 

738 W. 18th Street

BARGENAS. 2 flatų mūrinis, 5 
ir 6 kambarių, uždaryti užpakaliniai 
porčiai, naujai dekoruoti, atskiri ap
šildymo plantai. 2 akrų garažas.

Rendos $120.00.
Turiu parduoti už $10,500.

5617 S. Aberdeen St.

PARDAVIMUI 2 flatai, 5—6 kam
barių, karštu vandeniu Šildomi, ga
ražas dėl 2 karų. 1922 So. Scoville 
Ave.j Benvtym

PARDAVIMUI medinis dviejų gy
venimų po 5 kambarius namas, prie 
103 gatvės, arba mainysiu ant loto, 
farmos, automobilio ar biznio, 7921 
Maryland Avė. Phone Radcliffe 3632. 
UŽunerig.

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARQUETTE PARKE 
Kaina $27.500

2 aiiifAtų murinta Ir akmens, 
Pilnas beisnientas.
2 karų garažas, 
WheatherBtrjp8. 
Langai bu (langiukais, 
Varinas rynoe. 
Variniu dangtis Ir porčlal,- 
Variniai skrynai. 
Stonu (loors, 
Užleidžiamo* durys garažiuj, 
AutomatiniH aliejus burneris (Hardinge), 
Bryant gaso vandens Aildytojas, 
Fri gidai res, 
Humphrey fiildytojal, 
Marmuro menteliai, 
VisoB sienos drobe iAmuAtos, 
Paneliai ir maliavotos, 
Plasterio kornizai, 
Beismento užbaigimas kaip virAuje, 
Sienos ir lubos plasteriflotos. 
Tile grindys, kletkiiotos sienos 
Maudynėse, 
Pilna maudyne beismente, 
lempos sienose. 
Drabužių chutes. 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų, 
Vidute laiptai. 
Puikiausias hardware, 
lAmuAtos extra storos durys.
Reikia $10,000 cash ar gal priimsiu 

mažų mainų.
Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė. 

Repųblic. 2545

$6,800 nupirks 5 kambarių murinę 
bungalovv. Saulės seklyčia, karšto van
dens šiluma, lotas 36x125, garažas. 
Cash $1,000, likusius po $35 j mėnesi. 
Bernard ir Irving Park, tel.Irving 4059

AUKSINĖ PROGA. 5 kambarių 
naujas mūrinis bungalow prie par
ko ir mokyklų. Išsimaino ant bile 
kokio biznio arba lotų, 
kia įmokėti $500.00.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted

Tel. Yards 6751

Perkant rei-

and CO.
Street

DIDELIS BARGENAS
Medinis 2 flatų po 6 kambarius, 

naujas namas, šiltu vandeniu apšil
domas. Iš priežasties mirties par
siduoda už skolą.

1327 So. 50 Avė., 
Cicero, III.

informacijų klausk
FR. VASILIAUSKAS 
3343 So. WaUace St.

Del

5 KAMBARIŲ medinis namelis, 
pečium šildomas, lotas 114 per 104 
pėdas. 11150 So. Sacramento Avė. 
Mount Greenwood.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
štorae, 5 ruimai ir garadžius, kaina 
$3900, namas 4533 So. Marshfield 
Avė. Savininkas 4554 So. Rockwell 
Street.

CLEARING pardavimui keturių 
kambarių bungalow, lietuvių apgy
vento! kolonijoj. Savininkas Vincent 
Sharley, 5623 W. 64th Place.

PARDUOSIU arba mainysiu 4 lo
tus po 49 pėdas ir 4 kambarių namą. 
Yra suros, elektra ir vanduo. Krein- 
kitės: Knygynas “Lietuva”, 3210 So. 
Halsted Str. Box 43.

PARDAVIMUI bungalow, 6 kam
barių, 3 karų garažas. Arti mokyk
los ir parko. Pigiai.

6537 S. Whipple St.




