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Lietuvis Billy Burke 
paskutiniuoju kirčiu 
laimėjo turnamentą
Didžiausias Amerikos 
golfo maratonas tęsėsi 
5 dienas Toledo Ohio 

kliube
JACK SHARKEY MUŠIS

Bokso rungtynės su Mickey 
Walker įvyks New Yorke 

liepos 22 d. a

iš“VVaterbury Republican 
liepos 7 d. po 8 skilčių antgal- 
viu rašo:

Invemess Club, Toledo, lie
pos 6 d. Didžiausias Ameri
kos golfo marathonas, kurs tę
sėsi penkias dienas ir 144 sky
les, šį vakarą pasibaigė su 
Billy Burke, Amerikos Lietu
viu jaunuoliu iš Naugatuck, 
Conn., naujų viešu čempionu 
Suvienytoms Valstijoms ir pa
veldėtoju ligi šiol kuštėjusio 
Bobby Jonės sosto.

Kuomet atrodė, kad Burke 
ir jo kovos rivalas George Von 
Elm iš Los Angeles yra pasi
ryžę imtis ištisą savaitę, juofįar 
plaukis Billy sugebėjo laimėti 
vienu smugiu grfhitinąme^ ir 
lygiame rounde 71, jo geriau
siame ir nepaprastai vaizdin
game rounde visoje kovoje tar
pe tų dviejų rivalų. *

Burke baigė antrąjį 36 sky
lių lošimą su skoru iš 77-71-
148. Von Elm baigė su 76-73-
149. Galutina 
vo Burke. su 
144 skyles ir 
kirčiais.
Lazdų nešėjo

Visą laiką 
laikėsi beveik
čiame gale duelis išsisprendė. 
Pats Billy pareiškė, kad stovė
damas prie paskutinio “tee“ jis 
pamąstęs, jog jo visas gyve
nimas dabar priklauso nuo šių 
kirčių, ir susikaupęs, nusira
minęs. kirto.

Anot Billy jam įkvėpimo da
vė jo paties “caddie”, kurs prieš 
pačią pabaigą priėjęs tapštelė- 
jęs jam per petį ir taręs “Ak, 

• Billy, aš pastačiau savo pasku
tinį dolerį ant tavęs. Eik, ir 
laimėk man tą 
dabar dėkingas 
ir sako, duosiąs 
rį už tai.

Paskutinę dieną šešis kartus 
Billy ir George buvo lygiomis, 
tik prie 32 skylės Billy paėmė 
vadovystę, kurios nebepaleido 
ligi galo. Galutinoj išvadoj, 
skaitoma kad tas ilgiausias vi
soje Suv. Valstijų golfo isto
rijoj golfo rekordas parodė ste
bėtinai gražią Billy kontrolę, 
jo sugabumą ant žalumų 
(greens) ir ištvermingumą per 
5 dienas ore, kurs kaitaliojosi 
nuo 100 laipsnių karščio ligi 
audros ir šturmo.

kirčiu nugalėdamas 
Von Elm^
motina skubino savo 
dirbantį geležies faun-
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LIETUVOS ŽINIOS
Telšių—Kretingos 
geležinkelio sta

tyba
Dirba 2,600 darbininkų. — Že- 

mfa darbų padaryta 35 proc., 
o tiltų ir vamzdžių 65 proc.

j

kovos išvada bu- 
589 kirčiais per 
Von EI m su 590

įtaka laimėjimui*

Billy ir George 
lygiomis, tik pa-

dolerį”. Billy 
savo “caddie“ 
jam dar dole-

Greenwich Club surengė Bil
ly Burke kuoširdingiausį suti
kimą ir kliubo prezidentas pa
reiškė, kad visi didžiuojasi juo- 
mi. Kliubo manageris pasakė, 
— “Mes esame tiek laimingi, 
kad gatavi sudeginti visą Kliu
bo namą jo pagerbimui“.
Tėvų Burkauskų džiaugsmas

Naugatuck, Conn., liepos 7 
d. Mr. ir Mrs. George Bur- 
kauskas, kurie 30 metų atgal 
imigravo į šią galimybių šalį 
surasti sau ir saviškiams ge
resnių gyvenimo progų, vaiši
no šimtus miestelio kaimynų 
savo namuose, 28 City Hali 
gatvė, Union City, susirinku
sių pasveikinti, kuomet jų 28 
metų sūnūs Billy Burke laimė
jo nacionalį golfo čempionatą, 
vienu 
George

Billy 
sunkiai
drėj lietuvį vyrą su vakarie
nės ruoša, kad visi greičiau 
galėtų eiti prie radio pasiklau
syti paskutinių laimėjimo ži
nių. Tėvai prisipažino mažai 
miegoję per paskutines dvi 
naktis, rūpindamiesi savo sū
naus laime, bet kuomet išgir
dę anauncerį paskelbiant, kad 
jų sūnūs yra čempionas ir po 
to išgirdę paties sunaus balsą 
per visos Amerikos radio tink
lą, jie užmiršę visą savo nuo
vargį.

Tėvas paskelbia, kad Billy 
lietuvis

“Šį vakarą aš jaučiuosi lai
mingiausia motina visame pa
saulyje,“ tarė Mrs. Burkaus- 
kas. “Aš nemėgdavau, kada 
Billy pradėjo lošti golfą, bet 
jis buvo tiek darbštus ir tiek 
buvo užinteresuotas savo klu
bais, kad aš pagaliau nebesi
priešinau. Dabar jis čempio
nas.”

Mr. Burkauskas vaišindamas 
reporterius pareiškė: “Jus, 
laikraštininkai, rašote savo laitu 
raščiuose, kad Billy yra Ame
rikos lenkas. Jis yra Ameri
kos lietuvis ir jus turėtumėte 
žmonėms tai pasakyti”.

Petras Burkauskas turėj o
gerus laikus, kalbėdamas su sa
vo gera žmona apie sūnų. “Aš 
esu laimingas, kad jis laimėjo. 
Aš didžiuojuosi juomi,“ kalbė
jo tėvas. Taip bėsikalbant, vie
nas jaunesnių sūnų Petriukas 
pertraukė sakydamas itevui: 
‘‘Mama sako, kad papa 
rytoj dirbti į faundrę,“ 
vas atsakė: “Aš eisiu 
aš turiu jus išmaitinti.’

Billy karjeros istorija
Paskui tėvas papasakojo, 

kaip jo sūnūs Billy pasekė jo 
pėdomis. Pats tėvas jaunomis 
dienomis buvęs “caddie“ gob 
fininkui Harris Whitemore, Jr. 
Billy irgi pradėjęs būti “cad
die“ dar 12 metų amžiaus ir 
būdamas 14 metų jis jau žino
jo visas golfo taisykles/ ir jau 
pats lošė su žymiais Nauga
tuck ir Waterbury lošikais. 
1923 metais į jį atkreipė do- 
mę vienas turtingas Greenwich 
sportsmenas Henry Topping 
ir nuo to prasidėjo Billy kar
jera.

Billy buvo pasiųstas į Flo
rida į žiemos kliubą; 1925 me
tais ’jis patapo Mattatučk count 
ry club profesionalu, paskui 
tarnavo Danville, Ky., West 
port, N. Y. ir kelių kitų kliu- 
bų profesionalu.

neitum 
bet te
dirbti,

Pasirašiusieji karo skolų paliaubų sutartį
kairės dešinėn pirmoj eilėj: Pierre Flandin, Francijos finansų ministeris; Aristide Briand, Francijos užsienių reikalų mi- 

nisteris; Walter Edge, Amerikos, ambasądorius. Francijai; Pierre Lavai, Francijos ministeris pirmininkas; Andrew Mellon, 
Amerikos turtų sekretorius; Francois Poncet, Francijos valstybės pasekretorius.

Po kelių stambesnių laimė
jimų Billy išlaikė puikius kvo, 
timus prie Sciota Country Club, 
Columbus, Ohio, kur pats Bob- 
by Jonės numatė jį 
savo pasekėju.

Sharkey mušis liepos
NEW YORK, 'liepos

busiant

22 d.
» j i ‘ i

10. — 
Jack Sharkey, Amerikos lietu
vis, America’s. star heavy- 
weight, pradėjo įtrenuotis Still- 
mano gymnasium, Manhattan, 
busimoms bokso rungtynėms 
su Mickey Walker, Ebbets 
Field arenoj, liepos 22 d. nak 
tį. Rungtynių pelnas skiriamas 
Randolph Hearsto Free Milk 
fondui. £

Kasdien Jack daro savo 
mankštą Central Parke, išvaik
ščiodamas mažiausiai po 5 my
lias kiekvieną kartą. t

Sharkey turėjo savo trena- 
vimą daryti Dr. Joseph Bier 
sveikatos farmoj Pomp<ton 
Lakęs, bet jis labjau mėgsta 
trenuotis mieste. Kolegų ver
čiamas Jack išvažiuoja į Pomp- 
ton Lakęs šiandien, šeštadie 
nį.

Del 
sakė: 
didinu 
šių jį
tenkinsiu kaip savo draugus 
taip pikčiausius kritikus“.

laimėjimo Sharkey pa- 
“Aš nemažinu nei per- 
Walker, bet aš sumu- 

ant “knock out” ir pa

ORĄ
Chicagai ir apielinkei federa- 

Hs oro biuras šiai dienai pra
našauja:

šiandien ir rytoj veikiausia 
giedra.

Ispanų rėspublikoj 
nesantaika didėja

Su streikais pasirodo ir 
bedarbė

Italija jau pasisakė 
už taiką; Vokietija 
ieško $750,000,000

i
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Anglija »viena ? skolina■ <>Vokie- 
čiams $250,000,000

Motinos meilė aukščiau 
pavojų

MADRIDAS, liepos 10. — 
Streikai, lokautai ir bedarbė 
pradeda rimtai apsunkinti pa
dėtį Ispanijos jaunoje respub
likoje, dar labiau kad ir pa
čiuose ministeriuose nebesima
to taip reikalingos vienybės. 
Po rinkimų kelios politinės 
frakcijos dar labiau rodo įnir
šimą prieš viena 'kitą.

Telefonų kompanijos > darbi
ninkų sindikalįstų streikas po 
4 dienų kaip ir baigtas, bet 
kraštutiniai sindikalistai / kur
sto naujus Streikus. '

ROMA, Italija, liepos 10. — 
Premjeras Muššolini susitarė 
su Amerikos sekretorių Stim- 
son, kad pasaulio taika yra 
vienintelis kelias į ekonominį 
atgijimą. , 

i Visuotinas nusiginklavimas 
yra antras stulpas j pasaulio 
taiką; pirmas buvo karo sko
lų sustabdymas, pareiškė abu
du.

> Mussolini pasakė: “Yra du 
keliai-kelias link karo ir ke
lias link taikos. Aš pasakiau 
Mr. Stimsonui, kad aš pasi
rinkau kelią link taikos. Mr. 
Stimson ir aš visiškai sutiko
me tame“.

PARYŽIUS,. liepos 10.—Vo
kietijos valst. banko preziden
tas Luther atvyko į Paryžių, 
j ieškodamas Vokietijai tarptau
tinės paskolos sumoje apie 500 
ar ir 750 milijonų dolerių. An
glija esą ryžtasi viena skolin- 

’ti $250,000,000 jei Amerika ir 
Francija padės. Anglijos ban
ko prezidentas Norman Mon- 
tahu paskolos reikalais jau iš
skrido į Basęlį, Šveicarijoj.-

.. Sulijo Anglijos kara
liaus rūbai

EDINPURG, Skotlandija, lie
pos 10.
tijos * užpuolęs smarkus lietus 
kiaurai sušlapino karalių; ka
ralienę ir kitas aukštas damas 
ir sugadino rubus, padaryda
mas nuostolių ant $250,000.

NICE, liepos 10. — Charles 
Rancurel siunčiamas atgal į 
Velnio salas trečią kartą. Jis 
jau buvo pabėgęs iš tos bai
sios baudžiamosios salos du 
kartu '"IF' gyvėh’o Pietų' Ame
rikoj, bet išgirdęs, kad motina 
serga, parvyko jos aplankyti 
ir policija vėl sugavo. Sugau
tas kalinys tik prašė leisti pa
matyti motiną prieš išsiunčiant.

Italui teks rinktis 
tarp vilko ir meškos: 
Papos ar Mussolini

šių metų vėlyvas pavasaris 
neigiamai atsiliepė į Telšių- 
Kretingos geležinkelio statybos 
darbų eigą, nes darbai, ypač 
žemės darbai, tegalėjo prasi
dėti gegužės mėnesy. Dabar 
darbai eina visu frontu tarp 
Kretingos ir Telšių.

Nuo Kretingos iki Akmenos 
upės dar pereitais metais baig
ti žemės darbai, pastatytos pa
ramos tiltui per Akmeną ir pa
statytos geležinės fermos. To
liau iki Salantos upės žemės 
darbai ir maži tilteliai bei vam
zdžiai veik padaryti. Didžiausi 
darbai, žinoma, — perkertant 
Salantos upę. Čia dirba du ga
lingi žemės eskavatoriai, žemės 
iš iškasų į pylimus išvežamos 
traukinėliais.

26 mtr. aukščio tiltui per 
Salantą paramos baigiamos be
tonuoti. Geležinės fermos jau 
pristatytos irparamas ęafeaiv 
gus 'prasidės įmnų ir važiuo-
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Juodi marškiniai ir Škaplėriai 
nesutelpa

ROMA, liepos 10.

Laike sodno par-

Hooveris supyko ant 
korespondentų

WASHINGTON, liepos 10.^- 
SavotiŠkas karas* tarpe prezi
dento ir ■ korespondentų, įvyko 
po tb,\ kai prezidentas patyri, 
kad jo žinios išeina aikštėn per

Namui padaryti tyrimą. Ko-

■

Birželio mėn. 18 d. Alsėdžių 13 “skylių“/ Pavesta Baltajam 
miestely iš revolverio į galvą; Namui padaryti tyrimą, l Ko- 
mirtinai^ persišovė pil. - Vitar- respondentai protestuoja Į dėl

Angliakasių padėtis 
darosi nepakenčiama

ita- 
no- 
pa-

Demonstracija ties Baltuoju 
Namu

10.-— 
ang- 
išde- 
šian-

WASHINGTON, liepos 
Nebepakenčiama padėtis 
liakasių industrijoj tapo 
styta federalinei valdžiai 
dien iš abiejų pusių, kaip mai
nų operatorių taip darbininkų.

National Miners Union na
riai susirinkę lies White House 
padarė demonstraciją, kuomet 
mainų operatoriai (tarėsi su se
kretoriais Lamont ir Doak. 
Demonstrantai įteikė Hoove- 
riui protestą, pareikšdami, kad 
mainų operatoriai ir Hooverio- 
Mellbho valdžia daro konspi
raciją prieš streikuojančius 
Pennsylvania, W. Virginia, 
.Kentucky ir Illinois mainerius. 
Policija atėmė demonstrantams 
plakatus ir pavarė nuo Balto
jo Namo.

Už vieną dolerį, galima
6 nunuodyti

BROCKTON, Mass 
io. — ‘ ‘;
turuoto spirito pasigėrusį par
tija veik visa išmirė: šeši mi
rė, ir septintas vargu pagys. 

... _ r. • ' 1 '•'.■‘•v' - v ..
Cili valdžia nugriuvo

. SANTJAGO, Chile, liepos 10. 
—r Rezignacija Jaramillo kabi
neto įvyko Šiandien. Preziden
tas Carlos Ibąnez pavedė nau
ją valdžią sudaryti bankieriui 
Francisco Garces.

liepos
Už vieną dolerį dena-

- • *

Nuo birželio 1 dien. iš Erž- s 1 ,1' t . i | ■
vilkio kursuoja automobilis j 
Tauragę, Jurbarką ir kt.

Savo
tišką plebiscitą paskelbė Mus
solini, pavesdamas patiems 
lams nusisverti su kuo jie 
ri eiti, su Mussolini ar su 
pa. ♦

Kadangi Katalikų Akcijos 
organizacijai priklausė 300,000 
žmonių, tie visi turės kuogrei- 
čiausia apsispręsti, ar jie me
ta papą ar išsižada fašizmo.

Jau pirmąjį vakarą keeltas 
jaunų fašistų grupių pilname 
sąstate pasitraukė iš Katalikų 
akcijos. Mussolini parėdymas 
paliečia skaitlingas studentų or
ganizacijas ir daugelį kitokių 
grupių.

Fašistų galva greitu laiku 
nos, sU kuo eina dauguma, 
juo ar su papa, ir sulyg 
elgsis.
Katalikai platina proklamacijas

Policija kelinta diena kre
čia -visus vežimus ir asmenis, 
jieškodama slaptos literatūros 
platintojų. Susekta, kad laik
raščio Domėn ica Del Correre 
sekmadienio laida su skaičium 
1,200,000 kopijų visos kopijos 
pridėtos geltonų lapukų su 
smarkia proklamacija prieš fa
šizmą. Proklamacijoj be kito 
klausiama “Kaip stipri yra to
kia valdžią, kuri bijosi Mari
jos dukterų?“ (Tai yra kaitali- 
kių moterų organizacija, ku
rią fašistai uždarė). Taip pat 
daugybė kitų proklamacijų iš
platinta po visą kraštą. Įtaria
mas didelis skaičius kataliku 
pašto valdininkų.

ži- 
su 
lto

Stalino “amnestija” 
inžinieriams -■ ■ A .< s*

MASKVA, liepos lt). — So- 
vietų valdžia J dovanojo visas 
bausmes ir laisvę visiems se
nojo tipo inžinieriams, kuriuos 
čeką buvo areštavusi įtarime 
sabotavus orlaivių industriją. 
Amnestuotiesiems net piniginės 
dovanos suteikta.

liau nuo Salantos iki Plungės 
daroma tiltų ir vamzdžių sta
tyba ir žemės darbai. NuO Plun
gės iki Telšių eina intensyviai 
tiltų bei vamzdžių statyba ir 
žemės darbai. Dabar čia dide
les iškasas išdirbant prie Tel
šių dirba eskavatorius ir visa 
eilė vežikų bei traukinėlių. Dir
ba šiais metais apie 2,600 dar
bininkų, Viso iki Šiolei atlikta 
žemės darbų apie 85%, tiltų ir 
vamzdžių apie 65%, trobesiai 
tuo tarpu tik pradedami.

Telšių — Kretingos ruože 
numatoma be anksčiau supro
jektuotų stočių Kartenos ir 
Plungės dar turėti du komer 
ciniu punktu su pilnom stočių 
operacijoms Lieplaukėje ir ties 
Šateikių vieškeliu.

Uždarė Jaunimo sąjun 
gos skyrių

JUODPRNŲ. — Jaunimo 8- 
gos skyriaus valdyba gavo U 
policijos pranešimą, kad p. Ap
skrities Viršininkas jų skyrių 
uždaręs.

Skustuvu pasipiovė 
. senis

Birželio 16 d. Stačiūnų Vals.» 
Dargužiu km. skustuvu pasi- 
pibvė Mickeliunas Kazys, 62 
metų amžiaus.

LIETUVON
Siunčiame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

.NAUJIENOS
173, SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
8 valandai. Šventadieniais nuo 

9 iki 1 valandai.
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spaudos laisvas varžymo. '
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ItienČ Stasė) 28 mėtų amžiais.
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Šiuos darbus dirba desČtkai

U. Ifl 1*Yra Musu Vadas
džiai

PREKIŲ SUMAŽINIMO
DIDIS

IŠPARDAVIMAS!

UŽTIKIMAS...STIPRUS...ATSARGUS
Mes Ta Inrodem!

■W*T****

/Ibio

Prašykite sava

" dątįgiaiišii 
darbininkai

Del žindamų moti- 
f, * ’1

nų. Nei vienas ne* 
' i r gali būti be

ir kitokių 
Daugelis tų 
iu pažiūrų 
treti diskų-

4177-83 Archer Avės
Cor. Richmond St.

253640 63rd St.
Cor. Maplewood Avė.

VISUOMET pirmiausia atsižvelgdami į 
savo pareigą depožitoriams, Viršinin
kai ir Direktoriai peoples National Bank 

and Trust Company subudavojo įstaigų, 
kuri užsitarnauja visuomenės pasitikėji
mo. Absoliuti saugumas kostumerių pi
nigams yra svarbiausia ir pagrindinė sąly
ga kiekvienai bankinei transakcijai.

SUTAUPYMAI SIEKIA DAUGIAU 
KAIP PUSE PINIGŲ '■

Jungtinių Valstijų valdžia 
depozituoja šiame 'banke 
savo specialius fondus.

JTH 
r sto<*

9x12 Velvet arba Axųiinster kaurai 
vertės, $40.00, tik po ...........  ,.....

Pilnai parceliuoti gesintai pečiai 
verti $75.00 po ........ ..........................

Argentinos nepri 
klausomieji sočia 

listai

Naktinis laiškas.
Klausimas —r A# man nega- 

lite pranešti skirtumų tarp 
rta^tinio, jiaiĮko ir telegramos? 

.<* Atsakymą# ~ Natiniai laij-
. ,!*.•» ! > y • • ' • * -j >* 1

Per dvidešimt septynius metus šis princi
pas buvo vadovaujanti mintis kiekvieno,* 
surišta su šia įstaiga ir musų pastangos 
tapo atlygintos vis didesniu ir didesniu 
kiekvienais metais skaičium depozitorių. 
Šiandie mes džiaugiamės turėdami para
mų daugiau kaip 50,000 žmonių ir bendrą 
taukinio depozitų suma Peoples National 
Bank and Trust Company yra didesnė ne
gu kurio kita banko ui vidurmiesčio rybų.

Keliauti veltui > reiškia vd* 
žinoti traukiniu nupirkus bilų* 
to. Žmonės, kurie šitaip važi
nėja, daugelio vųdinąmi yra 
pabustomis, bobai

KelipneJ voltui 
naudojasi ūkių 
Javų plovimas arba rugiapiute 
Amerikoj prasideda . gegužes 
pabaigoj arba birželio pra-: 
džioj pietinėse valstijose, kaip 
Texase ir Oklahomoj. Vėliau 
kviečių pintis esti Kanaas val
stijoj, paskui apie rugpiučio 
10 d. North Dakotoj ir apie ‘pa-

Nuo Liepos 1 dienos 
bus mokama ant Taupimo 
Depozitų padėtų 
prieš ar LIEPOS 15 d.

syje 
raštį ^Socialistą Independien
te”, kurio redaktorius yra Dr. 
De Tomassb.

Argentinos 121 meto nepri
klausomybės sukaktuvių proga, 
š. m, gegužės 25 dienų Argen
tinos provizorinės valdžios pre
zidentas generolas Uriburu pa
sakė energingų kalbą iš Pais
ei o de Gobterno balkano, kuo
met pro jį ėjo paraduojančios 
kariuomenės pulkai. Visos 
Amerikos radio jo kalbą trans- 
feravo, spaudu komentavo. Uri
buru tarkavo Iregoyeno valdžią 
ir jos padarytas Šaliai skriau
das ir kaipo išgelbėtojus nuro
dė maršuojančlus kariuomenės 
pulkus. Taigi visiems buvo įdo
mu, ką apie tai pasakys Ne
priklausomųjų Socialistų dien
raštis. Ant rytojaus “Socialis
tą Independiente” savo straips
nyje “La Lcgion ai Desnudo”

grama iš dešimties žodžių 
kaštuoja tik pusė tiek, kiek

FUS.

MALT TONIG’O
arba

Eitra Pala Alaus

y|ra samdomi.; padiegiate, šie 
ūkių darbininką! yra vadina
mi hobaję, prąeiNįėte» pabaido
mis ir bomais. Didžiuma jų 
geri žmonės jr , darbininkai. 
Tiktai aplinkybei priverčia 
juos paleisti miestus darbi** 
metės laikų ir pelnytis duoną 
ūkiuose.

Apie 75 nuošimčiai šių dar
bininkų važinėjasi traukiniais 
veltui, nepirkdami kelionei bi- 
letų. Nes jie mažai uždirba, 
turi dažnai iš yįętos į vietą 
kilnotis, reiškia, ne visuomet 
ir pajėgia biletą nusipirkti. O 
dar kiekvienas nori kokį dole
rį susitaupyti žiemai.

Kiti 25 nu^iin^fai važinėja
si daugiausia ' automobiliais. 
Susitarę, keli draygaį paden
gia keliones lėšas, ir važiuoja 
uždarbiaudami per fayų pin
ties laukus. ■'
Yra dar, bet visai mąŽas nuo

šimtis, tokių,, kurie perkasi bi
te tus traūkiniais^arba autobu- 
sate'kėiiaiiti.'■* ' *

Visi šie darbininkai yra pra
stai apsirangę, dažniausia ove- 
rolėmis arba šiaip prastais rū
bais. Nes jiems .geri rūbai ve
žiotis^ neparanku, o ir dėvėti 
juos nėra kada. :Dar yra dalis 
tikrųjų pabastų,. kurie važinė
ja iš miešto į miestą, iš valsti
jos j valstijų^ kurįe niekuomet 
nedirba, kurify.darbo neieško 
ir gyyeųa Išluptomis.

Todėl šalies gyventojai ar 
ūkininką! ir visps. veltui ke
liaujančius yadina vienodu 
vardu “hobos.”

Tenka pasakyti, kad dauge
lis tų darbininkų, kurie važi
nėja geležinkeliais veltui,: yra 
priversti gyvenimo taip daryti 
Jų tarpe užtiksi gerų darbi
ninkų, kvalifikuotų - amatnin- 
kų ir net profesionalų — gy
dytojų, inžinierių 
profesijų žmoųhj./ 

yrai.^4fe« 
židonės i/ gan#M<i 
suotojai šių dienų^/ klausimų.

gyvenimas 
Kai gau

na pas ūkininką progos dirbti, 
tai spisiduria su gan prastomis 
g$vęnipj$ ąalj^nis. Išdirbę 
HŠ «? valandų
dienoj, jie turi gulėti šiene, 
tvarte ai' kokioj < pašiūrėj, ant 
štaudgalįC Maudynių jokių 
nėra, ir šventadienio sulaukę, 
jUįd Utisuų^ud^ti, turi ieškoti

Argentinos socialistų partija 
(Partido Socialistą Argentina) 
jau prieškariniais laikais turė
jo savo spaudą ir atstovus par
lamente. Jos įkūrėjas yra na- 
cionalis senatorius Juan Justo, 
kuriam mirus partijos vadovy
bėje pasiliko senatorius Mario 
Bravo, Dr. Repetto, Dr. Pala- 
cios, Dr. De Tomasso, Dr. Dtok- 
mann ir kiti Žymus valstybi
niai vyrai. Dabar Partido So
cialistą turi savo dienraštį “La 
Vanguardia“, apie dvyliką sa
vaitinių ir mėnesinių žurnalų, 
savo palocius, vadinamus “Ca- 
sa dėl Pueblo” (Liaudies Na
mai) ir net dabartiniu reakci
jos laiku rinkimuose parlamen
to vien Buenos Aires provinci
joje (apart miesto) gavo virš 
40,000 Įtaisų.

Prieš keturis metus Partido 
Socialistą pergyveno vidujinį 
krizį: iš partijos išėjo vienas 
žymiausių lyderių Dr. De To
masso ir sutvėrė nepriklauso
mų Argentinos socialistų par
tiją. Oficialiai rašoma, kad tas 
skilimas įvyko dėl nepasidalini
mo vadovybe tarp Mario Bravo 
ir De Tomasso, bet privatiniai 
yra žinoma, kad Dr. De Toma- 
sso iš Partijos turėjo pasitrauk
ti po to, kai jis vedė Dr. Re
petto dukterį ir ne po ilgam 
laikui su ja persiskyrė.

Socialistų opozitoriai abi so
cialistų organizacijas vadina

kokio upelio arba griovio.
Daugelis ūkininkų javų pin

ti©© darbininkų neapkenčia. 
Nes, kaip jau minėjau, tarp 
šių dąrbiųinkų, važinėja iy tik
rųjų pabastų, -'kurie ūkinin
kams retkąrČiais ir nesinagu- 
fhų bei žalos pridirba, pavog
dami ką nors ar sugadindami.

Ūkių darbininkų tarpe ran
da simpatijos radikalų unija 
L W. W., kuri pinties laiku 
stengiasi laukų darbininkus 
organizuoti ir pagerinti jų 
darbo ir gyvenimo sąlygas, Vi
sas nesmagumas su aidoblis- 
tais yra, kad jų tarpe randa
si žmonių, kurie niekuomet ne
nori jokio darbo dirbti; tik 
mėgia gyventi pavęaiaudami 
arba, kaip tikri pabostos, iš
maldomis.

Kai tokie darbininkai nuei
na kulti, lai kartais jie su
streikuoja net keliate atvejais 
vieną dieną. Ir todėl .ūkininkai 
renkasi darbininkus, vengda* 
ml aidoblistų.

Juokingas dalykas teko ma
tyti North Dėkota valstijoj, 
Garrison miestely, 1924 m. 
Šalia elevatorių, kur ūkinin
kai javus pjla, pievutėj guli 
trys aidobltetai ir vtei trys turi 
užrašą ant čebatų padų: “$10 
Už dešimt) valandų.” O ant 
kito čebato pado užrašyta: 
“Jei nenori mokėti $19, tai ne
kelk manęs iš miego.” Gi tais 
metate ūkininkai mokėjo po 
$5 ir $6 dienai ir valgį davė, 
bet dešimties nemokėjo, ba per 
brangiai buvo;

Vienoj tik North Dakota 
valstijoj 1924 metais buvo pin
ties darbininkų 60,000. O viso
se Suvienytose Valstijose jų 
yra daug didesnis skaičius. Vi
sų tų darbininkų gyvenimas 
yra, kaip minėjau, hoboiškas 
ir reikia daug kantrybės turėti 
dirbant laukuose javų pinties 
metu. -^Stnas Petras.

XU'.ir 1 /.i Martai,i'ia.... i

BANKININKAVIMO VALANDOS:

Suimtomis 9 valandą ryto įki 8 vai. yak.
Kitomis dienomis 9 v. ryto iki 3 v. po piet

■ Ahajcgmeįr .-A Naktiniai laiš
kai siunčiama po 8 Valandos 
vakaro ir pristatomi tik po 9 
vai. ryta Kaštuoja mažiau, 
negu telegramos,' kurios kuo-
- ■ II ||||>II,1^11 II, I I ■ III,..MUK.r

MALT JOK - EXTRA PALE.
SPECIALIS ALUS ■

Ijis ’ yra rekomen** 
Įduojamas per 

l DiKMcNMolas 
groserninką arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite J • ’

*> š
Boulevard 2538?''' r ■'. SiZ^icago

Del aplinkinių miestellii kreipkite? SUBartkoS,
. 3824Deodor St., Indiana Hajtbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telėphoriė Indiana.

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ 
40,000 Depozitorių 

Atidarykite Taupimo 
Sąskaitą Šiandie

Mes mokame ant jūsų 
’ - sutaupą,

greičiausiu budu siunčiamos ir [dešimts žodžių. Nakties tele 
pristatomos. Naktinis laiškas 
iš penkiasdešimts žodžių kaš
tuoja tiek, kiek telegrama iš dieninis telegramas

—---------------------—;------------- > ..

NEATBŪTINAI PAMATYK
® M ĮffHĮfo '’Ok sr s mukCHRYSI FRH H H w H . .Bmk Mkk ■ w

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIU ‘’KMBŲ. KĄ ŠIANDIE 
UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI, LENGVOS IdL¥GQg.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. , i isTielji iCįlumet 4589

mviaoRATW& 
JOftD VO0 CONVAL»«SW 

mfucshino 
OOOD »OR TM M0M« 
>WTX “•

DEPOZITAI PADĖTI PRIEŠ AR 
LIEPOS 15 D. NEŠ NUOŠIMČIUS 

NUO LIEPOS 1 DIENOS
. * •

Peoples ^National “Bank 
and ^rust Cambanų of Chu&yo

■ 47TH STREET AND
NARYS FtDBRAl. REŠtRtf.

,-' 3 . Riįfulbtrii NatjfĄ,
CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCMTION

■SI.II I ĮHIH I I.""..................... .. ■ | II 1

aštriai kritikavo Uriburu kai- baigą rugpfaČIp. Kdimcloj. 
bą, primindamas tuos būrius Šiuos darbus dirba desėtkai 
žmonių, kurie po rugpiučio 6 dt tūkstančių darbininkų, kuri© 
perversmo skaitė provizorinės 
valdžios išlipintus plakatus su 
priketinimate visokių laisvių, 
konstitucijos gerbimo ir t. t.

“Mes nesuprantame”, sako 
De Tomasso organas, “kokią 
naudą gali atnešti kariški ges
tai ir šaudymo pratimai parla
mentarizmo saugojimui ir kon
stitucijos reformavime. Mes ti
kime, kad didžiumai šalies gy
ventojų reformų įvykinimui 
yra reikalingi *tryš civiliai in- 

palabra, pluma y 
pensamiento (žodis, plunksna 
ir galvojimas)”. Toliau rašo: 
“šiuos tris dalykus negal su
naikinti valdžios, kadangi jie 
nėra sukrauti arsenaluose. Jų 
vartojimą negalima išmokinti 
kazarmėse, kadangig sulig įsa
kymo nėra galvojama ir ne
kalbama “kunti j žęmę”, ir ne
rašoma mauzeriais.”

“Socialistą Independiente” 
prezidento Uriburu kalbą su
pranta daugiau kaip generolo, 
o ne kaipo respublikos prezi
dento. Tai nebuvo improvizuo
ta prakalba-: tapo pirmiau pa
rašyta, o paskui skaityta, — 
rašo “Socialistą Independiente”,

Argentinos visuomenėje vis 
kaskart daugiau balsų girdima 
už tai, kad abi socialistų Par
tijos susijungtų vienon', kadan
gi dabar tik “Partido Socialis
tu Argentina” priklauso Am
sterdamo Internacionalui, o 
“Partido Socialistą ' Indepen
diente” yra tik lokalis dalykas.

B. K. Algimantas.
Buenos Aires, 

29-V-31.

i>AvENUE
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milionierių partijomis, vienok 
te Indenpendientes iš pat pra
džios, naudojasi dideliu popu
liarumu Argentinos visuome
nėje. Tam gelbsti Dr. De To
masso vardas. Prieš tris me
tus jie laimėjo savivaldybių 
rinkimuose Buenos Aires, net 
iš orlaiviu sayo jpropagandą 
bėrė. Ir Vandervelde lankyda
masis Argentinoje apsistojo 
pas De Tomasso, tik jo žmona 
Casa de Puehlo paskaitą laikė. 
Iki šiol nepriklausomiems so- 
epitetams organ&vo ameriko
niško Hearsto tipo dienraštis 
“La Criiica”, bet Uriburu valvf'strumentai 

pastarąjį uždarius, jie 
pat, t. y. gegužės mene- 
pradėjo leisti savu dien-

Puikųs naujos mados .Jaeųuard
čiom setai verti iki $80.(M>, po ...
(ivaranluoti Atwater Kent Bądios, arba R, G. A.,Radio
las pilnai įrengti vBiV
P<> ........r............  ........ .........^wU»UU

z į ' •• \ i'

Augšlos rųšies miegamo arbaį valgomo
kambario setai verti iki $200, dabar po I
Gvarantuoti Hoover arba Eureka elek- f A 
trikiniai kaurų šlavikai, verti $35.00, po^p I Qw
Labai gražus breakfast setai tvirtai pa- 0^4 A Eft 
daryti 4 krėslai ir stalas verti $30.00,| OkZkU

•' ' -f*

Plieninės lovos visokių didžių tik $3.95
$19.75
$32.50

Lengvus Išmokėjimai Pritaikinama Vi
siems Pagal Išgalę ’•
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Įkorespondencijosį
Indiana Harbor, Ind.
Išvažiavimas ir nuvažiavimas

Kaip visose lietuvių kolonijo
se, taip ir musų kolonijoj va
saros metu yra rengiama išva
žiavimai iš miesto j laukus, ži
noma, kai išvažiuoji iš miesto 
j laukus, tai turi kur nors nu
važiuoti ir sustoti.

Išvažiavimus dažniausia ren
gia draugijos. Bet man teko 
dalyvauti viename nuvažiavi
me, kurį surengė keletas biz
nierių savo * draugams ir ge
riems pažjstamiems. Tas nu
važiavimas įvyko nelabai so

TUMLER’S
CELEBRITY 

STUDIO
SPECIALIAS kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tusinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru
pes. 1840 N. WeUs 8t., 
TeL Lincoln 4775.

■M
k*
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NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Roumatiama, Ranku. Koja, 
Nugaros skaudojima. Salti, Ranku, 
Koja, tirpimą. Du.uK, Galvos akao* 
rĮdtffnrf t Ii* toip visokius BlKAudc JimiMI 
( tik na rooaa ).
Tukstanžiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria 
lig naudoe gydymo.
Kaina 78 centai, $1.50 Ir $3.00, 
Ir 10 centą extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekoriua teip 
DEKEN’S NEW DI3COVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
• P. O. Boa 352 

Hartford, Conn.

■ i. e 
■ I
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“Savas Pas Savi”
— sako biznieriai 

' BAGDONAS BROS. ' 
PURNITURE 8 PIANO MOV1NG 

Local 8 Loog Diitance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yardi 3408

/" 1 ' " "
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Pornyiių ir pianų muveriai. vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas. 
817 West 34th SL 

Tel. Boalevard 9336

Telef. Repablic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS '
Statau namas kaip maro taip ir me

džio nao mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiaosios. ________

2452 WEST 69th STREET

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
TeL Yards 6894

u- - ■ . ------------- z

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. S«. 

Parduodam
0AKLAND IR PONTIAC ■ 

Automobiliu,
801 W. 81 St. Victory 1090

r RAMOVA LAUNDRY ’ 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
t»—uislngaa U greitas patarnavimas 

819 W. 35th St
Tel. Boųlevard 9122

ĮVAIRENYBES

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Bankininkaukite

ChicagosDarbininkuBanke

Saugus Padėlio Dėžutės

“Mirties spinduliai” — 
negirdimos oro bangos

VIRINIMO, 1 
TRINIM0, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis

Taupimo Sąskaitos atidarytos ir de
pozitai padėti prieš ar Liepos 15 d 

neš nuošimti nuo Liepos 1 d.

1J14-1. Room.lt Rd. 
arti St. Loub Ava. 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus gdlite skalbti 
savo drapanas

žmogaus ausis jaučia tik tas 
oro bangas, kurios juda nuo 16 
lig 20,000. Mažiau negu 16 ju
dėjimų 'per sekundę ir daugiau 
kaip 20,000 ausiai yra “tyla”. 
Oro bangos, kurios juda daž
niau kaip 20,000, yra negirdi
mos ausiai ir gali būti pavadin
tos ultra oro bangomis, pana
šiai kaip kad nematomi akiai 
ultrafioletiniai šviesos spektro 
spinduliai. Tačiau tokios ultrą 
oro bangos gali būti tam tik-

18 w' 111 |||J

Čekių Sąskaitas galima atidaryti 
su $100.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

Tel. Kedzie 8902 .

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockuftll St. 

CHICAGO, ILL.

Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina ,

Gerkles Apsauga — Prieš knitefimus — prlei kj

Linco Products Corp 
. Chicago, UI.

. 1, Tel.' Rullman 6201

Ų AMERIKOS 
r KINIJA

[Acme-P. 8 A. Photo]

Gen. Ludendorfas >
Generolas Ludendorfas, vie

nas Vokietijos didžiojo karo 
vilkų, kurs dabar tveria įvai
rias kariškas organizacijas ir 
nuolat pranašauja naują karų, 
dabar atšidurė teisme už ap
kaltinimą Vokietijos masonų, 
kurie buk tai nužudę Austri
jos princą Franz Ferdinandą, iš 
ko pasaulio karas kįlo.

nĮĮį» ■."iiyv”....—■

rate instrumentais sukeliamos 
ir matuojamos. Bandymai su 
ultra oro bangomis parodė,,kad 
Jos yrą labai pavojingos, labai 
panašios j “mirties spindulius”. 
Ultrą oro bangos gali suardyti 
augalus ir per kelias minutes 
nužudyti žuvis, varles ir peles. 
Ar jos gąli kenkti ir dideliems 
gyviąms, jų tarpe ir žmogui,— 
dav nėra išaiškinta. Jos turi ir 
gydotnosios reikšmės. Yra pas
tebėta, kad jos sumažina kur
tumą, bėt ar visai gali išgy
dyti— irgi dar neaišku.

Informacijos ir laivakortės gauna
mos pas savo agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago

mas randasi’ gražioj vietoj, o 
ir pasiekti jis yra paranku.

Kas turi savo automobilius 
ir kas nori šviežio oro paragau
ti arba praleisti keletą savai
čių atostogų, tai gali čia rasti 
gerą vietą, nes pp. Raškevi-. 
čiai turi keletą. vasarinių na« 
mukų paręndavoti. : ; J

Tai* tiek šį kartą, apie mano, 
netikėtą papuolimą į šaunų nu» 
važiavimą pas pp. Rąškevičius? 
Tikrai buvo malonu pasisve-

• ■» t

čiuoti. —Skurdžius.. < . 7

................... —-r . 
niai. Dienos neatsimenu, o jei 
ir atsiminčiau, tai negalėčiau 
pasakyti, nes jis prasidėjo po
piet ir baigėsi prieš piet.

Kaip pakliuvau į tą nuvažia
vimą? Einu vos gyvas Main 
stryčiu, žiūrėdamas į langus. 
Staiga balsas: “Ei, stop!”

Krūptelėjau. Maniau, kad 
kas atsitiko su manim, nes bu
vau ką tik praėjęs “fruit- 
Štorį”. Apsigrjžau. Matau, eina 
paskui manęs policininkas. Ir 
vėl man išgąstis. Ketinau jau 
pasileisti antru ir trečiuoju 
spydu. Bet pažinau, kad poli
cininkas yra lietuvis, PaubRaš- 
kevičia. Nusiraminau.

Tuo tarpu jis prieina prie 
manęs. Klausia, kur aš einu. 
Sakau, kur eisiu, kai nėra kur 
eiti. Mat, dabar šilta kambary 
sėdėti, o ir nusibosta, taigi ir 
einu, pats nežinodamas kur.

O p. Baškevičfa sako: Gal 
nori važiuoti į mano farmą... 
rytoj popiet? Mes rengiame 
šeimynišką pikniką savo drau
gams. Atsakiau, kad nežinau 
kur jo farma yra. Jis tačiau 
atsakė, kad bus kas nuveš ir 
parodys. Tik, girdi, važiuok.

Sutikau būti. Kitą dieną, kol 
suradau kas sutiko nuvežti, tai 
ką tik nepavėlavau, ir nors 
kiek vėlokai, betgi nuvažiavo
me.

Mus pasitiko p. Raškevičia 
ir p. St. Barzdys, nusivedė j 
kambarius, kur svečiai jau vie
šėjo. šeimininkės, pp.' Raškevi- 
čienė ir Palevičienė, gamino 
valgius, o kitos šeimininkės 
nešė juos ir dėjo ant stalų.

Svečių suvažiavo daug. Man 
buvo perstatyti iš Chicagos ir

Amalgamai ed Jįt Ba
111 W. Jackson,—-prie Clark

PAKLAUSYK PĘR RA- 
DtO—Lučky Strike Jokių 
pi-keitrp, kuris grisia kiek
vienų Antradienį, Ketvirta- 
denį ir šeątadien|, vikarais 
per N. B. Q. rądio stotis.

Jus Galite Turėti 
Gerą Sveikatą

Ntųra-Tono suteiki* milionama žmonių ge
rą sveikatą ir stiprumą. Jin suteikia jums 
gerą apetitą, jūsų skilvi ptularo sveiką ir 
stiprų, neveiklus organai lieka atgaivinti, 
skausmai ir diegliai ifinyksta. Nuga-Tono 
tainiri iftvalo kūną nuo ligų perų ir nu
veikia konstipaciją. , Gaukite bonką Nuga- 
Tone. Buk sveikas ir stipniR. Aptiekinin- 
kai jj pardavinėja. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo. papraAykite ji užsakyti dėl jus ifi 
savo urmininko.

WISSIG, 
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Roselando pp. Palevičiai, Sadu- 
nai ir J. Urba ir daug kitų. Iš 
senesnių mano pažįstamų buvo 
St. Barzdys, kaip šio pokilio 
pusininkas, pp. Sidaųgai, Ru
džiai, Laučiai, Pr. Barzdys, S. 
Simonas, G. Gavienas, Pr. Re- 
meikis, V. Radžius, Balčiai ir 
kiti, kurių nebegaliu prisimin
ti. Tik turiu pasakyti, kad pir
mą kartą teko man tokioj šau
nioj puotoj dalyvauti.

P-as Raškevičia yra geras 
žmogus. Turi šiais laikais ge
rą darbą. Tarnauja miesto po
licijai. Visi jį gerbia, kaip są
žiningą žmogų, o ypatingai 
lietuviai.- Pp.; RaškeviČiai turi 
gražų vasarnamį ant kranto 
didelės upes Kankakee, netoli

Jeigu kiti ne- 
i-Sala padarytL 

išgydė tukatančiua ligonių. Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto „ iki I 

Nedėliotais nuo 10 ryto iki t vai. 
kampai Keehr Avė.. Tel Cravford 5573

Vietoj to 
pasiimk LUCKY

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS, STIPRUS. SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS: KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.

b. ATVAŽIUOK P/tS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS. Pnr.

3222 S. Halsted St., Phonfe Victory 4929

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas,, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas išgydyti, ateikite čia ir - - *- ‘----------- «
Praktikuoja per daugelį metų ir 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 
4200 West 26 St.

Uždekite Myo piįrit<ftntgeirkUB--ant vadina
mojo ‘\Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytejote larynxę, Tai jūsų garsine deželė 
- kurioje jūsų garsines gyslos. <

Tamsta visuomet privalai kuogeriausiai 
prižiūrėti savo gerklę ~ atsimink, jog 20.679 
gydytojai yra pareiškę LUCKIES esant 
mažiausiai gerklę erzinančiais cigaretais.

' '
Vienas gydytojas ražo:

“Lucky Strike turi mažiausiai gerklę erzi
nančių savybių. Aš tą asmeniškai patyriau, 
nes rūkęs visokių rūšių cigaretus.”

Kitas gydytojas rąčo:
“Lucky Strike cigaretei mažiau erzina 
gerklę, nežiūrint kokią ji butų, o ypatingai 
jei gerklė labai jautri. Ta ypatybe aš kitų 
cigaretų nežinau.” *

“SPR AGINIMU” pasalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabalce. Tai jūsų gerkles apsauga - prieš 
knitejimus - prieš kosulį. Apsaugok savo 
brangųjį balsą.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE vpATJšKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Gary, Ind.
4 dieną liepos Mąrųuette 

Parko viešosios maudynės bu* 
yo uždarytos. Bet privąčioB 
maudynės, kurios yra Salią 
viešųjų, buvo atdąros. Tai daų* 
gelte maudėsi, nežiūrint to, kad 
vilnys buvo didelės.

Turėjau progos matyti drą
suolius plaukikus .plaukiant 
prieš vilnis. Bet turėjau progoj 
matyti ir to drąsumo pasekąs. 
Keturi prigėrė./Du lavonus Jš* 
traukė gyvasties gelbėtojai 
(life savers), o trečią pačios 
vilnys išplovė krantan.

žmonių patarlę teisybę sako, 
kad geriausias, plaukikas pir
mas prigeria. Taigi ir noriu pa
stebėti, kad geriau neiti mau
dytis, kai vilnys yra didelės, 
ypatingai Mjchigan ežerę.

Sakalas.
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Lietuvon ir kitur visleniuosę 
(Atnidnt*)

Metanui fl

SAKO, PRE2IPENTAS SULAUŽYS {STATYMU

Presidentas Hooveris, anot pranešimų iš Washįngi 
tono, esąs labai supykus, kad spaudei) pateko žinia, jov 
gei pereitą sekmadienį jisai mažiau kaip per dvi su 
puse valandas automobiliu atvyko iš savo Rapidan va
sarnamio (Virginijos kalnuose) į Baltąjį Namą, atli
kęs 100 mylių kelio, kuris vietomis yra labai blogas. 
Kad mašina galėtų prabėgti tiek kelio per taip trumpą 
laiką, tąi prezidentas tyrėjo važiuoti tomis vietomis, 
kur kelias lygus, apię 60 mylių greitumu per valandą. 
Bet Virginijos įstatymas draudžia automobilistams va
žiuoti greičiau, kaip 45 mykąs per valandą.

Ta žinia apie Hooverio kelionę į Baltąjį Namą da
vė publikai įrpdymą, kad prezidentas, kai jam ateina 
i galvą, pats laužo įstatymus, kurie jam yra nepatogus. 
O tuo tarpu savo prakalbose apie prohibiciją jisai nuo
latos skelbia, kad žmonės neprivalą rinktis, kurie įsta
tymai esą vykintini, o kurie ne, bet turį gerbti ir pil
dyti vįsus įstatymus, kaikrąščiąi dabar krečia šposus iš 
tokio Hooverio nenuosakumo. O Baltojo Namo valdi
ninkai tyrinėja, kokiu budu tą žinią apie greitą prezi
dento važiavimą pasigavo reporteriai.

Lietuvoje, jeigu laikraščiai bandytų šitaip pasi
juokti iš '‘valstybės galvos”, tai jų redaktoriai gautų 
užmokėti po kelis šimtus litų pabaudos arba eiti į ka
lėjimą už ‘'valdžios autoriteto žeminimą”. O Rusijoje 
už tokį nusidėjimą redaktoriai atsidurtų Soloveckose 
Salose.
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^Vienybe“ rašo apie rinki
kių/ rezultatus Ispanijoje:

“Monaręhistų^katalikų par
tija gavo' yisai mažų balpų 
skaičių, demokratinis ele
mentas — partijos (socialis
tai, socialistąi radikalui ir 
respublikonai. — “N.“ Red.) 
gavo didžiumą vietų į parla<- 
mentą, ir tepka manyti, kad 
abelnaą politiškas ir ekono
miškas ispanų gyvenimas pa- 
kryps.j gerąją pusę, jei tik 
neatsiras žiauri kovą parti
jų tąrpe.“
Pasirodo, kad socialistinių ir 

demokratinių partijų laimėji
mas yra geras dalykas Ispani
jai.

Bet kada f‘Vįenybe” kalba 
apie Lietuvą, tąi iš demokrati
jos jį tyčiojasi. Tarytum, lie
tuviu tautą yra tokia nesu? 
brendčlė, jogri ji negali 
dotis tuo, kas yra gera 
nams!

nau- 
ispą-

* HCT?

Diktatorius Musolinį Uat’ kurta parodė'liavę akto
rišką gabumą ir savo mokėjimu žaisti publikos upu. 
Negudrus Franci jos militaritaų pasiaiąųšlmąs prieš ka
ro skolų moratoriumą davė, jam progos suvaidinti kii- 
nadvatao valstybės vyro rolę ta pasirodyti didėliu Ame
rikos valdžios prietaliu, Kaip žinoma. Mussolini ne tik 
priėmė moratoriumo sumanymu be mervacijų, bet ir 
paskelbė jėjus į galit}, pirma negu buvo pasibaigu
sios derybos tarp Amerikos valdžios ir Franeljos. Wa- 
shingtonas jam už tai yra, be abejonės, labai dėkingas.

Dabar Italijos juodmaržkinių viršila save lūžimą 
tesis, po moratoriumo priėmimo, Heoverls psreiškė, 
kad sekantis vyriausias ja tikėtas tarptautinėje politi
koje yra paskatinti viso pasaulio valstybes sumažinti 
ginktavimgsi. Mussolini žino, kad didžiausias nusigink
lavimo priešas žiandie yra Frąnęjja. ir kadangi jfeai 
jau seniai prieš Franeiją griežia dantj, tai jisai apsi
metė esąs lobai karštas nusiginklavimo šalininkas. At
vykusiam j Romą Jungtiniu Valstijų valstybės sekre
toriuj stimaonui Italijos fašistų vados pareiškė:

“PasaulM turi pasirinkti, kuriuo keliu jisai no
ri eiti, Italija jau pasirinko taikos kelių,"
Šituo pareiškimu Muasolini ir vėl nušovė du kiškiu: 

parodė savo "aoMdarumų" Slt Amerikos valdžia ir už’ 
drožė per apikakle Paryžiui, ta kad butų visai aišku, 
jogei savo "pasirinktų talkos keliu" Italijos premjeras 
eina prieš Frąnrijoa .nusistatymų, jisai pridūrei

"Bet jeigu aš nusiginkluosiu, tai kiti turi taip 
pat nusiginkluoti, Aš sutinku eiti taip toli, kaip 
tik norite. Tebūnie tik ia,ooo šautuvų Italijai, jei
gu jus norite, bet nė vieną kita Europos valstybė

< neprivalo turėti daugiau ”
Šitokioms frazėms galima žaisti, kiek tik norima, 

net ir visai nesirengiant nusiginkluoti, Jeigu kiti ma
čias savo ginklus, tai ir aš mažinsiu; irisu ktal ne, tai 
ir aš nei Bolševikų komisarai irgi panašiu budu kalba 
apie nusiginklavimų, bet tuo tarpu jta ginkluojasi dau
giau, negu kas kitas.

Mussolinio deklamaeijoa yrą grynas blatas. Jisai ne 
tik neina prie nusiginklavimo, bet dar įsteigė Italijoje 
antrą armiją,- šalia reguliarės kariuomenės, — fąšig- 
tišką milicijų, kuri yra taip pat didelė fr apginkluota, 
k«ip paprasta amiis- 8et Amerikai tai jo bi^fo vei- 

t kiaura - < M,/tavussutamkrotagpsi^ fajfetų
vaidžiąj naują paskolų. ’ ’ ! « .. 11

Savo pąšikaĮbėjimų su StitaSbpU Italijos diktato
rius, beje, visai nesidrovėjo sakyti, kad Italija tai — 
“aš”, diednas “Pieva patentas" karalius visai ignorųo* ’ 
jamas, tarytum sų jųp bųtų taip atajtikg. kaip gų Ispa
nijos Alfonsu. Diktatūra monarchiją nustelbė.

ISTORIJOS FAKTĄ!
."'STr“" "7*v""'.'";:'"

Anis Ęukas “Keleivyje“ ra^o, 
kaip Lietuvos klerikalų vąiįai 
priešinosi Lietuvos laisvei ir 
mokino žmones rųęlstis, yąrgti 
į? išlikimui tąrnąu|i , Ęųsįjos 
carui. Rašytojas primena, kad 
Lietųyos kunigų žurnale “Drau
gijoje“ (1907 m.) 1-am nume
ryje, buvo įdėtas šitoks pareiš
kimas :

“Aiškiai pasisakom, kad 
nuo (Rusijos skųrtį^ neketi- 
nąpi; nora tąi ir fye pasaky
mo žinoma, bet stąnibiaįą žo
džiais tą išreiškiame, idant 
musų priešininkai negalėtų 
mums išmetipėti noro ątąį- 
sJprL“

. Po šitais žodžiais buvo pasL 
rašęs kun. Dambrauskas (Jakš
tas), kųn. MapiulęyičiUe (Maįy. 
row) ir krik-Hėj®‘IdiibMt? 
nis rytinių apeigų vyskupas).

Toliaus A. R. paduoda dar 
šiuos faktus:

“ J.366 ra, vysį. Vą|aą#il^ 
Kauno katedroj įsakė lietu
viams liautis svajojus apie 
neprigulmybę; ‘TurijpR 
sus mylėt kaip brolius; mo
kintis rųąų įpiltu būtį 
tikimais Rusijos monarchui/1

“1889 m. vysk. Barasne- 
vičius. prje cara Aleksandra 
II paminklo pasakė: ‘Kas iš
tikimas Dievui ir tikėjimui, 
tas bus ištikimas ir mopar* 
chui (Aleksandrui IIJ)?

“P vyskupąą Ęąrąiųiuskąs 
savo raštais tąįp lietuvius 
šviečia: ^Tęgųl medžias, 
vargsta ir vargšais miršta. 
Nors , bus žmonėm vargo, bet 
jų širdy bus Dievas. I^ors 
bus nepatogu kunui, bet ra
mu dūšiai,’

“Vysk. Pąliulį^ |90ę ra.< 1 
sausio irgi ragina savo avis 
klausyt caro valdžios, kurį 
esantį ‘ftp nų.Q žmonįjį kįlw> 
ir ne iš jų yąlįpsų o nuo Pie? 
vo.’“
Tai taip popiežiaus agen

tams rupęjo ^Liotuvos šrno 
gįrovė ir to-i^ye.

RK. J. 6EIUPAS NUSIPIRKO 
NAMĄ PALANGOJE

“Tėvynė“ įdėjo buvusio ame
rikiečio Dr. Jono (šliupo laišką, 
rąšytą vienam n^yorkį^įąį, 
Laiške dr. šliupas skradžįąri, 
kad jam tekę pergyventi daug 
Vgrgo ir nesmagumų, taip fcą(į 

■negalėjęs ąęt apšauti 
Kąąpę ir turėjęs persikelti j 
Palangą. Bet, kad jj- jisai sa- 
M esąs labai sąyfųąp. te- 
ėi«w jitei iteUM pmjl H

NADJUSNOT, BH«w. m,
‘Titnagą1, spaustuvę; aš įdė
jau ąpie 7,680 dolerius kįti i 
Žmonės liekamą dalį pridėjo. !i 
<Hu|t^rąĮ pas mus daug 
spausdino,; ir 1925 nį, jįivp- j 
ritjęi '• į skęiaą iki 4,600 dpi. i 
sųbąnkrųtijo* P*ug varąo J 
turėjau, iki nuo bankroto 
išgelbėjau ‘Titnagą’, o tįę 
žmonės, nesulaukdami pelnų, 
užsimanė mane teisman skų
sti, buk jie ne į spaustuvę 
pinigus |4eję, bet man as
meniškai skolinę! Ta bylą 
maą daug kainavo išlaidų* 
bet gąjų gąle Trįbunole aš 
ją laįmėjąu,. Ta aplinkybėj 
tas laimėj imap, man daug pit 
nigų sutaupė, apie 3,000 dpi, 
Tąi gali suprasti, kąd manų 
padėtis dabąr nuo 18—IV—7 
1931 Pagerėjo. Ir už tąi Pat 
langoje nusipirkau namą, kpr 
galėsiu gyventi, nes iki šįol 
dviejuose mažuose kamba
riuose, ir neturėjau vietos 
net savo knyąųąis. Dabar tai 
galėsiu tinkamai sutvarkyti 
sayo knygynų.“

šliupas sakosi rašąs m^dipĮ- 
nos istoriją ir studijuojąs rolįr 
gįjų istoriją, ♦ ‘

Taigi ąenąsia amerikinių pą* 
žįstamas, galų gale, visgi ne 
taip blogai isitąw Lietųvoje: 
t^i nuosavą namą, gauua U 
valstybės Ipensiją, iŠ kurib8 
gali gyventi, jr užsiima moks
lo darbu, Ne kartą šliupas pąts 
ir per s,ąyo sėbrus (pąv- J. O. 
Sirvydą) ipįktąi kuriuo Šiau
lių “Kultūros“ bendravę, kad 
jį jam padariusi daug skriau
dos. Aųkščiaus minėtame laiš
ke jisai , vėl kartoja tą kaltini
mą. Bet j įsai niekuomet nepar 
sako, kokiose aplinkybėse “Kul
tūros“ bendrovė, neatsiteise pu 
jo spaustuve. ■ - ’ v

Šiaulių “Kultūros“ bendrovę 
įvarė į bankrotą klerikalų švje- 
timo ministeris Bistras. Bepd- 
drove buvo išleidusi labai daug 
vadovė|įų kitokių mokslinio
turinių kpygų mokykloms. Ka
dangi tošĄųšies literatump 
Lietuvoję buvo , (ir dabar |ę-

VdWiS t trukumas, • tai 
“j|įųl|ip?ps’< leidiniai buvo Plau
čiai perkami ir a vartojami, lipt 
kunigai įjąįpiai neapkenčią 
"Ktatairf. “bedievįš?
kos’Vir jų pastatytas švietimo 
ministeris Bistras 
vtešpątąvjmo 
‘'Kultūros“ 
mokyklose; 
dmius net 
bibliotekose, 
kos meilės“
^Kultūros” bendrovės biznį. Ji 

ir turėjo persi- 
organwtb >

nS vieno ri^" 
to žmogaus Lietuvoje, kufį§ 
manytų, kad ^Kultūros“ bęm 
drova butu norėjusi ką nųyą 

i)U8kri»Htai- Bet šliupas 
Aroertas spaudoje skleidė ta 
tebeskleidžia nešvarias insim^i 
arijoe prieš' ^Kultūros“ leidė
jus, tąrytumdie butų koki ąpr 
gavikai. Tuo tarpu pats šlįų? 
pas rinko pinigus “laivynų” 
bepdravęį ir organizavo ki|ę? 
kias biznio įstaigas, bet sav^ 
jįsąj npkąitipa, kad <ie biznįą 
nopMykOi

“Kultūros” bendro*SJ
vės. Sako:

“Labiausiai man įsįgdė 
‘Kultūros’ bendrovė, į 
1923 m. jsteigėmė Šiauliuose

M J ' 'l" 'n
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Kad Sušilta MMkų V0I'F& neppmfnfjo ?aYo ofięio. tarytai >r vąjetybįnsumui, 
W nrttai tai ta p»- > ‘'ffiadomoM Ąrchidieca^ vte»ta|sl»> iiptai litakta remo
ntas takNUM ptasHte.

Btatavlita vMd.tiąi prtaMia 
pastatyt kokia Įf ta 

0 kstta ta dirttuvl tau gata- 
v», tai ilk ta«te vaidila eiw 
apitatat tar dirbtai MntampJ 
vfetoj pastatyta, ta stato^ta ą 
suranda kad dirbtuvė n»taą-’ 
te ntaltatamaj vtatajf falMa? 
vaidila nsllno nė vlata^ iki to
kia dirbtuvė jau gatava. Na. 
ir paeita initotonus baudžia! 
Jie kaltio. Tai tokia pu bpis®- 
takus "tvanka". Perbus p?» 
juos, eina teta; tams jie to>- 
piauna. o patari M mtavoja-

Kalvis-

(krikdemų 
laikais) uždraudė 
vadovėlius vartoti 
uždraudė jos l-l- 
laikyti mokyklą 
Šis “krikščionfš- 
žinksnis suarfįč

»■ '■*   .1.^—'-—"IJ."  —................... —i" —' 11

pastabos
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Komunijų lyderiai (JešHę* 
vįČiutč su Miząpa), per sąy$ 
a^yakątą, pąs ąpdraudos komL 
sionierių prašydami čarterįą 
savo “darbininkų susivieniji 
|ųųk“ užsigina, kad yra, kopųj? 
nistais, ir pasįsako balsuoją ąž 
kapitalistų kandidatus! lįa, ą 
įkį šiol per savo organus žmų? 

jĮČUįę skelbdavo, kad jie “1^-? 
voja“ prieš kapitalistus :? e^ 
“tikrinusi ddrbininkų draugą}”. 
Tai mat... ’

1) Reiškiame viešą protestą 
prieš Jp Ękacejen«ita Arkivys
kupą R. Jalbrzykowskį ir Ar- 
ddlwijQa vyrįaąsybę dęf lie
tuvių kalbos teisių siaurinimo,

2) reiškiame Nuojautos ne-* 
rąįtai nukentėjusioms lietuvių 
kunigams, skriaudžiamiems pa* 
rgpicčiams ir lenkinamųjų vai
ką tėvams,•

8) kviečiame plačiąją lietu
vių visuomenę tuo tarpu dar 
neboikotuoti endekiškos dva
siškuos, bet griežtai stoti į 
kovą siunčiant delegacijas j 
aukštesnes Bažnyčios vyriausy- 
bes ir protestus į pasaulį. 

, 4) reikalaujame:
1) grąžinti lietuviškose pa

rapijose mažiausiai pirmykštį 
PfungMą sutvarkymą,

H) naujai nekilnoti Mątuvių 
kunigų į gudų ir lenkų para
piją gražinti seniau iškeltus 
ftetųvią fcunįgus į lietuviukas 
parapijas,

ni) vįsųg Mūrijęs parėdymus 
ąįųati į lietuviškas įr mišrias 
paRpijaą ir pętąyfy kalba,

IV) įsileisti Kųrijon ir jos 
teisman ir lįętayins kunigus,

V) neleisti Kurijos politikpo-
jančiomg fcatalikiš-
koą AHŠįjps nr»d#»fla varyti 
endeįlito Hky ųfjtacijos ir 
slopiu lietuvių k«lt«rinių fei- 
kalayiRių,

VI) skaityti? su Ąrkidiepe- 
zijos lietuvių delęgacijoipis, 
tenkinti ją .tęisętuą reikalavi
mus ir užgautiems (Gervėčių, 
Adutįškip pa-, Laikinojo Ko
miteto flįrmįp, p, K.-Stašipi) 
duoti saiiąfekriją,, Vii) į valdišku mokyklas, 
kųrįos yrą lietuviškose vietose, 
prefektais ir tikybos vizitato
riais skirti lietuvius kunigu,

5) nutariame šį protestą ir 
pamatuotus reikalavimus nu
siųsti Jo Ekscelencijai Arki- 
vyskupui R- J«toFnykttwi|kiui 
ir j Iftikriafius W vi- 
gieųns persįspftuędinti-

L*) Rt^vįtiutl PfW, .
SH»ilfefcttWrWmiUM*aS-

kuntem skiria 
srupin v ų$ 

uuM«lMit-iietuvillw» mekyH- 
loą jwlpiky«ų| perkelia į 
(pav. AW- Mikaila).

W) 
iUfMetiu $ wmen.M, iškišu’ 
»p. lįvtuviij ii 12
žmonių hh p«Wm»ise patvir.
tinhiv damtyte 8ta«-
to, įįyadjpa “įppiiąis”, jp ui. 
trenkil (|W« (Gerygėiy de|a««- 

fe y»ln. feiet, Mimitpto 
pirmininką p, g|ašį t#ip ppt 
llžgava, kai jis buvo d^legapi- 

pai«>.
II) Į baiktaofc Vilniaus fee- 

Į tuvių Komitetu raštus J. Ek»c. 
Arkivyskupo vardu atsakoma 
neleistinu tonu ir dar pvasiien- 

Įkant su teisybe (pav.s Kurijos' 
ĮKaneleriaus kun. Adomo 3a- 
lwicfcio rėktas L. V. L. Komir 
totui 1080 m. 1. 15 d. 888 Nr,). 

Į 12) Jo Ekse. Ark. Jalbr&- 
I kowski, nesilaikydamas iio

Vilniaus IM litu- 
denių Protestas

Lietuvių U. S. B. studentų ba|" 
sas Vilniaus Arkivysku
po R, Jalbray|raw8kio poJitį? 
kos, taikomos lietuviams.

S,ryšy sū^jri jvykų8WJ /»'•»
lietuvius ėkrUitoUia JtlP*«>kft.t6ŠY,Tewobul»t.klea- 
Ekseeleneiios Vilniaus Arkivya-H * budu.
; _ .. , f , .‘ . Imas nAt.nviiiA. nors »r HAtiiviaikapo B, Jąibrayk<)Wakio pasg- 
dynuda, Vilniaus Lietuvių 8tu.
dentą.taąittlteto. •OTirinkimąs, _jrmtakunai visuomet buu 
‘^4^ ^ėĮęsg“Žfpffš Skaitydavo Ir «riHVių kalba tf. 

lųs, rei^amaia -
W)» konstantą

į) Mišrioj# ąrkidhwu<ū0| 
lietuviams VftMyri
jo Ekspf&raciįą ĄrLiyy^ųms 
sukąra arki$(wzijųs valymo! 
aparatą vien įę taukų Hirateu 
ir tai tauku uaątanaltatų fe|ud 
Įkurta grtaBąųątai raiąįitątę 
yra prieš Itatųviuąi nęį ^ętra-Į 
palijo# teismą, wn Jurijuj *}e- 
rą ųę vtaW lferiW-

3) Pa raju jpja, Kur lietuvių 
gy veųa žyipi dauguma «fo 
EKąpf Arkiv, Ę. JąlbraykQWski 
įve<Ję per pus pamaldas taaKų 
Kalba (švmtčtanyą, AdutįšKta, 
Vasįunąib

3) Veriįia kunigus grynai lięr
tųyįšKose?wapijoae įvestį įęųr 
kų pamaldąs tęn, Kur keliai 
šeimynos Kalhą lenKišKaų. norai 
visi žmonės supranta liatuviŠN 
Kai (DaugelišKis, V Tverečiuj 
Kaltinėnai, Mąrcįnkonys, Rat
nyčią, Valkininkai, Dukštąs), 
žymiai itatyvįų daltai pamaldų 
visai neduoda (Asaya, Butrta 
monys, Varanavas, Armoniškta, 
Lązdųnai), neduotą lietuviam8 
intensyviai reikąująntiems lie
tuviškų ^pamaldų (Gervėčiai, 
Rodunė2)r \

4) Mišrioms parapijoms, kų.- 
riuse kyla dęl ąptanKęiuąių Kal
tes riaušės, Jo Ęksc. Arkivys-, 
Kppąą R? Jąlbr?yK9W§ki matft 
interdiktą, l^et tikrumoje tas 
interdiktas liečia vien lietuvius. 
(Gervėčius Kum Mąli0QWSKi 
gieda su lenkais*).

5) . Lietuvius klebonus ir Į^a-

■limą ir dbtoa sfelęriimto, ppp. 
kelia į gudų parapijas, tuo bu- 
du priversdamas lenkinti žmo
nes (pav. Varanavičius— Dųb? 
ravoje, Bujfeitasi- tiitodeaias^ 
Konstąptlnąvę, _ BHjyyg D»jie= 
liūs— Mię^iply, (JSėyg KtW>- 
mieras— Daleki, Gruodis Adol
fas— sįęnwtaMf Mikailą Atak> 
gandras —Slobodko, Pakriks 
Nikodemas— Lantvarave, Vie- 
nažindis Joftąs— piąpy j, |p^j),

6) Lietu viafns klebonams lie- 
.tuvįškose vietose duoda lenkus 
kąmendoriu? (AdųtįšKią?- L&”

VąiktaRtajl ltaWvw 
gąį ižtramti ir iu
J. V E. nęiižtąria (&. šimašis iš vyskupo ^ąlbręykpwskįo puliti-

Mtatata U KritiBėną.' * ‘ ; ’
Jakovams iš 'Gervėčių, Karve
lis iš Vątairotaų, 4 
SOS II? Vasiunų pąr.)

8) Kąi m. skalių mėm
5 d. dėl.lH “

mas lietuviu norą ir lietuviui 
su tinkama pagarba Jo Eksce
lenciją prizmė; Jo Ekscejenęj-

Skaidydavo ir lięftyyių kalba (į. 
vop Ropp jr

13) Lietuviu vaikams mokyk
lose tikybos pamokas Jo Eksp. 
paveda lenkams kunigams, ne
mokantiems lietuviškai, tuo bų- 
du tikybos pamokas paversi
mas priemone lietuvius lenku
tį (Dūkšte— kum Stųpkiewię|, 
jšvęnčipnysei—• kun. Sztejnr Tyę-

kMB. Bwja|gowski); 
kai Jjąuyjų ĮmnĮgftips jsakoip? 
dėstyti tikybos pamokas len- 

, kiškai. J. B. Ar)fiv; lietuvių pę- 
ųĮSterie (Budwkwi — PeK- 
toiH)-

14) Bažnyčia paverčiam#
taip pat lietuviu lenkinimo pyie= 

Įmonę (Adutiškis — kun, Bą> 
[?ewicx, Avanžionys — kpų<< 
fetafo-■ •

■Ift Ek«w- Arkivyskupas 
ariwriri» Jokios domės j len
ku^ kunigu?. šmeižiančius lis*' 
tuvius U8w»mirski fti, — Hrn 

Į duali. Srim Cs»tew Įkrn- 
čionyse,z Malinowski — Gerve? ■ 
čiupąe$).

1«) Inkams leidėją sudalyti i 
atskirą^ parapijoj parapijas, 
nors už v|eno klm. yra parapL j 
jos bažnyčia (pav., Dūkštas įg !

tį tik todėl, kad 
EKsfr Arkivyą?

Ppkžto mta&tęjtah lietuviams 
neteiks stfd 
tfę Wri|W 
kupo siūlomą lenkų pamaldų?},

17) Katalikiškojo jaųi)įmo 
organizavimas pavedamas iš
imtinai lenką kunigams ir su
rinktos tam tikslui lėšos ski
riamas lenkų epdekiškoms pr- 
Riwij<w W JU agitacįąšs 
literatūros platinimui (Ofesto 
br^iuros), tuo tarpu kai lie
tuvių Mią <ąww«MUa tų pi“ 
niau negaus#,

18) Lietuvių katalikų <|ąlų- 
gacijų prašymus dėl jų kąįfcgs 
taįaių bažnyčiose ąlaurinimą Jp 
EKaę. Arkivyskupą? ir be Len
kijos vyskupų konferencijos ąt= 
meta, visai nepaisydamas kpp- 
kprdąto (Gęryėęiai, Rudnia, 
Vasiunai).

; 19) Jo Eksc. papiktina Jįe? 
tuvius tikinčiuosius, kai ąąyo 
parldymu? praneša per polįęi- 
ją, ko ligi šiol musų krašte pe- 
buvo praktikuojama (pv. Va- 
įsiųną kjeboppi įsakė per poli- 
Irijflg >wnwl«utiį dąjytl parąa|- 
‘i»S pųi>W),

1 20) Jo Ekscelencijos Arki-

gekretartas,
Vilnius, m- 

mėn. 17 d,
11 Mitalui: ; Laikinojo Vifajaus

piaus piet 
Ąrkivysku 
m- sausio 
Lietuvių

; Laik. Vąųiaus 
Pirmininko p. K.

2) P9ku^t: Kiniavos 1930
in. vasario mėn. 22 d., Giejiziunilių 
joy{. prašymu 1030 m. j 
2? d.

prašymu 1030 m. vpąrio «jėn.

3) Dolram.: Gervėčių paupiečių ora- 
ucžūuM 1911 m. bKUodžio »»• 30 d.

4) DokuA Lietuviu Gudu Katali
ką WVąŽi|viiW 1910- V« 4 4- refera
tas.

5) QQkuW.: ‘‘Vilius Bywį>»”
m. .¥• 9 (į- -Nr- Ltttuyiu Gudų Ka
talikų syvažlaviiųo 1930. V. 4 d. re
ferato žodŽiaj: “Lenkai eądekai politi
niais sumetimais mažina Vilniaus ir 
Lpmžos vyskupijose lietuviu kUUes tei- 

k WA|U UJleid^pu brfnyjtoeepra- 
dąi Hejuvių kalboje garbinti t>ąv<. 
nof| nukabus ąiiutfi k tūkstančiai 

bf'4 k“- 
tymiH ir takrafią Vfilpi prie
visiems vaikams priverstino mokslo ver
čiami yra mokintis mokyklose tikybos 
lenkų kalbi ir nėr) U m užstoti už vai. 
kus ir jų teises. y A

’6) D0ų»px;: įvairus praiy-
mai ir

F) Bokum.: Giefiziunelių apyl. žmo* 
pralytų1950 m- H. 33 <L

Po|um. ^‘ViiRbMS Rytojui“ 1951
m.

...........eiR—t ni'y . .......... ........ .

NAŲM8 “feulturos” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose, Kgiiia 45 cęn-

drąųdos koįnįsionierių užtikfį- 
no, kad kaip tik/“darbininįų 
susivienijimas“ turės čarterj, tai 
draugiją? pet SU Šventais vąfr 
dais jau yra- “užsiprašiusios’’: į 
jį įstoti. :

Ktaį ifeSkAįt. 2&1

vWMb'''|i

miešta '58$ tam Htaį pątei- 
sinti, nepapeikė, retorsijų jvy-

įkt’o

ka privedę lietuvius prie to, 
kąd skriaudžiamieji žada bo|- 
lutoM dvasiški ją

: (neimdami sa|frwį8ntai ns<Juo- 
'dąjni Italių).

pri«. W pwųėųs Jo Ekscelen
cijos Arjfivyaįupo R. Jalb^y- 
kovsĮtig žygiri vešiai £“■' bū
ti suderinami su Kristaus 
mokslų, bet galų VM Įsitikini- 
mtr yra žalingi katalikybei, lie-

No. IĮ “Ęovos” gautas 
šiandie. JUina 10c. Klau
skite Naujienose.

BAIitlMORES UĘTU- 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos pasiduodu 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St, 

Baltimore, Md.



Įmokėjus
bus įvestus šią

GASINIS

ERonomišRiausias T rokas
kokį jus galite pirkti

Roseland

gVlLh^

tautiečiams

TRUCKS
Matykite vieną žiu dylerių

-TOPUO,

Chięi
10(52 ųe,

• Uotfi<74

8021 '(imtu

9142
1520

Chevrolet motoras yra taip pritaikintas, kad 
20 mylių ant galiono gasplino nėra nepapras- 
tas dalykas dėl Chevrolet pristatymo troko. 
Cbasis yra nepaprastai g$rai subudavota —

Trl-CH,

Uptoyn

progre- 
reikalas 
birželio

Ayenue, 
Inųla. . . 

—■

$ buvo prąfJn 
emet jau ne taįj

REFRIGERATORIUS 
jūsų namuose!

Motor Co., 
*•. mum*, 
totore Corp.,

O. W. Zafar 
Artiniem llofchU,

otor Sales. 
t«n» Av**P*

& Reltveld. 
Holland, Illinois.

I*M>n

tp? inch wheolba»» chC*S»i> wilh ChOvrolet-built ponai body as illustrated—$555*

Roenevelt Moto 
3888 Roosev 

‘ (tyUcMO. I 
WW'{

Kolseth-Beld Cheftolft,

Kushlėr Chevrolet $oIcb,

suteikiu 
barzdaskutykkiB 
gM komfortą 
jB skutlmos 

namie

A. J. Oostcrbeek Motor Co. 
7041 s. r------- *

Chieaąo,
Orine A Sheeta Motor Co. 

0S22 CotUl* Ūęor- *-----

Marketparkiečiai aplaižys 
Roselandą. Tik jau nemanykite, 
kad jie atvažiuos pasisvečiųpŲ. 
Visai ne.

Kiek tenka nuginti į$ pąąą- 
lų, tai marketpąrkiečįų atsiįįą- 
kyino tikslas esąs ragus aplai
žyti goldenstariečiąpif.

Paaiškinsiu kame dalykai 
Ateinantį sekpiądiepį Jiepoą 12 
dieną, Marųuette Maroons, lie
tuvių bėsbolo jauktas, loš b^- 
boją su Golden Star jauktu, V

Goldenstariečiai šiemet jąu 
gerai pasižyjppję yrą, kadangi 
nugalėjo keletą gerų jauktų. 
Tai ir jaučiai jie didvyriai. 
Na, O markętparKHIai, kiek 
aš pamenu, tai praėjusiais ma
tais gerai išpliekū kailį golden* 
stariečiąms.

a
vė Avejiuo, 

r S»1W.

Vanderplorg 
South Holli
We«cott-Schoolau. —

Ačių musų lietuviams už jų paramą ir, protingą nusi
statymą remti savuosius. Šiandieną matome, kad tarpe 
žmonijos atkeliavusios iš Europos kraštų į Ameriką gąl 
stipriausiai finansiniai stovi lietuviai.

O kas butų atsitikę jeigu per praeitys kelioliką pietų 
butų paklausę patarimų, nęsykišdany šyvo turtų Bisbo- 
pui, Harringtonui, Apple ir kitiems Židikams, iy toliąu, 
jeigu butu nesudėję pinigus į netikusius stakus ir, ant 
galo į daug netikusių bonų, kuriuos pirko daugiausiai 
didmiestyje įr su kuriais šiandieną nežino ką daryli? ’

Linksma yra matyti, kad lietuviai progresuoju įr blo
guose laikuose kaip dabar. Reikalinga tiktai, kad lietu
viai vienytusi ir remtų viens kitą. Mes jau laimingai per
gyvenome blogus laikus ir lįukąįnąi Jaukiame dkpą miP 
dienos geresnių laikų, kurie į»U U tikro ąriiBMŪr

šiandieną, acįų joms, lietuviškus motinėlės jau pradė
jo krapštyti užkavotus centus iš po grindų, iš matrasų 
ir kitų užkampių ir juos deda atgal į banką, kas daro 
progresą palengvinant mmtų bankui daryti paskolą 
ant atsukančių nuosavybių lie|uvįgms.

. i J »• . • „• y

Dar kartą ačiuodami viriema ir laukdami Jūsų akaiL 
tingesnių burių atsilankymo, liekame

zitėriaiš beveik nuo pat banke 
susikurirtio. ’ > -

Peoples National Bankas yrą 
patropiZuoj amas daugelio . tau 
tifc kadangi jis- randasi pačio
je širdyje įvairiausių tautų ap
gyvento distrikto. Užsienio de
partamentas aptarnauja įvai
rias tautas. Jo laivakorčių sky
rius yra didžiausias į pietus 
nuo vidurmieščio ir kasmet iš
siunčia • į Europą per paštą, ku
beliu ar radio šimtus tūkstan
čių dolerių į įvairias šalis.

Tarp banko ciaroininkų yra 
visokių (tautų žmonių, taip kąd 
kiekvienas užėjęs į banką vi
suomet ras - savo tautietį jam 
patarnauti.

Saugumas, o ne patogumas, 
labiausia traukia žmones į šį 
banką, nes daugelis jo kostu- 
mierių gyvena įvairiose South 
Sįdės ir South Węst Sidės da-

kjekvĮęna «varbi dalis yrg padaryta cK|ra-4i- 
<fclė ir exnji-iląa. kad jjbifcytu. crok| nuola- 
tinianje darbu, be sugedimų. Ir šąs stiprus su- 
hudavojimas. pridedant dar nepaprastai ilgus 
rūmus ir resprųs, priveda prie kitos syarbips 
troko ekonomijos—krovinių įtal
pos- Chevrolet galėjo padirbdinti nepaprastai 

ilgus bodies, kurie gali vežti saugiai didelius 
krovinius ir tuo sumažinti kiekvienam dar
bui skaičių tfipą. ’

Su gilia pagarba, 
/

Jums visados gero U teki»8»i
tis visuose reikaluose,

svarbu. O svarbus yra klaupi 
m£S: ar goldepstarįęčiaį atšilę- 
dm iiopist Mamjustu Mferoop- 
ams už praėjusius metus, ąr 

tebiąu pragisknlins?
goldenstariečiąi, 

kad dėl mtsargui^o neatsitik
tų taip atsitiko praėjusi 
sekmadienį, Ats^rgum^i godps 
metam ištara.

Lošimas eis prie 95 gatvės 
įr So. Michitan ąvenue. Pra
sidės jis 3 vai. popiet.

pitatis,

$»jwjy M9t2r 8ioa Laivrencfl Avęuue, 
Pb|ęiMjo, nilųojė. '

4rdlW Ąvąnųe, 
Argo, lUlnolą.

land Ąvenuą Motor Salos, 
.Ąvonųe,

Nežiūrint ką jus gabenate ir kur jus gabe- 
ndi/ jus galifė pasinaudoti neprilyginama 
Chevrolet ekonomija. Pilnas Chevrolet šešių 
cilinderių troky parinkimas užveria rūšis vi- 
sokiausiems pristatymo ir gabenimo tikslams.

ihevrplėt Sales,

IBZ?2he^’A M 
chĮRąud Ąvenue, j

Parodos Vietose: 
4820 H. zlahland Avė.

IFIO w. turą 
7430 Cottage Grove 

Avė. ' 
8033 Foro meffial

. A\e. .

hi*an Avė. ;

Peoples Banko 27 
metą sukaktuves

f ’(... ;W 1 į".1'

Tai bMV0 pradžioj dvidešim
to tada Aąbl^id
A¥* vystytis kąipu

CHEVROLET s,x.VITE v KVLC I CYLINDER
FOR IQWEST TRANSPORTATION COST

Į Tąrp daugumos trokų 
vąrtotpjų y r a priimps 
hlktąs- kad Chevrolet yra 

tinkamiausias trokas pirkti dėl žfmiautių 
ttansportacijos kaitų. \ Ąpsvarstykitc žemiau 
parodytą špšių ęilinętprjų Chevrolet pusės to
no pąncl tiįbką. Šis puikus, gražiai atrodan
tis priduoda uį tiktai $555*. Ir 

rekordai trokų gurguolių savininkų parodo, 
kad jokjs kitas ttpk?s nūra tiek ekonomiškas 

operuoti ir užlaikyti.

jii J.IIHH1 hm... ■p'.y.ffli.

Patogus Mėnesiniai 
Išmokėjimai .
Mažytė gaso liepsnelė padaro le- 
dą! Išrodo kaip kokie burtai, bet 
tai yra tiesa. Padaro ledo kubus, 
ajsfcrymi, šaldytus dezeftųs ir 
saladus . . . Sutaupo maistu. . . 
Išlaiko daržoves ir pieną šviežią 
per dienų dienas.

Absoliučiai tykus! Nėra judan
čių d^lių, nėra motoro, kuris ga
lėtų sugesji. )o operavimas kai
nuoja mažiau negu kuri kita rę- 
frigeracija. Užmoka už save vien 
maisto sutauppmis. Pamatykite jį 
šiandie.

The Peoples Gas Light 
and Coke Company 
Mkhigan Avf., at Adams Street 

ir šiose ApieUnkių
4320 Broadway

Poflture* p| Ch»wolpt hulMon modflsi a sfot-cylindar 56 .horsepower angina, 25% mora powerful 

tĮian any olhfr angine In a truck so lo^prleadi hsgvy, rugged channal Steel frome 152H Inches long; »lx foot 
' •• ” ' 1 i- t* tt l . j ' i
load spoce; fouf lpng sejnl-el||ptlę springs; big yeatherproof 4-wheel brokas, handsomę Chevrolft-built 

bodlaš of unysually largo capacity. Chevrolet a|sp offers VA ton trucks on 131 inch v/heelbase, and 157 

Įnch wheelba»e. ‘Ali wlth Chevrolet-built cabs and Ipodies. low dsllverod prices and easy G. M. A. C. terms.

•Ali chassis prices f, o. b. FHnt^MIchlgan. Ali truck bpę|y prlco* f. a. b« Indianopolls, Indiana, Spacigl oquipmsnt ęxtra.

Universal State Bank
3252 Sot Halsted 

Kampas 33fd Street .
Chlcago, Illinois

1909 m. -šia- abu bankai suąi 
Viėnįjo į dabąrtįnj Pėoplęs 
Baųką. ' ■

•fiįe bąnkai tapo suorgąnizųp- 
ti, ka<į patiekti saugią vielą 
šios apielinkės žmonių sutau
poma., Įkūrėjai buvo konser
vatyvaus nusistatymo, atsar
gus žmonės, ir savo nusista
tymą saugaus ir tvirto bankL 
ninkavimo Išlaikė ikišiol. Ba
landžio mėn., 1929 m. Pinigų 
Kontrolierius išdavė čarterį, 
kuris pavertė šį valstijihį bap- 
ką į Nacionalj banką ir šis ban
kas patapo narys Federal Re- 
serve System. Iš priežasties 
atsargaus vedimo reikalų **per 
daugelį metų, tapo subudavp? 
tas stiprus bankas, kuris su
silaukė didelio ^publikos pasi
tikėjimo. Dabar bankas turi 
daugiau kaip 50,000 depp^ito-

Desl’lulnes Motor Salos, 
PetfHMnes, Illinois. 

Deal'lalnes' Valley Motors, 
JCemppt, Illinois.

COMMĘRCIAI. CHASSIS 
WITH 109 INCH WHKI.BASE >

1«-TON CHASSIS WITH 131 INCH WHEELBASE .
J (Dval wheel» optlonal, $25 antrai 

1MON CHASSIS WITH 157 INCH WHEEIBA8E ,
(Dual whea|s standardl >W

n m ............ i>i<4 irnii-miiv—
... f >> ■ -
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Tarp Cbicagos

MargučiojGegužynė
Draugiškas pasilinksminimus, 

suvažiavime visų Margučio 
draugų, rėfl^jų ir skaitytoj M 
įvyksta Liepos-Pgdiulio darŽę, 
19 liepus (sękmądieoy) per vi
są dieną, šokių orkestrą 
nuo 2 vąj. po pięį. Jfgrgųčip 
Btaltytojftį gauna spėriau Pž* 
kvietimą ir veltui tikietą. Sve
čiai moką tik centus jŽąn 
gos. Gegužinę ruošiama ‘<gųt 
lietuviška kurpalio” su tam tik
ra programą, kurią išpildys 
kalbėtojai, sportininkai ir ar
tis tąi, Nėra abejonės, kad mąK- 
gutiečiai suvažiuos 19 liepog if 
kartu su Vincais Švęs “ĘįĮly 
pay”, ues tą dieną kaip tik 
išpuola Vincų varduvės.

Margučiui aukavo, veltui dar
žą Liępa-PaliųĮjs. Jie yra Mąr- 
gųčip skaitytojai ir rėmėjai. 
Tegul “BiUy Pąy” 
visą drauginga šventė ir tęgiil 
nei vienas Vincas nelieka įm 
mieje. Visi į ruči
nę švęsti ‘‘Billy Day”.

Kep* X,

p Chevrolet, 
nd Ąve., 
inola.
otor Solee,

” AaVrolę^jsaidl/

22 0,i®‘°sFa 
W 22nd Street, Icerp, .įųųia|»,

biznio gatvė,* kada padaryta 
įvairus, pagerinimai įr prade- 
jp viatiąš už kito dygti biznio 
pąmai ir atsidarinėti’ naujos 
sankrovos, taip kąd ęenasis 
Town of Lake įgyjo vardą 
“Naujo, Miesto”, dplei nepąprą- 
staį spartąųs augimo šio nau
jo prekyboą centro.

Tąįp šįąi apielinkei 
supjąnt įškįlp gyvas 
turėti sąvo banką ir 
mėnesy, 1904 metais, 
dešimt sęptyni metai atgal — 
į vieną savaitę atsidūrė du ban
kai, abu prie 47 gatvės. Peoples 
Trust and Savings bankas at- 
Šidąrė prįp 4711 S. Ashland 
Avė., kuris tų pačių metų rug
sėjo mėnesy persikėlė j savo 
dabartinę vietą. Union Stock 
Yards State Ęąnk atsidarė ker
tiniame trikampio name, prie 
Gross Ąve. : ir Ashland Avė. rių, daugelis kuriu yrą depo.

Mclnerney Motor Co-. 
J871B N. Cicero Ąvenue, 

Chicago, Illlnųly,

Mllwaulcee Avonue 
8004 Mltyąųkęeį . 

. Oh|cų<^, mint
Murrąy' Service "A 

008 Madlson Si 
Oak Pork, Illli

Į——————  į į A* 4
Trys, svarbiausi dalykai 

•*-4ieaMotiniw atipnungs, kam- 
peteatiška vadovystė Ir kpn- 
servat^vU btmkiniukavimas — 
padaro Peoples National Bank 
Žymląuria ringnąiim įstaiga. 
Tas ir yra vyriausia priežas 
tis šio banko nuolatinio au
gimo ir io ueoaaBlauUntio tar
navimo žmonėms per 27 me-

,im»» i, 'jų.
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NaUja choro valdyba.

4.-

A. Stelmok
/T

fpr

Pirmyn Chorus eve-

NAUJIENOSEir

TheEnglishColumn

Didele Ekskursijai į Lietuvą

būrys jų
Cicero r

Nauji biznieriai.

biz-

Atlikite visus savo
Bankinius Reikalus Si..

ŠIAME

South Ashland National Bank st

of CHICAGO

T

NARYS FiuERAL RESERVE SYSTEM
■ V

PRIEŠ A. Vanagaitis

Liepos 15 d.

Central^^Ž^Bank
U ..

jų sesuo 
yra pi r-

paaukojo 
p. Bagdo- 
keletą at- 
Einant gi- 
buvo skai-

kad 
šio 
jau

Kol 
mes

HOLLAND - AMERICA LINE

Visi Taupi*no Depozitai Padėti Prieš ar 
Lienos 15 d. neš Nuošimčius 

nuo Liepos 1 d.

VIENATINIS NACIONALINIS BANKAS PER DAUGELĮ MYLIŲ 
APLINKUI

susilaukė naujų 
tai iš Chicagos. Tai 
Visbaras ir J. Kava- 
kurie šiandie didelė-

Cicero 
nierių, ir 
Antanas 
liauskas,
mis iškilmėmis atidaro gražią 
užeigą adresu 1247 S. Cicero

M tl
■n? <

£
Sekretorė.

... , '

Red. Atsakymai

Brighton Park 
,n ■■■««■ ——R į \

Brighton Parke geriau.

ATRUSTCOMPANY
U10Wert35th Street 

AStateBaak ♦ • < • ACleartaf Hmietak

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

16212F—Įdainavo Jonas Butėnas — 
baritonas 1 
Pupų Senis, liaudies daina 
Augo miške baravykas, liau

dies daina. >

16214F—Įdainavo Stasys Pauras ir 
Juozas Antanėlis su orkestrą/ 
Sudiev Panaitėje, S. Pauras ' 
Marsaliete, Žodžius naujai per
taisė Aure Žvaigas.

16216F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J, Olšauskas, 
Ukvei, komiškas duetas.
Senas bernas, komiškas duetas.

šie trys rekordai parsiduoda po 75c

61006F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J, Olšauskas, 
Plaukė Nemunėlis ir Leiskit į 
Tėvynę.

Šis rekordas — $1.25.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
s Telefonas BOULEVARD 4705

Klausykite Radio 
Programos:

Sekmadieniais iš 'W.C.F.L. 
nuo 1 iki 2 vai po 'pietų

Ketvirtadieniais iš W.H.F.C. 
nuo 7 iki 8 Vakare

Iš “Birutes” padan-

. ..................... .... si
.. . »I. ~ • ■** ' ••

r.i i ■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pereitą pirmadienį M. Mel- 
dažio svetainėj įvyko metinis 
susirinkimas Chicago Lietuvių 
Choro Pirmyn. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, tvarkus ir la
bai gyvas, nes kur jaunuome
nė, ten ir gyvumas.

Išklausyta raportus už visus 
metus, nustatyta darbuotė se
kamiems metams ir išrinkta 
nauja valdyba' 1931—1932 m. 
sezonui. Tai padarius choras 
pasiėmė atostogas iki sekamo 
rudens, kur jį vėl lauks sun
kus darbas. O darbo bus daug: 
choras jau dabar mokinasi nau
jų operetę “Agurkai”, kurią 
rengiasi pastatyti pradžioj se
zono, taipgi duos keletą kon
certų ir keletą kitų pramogų. 
Be abejo, teks ir kitų parengi
muose dalyvauti, nes dabar jo- 
kis didesnis parengimas negali 
apsieiti be Pirmyn Choro.

Valdyba sekamam sezonui 
bus sekanti: Pirmininkas Sta
sys Jakubauskas, vice-pirminin- 
kas Pranas Jakavičius, susira
šinėjimų sekretorė Milda Baro
naitė, finansų sekretorė A. Kai- 
riutė, iždininkas M. čepulevi-

• Ar B 

čius. Korespondentai —X. Sai
kus ir A. Stelmokas.

Išvažiavimas.
f

Užbaigdamas sezoną ir reng
damasis pasilsėti, choras rengia 
savo narių, rėmėjų ir draugų 
išvažiavimą šį sekmadienį, lie
pos 12 d., į kopas—Sand Du- 
nes. Jaunuoliai-ės nėra tokie 
miegaliai, kaip mes, seniai, to
dėl važiuoja anksti: Chicago 
apleis kaip 5' vai. ryto. Važiuo
ja troku, kurį suteikė Peoples 
Furnitųre Co. Pirmas troko 
sustojimas bus North Sidėj, 
prie Milwaukee, Damen ir 
North Avė. gatvių 5 vai. ryto. 
Kitas troko sustojimas kelioms 
minutėms, tik paimti dalyvius, 
bus prie 22 ir Western, prie 
Archer ir Westem ir paskuti
nis sustojimas bus prie 63 ir 
Western gatvių. Iš čia tiesiai 
važiuos į kopas— diunus. Priva- 
tiški automobiliai, norintys da
lyvauti tame išvažiavime, pri
valo važiuoti kartu su troku, 
nes paskui bus sunku susirasti 
išvažiavimo vietą.

—žūsimas.

Avė, Reiškia, ir chicagiečiai ne
randa niekur geriau, kaip Ci
cero. Naujieji savininkai kvie
čia savo skaitlingus burtus 
draugų į ątldhrymą šiandie va
kare ir prižada juos tikrai lie
tuviškai pavaišinti. — p.

Prieš kiek laiko Antanas 
Antanina Rukštelės su savo 
maža dukrele Zenaida persikėlė 
iš Mt. Greenwood, kur turėjo 
nuosavius gražius namus, į 
Brighton Park, kur adresu 
2462 W. 46th. Place, nusipirko 
gražią bučernę ir grocernę. 
Džiaugiasi, kad naujoj vietoj 
biznis eina gerai, nes savinin
kai yra malonus žmonės, tei
kia gerą patarnavimą, o ir 
prekes visuomet užlaiko kuoge- 
riausias. Bet nesenai tėvų 
džiaugsmas dar labiau padidė
jo: jienis gimė antra duk
relė, kuriai vardą davė Rū
ta. Tam svarbiam jiems įvy
kiui paminėti tėvai iškėlė pui
kų pokilį— krikštynas, kuriar 
me dalyvavo nemažas 
artimiausių draugų.

Rukštelės, taipgi 
p-ia Ų. Žukauskienė,
mfau dau^ dalyvavę dramati
niuose rateliuose ir stygų or
kestruose, tad ir gerų draugų 
turi didelius burius.

Juozapą Brazauską 
palaidojom

Sunki ir liūdna valanda bu 
vo visiems giminėms^ pažįsta
miems, draugams ir draugėms 
atsisveikinant su Juozapu ant 
duobės kranto paskutinį kar
tą. Atsisveikinimo gražią kal
bą pasakė p. Valančius, o gi
minės ir artimieji 
daug gailių ašarų, 
nas taipgi pratarė 
sisveikinimo žodžių, 
minėms apie grabą,
tytas laiškas riųo sesers ir Švo- 
gerio Misevičių. ' Kadangi ,na- 
bašninko giminės mane prašė, 
tad aš ir perskaičiau:

... i

Bankas įrodyto Saugumo ir Stiprumo!

South Ashland iNational Bank
of CHICAGO

Ashland Avė., prie 69th Street

Taupimo depozitams padėtiems 
prieš ar Liepos 15 d., bus kredi- 
duoti nuošimčiai nuo Liepos 1 d.

5 *

Atidarykite sąskaitą dabar šiame 
SAUGIAME, PAS T O V IA M E 
banke—pasinaudokite šiais extra 
nuošimčiais. ' <■

NaujiLiėtuviš- 
ki Rekordai

Columbia
f ■ 9

j į

........................... ...—4,1"
“Musų " Mylimiausiai JUozaJkymą susilaukti, pasimatysime 

pai! Mes atsimenam tąs die- visi p, Varkalos farmoj. 
nas, kuomet mirtis buvo už
simojus tave paklust kiekvie
ną valandą, kąęln toli užjury 
tu buvai—karo nasruose, kur 
mirtis nešėsi gyvastis tukstąn- y Stulpinui. - Straips- 
ėiais kasdien, Tąsyk mes Hu- neli9 .-Lietuvi, Tautini, Kapi. 
dėjom, atjausdami pavojų tau žiniog„ nį
ir jau netekdam vilties kada I f b£
nors tave bematyti. Bet štai . .. , . . . „KT ..
pavargo kanuolės, mirtis prisi- n,0„valdnf-J kubuos Naujrn- 
rijo gyvybių, ir tu, tartum nos nemat° reika,° kištis- 
mirtį pergalėjęs, sugryžai pas 
mus/laimingas ir sveikas. Mes 
tave sulaukėme. Mes vėl link
smi, mes vėl kartu, Neilgai pa
laukęs, tu vėl mus buvai ap
leidęs, išvažiuodamas į tėvynę 
Lietuvą apsigyvent ant visa
dos. Vėl tavęs ilgėjomės, vėli 
nežinojom,' ar teks kada nors j 
pasimatyt ir kalbėtis. Sugryžai 
vėl pas mus su pasiryžimu čio
nai gyventi. <įau visada. Ta lai
me neilgai džiaugėmės. Nelai-i 
mingoji mintis šį kartą liko 
pergalėtoja, ir štai tu guli ne
gyvas, apleidi mus ant visa
dos... /

Musų Mylimiausias Juozapai, 
mes nesitikę jom tavo mirties 
Šiandieną, mes netikėjom, 
štai šituose kapuose ant 
kalnelio taip greitai reiks 
mums skirtis amžinai.

Ilsėkis, musų mielasis, 
gyvi busim, aplankysim 
tavo kapą, apverks sesutes, ap
verks brolelis, nakties glūdu
moj aplankys mėnulis, o ank
sti rytmečiais nulies ne vieną 
ašarėlę lapota^ tavo kapo me
delis.” Draugas.

-----------  žeg^ifhiĘįi Įi<P0s n, W 
—----------- , , ----------_____________ MM......................... I ............ .................... .................

suit**unless you feel you don’t 
need onė.

TIME. 5:20-5:80 A. M.
Lašt stop.—68rd and' West> 

<*n. > ■/ ,
TIME. 5:30-5:45 A. M. f,
Ali those going by auto meet 

on 63rd and Wėstern at 5:30 
A, M. sharp.

Girls supply the grub 
the first two meals.

Men, donate a buck ior
ning meal. (We get a break).

See youse all tomorrow. — 
And don’t forget your swim

............. I. ■ I m Ii I ......................................................................................

PRANEŠIMAS
Motiųa Helena, Chicagos garsioji Žo

lių Vaistininkė perkėlė savo tyrų žolių 
sankrovą ii 203 W. Madison St. į 

4637 S. ASHLAND AVĖ.
šia proga ji praneia savo draugams ir 
kostumeriams, kad jai bus miela juos ma
tyti naujoj vietoj.

Lietuvių Valanda
.’ ,< • * . ■

Sekmadienyje, liepos 12 d., 
puo 1 iki 2 vai. po pietų, iš 
stoties WCFL. ' 970 kl. bus 
duodamas gražus lietuvių pro
gramas lėšomis Jos. F. Budriko 
krautuvės, 3417 So. Halsted St. 
Programe dalyvauja St. Rim
kus, p. ZabukUnė, ir kiti. J. 
Sąuris gro$ vargonus.

Heilo! Here we are again. 
Tomorrow«is the big day, Sun- 
day, July 12, 1931. A good 
time? Duų’t ėsk ųvestshions I 
The Chicago Lithuanian Cho
rus “Pirmyn” will hold its an- 
naul eKėu^sion, picnic, beach 
party, “rough neck” outing all 
in one. Here’s all the dope.

Truck’s first stop.—Milwąu- 
kee, North and Damen Avės.

TIME. Sunday, July 12, 5:00 
A. M.-.

Truck’s 2nd stop.—22nd and 
į Western Avė. (a few moments 
only).

TIME. 5:15 A. M.
?3rd stop.—Archer and West- 

ern.

Seniai žadamas ir ilgai lauk
tas “Birutės” išvažiavimas įtik
tai įvyks sekmadienį, liepos 12 
d. Iš visų prppoiiuotų vietų iš
važiavimui paskirta p. Varka- 
los farma. ? ...

“Birutės” valdyba pageidau
ja, kad norintieji važiuoti bu
tų sekmadienio ryte, 7 valan
dą, prie 55 gatvės ir Western 
avenue, kur būrys birutiečių 
bus nusirinkęs ir lauks< dau* 
giau, idant visiems kartu va
žiuoti į minėtą vietą.

Visi žinonję, kaip yra sma
gu vaikščioti po žalius dirvo
nus, miškelius, o ir atlankyti 
Michigan ežero krantus ir pa
simaudyti jo Vandenyse —- link-simaudyti jo Vandenyse 
smai ir smagiai savo būry ir 
ne tokiąme susikimšime, kaip 
Chicagoj.

Laikas šifime išvažiavime bus 
leidžiamas, taip sakant, “hap- 
py”, reiškia, Šokant, dainuojant’ 
ir žaidžiant. Prie tų gerų su
manymų biru tie tės prideda dar 
vieną, tai užkandžius.

Nuvažiavimas į itą vietą yra 
lengvas. Važiuokite per Chica- 
gą į kelią No. 12, 'kuris veda 
į Michigan City. Kai perva
žiuosite Michigan City ir pa
važiuosite tuo patim No. 12 ke
liu apie porą mylių, tai pama 
tysite iškabą “Tę Long Beach”. 
Nuo tos iškabos pasukite į de
šinę ir važiuokite iki to kelio 
galo, o pasiekę jo galą, pasu
kite vėl į dešinę. Privažiuosi
te mokyklą, UŽ kurios jau vi
sai arti randasi P. Varkalos 
farma. Tai ir yra mūsų išva
žiavimo vieta. Važiuojančių pa
rankamu! ant kryžkelių bus iš
kabos su nurodymu kur va
žiuoti.

Tie, kurie negalės važiuoti 
sykiu su didžjumu* a§ tikiu, 
imdami “raidą” popiet, atva
žiuos kelioms valandoms laiką 
praleisti kartu su mumis. 
! Pasitikėdami gražų orą tu 
rėti ir skaitlinį svečių atsilan

/ii
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Rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Išplaukia iŠ New Yorko
RUGpIUčIO (AUG.) 29 d., 1931
Žinomu Transatlantikiniu Laivu

ROTTERDAM 
k Keleiviai laive turi būti dieną prieš

tai 8 valt po pietų.

PUIKI PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ, SPECIALIAI 
NUPIGINTOS LAIVAKORTES

I TEN IR ATGAL.
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ

Trečia Klase 
Trečia Klase
Turistų Trečia Kabin
Turistų Trečia Kabin

Nepaprasti
BARGENAI

28—Buick 5 pas. 120c. wheel base, 
Master Six Sezanas

28—-Buick 5 pas. 128 c. wheel base, 
Master Six Brougham

28—Buick 4 pas. 120 c. wheel, base, 
Master Six Victoria Coupe.

28—Buick 4 pas. 116 c. Standard 
Master Six Rumble Seat Coupe.

Visi viršminėti Buick karai yra iš- 
naujo pertaisyti ir yra pirmos klesos 
stovyje. Nauja Maleva, nikelis, tairąi 
ir t. t.
Daugelis kitų išdirbysčių ir modelių 

pasirinkimui.

ArcherBuickCo. 
r • •• f*- ’• . *•’.

Archer '* prie * Ked^ię
- s. Avenue '

Tel. VIRGINIA 2400
u Į ’ ) ■ . J ' •

Į Vieną Putą $107.00 
Į Abi Puti $150.00 
/ Viena Puų $126.50 
l Abi Puti $209.00

• -!

U. S. karo mokesčiai atskirai.
Puikus patogumas ir patarnavimas.

Tiesioginis ir patogus susisiekimas su KLAIPĖDA 
per Rotterdamą.

INFORMACIJOMS KREIPKITĖS:

Mollis. P. 
1730—24th St., 

Detrott, Mlch.
Mikolainis, P.

188 Sandu St.. 
Brooklyn. N. Y. 

Rauktytė, J.
123 Millbury St.. 

Worceater. MaM.
• Sekys. J.

220 Park SU 
Hartford. Conn. 

Sidabras. K.
875 Cambrldge St., 

Cambrldre. Mmm.
“Naujienos”

173o So. Halsted 
Chicaro. III. 

Stulpinas, V. M.
3255 So. * Halsted St., 

Chicago, III, 
“Sandara”* < .

373 Knslnrton Ąve, 
Chicatb, UI. * r 

Trečiokas, Af S. 
107. Adams SJ..

Newark, N. J.

Ambraziejus, J.
108 Grand St.. 

Brooklyn. N. Y. 
"Amerikos Lietuvis'

14 Vornpn St., 
Worcė»ter. Mase. 

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted 

Chicago, 1)1. 
Bartkevičius, P.

678 No. Maln St..
Montello, Moša.

Bogden, J. G.
432 W. Lonr Avė. 

Du Boia, Pa.
“Dirva”

0820 Superior Avė., 
Cleveland. Ohiy 

Gendrolius. N.
305 Broadway.

. So. Boston, MaM.
Kažemėkas, K. Ch.

17P7 Bank St„ < 
Waterbury, Conn. 

Makarevičius, K.
05 Liberty St.. 

Anaonla, Conn.- .

Urbias, J. J.
187 Oak Street. 

Lawrence. MaM.
“Vienybė”

103 Grane! St.. 
Brooklyn, N. Y.

Vasiliauskas, J.
814 Bank St.. 

. Waterbury. Conn.
Velečkis. A.

502 South Avė.. 
Brldgeport, Conn.

Vaišnora, K. J.
Franklin Sav. Bank and. 

Trust Co.. Pilteburgh. Pa. 
Varaiius, A.
So. 12th and Carson Sta., 

Pitlaburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.
2701 E. AHegheny Avė., 

Fhiladelphia. Pa.
Viesulą, K. J.

1128 Waahinrton 8^.
> Norwood, Maaa. ■

Zolp, J. J.
4550 So. Paulina St„ 

Chicago, UI.

VISUOMENES 
lusidomejima^

Šiandien visuomenė yta susidominųs vienu ir labai svarbiu klausimu, būtent: kur 
turi padėti savo pinigus, kad butų saugu ir kad reikalui atėjus galėtų pasiimti be 
jokio laukimo — ant pareikalavimo.
Atsakymas trumpas ir aiškus. Dėkite savo pinigus į METROPOLITAN STATE 
BANK, kuris yra vienas iš didžiausių ir stipriausių lietuviškų bankų Amerikoje, 
šis bankas yra priskaitytas į garbingųjų bankų skaičių — “Roll of Honor” bankas. 
Jis yra roll of honor dėlto, kad turi 5 sykius kapitalo daugiau, negu valstybė rei
kalauja.
Dabartiniais sunkiais laikais Metropolitan State Bankas nereikalavo jokių pranešimų, 
kad išmokėti savb depozitorfcms visus pinigus, bet MOKĖJO, MOKA IR MOKĖS ant 
kiekvieno pareikalavimo. Metropolitan State Bankas kaip maloniai iš savo depozitorių 
priima pinigus, taip malortrai ir išmoka.

j- ' , , » .

Jei Tamstos manote kur atidaryti naują bankinę sąskaitą, tai atidarykit Metropolitan 
State’Banke, kur yra užtikrintas saugumas ir* geras patarnavimas.

i- ' * ' ' ■

Taupymo sąskaitos-depozitai padėti iki liepos 15 dienai, neš nuošimtj nuo liepos 1 d.

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22nd Street

cF'. . • L • • .

"MARGUČIO” GEGUŽINE
• “BILLY DAY”

‘ i. . ... .. - - '■

,19 liepos'Margutis rengia gegužinę ir ViącŲ Dieną
LIEPOS PALIULIO DARŽE

(gretimais su "Birutės” — buv. Chernausko daržu).

šokiai nuo 2 vai. p. p. iki vėlumai. Žaidimai ir tt.» atsibus

Visus kviečia MARGUTIS.

Vhoki pamarginimai, prakalbos "Vincams1 
Margučio Gegužinėj.

įžanga tik 25 centai. Margučio skaitytojai gauna veltui įžangą.



Graborlai12 metų keliauninkas

S. D. LACHAVICH

6657 So. Ashland Avenpe

Grabučiai 0036
Lietuvės Akušerės

Phone Armieag* 2822

Advokatai

Mokytojai protestuos

Lietuviai Gydytojai

■miliniaii > l I I .1., nu >l»< MM»>■

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Dar 30 advokatų, bet jau 
Illinois valstijos (down statę), 
darbuotė tyrinėjama. Jie yra

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W«t 22nd SU

Neprielankus realėstati 
ninku pasiūlymams

7 va* 
tfsfe amžiau*

>sšac¥otas, randasi 735

4729 South As 
ęwq 

SPSCIALIS

Masu pattrnavimat lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iŠ 
laidų užlaikymui sky-

1327 So.49th Ct.

Telefonas ( 

Cicero 372(4 *

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

ADVOKATAI 
Salia

BT»N«S MIRTIES 
sukaktims

joseph j. ęm
Lietuvis Advokat

4«M 6». JUM 4* 
T4- Boųkuid

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERIUI 
»ioi s. mi««i st. 

Telefoną*
Victory 1115 

Valandose 
nuo 8 iki 2 no pie

tų i* nuo 6 iki 
9 vai. vakare

DR. MARKERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Namų Tek Ravėtuwood 1664

Balandžio 1 d. 1930 m. ras
ta lavonas p-nios , Helsing bu
te, kur ji gyveno, suvyniotas 
kaldre. Moters kaklas buvo su
rištas šilkine juosta. Praėjo me
tai laiko. Ketvirtadienį tapo nu
teistas visam amžiui kalėti Wm. 
H. Putseher, 20 metų, kuris 
buvo kaltinamas tuo, kad jis 
pasmaugęs p-nią Helsing.

kaltinami kaip asmenys, kurie 
netiksliai naudojosi sanitarių 
apskričio mokėtomis algomis.-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mihvaukee Avė. 

(kampas Nortb ir Damen Avės) 
Tek Brunmvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomta 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomis pagal susitarimą

Nuteistas visam amžiui 
kalėti

Dvi naujos gelžkelių 
stotys Chicagai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Grjš liepos mėnesio 
pabaigoj.

1145 Miltvauket Aoeoaje 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 1 P. M.

Se rėdos vaitam uždaryta
• Nedėlioj pagal sutartj

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suitę 3 
Tcl. Prospect 1Q28

Rez. 2359 R. Leavitt St, Cinai 2130 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Avė.

Valandos: 2—4 po piet 
P kone Lafagette 0098 

Naktinis telefonas Gtovehill 1595

Miesto tarybos komitetas 
gelžkelių stotims prižiūrėti už* 
gyrė planus dviems gelžkelių 
stotims Chicagoj statyti. Vie
ną tų stočių norima statyti 
tarp La Salk ir Wells gatvių, 
su išėjimu į Harrison gatvę, 
o kitą prie Rooseveit road, da
bartinės Ittinois Central stoties 
vietoj. Senosios Dearbom, La 
Šalie gatvės ir Grand Central 
stotys, sulyg tuo planu, turi 
būti nuverstos, ir gatvės ati
darytos trafikui. Kalbamą pla
ną turi dar visa miesto tary
ba užgirti ir mčras pasirašy
ti, kad jis galima butų vykin
ti gyvenimam

Komisijos didžiuma betgi Kini- 
barko patiektą sumanymą pri
ėmė Šaltai. Kitas reatestatinhi- 
kų tarybos atstovas pareiškę, 
kad šiandie reai eatate sąyaš- 
ties valdytojai - turi sumokėti 
85 nuošimčius visų taksų. Tai 
esanti per sunki našia nuosa
vybei. Dalį tas naštos reikia, 
girdi* ir kitiems gyventojų 
sluoksniams uždėti.

Nuliūdę liekame, 
Draugai, Draugės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja jjrabo- 
rius Ladtawicz, Tel. Rooseveit 
2515. , * • .-.-iriM A--' '

Teisėjas nusileido 
konsului

SKILVIO
Kepenų ir Pūslės Pakrikimai

Gasai, diegliai, skaudėjimas dešiniaja
me šone, rtervų pajamas. Net 2 opera
cijos buvo nesėkmingos pirm surasta pa- 
gelba. Aš pasakysiu apie tat' jums dy
kai. AteiEfe šiandie. Dr. P. D. |y- 
manskis, Specialistas, 1869 N. Damen 
Avenae,

Chieago Real Estate Board 
(tarybos) atstovas, D« A. Kim- 
bark, ketvirtadienį įteikė tary
bos planą taksų problemai riš
ti. Planas buvo Įteiktas guber
natoriaus skirtai komisijai tak
sų reikalu. Bendrai, realesta- 
ttninkai siūlo išleisti bondsus 
1930 metų vyriausybės sko
loms apmokėti. Q paskui povą! 
tuos bondsus mokėti taksų pa
jamomis. Kimbark pareiškė, 
kad OUcagos gyventojai, ku
rių dauguma yra smulkus sa
vasties valdytojai, nieku budu 
nepajėgs . sumokėti .įį taksonu

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Aveniu

TcL Lafayette 4146

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

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.
Vai.: i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai*

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTH AL
I OPTOMETRIST , 

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47tb St.
Tel. Boulevard 6487

Daugiau advokatu ima 
ma nagan

ANTANAS BLOŽ1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 6 diertą, 10 valandą ryte 1931 
m.. sulaukt* 52 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
draugus, drauges i* pažįstamus.

Laidotuvėmis rūpinas Pažerec- 
kiai. Velionis gyveno 3^16 W. 
13 St.

Kūnas pašarvotas, randasi La- 
chawicz koplyčioj;* 2314 W. 23 
Place.

Laidotuvės įvyks subatoj. liepos 
i I dieną. 2 vai. popiet iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi' ą. a. Antano Bložio gi
minės, . draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai-' kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse < ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimu »r arsisveikini-

Teisėjas Green, koris buvo 
nubaudęs Meksikos konsulų Še
šiems mėnesiams kalėti už teis
mo panieką, panaikino savo 
spreudįmą, įkalbėtas vyriausio 
naunicipaho teismo teisėjo Son- 
steby. Tokiu būdu Meksikos 
konsulo vardas bus išimtas iš 
teismo rekordų. O teisėjas 
Green dar kartą pareiškė, kad 
jis manąs, jegei pasielgęs tei
singai su konsuhi. Gi Mėksfc 
kos konsulato adv. T. Russel 
Baker- pareiškė, kad jis žiūrįs 
Į teisėją Green, kaip neturin
tį nuovokos piliečio ir teisėjo 
pareigoms eiti.

šiuo pasauliu lie
pos » duną; lų .vaf. vakare >5»>L 
m., sulaukęs 4& metų amžiau*, 
gint;* kaime Etepolotų, Naumiesčio 
vals., f

Paliko 
brolius — 
Vytautą ir dukrelę Birutę, pus
brolį Juozapą, 2* pussfMtie* — 
Oną ie Pvtronę: Lietuvoje biolį ir 
seserį ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi J. Lu- 
kvkfiau* koplyčioj - South
Halsted St. '

Laidotuvės įvyks panedėiy, ii»- 
tMMi bi dituą, b30 vab 
u koplyČio* bus nulydcm j Tiur

« Viktorą Sūki M w gj-

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentlstas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phon4 Hemlock 7691

Kaip vakar, Chicagos mo
kytojai ir mokytojos ruošėsi 
šaukti penkių mokytojų unijų 
tarybų mitingą. Mitingo tiks
las būva apsvarstyti propozi- 
cijaa, kuriomis norima suma
žinti išlaidos mokykloms. Mo
kytojai sako, kad jie esą grieš 
tai priešingi pasimojimams su
siaurinti auklėjimo priemones, 
jeigu tuo pačiu laiku ir tokia 
pat proporeija nebus sumažin
tos išlaidos kitų departameirtų, 
kaip pavyzdžiui, statybos ir 
biznio, kur yra susimetę poli
tikieriai. Mokytojai išreiškia 
baimės, kad vyriausybė taiko 
susiaurinti vaikų aukiėjmo dar
buotę, o palikti neliestą visą 
politikierių štabą ir jų dar
buotę.

BUTKUS 
Ūndertaking Co.

Wm« A. Pakomy . > Y Koplyčia dykai . 

710 West 18th Street 
1 TeL C.n.l 3161

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—-3 ir 7—8

S e rėdomi s ir nedėliomis pagal sutarti. 
Regidancija 6628 So. Richmond Stenat 

Telefonai Republic 7868

Mes Tave Musų brangiausioji 
motdte niekuomet neužmiršim. 
Tu paa mus jau nebeeugjijikh bet 
mes anksčiau ir vėliaus pas Tave 
ateisime. » 4

Lauk mus atmauti
Nuliūdę Heka,

Sainai it fiukteryb

M. S. Alton
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Re*. 6600 South Artesian Aventu \ 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Nosie. Ir GerŪM 
Akiniai prirenkami • 

DR. ALEX W. MARU
®r44O75»

, Tel. ludepencjcnce 0033. 
Valandoa: 9 ryto iki 1 dieno*. Tuk. •

Ofiso Tet Vlctory SS93 
Rez. Tek Dcezel 9121

DR. A. A. R0TS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Otisrui 3102 So. Halsted St.» Chkngo 
arti Jlee Stnet

Valandos: 1—3 po pietų, T--S jr»k* 
Ncdiliomia it šveasad. 10—12 *)■!>

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIR8TO OFISAS 
127 N. Deatbon Su 1U> 

Telefonas Centrai 4411 
Valandos* noo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vi<O , 
J323 SoutH Halsted SW 

Tel Boulmrd 
Valandom nuo 6 *A1 8 

vakarą, išskyrus k<vety|

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbą busite užganėdinti.

Tet. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 W. 23rd P1.9 Chieago
SKYRIUS:

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

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6^ iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tek Prospect 1930

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasaulių 13 

itouą liepos nūn. 1930> r*., su
laukus 60 metų amžiaus, gimus 
Kaltinėnų ntiest., Taurage apskr. 
Amerikoj išgyveno apie 20 metų.

Paliko dideliame nubudime tris 
sunos —■ Juojjap}, Pranciškų ir 
Aleksandrą ir dvi dukrovisr Bro
li islavą Petrokknę, žeat< TanaoŽMfe 
Zofiją Kolyčienę, žentų Jnooąp*, 
scscries dukterį Ęronishvą, tylogalie- 
nę, žentą Vincentą ir anųką Bd- 
vardį. • j

Liūdnai atminčiai musų bran
gios motutės Agnieškoj Misevičienės 
bus taikomos 
M. Gimimo bažnyčoje, 8820 S. 
Washtenaw Avė., 13 dieną liepos 
mėn., 1431 m->, 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame ivsus gimines, draugus 
ir pažįstamus tasilankyti į pamal-

A A. SLAKIS
4. ADVOKATAS , , ,

MėNta OfMM n W. Wd*6npto* St. 
Room 1502 >.. T4L C*rt»al 2978

Valandos: 9 tpM St< 4 pa pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Suhatos 
— 6 iki » vak

4145 Archer Avė. T<f. LųfoętNt 
_ .... ,■.. .. yą*.* • i *"

Namų T*>. Rytto Pati 33M

JONAS MAŽEIKA

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lie
pos 8 dieną, 5 valandą po 
piet 193f ni„ surukęs 47 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Mažeikių 
apękr., Viekšnių para p., Tučiųnų 
kaime;

Paliko dideliame nuliudim mo
terį Kotryną, <ųnų Alfonsą, brolį 
Tamošių ir gimines Amerikoje, o 
Lietuvoj brolį Leoną, seserį Lęo- 
sią. ? •

Kūnas
E. »8th

Laidotuvės^ įvyks pirmadieny lie
pos 13 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Šv. Juozapo parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos, 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas (į Sv. Kazimiero 
kapines. .

Visi a. a. Jono Mažeikos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteiksi jąpą' paskutinį; 
patarnavimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam, j; , .
Moteris, Supųsy Brolis \ 
ir Gimihtt.'

Laidotuvėse patarnauja grabb- 
»iu« Masalskis, Tek Boulevard 
4139.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

V-
29 S. La Saite St. Bet 
TeL Centrai 6390 Va 
Rezidencija 6158 S. tatai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
į- ■■r'n -i.n. .......~'~L •-———

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae 
*

Valandos 1T ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris etti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, neryuotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dartčia mažiausias klaidas. Speciali acyda 
atkreipiama į mokyklos vaiku*. Valandos 
nuo JOj ilrij 8 vai. Nedėlioj nuo 10 *iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMO. 
Daugely atsitikirhų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė,

— Phone Boulevard 7589

VINCENTAS ŠIMKUS

Persiskycė su Šiuo pasauliu lie
pos 10 <&. 7 vaL vakare. 1931 
flh.» sulaukęs 
męs Lietuvoj Raseinių apdtr., Ne
makščių parap., MhuwifciU kaime. 
Paliko dideliame nubudime sūnų 
Joną, tris dukteris — Stanislavj, 
Oną ir Marijoną, brolį Povilą k 
gimines. o Lietuvoj brolį Joną. 
Kuna* pašarvotas randasi 3328 S. 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks trtacninke, lie
pos 14 d„ & vai. ryte iš namų į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sietai o ii ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiera kapines.

Viri a. a. Vincento Šimkaus gi
minė*. draugai it pažįstami mar 
nuoširdžiai kvicėmori dalyvauti 
laidotuvėse ir sutrikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą^

Nuliūdę Įtekame 

Sumu, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

** ' / ■ i

Laidotuvėse patarnauja graborius 
S. P. Mažeika, tet* Yar* M38.

Tel. Y^rds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BREN
v,>,bįUftl'X?Wosr.' i

MRS. L. MAGNUS
Akušerė 

>er 24 metus

Office Phone Canal 1912

DR, M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 it Bluc Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to .4
V 7 to 8:30 P. M.

R«*» PhoM Fairfaz 6353

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
**ro,BO?isOTVA2AN»Mlf' 11W 

Nuo 1B iki 12 vai. ryt*, ųuo 2 iki 4 
vai. pa Pietų ir nw MU ®13O tai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 13 dieną 

Phone Midvray 2880

if rpitarnavimą> it atSiriįeikMd' 

mm;
u Ciminės. t _ ■;'U
' : J. i

LmdMtfvėm pMainriut grabo-
m JĄ. Valavičių* Teį. Vu:t<My

Tel. Ropsęvelt 7532

Telefonas Yardt 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenua 

Ofiso valandot:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pa piet. 

7 iki 8 vai. NedėL nuo 1Q iki U 
Rez. Tclepbone Ptaza 3202

S. M. SKUBĄS
■< , Lietuvis . . ■■ > z ■,

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didel^ ir graži koplyČia dykai

JOHN B. B
(John Bai
LIBTUVU

105 W. Afa
Triepbene

Vakomit Žili i
Tclephant RoMtvelt 9490

Namie 8-9 ryi Tel RepobUc P0O

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1«4« W. ««d> St. 

Telefonai 

Boulevard 5293 

Boulevard 8413

Iki 3 vaL kortuos* — aną > iki t 
Subatomis nuo -9 iki 9

52 Kast 107th St.
kampas Michigan Are.

i, Pullman 595(N*mmmiu Pulk 07?
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom St 
K et vergais ofisai uždaryti.

--- ' ■ - rrw -IR—T Ir —-^| I < Įlįsiu

LulėvičiuŠ
GRABORIUS IK gĮMir . BALSAMUOTOJAS

- MT' 91'J - Tatarnaųju laidptuvė-

. miestelių daly,,. Mb- 
derniška koplyčia 

į ’ vehoi-
^-■kr/^B3I03 S. Halsted St. 

Chieago, III. .
"T ' . :",.Te|. Viętory U15
. ..................................... ... -.. . ............

• TehfcHtak Yards 1138

Stanley P. Mažeika
, Graborius ir’

Balzamuoto jas
Modemiika Kokplyėla Dovydai ' 

Turiu automobiliu* visokiom* teikt* 
\ bnįs. Kaina prieinamu , 

3319 Auburn Avenue 
' CHICAGO. ILL.

........  l.'liil' I ■■ . ....—t

• Ak PRABISH ■ • 
; Lietuvis Graborius

■■ ‘u . ' v‘-
IliŽffĮjffl; Sąžiningai įg. pi- 

~ g giai patarnauju 
dien% ię nakt’' 

. visoąe miesto, da-
lyse. Moteris pa- 

' HmĮiI§|||| gelbininkė.

2205 Lake St.
į Tel. Melrose 

■■■■nMil';' Park (

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Den tįstas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai___
Dr. Susan A. Slakis

Specialistė Moterų it Vaikų Ligą 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tcl. Hyde Park 3395

Sav. Valstijų vyriausy
bė atsiprašė Meksikos

FederalS Suvienytų Valstijų 
vyriausybe atsiprašč ’ Meksikos 
vyriausybės dehai ten kad Cfoi- 
cagos teisėjas Green buvo nu
teisęs Meksikos konsulų še
šiems mėnesiams kafeti. Wa- 
shingtono vyriausybe padare 
tai, ką atsMkA padaryti po 
licijos teismo teisėjas. Mano
ma, kad šis incidentas tuo ir 
užsibaigs,
— ■ ■ . I ... ..............    I

De Geraldų sūnūs keliauja 
if tolimą Siaury
... "'rv'

Harttey Dfe GeraM, The 
Pbopleą National Bank and 
Trust Company vice-preziden- 
to 12 metų sūnūs, išvyksta ke
lionei į šiAurę. Jisai tikisi pa
siekti vietas, kuriose gyvena 
eskimosai. kelionę jaunas Hart- 
ley ketina attikti vienas ir ap
siginklavęs tiktai paveikslams 
imti aparatu.

Tai nebe pirma Hartleyo ke- 
HonS. Jis pradSjo jas daryti bū
damas dar tik & metų amžiaus.

Re*. $515 So. Rodupd
TeL Republic 97,3

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
~ IŠ RUSIJOS -X ■■ ‘

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1035 W. 18th St.» netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—-12 pistų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vafcart

Tel. Canal 1110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6759 a» Randolph 6800

Praktikavusi

6042 So.
Tcl. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

Akių 'Gydytojai^11 ni1

VIKTORAS STIKLIUS

Persiskf. ,̂ .
9 dunąi 10 yA vakar* 1931 
sulaukęs 46 metų

šakių apskr. 

dideliame nubudime 2 
Joną ir Pranciškų, sūnų

KMHM. <m»»«l



ii

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M.
i g. '.'" »/’

Cicero

bas uždegė ketvirtadienio va
kare aliejaus kubilą (tanką) 
35,000 galionų įtalpos, priklau 
santį Texas Oil kompanijai. 
Penktadienio rytmetį ugniage
siai’ jautėsi, kad jiems pavyko 
liepsnos suvaldyti. Kalbamas 
aliejaus kubilas buvo prie Chi- 
cago-Jolieit vieškelio.

Taksų patikrinimo reikalu

žeminu paduodama turinys 
laiško, kuriuo Taksų Mokytojų 
Taryba ir Standard Tax Aprai- 
sals, Ine., kreipiasi į Cicero 
gyventojus, štai jis:

Sulyg Cicero miesto patvar
kymu, padarytu praėjusį rude
nį, atlikta pilnas patikrinimas 
įkainavimo visų esančių Cicc- 
roje namų taksoms, šio patik
rinimo pasėkos rodo, kad dau
gely- atsitikimų pavietas (kaun- 
tė) padarė stambių klaidų įkai
navime.

Taksų tyokėtojų' Tarybos pa
stangomis* padaryta su Stand
ard Tax Apraisals, Ine., sutar
tis, kuria kiekvienas namo sa
vininkas gali įsigyti iš Stand 
ard Tax Apraisals, Ine., jo sa
vasties įkainavimo kopiją už vi
sai prieinamą sumą $2. Labai 
svarbu, kad kiekvienas namo 
savininkas įsigytų šio įkaina
vimo kompaniją. Mat, yra pa
daryta sutartis, kad kiekviena
me atsitikime, kur, pavieto 
(kauntės) įkainavimu, taksos 
bus didesnes $12, nei turėtų 
būti sulig Standard Tax Ap
raisals, įkainavimu, — kad to
kiuose’ atsitikimuose Standard 
Tax Apraisals, Ine., iškels šį 
neteisingumą Asesorių Tary
boj (Board of Assessors) ir 
Peržiūrėtojų Taryboj (Board 
of Review). Ir už šį patarna
vimą namų savininkams jau 
nereiks nieko mokėti.

Taksų • Mokėtojų Taryba ra
gina visus namų savininkus 
tuojau įsigyti Standard Tax 
Apraisals, Ine., įkainavimą. Da
lykas toks, kad laiko nebedaug, 
o dar yra didelio darbo, idant 
tinkamai priruošti vyriausybei 
skundus žmonių, kūrie buvo 
persunkia! aptaksuoti. *

Taksų mokėtojų tarybos su
sirinkime, laikytame birželio 18 
didpą, aukščiau pažymėtas pla
nas buvo širdingai užgirtas ir 
priimtas. Šių sąvasties įverti
nimų kopija turi didelės ver- 
tess kiekvienam namo savinin
kui, 'kad numatyti, kokie jo 
asesmentai turi būti, palygi
nus juos su pavieto (kauntės) 
bilomis. Todėl kiekvienas namo

Reikalauja rekordų apie 
finansų stovi

Gubernatoriaus paskirtoji ko
misija Illinois taksų problemai 
rišti pareikalavo, idant Chica
gos, Cook pavieto ir Chicagos 
mokyklų tarybos atstovai iš
duotų jai raportus, kurie pa
rodytų, kokis yra šių vyriau
sybių finansinis stovis. Komi
sija naudosis raportais reko 
mendacijoms sumažinti vyriau 
sybės išlaidas.

Small vėl statysiąs savo 
kandidatūrą guber

natoriui
Eina gandų, kad buvęs Illi

nois gubernatorius Len Small 
vėl ketinąs statyti savo kan
didatūrą gubernatoriaus vietai 
ateinančiose nominacijose, ba
landžio mėnesį 1932 m., repub- 
likonų partijos sąrašu.

PRANEŠIMAI
Lietuvos Seserų Tautiška 

Draugystė rengia savo išvažia
vimą nedėlioj, Liepos-July 12, 
1931, Camp Bemis miškuose, 
Wolf Rd., arti 31-os gatvės. 
Visos seserys malonėkite daly
vauti. Susirinkite prie Lukš- 
tienės svetainės kaip 12 vai. 
ryto. Trokas bus prie svetainės 
ir galėsime visos važiuoti.

Kviečia Komitetas.

Lietuviikos Tautiškos Kapines.
„otų savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj. 
3133 So. Halsted St., ant pirmų lubų, 
cetvirtadieny, liepos (July) 16 dieną, 
1931 m., 7:30 vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekurių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš nevykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susirinkiman atsineškite at
virutes, kaipo ženklą, kad esate loto sa- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
leidžiami į susirinkimą.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium korpo
racijos direktorių ir atstovų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieny, liepos 13tą 

931, Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
žalsted St., 8 vai. vakare. Visi direk
toriai ir atstovai būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. Valdyba.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
liepos 12 d., Antano čiesnos svet., 4501 
S. Paulina St.. 1 vai. po pietų. Malo
nėsite nariai atsilankyti, yra daug svar
bių dalykų aptarti. Nu t. rašt. J. Dabulę 
ski, naujas adresas —— 1703 S. Union 
Avė.

LEISKITE MUMS PADUOTI JŪSŲ 
PRIEŠTARAVIMUS JŪSŲ

1930 TAKSAMS , 
Atsineškite jūsų 1929 bitą. 

TAX PAYERS SERVICE BUREAU 
Room 1010

19 S. La Šalie St.

—i,.1,1^1. .11,^., 
MUMMMEOMM

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

ir

Business Service
Bižnio PMtfrfUVlihųg

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmuŠami 
apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE « SON.< 
Tel. Mansficld 9707

--------- O—X

SPECIALUS KAINOS DEL LIEPOS 
Cbambers Roofing Co., sehds darbas spe
cialybė, visas darbai garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. . 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943. ,' 

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

DABAR VABAĘV VEISIMOS RAIKĄS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą.arba konr^KtųOjąmė/'Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo Vs

ir visokių gyvių naniuosė. 
kame darbą.arba konraktųčjan 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50. galionų. l'‘"

CHICAGO GBRM1CIDE 
17 S. Paulina St. 
Tel. Seelėy 3354 

------ 4-O—-----

CO

%

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. Šį 
mėn., 3 kamb.Višpopieriuosiu, virt, iš- 
mąlevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50; , Cash, ar išmokėjimais.

Speciallatae rydyme chronlikų ir nauju U- 
ru. Jei kiti negalėjo jumis iftsrydytl, ataftan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas ifiegzamlnavi* 
mat atidengs jūsų tikrą lirą ir jei aš apd
ilusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

20

galutino išegzaminavlmo—kai jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių-' 

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

Ofiso 
pietų, 1 

lioj

si.

po 
Nedi-

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, -nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
.kitu a fotografo 
darbus) turiu 25 
metų patyrimą

"t ■ •

Praneikit ii anksto telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

CLASSIFIE D APS.
Educationąl

Mokyklos j •

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys su vi

sais parankumais vaikinui arba vedusiai 
Sorai. Prie mažos šeimynos. 7121 So.

.ockwe)l St. Hemlock 0863.

■—-o----- -

PASIRENDUOJA kambarys nauja
me *name vyrui arba merginai prie ma
žos Šeimynos. 7012 So. Maplevood Av. 
2 lubos iš fronto. < 

v--------- O--------

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų, su valgių ar be, yra ir garadŽius, 
2113 So. Halsted St., telefonas Canal 
7055. Taipgi reikalingas darbininkas 
prie'namų darbo. . . ' ’ '

RENDON kambarys dėl dviejų ar vie
nos ypatos, šviesus1 ir moderniškas. 4234 
S. Maplevvood Avė., 1 lubos. 

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

RENDON kambarys merginai ąr vai
kinui su ar be valgio.

3249 So. Halsted St. 2 lubes
H I. ■■ -įl. ............... į

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo draugo Jono Jo- 
navičiaus, paeina iš Šilalės parapijos, 
Tauragės apskr. Metai atgal gy4eho 
Chicagoje, o paskui Oak Forest ir Spring 
Valley, III. Norėčiau susižinoti. Pra
šau jo paties ar kas apie jį žino pra* 
riešti, busiu dėkingas. Stanley Banis, 
4537 S. Hermitage A Ve., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo parapijono Vikto
ro Balčiūno, keletą metų atgal gyveno 
ant Bridgeporto. Yra svarbus reikalas, 
prašau atsišaukti. .

ANNA ASTRAUSKIENE

1601 So. Halsted St. 
Chicago, III. '

PAIEŠKAU draugiškam susipažinimui 
protingo ir pamokyto vaikino, našlio ar
ba gyvanašlio. Esu rimta, dora 
vaite, apie 30 metų amžiaus.

■ t Box 1323 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

lietu

KAURAI, karpetąi valomi m u bu dirbtuvėj. 
0x13 ■ $2.od, 8x10 $2, Tpl. DoUgla# 8813.

' --------------- o—__

• / J/’’.* < ■ .•

x  ............................ .. ■;— ------------------- ------------ —

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į Californla, New 
Yotką; Kantas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios* kainos. National Movers, 
Telefonas iRogers Pack 1190;

.........................  ...... .
- 1 SPECIALIAI DEL LIEPOS

. 9x12 Kauras išvalomas už $1.75 
Nieko arimam už: pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojinfos nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbąs garantuotas.

Tel. Pensacolz 7983, arba 
Mr. Pick, tel. Rodsevelt 8500 

ČRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elstoh-Ave.,/prie Mo n t tose

’ j'- . . < r S V , i » .H. ' •

PASIRENDUOJA kambarys dėl 1 ar 
2 vaikinų. Kreipkitės vakarais, 2>, lubos 
iš fronto, 4644 S. Hermitage Avė,

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
prie mažos šeimynos. Taipgi noriu 
pirkti namą Brighton Parko at Marųuet- 
to apielinkėje — nebrangų. 740 W. 31 
St., 2ros lubos. v‘ “

PAIEŠKAU pusininko į cigar store 
ir pool roti m, geras biznis ir labai ge
ra vieta — prie pat White City. Vie
nas negaliu-apsidirpti. Kas norite ge
ro biznio, prašom atsišaukti. ,.w

501 E. ,63rd St.

Chicago, III,

f'MHng For Sale
VkįaL Pardavi mul________

200 AKRŲ, apsėti, 2 augštų na
mas if bėfrmentai, bar n ė, vištininkai ir 
garažas. 80 mylių nuo Chicagos, arti 
Montarey, Ihd. Gera žemė. Kaina 
$1600. Cash $700. A. Wyroski, Ober, 
Ind.

Exchange—Mainai
ŠTAI geriausia mainas cash, ba aš 

noriu i«Uti sau biznį, mainysiu $10,000 
pirmo inorgičio, moka 7% (nuošimtį). 
Kas turit bdčetoę, grosernę su namu ar
ba garage, ar kitokį bizniavą namą.

Klauskit .
. JOE 

3207 So. Halsted St.

MAINYSIU lotą ant namo, lotas 
randasi ąnt Western Avė. ir 69 St. 
John Krazauskis, 4445 S. Washtenaw 
Avė. .

» ... •, •/'’

Real Estate For Sale
.. Namai-žemB Pardavimui«*******•<*—

Paul M. Smith & Co.
REAL BSTATE .

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom .namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėrt skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas fra. Perkam notas, 2nd mortgagt 
Ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis* Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

, Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimu naujo karo, Širdingai 

prašau atsilaikyti ir pamatyti vnaujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais / 'įtaisymais, 

: spčrt Royal iekitriais Ir kitais ištobuli- 
hiihais, kokius tiktai NASH taip: gali 
įrengti už tokias pritinamas kainas. 15 

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

L \ ’ ♦' » ‘ i V 1 j •,

MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO ' 1 ' 

t • • • * •»

Dienomis ar vakarais. Del, informacijų 
šauk .arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madlson Street 7

, PARDAyiMŪJ .automobilius Chev
rolet keturių^ durų, sedanas, 1928 metų, 
visai mažai vartotas, taip kaip naujas 
išrodo. ... Man JĮap^į reikajiRgi pinigai. 
Dyleriai neatsijauįcit. Kįreipkitės į Nau
jienas, Box 1JŽ2.

m., .. imi.,.-«■.
PARDAVIMUI )p Chrysleris, Imperial 

80, pigiai arb4 ipąinysįu į pigesnį karą. 
Skubinkitės kas turite niaipytį arba nori
te pirkti. Skubiai ..įųriu , parduoti. Esu 
visuomet. ^Op^^o. '

PASIRENDUOJA švarus kambarys 
dėl vaikinų. Getą vieta. 2515 W. 
42 St., 2nd fl. rear.
. r ■ ”1 ■■■■• 111 n—w

RENDAI švarus kambarys Brighton
Parke; prie jaunų žmonių. Ant antrų 
lubų. 2458 W. 46 St. Tel. Lafayette 
1299. ' a

For Kent

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

me-
mo-

REIKALINGAS vaikinas apie, 18 
* tų amžiaus dirbti į bučernę. Turi 

keti karą draivinti. ' 
5256 Princeton Avė.

PASIRENDUOJA puikus. 4 
kambariai 
sykles, karštas vanduo, etc. 
Viskas naujai įrengta. •

3631, Wallace St. 
. Pigi nuoma

-• "V’'-1 ' *'?• ?

Kreipkitės pas

J. J. HERTMANAVIČIŲ 

3327 S. Halsted St. •

maudynes, prau-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PAGYVENUSI moteris ieško darbo 
už namų šeimininkę.

Tel. West 5773

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI botelis prie 22 East 
Grand Avė. Yra 30 kambarių ir ke- 
tųrįų/; karų.; garažas. > Renda 150 
lenų. - Savihinkas" išvažiuoja į 
ropą. f; ■

Telefonuokit .
Dėlavvare 8523.r 
Klauskite MIKE

do-
Eu-

TeL Lafayette 0455

savininkas, nežiūrint ar jo sa
vastį pavietas (kauntė) įkaina
vo teisingai ar neteisingai tak
soms, turi įsigyti šią Standard 
Tax Apraisals, Ine., įkainavi
mo kompaniją.

Jau nuo pirmadienio, birž. 
22 d., šios kopijos galima gau
ti mero ofise, miesto salėje. 
Standard ‘Tax Apraisals, Ine., 
atstovas bus ten ir jis suteiks 
įkainavimo kopiją ir paaiškins 
skirtumus, kokie yra tarp pa
vieto (kauntės) if Standard 
Tax Apraisals, Ine., įkainavi
mo.

Joseph F. Belica da
bar su South Ashland 

National Bank
Joseph F. Belica, gerai ži

nomas bankiniuose rateliuose, 
dabar yra susivienijęs su South 
Ashland National Bank, Ash
land Avė., prie pat 69 gatves.

P-as Belica yra daugelio me
tų bankierius ir tuo įsigijęs 
ftukstančius draugų. Jis dabar, 
kaip ir visuomet buvo, yra pri
sirengęs patarnauti visiems, 
kuriems yra reikalinga jo pa- 
gelba. Jis mielai* atsakys j vi
sus klausimus, bankininkavimo 
ir finansų srityse, sulig savo 
geriausio supratimo.

Užsidegė aliejaus ku
bilas ‘

Lockjjorto ir Jolieto ugnege- 
šiai kovojo visą naktį iš ket
virtadienio į penktadienį, kad 
neduoti gaisrui išsiplėsti;; žai 

; ' 'S ’■ * į/

Margutis Vincas-Billy 19 liepos švęs 
gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, III. Visi esate kvie
čiami į varduves. Įžanga tik 25 centai. 
Margučio skaitytojai gauna veltui tikie- 
tus. Reikalaukite Marguty.

Draugystė Dr. Kudirkos laikys savo 
pusmetinį susirinkimą šeštadieny, liepos
11 1931 m., M. Meldažio svetainėje, 
2244 W. 23rd PI. 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ir narės būtinai atsilankykite 
į šį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. , A. Kaulakis, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės pusme
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, liepos
12 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 12 
vai. dieną. Visi nariai-rės malonėkite 
skaitlingai atsilankyti, nes bus svarbių 
tarimų. Apart to bus įšduota pusmetinė 
atskaita apie abelną draugystės stovį. 
Kurie esate užsilikę su mokestimis malo
nėkite užsimokėti. Ateidami į susirin
kimą atsiveskite naujų narių, nes dabar 
įstojimas yra tik vienas doleris.

Sekr. S. Narkis.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
Šelpos Kliubas rengia draugišką išvažia
vimą, kuris atsibus sekmadieny, liepos 
12 d„ M. Sakalausko darže, prie Tau
tiškų kapinių, Justice Park, III. Kvie
čia visus atsilankyti Valdyba.

SLA 129 kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos 12 d., 1 vai. po pietų, 
G. Chernausko < svet.,, 1900 S. Union 
Avė. ’ Malonėkite visi atsilankyti laikų.

A. Zalagenas,,1 prot. rašt.;
■p . . ’ ' * 1

MOTINA HELENA 
Gydanti žolėmis,Tūks

tančius Išgydo
Tūkstančiai, kurie sunkiai kentėjo per 

pereitus 36 metus, dabar yra pasveikę, ačiū 
Motinos Helenos pastebėtinoms žolėms. Nu
rodymai srydymos namie dykai. Būtinai 
perskaitykite juos.

Pastebėtina nauja kombinacija gyvybę tei
kiančių žolių yra žymiausias išradimas mo
derninių laikų. Tūkstančiai kenčiančiųjų 
dabar yra pasveikę. Nežiūrint kokis jūsų 
pakrikimas yra. nežiūrint klek daktarų ir 
vaistų lūs llbandėt be pasekmių, čia yra 
jums viltis, _

MOTINA HELENA
1869 N. Damen Avė.. Chicago 

pasinio jums savo pastebėtinas žolių Gy
duoles po apsoliučia garantija patenkinimo. 
Jeigu jus kenčiate nuo gaaų skilvyje, reu
matizmo. konstlpacijos, diabetas, pasiuvu
sių Inkstų dusulio, nerviškumo, hemorotdų 
ar kurių kitų pakrikimų, jus galite išsi
gydyti su Motinos Helenos žolėmis. Atei
kite tnojaus pas Motiną Heleną nemokamam 
^itarimni: leiskite lai pasakyti jums kokie 

•ai yra jūsų, pakrikimai ir kokios specia
lia žolės jums yra reikalingos, kad pasveikti. 
Atsineškite Šį pagarsinimą. Jeigu jus ne
galite ateiti asmeniškai, rašykite Motinai Ho- 
Jenai, aprašydami savo I* *- " —‘-----

Atei-

ligą ir ji pasiųs jums
|US,

t F •;
J \

HEMSTITCHING išmokiname '$5 f 
darbo parupinimas dykai. Mokykla, 4500 
S. Michi^an Avė., tel. Atlantic 5513.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ J
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse,' pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt vdarbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą ^mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St. •
CHICAGO. ILL.

Financial
Finansai-Paskolon

PERKAME Liętuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės J Naujie
nas, Box No. 1268.

TUOJAŲS paskolinime antį automo
bilių, rakandų ar algos. ■ ;; >į

WEST HIGHL’AND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815
------------...» ' -    r- g I II II I II i»ia. h n—m.. ■ ■  ~

KAS NENORI PASIPELNYTI?
Pirmi morgičiai vertes $2,- 

400.00 paaukausiu už $l,750.0Q. 
Savininkas greitu laiku turi iš
važiuoti. Galite pelnyti $550.D0. 
Kas pirmas, tas laimSs.

Apsišaukite /
■» ■ •

Box 1321
Naujienos J 

1739 So. Halsted St.
\ -r '

— ............................ .......
KAS turite paskolinti $2000 

pirmo morgičio ant namo —- i ' 'r...„w - —— už 6%--—l
arba mainysiunamą į farmą $5000

Rairfięld Avė.

SIU , uaaaaei

vertės. Franka Simons, 
66QO S. Faii

STUTZ 1930 VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LŪXE SĖPANAS ' . j 

Mano išvąžidutas tiktai. 650 mylių 
ir yya,. kaip dieną , išėjęs >;iš 4 dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kalį* 'gražus, šis- 
karaš yra, jei heatėŪitė ir patys Jo jae^ 
pamatysite. Aš rūpestingai kąrą; prižiu- 
rėjSu ir jis kiekvienu žvilgsniu yri vi
siškai naujas; Kainavo mih virš $3,250 
trumpą laiką atgal;* ’ Aš turiu tuo
jaus sukelti pinigtį ir paaukosiu jį tik
tai Už $450. 2231'Nbrth Kedzįe Avė,, 
Apt. 1. jį * ■ . v/;

....................... .. ............. e. 1*11 H■ I

BUICK “MASTER” 6 NAUJAUSIO 
MODELI? SEDANAS

Aš esu priverstas, paaukoti savo ka
rą, kurį pirkau tik*' keli' mėriėsiai " atgal 
ir kurį išvažinėjau 1 tik kelis šimtus my
lių. Pilnai įrengtas. Geras originalis 
užbaigimas. • Ta irai kaip visiškaj nau
ji. Karą reikia pamatyti, kad 'jj įver
tinus. nes jis yra i tikrai visiškai nau
jas .karas. Aš; esu priverstas parduoti, 
kad :sukelti pinigų." Pirmas .$325 pa
ims jį.* i Namie visąf dieną nedėlioj.,-2238 
North Savyer’ Avė.; Apt. 1. •

» ? NAŠLĖ PAAUKOS
Packard vėliausio Modelio Sedanas. Jis 

buvo’ storadžiuj per 10 mėnesių ir yra 
beveik nevartotas. Aš netariu kas va- 
žiudtų mano katu, todėl, aš turiu jį par
duoti. . Karas yri pilnis įrengtas su 4 
ratų brėkiais, balloon tairąis kaip nauji 
ir daug extras. ' Kainavo man beveik 
$3;80Q; paaukosiuo jį už tiktai $350. 
2538 North California Avė., Ist floor.

II n I ."I, I* I !l 'iii h ■Al,i 1*11 II ll/l III !I. -

PASIRENDUOJA kambariai šviesus 
gražiai ištaisyti, nebrangiai, . nuo $12 
iki 17 doleriu. 4600 S. Paulina St.

PASĮREHpŲOJA kąmpiįils šįoras, 
garu šildomas, ‘rinkimas visokiam biz
niui, 1^25. W, 5jį ^Sf. Imas floraą.

Taipgi, kambariai $32.00 ir 2 
kamb. $20.00, 'garu šildomi. •

Savininkas - ’
5713 S. Ashland Avė. 

Tel. Rėpubiic 2782

RENDON Road House, geras išdirb
tas biznis Dovynęrs Grove. Florence and 
Ogden Avė. Tel. Downers Grove 2093.

1 ....................... ............ į”" ;■ ■'■■■ i,; ■■■-■'■.  m—

- RENIAI' vasarinis namas ant 
Randasi 28 mylios, nuo miesto, 
šaukite,' nuo 6 ' vai. vakare, I mas 
Artis, 3214 So, Uhion Avė.

..     ..lį.’.Ai i J-l i..\iiw.-ui,   i i n ■ ■

RENDAI storas su 5 kambariais pa
gyvenimui. ; r .. '

3642 So/. Parnell Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir grosernę su namu arba atskirai. Pri
imsiu į mainus nedidelį namą, pirmus 
morgičiui 4rba getą farmą.

' 6001 So. Carpenter St.
.. ............. *.. ... . .............. —

‘ PARDAVIMUI groseėnė ir delicates 
seh ktahtuyč. Išdirbtas eash biznis. Ne 
brangiai. Y/J602 S. California Avė.

farmų. 
Atsi- 

flatas,

PARDAVIMUI grosernė ir ice cream 
kampinis Storas. Gera vieta bučemei.

2500 W, 39 St.
i ■’ . • ; .. . ■ ‘

... , 7

• , , i. ,

PARSIDUODA pigiai minkštų gėri
mų storas. fl ; •

■ 4314 So. Ashland Avė.
> .. ■ ■ > '•

PIRKDAMAS NAMĄ APSAUGOSI 
SABO PINIGUS

Naujas muro namas, 5 ir 5 kamb., 
modemiškai . įrengtas. Randasi Mar- 
ųuette Park apielinkėj. Našlė priversta 
atiduoti tik $11,700, įmokėt kas 
kiek gali.

6 kamb. vieno pragyvenimo namas ir 
plautus lotas. Randasi arti vienuolyno. 
Kaina greitam pardavimui tik $5600, 
įmoket $2500.
‘ 2 flatų muro namas, po 6 kamb., ap

šildomas ir garažas. Randasi lietuvių 
grasiausioje apielinkėj Marųuette Park. 
Recyveris atiduoda už $11,500, įmoket 
kas kiek gali.

2 flatų muro namas, 5 ir 5 kamb., 
ir karų garažas. Randasi Brighton Par
ke. Kaina tik $7500, įmoket $2500.

Nauja 5 kamb. muro bungalow it 
garažas. Kaina greitam ptrdavimui tik 
$5950, įmoket $200, •

80 akerių farma. gyvuliai ir trobos. 
Randasi Michigan, 130 mylių nuo Cbi- 
cagos. Maiuysim į bungalovv arba 2 
flatų.

5 kamb. nftmas, lotas 90x*125 ir ga
ražas. Randasi gražioje vietoje. Mainy
sime į 2 flatų namą. '

Taipgi turime gerų bargnų, įvairaus 
didžio namų, lotų ir ūkių, kurios pigiai 
parduodame arba sumaiftysim į Tamstos 
nuosavybes. Kreipkitės pas, _

K. J. MACKE « CO.
(MaHukas) j.

6812 S. V/estern Avė. 
Tel. Prospct 3140

....... . ............... ..... ............. ■■■ ..........................................................

< PARDAVIMUI pigiai du mediniai 
namai, vienąs su bizniu, arba mainysiu 
ant farmos, netoli Chicagos,

5957 So. Kilbourne Avė.
O-— •

Furnitnre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9. šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir f frankas. .Taipgi atskiri:.- 
7816 S. Marshfield Avy4 Ist apt., tel. 
Triangle 4146. . ; 1

ELEKTR.' SKALBIMO mašiną. 920, gerame 
Btovyj. 4825 H, Lcavltt, 1, tel. Rav. 3290.

, . j * ' ' 1 ' I,' < ■ J ». < , ; 1" -f .

PARDAVIMUI gerai įrengta buče$- 
nė ir . grosernė, lietuvių , kolionijoje. Savi
ninkas eina įkitą biznį, Box 1324, 
Naujienos, .17,39 S. Halsted St.

į... ..  ■■■■■■■.. . ■ .....................

, Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma, 115 akrų ge
ros žemės, su geromis triobomis, 
mis ūkio mašinomis ir gyvuliais, 
mylių ’ į pietryčius . nuo Gary, Ind 
platesnių žinių rašykite

J. VIRBALAITIS
R. R. 5, 

Crovvn Point, Ind.

. ■ i ii.iifiijiiiini ii*,, > jy, iįiij m. . h *       

. PAIEŠKAU tokių žmonių, kurie 
nori ^krduoti stubą, 2 flatų po 5 kam
barius, arba bungalovv 5 arba 6 kam
barių su maudynėmis, nebrangesnės 
$5000. Prašau pranešti

JUOZAPUI STUMBRIUI

3746 So. Union Avė.

viso-
10

ŠTAI gera proga įsigyti naują mūri
nį penkių pagyvenimų ir 2 karų gaęa- 
džiu, iŠ priežastis persiskyrimo. Pama- 
tykit ir apkaįnuokit patys. K. G. Urne- 
žis, 5607 S. Throop St.

■' —o-..•

", EXTRA!
H

EXTRA!

STUDEBAKER “COMMANDER” 4 
PASAŽIERIŲ COUPE

Valiausio modelio. Finansinės aplin
kybės prįverččia mane aapukoti savo ka
rą, kuris yra pįlnąi įrengtas su daug 
extras. „ Karas mano išvažiuotas tiktai 
9,000 mylių labai Atsargiai turėjo ge
riausią priežiūra. Man labai reikia pi
nigų ir ' turiu ' tuojaus parduot karą. 
Priimsiu $325. ' 3719 North Sawyer. 
Ayt,'?nd fl0br».-v«. ?/■ 11-

MiscelĮaneom

.Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUETH VIšfUKŲ

Jus galite-pradėti šiame biznyje su bi-, 
le suma nuo $l fr anks.!
• Jūsų investmėntis yra tiktai nupir
kimas kokio tik jus noritė skaičiaus mu
sų “Banųuet” vistukiL. Mes užauginsi
me jusų vištukus iki nuo 1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes, , apmokėsime visus 
auginimo kaštus ir ęada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pehįu. Pilnoė smulkmenos sutel
kiamos musų atstovų , be jokių jums pa
reigų,. arba—
/ Atdara yak. ir Ned. r . 
y 2512 Irving Park Blvd’.

I m   — I <IW»,,|| ■■■—į»i. ^aaįidfal4 /it.
’.KARPE>ėTEki6; $rtteHį, niuro, ką- 
minų, taisymas. Darbos guaraųtuotas, že- 
Ba , kaina. Dykai apskaitliavimas. Tek 

iverse^ 8775; „ j /'
i ■ .?>■ '. ’■ ■' ’ • -

v: .y ■

RAKANDAI / už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Wasbington Boul., Tel. 
Cplumbus 418ę* v .4 ^ ..
•į”"■ .. p •'-v'1 •' - —

j PARDAVIMUI *4 kambarių rakan
dai, Radio įr viskas ką reikalinga prie 
namų, 2323 Kroli St., •

"U'i |.»!'i,ą'»|"'į;'i ..................... ■■

NAŠLŽ parduoda 4 kambarių rakan
dus, visus kartu, ,2 užp. /

3122 So.'Halsted St.
'f. .x,i< v>; ■ . ’.v ■ -•■
—   ■ <;\i"f u i.uiy—-i     .   ..n,

PARDAVIMUĮ pigiai 4 kambarių 
ii ji stūbos rakandai. 2 ' užp. . * < 

4624-So. Paulina St.
nauji

‘ - /į- \

Personai
> A _ _ V- • .

PATENTAI Išgaunami. Jengvi išm., kny
gelė dykai; ptokt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders. 536 S.Clark st.

’’ ALBANY MABAgAd J^mTYS. hipio-

1 *Vl|i'.1   1111 '■» ■ •
MASAŽAŠ pė'i; 4ipto«huotas masažis- 

tęs. 1520 S. Wabash Atv Vfctory 5091 
Room 2 ■ L-- •

",r11' <i ■'
ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Man- 

dynės. 6624 So. Halsted St.,' Telefonai 
Englewood$425.

1 -v ■

Ateik tuojaps į pašto stotį n 
3335 i$d. Halsted Street, tavo sii 
vo sunui pinigų i 

Labai svarbu 1 
Jei kas žino jį 

hešti;

' ? , ' (‘..i, ‘

STANISLOVAI STUKAI
• • ■ >■'. .7# ■<_' ■

įuo. 60 
ųstų sa 

kale. \

malonėkite jam pra-

$12,500.00 FARMA
- f • f

, UŽ $6,500
•J

1,500 įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
15 akrų farmą su 7 kambarių 
namu ir ViSbipis kitomis rei- 
kalingomisj, triobomis. Farma 
prieina. prie Archęr Ąve. ir 
189-tų gatvę. Arti Lemont, III. 
Gasas irH elektra yra ant vie- z w
tos. Viena žemė yra verta 
$9,000.

PRIE Matųuette Boulevaro pardavi
mui 2 augŠtų namas, su excra lotu, 2 
karų garažius, modemiškas — arba mai
nysiu į mažesnį namą ar su bizniu.

6632 So. Rockwell St. ,

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas, 4 štorai ir salė dėl šokių, arba 
mitingų. Kampiniam štore yra visi 
įrengimai dėl soft drink parlerio. Savi
ninkas parduos ant lengvo išmokėjimo. 
Kaina tik $15,000.

Kreipkitės pas * 
A. VISBARAS

• 1247 So. Cicero Avė.- ‘

PIGIAI —7 greitam pardavimui r— 
namas, kuris kainavo $11,800, už 
$9,560. 1434 S. Campbell Avė. 

.............   — ... . . .. .... .—-. 
41 -’l ~

PIGIAI GARADŽIUS 
gerą ant 4 lotų ga- 

radžių, su diegliu sbow roora, kaina pi
gi Mainysiu <nt 2 ar 4 flatų namo.

JUOZAPAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054

i

Kas nori įsi] 
radijų, su dieki

:• -s. .
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_ Kreipkitės prie savininko

2650 W. 51st St.
J...... • \ , .J - . .

i .40 AKRŲ žeAils su budtnkais, gy
vuliais ir įrankiais, žemė derlinga, pul
kus sodnas, tarp didlių summer resor- 
tų, 120 mylių nuo Chicagos. Mainys 
ant haai6‘. ■<,

•120 akrų žemės su budtnkais, gyvu
liais,. Žemė pirmos rūšies. Mainys ant 
namo.

CHAS ZEKAS 
4454 S; Western Avė.

5 KAMB. bungiiovv ir saulės seklyčia, 
furnasu šildoma, trfs 30 pėdų lotai su 
augančiais vaismedžiais; gefas daržas, 
garažas; paaukosiu. 1124 W. 104 Piace

............ .. ........... ■■ !■—iii,    uit,.. ..

NAMŲ, PĄRMŲ BARGENAf
80 • akerių netoli Chicagos, visi įtai- 

symai, nėra morgičių, savininkas mainys 
ant liamo. '

2 niažos farmos netoli Kazimierinių 
kapinių, parsiduoda labai pigiai su gy- 
vyliais ir paukščiais, mažas {mokėjimas; 
mainys ant namo.

3 pagyvenimų namas su visais įtai
symais, hera morgičių, išsimaino ant far
mos arba lotų.

C. P. SUROMSKIS CO.
. 3332 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

40 ĄKRŲ'farma, arti Chicagos, dvar- 
ski budinkai, ant upės kranto, maudy
nės,/ Sodnas, - javai, gyvuliai. Knygynas, 
3210 S. Halsted St,

,1 I W I ■■U.I .1 ........... .. .....„i......... v,

EXTRA BARBENĄS. '■ Pardavimui 
biznio prapertė. Turiu parduoti iš 
priežastis ligos. Parduosiu labai pi
giai. Rašykite Mrs. L. WesseL Box 25, 
Maenisco) Mičb; ____ ,

t; i.'
, i •




