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Mooney ir Billings gaili gale 
bus paleisti iš kalėjimo

Pasmerkti darbininkų vadai kurie jau 14 
metų laikomi bastilijoj, Augščiausio 
Kalifornijos teismo įsakomi paleisti

Cal., liep.

Vokietija amnestuoja 
politinius kalinius

BERLYNAS, liep. 4.—'Reich
stagas 290 balsų prieš 135 pri
ėmė. amnestijos Įstatymą, ku
riuo paleidžiami iš kalėjimų vi
si politiniai kaliniai, įkalinti už 
nusikaltimus, papildytus prieš 
1924 metų rugsėjo 1 dieną.

(Amnestija neliečia tik tų, 
kurie buvo nuteisti už pasi
kėsinimus prieš vyriausybės na- 
rių gyvybę.

VVarreno 
prašymą,

SAN FRANCISCO, 
4. — Augsčiausias 
teismas, peržiūrėjęs 
K. Billingso malonės
savo priimtame sprendime par 
taria gubernatoriui C. C. Youn- 
gui, kad jis kalini paleistų.

Gauta žinių, kad gubernato
rius Young nusprendė paleisti 
iš kalėjimo ir Billingsą ir Tho- 
masą J. Mooney, kurie jau ke
turiolikti metai laikomi kalėji
me.

Mooney ir Billings, darbinin
kų vadai, buvo pasmerkti ka
lėjimui iki gyvos galvos ryšy 
su numetimu bombos į karo 
prisirengimo paradą San Fran- 
cisco mieste liepos 22 dieną 
1916, kur tuomet dešimt as
menų buvo užmušti ir 
dešimt sužaloti.

Del jų pasmerkimo 
ney iš karto buvo 
dagi mirties bausmei,
kui ta bausmė jam buvo pa
keista amžinu kalėjimu — bu
vo keliama didžiausių protes
tų ne tik Amerikoj, bet ir ki
tuose kraštuose, kadangi teis
me jų kaltė visai nebuvo Įro-

ketu r i as-

— Moo- 
nu teistas 
liet pas-

(lyta. Del aštrių protestų, pre
zidentas \Vilsonas buvo pasky
ręs tam tikrą komisiją bylai 
ištirti, ir komisija, padarius ty
rinėjimą, raportavo, kad „Moo
ney pasmerkimas paremtas ne
abejotinai kreivais liudininkų 
liudijimais.

Vėliau ir pirmininkavęs Moo
ney byloj teisėjas, ir proku
roras pareiškė abejojimą dėl pa
smerktųjų kaltės, o vienas San 
Francisco policijos vadas pri
sipažino, kad liudininkai per ke
lias savaites prieš teismą buvo 
mokomi ir treniruojami, kaip 
liudyti prieš kaltinamuosius. 
Pagaliau išėjo Į aikštę, kad 
svarbiausieji prokuratūros liu
dininkai, kurių laidymais Moo
ney ir Billings buvo pasmerkti, 
visai toj vietoj nebuvo, kur įvy
ko bombų sprogimas; vienas jų 
tuo metu dagi nei San Fran
cisco mieste nebuvo!

To nežiūrint, reikalavimai, 
kad byla butų iš naujo tardo
ma, nebuvo 
kaip nebuvo 
reikalavimai 
tiems.

Kongresas skirstosi 
vasaros atostogų

Bet senatas sulaikomas nepa
prastai sesijai juros sutarčiai 
spręsti

WASHINGTONAS, liepos 4. 
— Vėlai vakar vakarą kongre
sas savo sesiją, kuri beveik be 
pertraukos tęsėsi aštuonioliką 
menesių, atidėjo, paskutinėse 
sesijos valandose priėmęs $80,- 
000,009 pasaulinio karo vete
ranų bilių, antrą $250,000 biu
džeto papildomąjį bilių ir Co- 
umbijos Distrikto $9,500,000 
creditų bilių.

Visi trys biliai buvo tuojau 
prezidento Hooverio pasirašy
ki.

16 žmonių žuvo italų 
traukinio katastrofoj
BOLONIJA, Italija, liep. 4.— 

Sasso geležinkelio stoty, vienuo- 
liką mylių nuo Bolonijos, va
kar ėjęs iš Milano pasažierinis 
traukinys Įlėkė Į stovėjusį bė
giuose krovinių traukinį. Ka- 
trastrafoje šešiolika asmenų 
buvo užmušti ir trisdešimt pen
ki kiti sužaloti, daugelis pavo
jingai. Pasažierinio traukinio 
lokomotyvą ir keli vagonai bu
vo sudaužyti.

Vokiečių komunistų 
ir fašistų riaušės

Keliolika asmenų sužeista; dau
giau kaip šimtas riaušinin
kų suimta

LIETUVOS ŽINIOS
Literatu ruošiama eks

kursija po Lietuvą
KAUNAS. — Teko patirti, 

kad “Trečio Fronto” literatų 
grupė, jų tarpe A. Venclova, 
Br. Raila, P. Cvirka, J. Šim
kus, liepos mėnesio pradžioje 
įsvyksta j kelionę po Lietuvą, 
norėdami artimiau susipažinti 
su dabartinės Lietuvos gyveni
mu.

Ekskursija mano pereiti Aly
taus, Trakų, Ukmergės, Ute
nos, Zarasų, Rokiškio, Telšių 
ir k. apskritis, Kuršių kopas ir 
iš kopų panemuniais grįžti at
gal Į Kauną. Ekskursija už
truks mažiausia mėnesį.

Chicago. — Kenneth Hunter, kuris su savo broliu ilgiausia 
išsilaikė ore.

16' asmenų sužeisti 
per indų neramu

mus Bombėjuje

Italų smūgis Ameri 
kos automobilių 
fabrikininkams

patenkanti, lygiai 
ligšiol patenkinti 

malonės pasmerk-

Vėliau prezidentas Hooveris 
pranešė, kad jis tuojau sušauk
siąs nepaprastą senaito sesiją 
susirinkti ateinantį pirmadienį 
Londono laivynų apribojimo su
tarčiai išspręsti.

Anglijos darbininkų 
valdžios vienų metų 

darbo vaisiai
LONDONAS, liep. 4. — Su

kako truputį daugiau ne me
tai laiko, kaip Anglijos, valsty
bės vairą paėmė Darbo parti
ja. Per tą laiką parlamentas 
buyo priverstas dirbti ilgas va
landas, leisdamas įstatymus, 
numatytus plačiame socialiame 
programe.

Apsaugojimas vartotojų nuo 
pelno godžių lupikų; pašalini
mas tūlų neteisingumų našlių 
pensijų įstatyme; pagerinimas 
apdraudos nuo nedarbo (bedar
biams pašalpų mokėjimo) Įsta
tyme; pakėlimas mokyklos lan
kymo amžiaus iki 15 metų, su 
teise tuojau gauti bedarbio pa
šalpą, jei 15 metų berniukas 
ar mergaitė, apleidę mokyklą, 
negali urnai gauti darbo; su
trumpinimas darbo dienos ka
syklų darbininkams ir kasyk
lų pramonės reorganizavimas 

tai tik keletas svarbių pro
blemų, su kuriomis darbo vy
riausybei reikėjo grumtis ir nu-

m i narinė prekybos sutartis; iš
traukta britų kariuomenė iš 
Reino krašto; baigiama sutar
tis Anglų-Egipto klausimu; iš
spręstas reparacijų klausimas 
Haagoj; atnaujinti draugingu
mo santykiai su Jungtinėmis 
Valstybėmis ir, pagaliau, pada
ryta trijų valstybių laivynų ap
ribojimo sutartis.

Skaudžiausios problemos, su 
kuriomis dabar tenka grumtis 
darbiečių vyriausybei, neturin
čiai parlamente daugumos, yra 
nedarbas krašte ir — Indija.

Mokytojai žegnojasi 
nuo kūrimo Amerikos 

darbo partijos
MEMPHIS, Tenn., liep. 4.

Amerikos Mokytojų Federaci
jos konvencija vakar dauguma 
balsų atmetė pasiūlytą rezoliu
ciją steigti Amerikoje Darbo 
partiją, Anglijos Darbo parti
jos pavyzdžiu.

Mokytojų federacija yra 
si jutus su Amerikoj Darbo 
deracija.

su-
Fe-

Sukilėliai Kinijos 
pietuose sumušti

Mušiuose, kuri tęsėsi tris die
nas be paliovos, per abi sa
li krito 20,000

Tarp darbiečių vyriausybės 
nuveiktų tarptautinėj srity dar
bų pažymėtina: atnaujinti di
plomatiniai santykiai su sovie
tų Rusija ir pasirašyta preli-

Vokiečiai suėmė 
franeuzų kariuomenės 

dezerterių Pareiny

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
sauja:

Iš dalies debesiuota; gali būt 
kartais lietaus; truputį šilčiau; 
vidutiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 71° F.

šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
1:28 ryto.

WINDEN, Vokietija, liepas 
4. — šioje apielinkėj vokiečių 
policija suėmė dvyliką moro- 
kiečių kareivių, pabėgusių iš 
okupacinės franeuzų kariuome
nės prieš pastarosios evakuar 
vimą. Jie slapstėsi miške. Juos 
pamatė vaikai, beuogaudami, 
ir, išsigandę parbėgo namo. Ma
noma, kad morokiočių dezer- 
tirų slapstosi ir daugiau.

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 4.
— Nankino [centralines arba 
tautinės Kinų valdžios] gene
ralinis štabas praneša, kad tri
jų dienų batalijoje Henčave, 
pietų Hunane, kantoniečių ka
riuomenė visai sumušė kirasi- 
rus ir Kuangsi sukilėlius. Mū
šy krito 15 tūkstančių sukilė
lių ir 5 tūkstančiai valdžios ka
reivių.

Sumušimą Kuangsi sukilėlių 
laikoma begalo svarbiu, kadan
gi dabar septynios valdžios ve
teranų divizijos galės būt pa
siųstos prieš šiauriečių gene
rolų sukilėlius Hanona ir šan- 
tungo provincijose.

šiaurės sukilėliai mušami
ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 4.

— Praneša, kad keturiasdešimt 
mylių fronte Honano provin
cijoje centralines Kinų valdžios 
kariuomenė nuveikė šiauriečių 
sukilėlius ir stumia juos Gel
tonosios upės linkui. Arti I^in- 
fengo 5,000 sukilėlių tapo pa
imti į nelaisvę. Paimta taipjau 
daug ginklų ir amunicijos, j

BOMBĖJUS, Indija, liep. 4. 
— Del suėmimo Mrs. Periu 
Captain, indų nacionalistų Bom
bėjaus provincijos kongreso 
moterų komiteto pirmininkės, 
vakar mieste įvyko rėksmingų 
demonstracijų, riaušių ir susi
kirtimų su policija. Keturiolika 
nacionalistų voluntierių ir du 
policininkai buvo sužeisti.

Bombėjaus indų vaistininkų 
draugija pranešė 150 vaistų ir 
kvepallų dirbėjams Didžiojoj 
Britanijoj, kad, protestui prieš 

‘britų valdžios represijas Indi
joje, jų gaminiai nebus. parda
vinėjami per tris ateinančius 
mėnesius.

Visi krutamųjų paveikslų 
teatrai tapo uždaryti ir beveik 
visas mokyklas ir kolegijos pa
liovė pamokas. Smuklių pikie- 
tavimas tapo sustiprintas. Dau
guma fabrikų ir biznio Įstai
gų vis dar tebėra uždaryti.

ROMA, liep. 4. —' Naujas 
italų tarifo Įstatymas įėjo ga
iliom Tuo tarifu importuoja
miems iš užsienių automobi
liams muitas tapo pakeltas nuo 
50% iki 100%, o kai kuriais 
atvejais iki 200 nuoš. automo
bilio vertės.

šituo tarifu smogiamas skau
dus smūgis ypačiai Amerikos 
fabrikininkams, kurių automo
bilių eksportas į Italiją dabar 
siekė milijono dolerių per 
metus.

Suomių vyriausybė 
pasitraukė ginče 

dėl komunistų

Žmona, vyro užklupta 
su daktaru, nusižudė

Graikų riaušės dėl “kar
terio” pabranginimo

DETROIT, Mich., liep. 4. — 
Nusižudė čia Mrs. Evelyn Wood, 
25 metų amžiaus. Jos vyras, 
Paul Wood, įtarė ją dėl neiš
tikimumo. Pasekęs, jis užklupo 
ją su šeimos gydytoju viena
me vietos viešbučių.

Smarkus žemės dre 
bėjimas Indijoje

KALlKlUTA, Indija, liep. 4.— 
Praneša, kad Indijos rytų pro-
vincijose — Bengalijoj, Asame j 
ir Burmoj — Įvyko smarkus 
žemės drebėjimas. Daug žmo
nių buvo sužeista, ir didelių ma- 
terijalinių nuostolių padaryta. 
Del gadintų tiltų ir geležinke
lių, traukinių tarnyba rytinėj 
Bengalijoj sustojus. Susisieki
mas telegrafu taipjau nutrauk
tas.

Žemės supurtymai buvo jau
sti ir Kalkutoj ir kai kurie tro
besiai buvo gadinti.

HELSINKIS, Suomija, 
4. — Ilgoką laiką tęsęsis 
čas dėl kovos su komunistais 
privertė. Sluomijos vyriausybė 
trauktis, ir vakar ji rezignavo.

Neseniai vyriausybė, pasiūlė 
parlamentui įstatymų projektų, 

i jų tarpe 'konšti'tufcijos papildy
mų, kurių tikslas buvo kova 
su “komunistų pavojum.” Bet 
antikomunistinės organizacijos 
buvo nepatenkintos vyriausy
bės pasiūlytais projektais; jos 
reikallavo griežtesnių Įstatymų.

Praeitą trečiadienį parlamen
tas 112 balsų prieš 69 priėmė 
vyriausybės įstatymo projektą 
neleisti spausdint komunistų 
laikraščių, matyt, tuo suprati
mu, kad vyriausybė pasitrauks 
ir užleis vietą koalicijas vy
riausybei pateikti Įstatymus 
prieš komunistus.

liep. 
gin-

BERLYNAS, liep. 4. — Oku
pacinei franeuzų kariuomenei 
galutinai apleidus vokiečių Rei
no kraštą, Berlyne ir Įvairiuo
se Pareinio miestuose prasidė
jo triukšmingos demonstracijos 
ir riaušės, ypačiai fašistų ir 
komunistų keliamos. Per tuos 
neramumus ligšiol buvo kelio
lika asmenų sužeisti, kai ku
rie pavojingai, ir daugiau kaip 
šimtas areštuoti.

Valstybės policija 
prieš automobilių 

streikininkus
FLINT, IMich., liep. 4. — Bū

rys valstybės policijos, kap. A. 
R. Daivvningo vedamas, vakar 
puolė čia arti 2,000 streikinin
kų, kurie bandė demonstruoti 
ties vietos Fisher Body korpo
racijos įmone. Vartodami vėz
dus ir “blackjack’ius”, polici
ninkai kelioliką demonstrantų 
sužeidė. Apie dvidešimt penki 
streikininkai, jų tarpe dvi mo
terys, buvo areštuoti.

[Streikas Fisberio automobi
lių padangų Įmonėj kilo praei
tą antradienį, kadangi kompa
nija nuskėlė darbininkams tai
gas. .Streikuoja viso apie 3% 
tuksiančio darbininkų.

Lietuvos kariuomenės 
lakūnai Latvijoje

KAUNAS, biri. 12. — šian- 
dien rytą į Rygą išskrido avia
cijos viršininkas pulk. Pundze
vičius, mokamos eskadrilės va
das, karo lakūnas maj. Rei
montas, 3 eskadrilės vadas ka
ro lakūnas kap. Stašaitis, karo 
lakūnas vyr. Įeit. Serencas ir 
karo lakūnas Įeit. Mikėnas. Jie 
išskrido trimis lėktuvais. Aero- 
dfrome juos išlydėjo latvių ka
ro attachė pulk. Schieds ir in
formacijos skyriaus viršininkas 
pulk. Kirlys.

9 vai. 40 min. Rygos laiku 
musų lakūnai jau nusileido Ry
gos aerodrome.

įmaklinai padarys vizitą Lie
tuvos ministerini, latvių karo 
ministeriui ir karo vadovybei. 
Po vizitų latvių aviacijos klu
be svečiams pagerbti surengti 
pusryčiai, kur musų lakūnams 
bus Įteikti latvių aviacijos žen
klai. Vakare įvyksta iškilmingi 
pietus. Ryt lakūnai aplankys 
Siguldos pilį. Birželio 14 d. 
lakūnai aplankys pajūrį ir ap
žiūrės Rygą. Tą pat dieną jie 
susipažins su latvių aviacija ir 
skris atgal i Kauną.

Magda Lupescu grįžo 
pas Rumanijos Karolį

BUGHARESTAS, Rumanija, 
liep. 4. — IMme. Magda Lu
pescu, karaliaus Karolio meilu
žė, de] kurios Karolis, dar kron- 
princu būdamas, buvo priver
stas atsižadėti sosto ir, kaip 
tremtinys, išvažiuoti į užsie
nius, dabar slapta sugrįžo pas 
jį į Bucharestą.

Prusai užgynė valsty
bės tarnautojams būti 

komfašistų nariais

BERLYNAS, liep. 4. — Prū
sijos vyriausybė išleido dekre
tą, kuriuo užgina valstybės tar
nautojams priklausyti komuni
stų 
tų)

ir nacionalsocialistų (fašis- 
partijų.

ATĖNAI, Graikija, liepos 4. 
— Del to, kad miesto tramva
jais važinėjimo bilietai tapo pa
branginti, vakar čia įvyko 
smarkių demonstracijų ir riau
šių. Įtužusios minios sudaužė 
aštuonis tramvajus.

Penki nauji kardinolai
VATIKANO MIESTAS, liep. 

4. — Papa Pijus XI vakar pa
darė penkis naujus kardino
lus.

Ambasadorius Morrow 
grįžo į Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
4. — Jungtinių Valstybių am
basadorius Meksikai, Morrow, 
po septynių mėnesių “atosto
gų”, vakar grĮžto savo parei
gų eiti.

Suėmė kunigą už “są 
mokslą prieš prohi-. 

biciją”
liep.YOUNGSTOWN, Ohio, 

4. — Vakar čia buvo areštuo
tas senkatalikių kunigas John 
Petrykanym iš Clevelando. Jį 
kaltina dd “sąmokslo prieš 
prohibicijos įstatymą,” būtent, 
dėl išgavimo bažnytinio vyno 
melagingais liudijimais.

Fordo įmonių Argenti
noje darbininkai grū

moja streiku
BUENOS AIRES, Argentina, 

liep. 4. —% Fordo automobilių 
įmonių Buenos Airese darbi
ninkai grūmoja streiku, reika
laudami, kad butų atgal pri
imti darbininkai, kurie pasta
ruoju laiku buvo atleisti dėl 
darbo sumažėjimo fabrikuose.

Atsakydamas į darbininkų 
pasiųstą jam telegrame, Henry 
Ford pranešė, kad jis jų reika
lavimą a]>svarstysiąs, jei į rei
kalą nesimaišysiąs darbininkų 
sindikatas.

Prašo Smetonos susimi
limo literatu^

KAUNAS. — Del literato K. 
Korsako, nuteisto už politiką, 
šiomis dienomis prezidentui pa
duotas žymiausių lietuvių ra
šytojų, kai kurių žymių pro
fesorių, teatro darbuotojų ir 
dalininkų malonės prašymas, 
kuriame prašoma dovanoti K. 
Korsakui likusią bausmės da
lį, nes jo sveikata kalėjime da
bar yra labai pavojingame bū
vyje.

Palangos Birutės 
šventė

Meras paleido 200 kali
nių “fordžiulajui”

ATLANTA, Ga., liep. 4.—Me
ras (burmistras) Couch vakar 
paleido iš miesto kalėjimo dau
giau kaip 200 kalinių, kad jie 
galėtų laisvai su savo šeimomis 
Švęsti Liepos 4 dieną. Visi pa
leistieji buvo nuteisti už men
kesnius nusikaltimus.

Vokiečiai turi naują 
“revoliucinę” partiją
BERLYNAS, liep. 4. — Vo- 

kiečių fašistai, bekovodami tarp 
savęs dėl fašistų organizacijos 
kontroles, suskilo. Viena atski
lusi dalis persiorganizuoja į 
naują partiją, pavardytą “Re
voliucine tautinių darbininkų 
partija.”

Rugpjūčio 15 d. numatyta 
surengti Vytauto Didžiojo mo
tinos Birutės pagerbimo diena 
Palangoje. Tarp kitų tos die
nos iškilmių numatoma pasta
tyti misteriją ir padaryti mo
terų eiseną. Šioje moterų eise
noje moterys dalyvaus apsirė
dę senoviniais rūbais, pagal 
senovės Lietuvos įvairių vietų 
madas ir papročius.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. \
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2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
Eina kiekvieną Šeštadieni, bendradarbiaujant ' !

------- -----------K AUGUSTUI, J. VARKALAl, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI ---------------------- i

APŽVALGA
Bendras biznio stiovis

dar
Te
tik

Praeitas mėnesis įnešė 
daugiau pesimizmo į biznį, 
kia bloga nuotaika bebuvo 
peeritą rudenį, kai biržoj įvyko
krachas. Daugelis biznierių 
tiesiog pradeda abejoti, ar 
Amerika begalės atsigriebti. 
Praeitą rudenį krachas biržoj 
įvyko visai netikėtai ir nelauk
tai. Daugelis net nespėjo su- ’ ♦ •
sivokti kame dalykas. O ka
dangi nebuvo pastebėta pažy
mių, kurie rodytų, jog bend
rai biznis smunka, tai prieita 
tos išvados, kad blogi reikalai 
dedasi tik biržoj, o šiaip vis
kas tvarkoj. Tuo laiku buvo 
labai lengva apsigauti, nes biz- 
nyj didelio krizio neįvyko. 
Prezidento Hoovero užtikrini
mas, kad tai tik laikinas reiš
kinys ir jo sušauktoji pramo
nininkų konferencija taip pat 
žymiai prisidėjo prie išsklai
dymo pesimizmo.

Pasitikėjimas’ “prosperity” 
galimybėmis vėl tapo atgaivin
tas. Dalykų padėtis biržoj 
ėmė taisytis. Kaikurių korpo
racijų akcijos smarkiai pašoko. 
Pašoko net 40 ir daugiau punk
tų. Atrodė, jog viskas eina, 
kaip per sviestą, ir Amerikoj 
vėl prasidės gerbūvio laikai.

Kad nebuvo pagrindo tikėtis 
gerbūvio, dabar 
nas. 
taip 
nes 
bos.
rencijoj buvo 
remti stabilizavimo planą, 
davė pagrindo 
žiūrėti j ateitį.

Bet laipsniškai pradėjo aiš
kėti tikroji dalykų padėtis. 
Biznis ne tik pesitaise, bet 
lakti nai ėmė smukti. Pramo
nėj pasireiškė krizis. Net IIoo- 
vero konferencijos dalyviai ėmė 
mažinti produkciją, vietoj ją 
didinti, kaip buvo pasižadėję. 
Biznio ir pramonės susilpnėji-

vi. Krautuvės savininkas yra 
Klein. Visi tos krautuvės par
davėjai taip pat yra riebus.

Iš Lietuvių Ekono
minės Konferencijos

po 70 
net ir

Julius

bušeliui nukrito dviem dešim
tim centų. Chicagoj už kvie
čių bušelį buvo mokama ma
žiau nei 90 centų. Tai prieš
karine kaina. Pravartu paste
bėti ir tai, kad Kansas ir Okla- 
homos valstijose nauji kviečiai 
nuo laukų parduodama 
centų bušeliui, o kartais 
mažiau.

Vakacijų biznis 
Amerikiečiai, sako Dr.

Klein, laike vakacijų paleidžia 
apyvarton apie $3,000,000,000. 
Taigi vakacijos pagerina biznį.

Apie $500,000,000 yra išlei
džiama kas metą dešrelėms, 
aiskrymui. minkštiems geri-, 
mams ir kitiems panašiems’ da- j 
lykams.

Praeitais metais pakeliuose 
esančios budelės (stands) pa
darė daugiau biznio, negu Ja
ponija, Brazilija ir Skandinavi
ja. Kitaip sakant, tų šalių im
portuotų iš Amerikos prekių 
vertė nesudarė tos sumos, ku
ria “standai” suėmė beparda- 
v’tučdami “hot-dogs”, minkštus 
gėrimus ir tam panašius daly
kus.

Industriniai kriziai

Tai nėra pirmas pramonės ir 
biznio krizis. Amerika jų yra 
pergyvenusi ir praeityj. Vieni 
jų tęsėsi tik kelis mėnesius, 
o kiti daug ilgiau. Alexander 
Hamilton Institutas apie tuos 
krizius paduoda sekamų faktų:

Industrinių krizių ilgumas 
Prasidėjo 

1893 
1895 
1899 
1903 
1907 
1910 
1912 
1927 
1917 
1919 
1924 
1927 
1929 
Biznio smukimas prasidėjo 

mas nupigino kainas visokioms praeitų metų rugpiučio mėne- 
Eksportas taip pat syj. Vadinasi, dabartinis kri

zis jau tęsiasi vienuoliką mė
sių. Kada jis pasibaigs, —to 
niekas tikrai negali pasakyti.

Eksperto kiekis nesumažėjo
Per paskutinius keturis mė

nesius eksportas, palyginus su 
pereitų meLų pirmais keturiais 
mėnesiais, nusmuko beveik 20 
nuošimčių. Tai atrodo, jog ki
tos šalys mažiau iš Amerikos 
bediką įvairių prekių. Ta
čiau tikrumoj taip- nėra. Šiais 
melais prekių eksportuojama 
maždaug tiek pat, kaip ir per
eitais metais. Skirtumas pa
sidarė visai dėl kitoniškos prie-’ 

Butent, kainos pre-

(Kalba P. žadeikio varde Lietu
vių Ekonominės Konferencijos 
Rengimo Centro, pasakyta bir
želio 10 d., 1930 m. atidarant 
Pirmą Amerikos Lietuvių Kon
ferenciją New York’e.)

Gerbiemieji lietuvių 'ekono
minės konferencijos dalyviai, 
svečiai ir viešnios, — Esu ku
pinas džiaugsmo

yra atviras savo senosios tėvy
nės draugas. Tas draugišku
mas gi esti tvirtas ir patikėti
nas tada, kada jis yra parem
tas nevien kalbos mokėjimu, 
tradicijomis, bet ir naudingu 
ekonominiu bendravimu, for
moje komercijos, formoje ko
operacijos įvairiose ekonomijos 
srityse. Pirma negu giedoti 
“requim”, — kodėl gi nepaieš- 

‘koti priemonių apsisaugoti nuo 
to? Čia tai ir aiškėja šios kon
ferencijos reikalingumas 
tiems Amerikos lietuviams, 
rie natūraliai brangindami 
vo kilmės tradiciją geidžia
toliau būti naudingi Amerikos 
kultūrai savo rasiniu (lietuviš
ku) individualumu. Be to, A- 
merikos lietuviams yra būtinas 
reikalas patiems per savo or
ganizacijas pasirūpinti dau
giau pasinaudoti savo naudai 
įvairiomis progomis, kurios pa- 
s'itailko Amerikos apystovose. 
Galop Amerikos lietuviams yra 
svarbu, kad jų santykiai su 
Lietuva išaugtų iš aukų ir pa- 
š'/bų siuntinėjimo sistemos į

pa- 
ku-
sa- 
ir

susilaukęs

mato kiekvie- 
Het tuo laiku dalykai ki- 

atrodė. Kaikurios pramo- 
stengėsi nemažinti gamy- 

Mat, jos Hoovero konfe- 
pasižadėjusios 

Tai
optimistiškai

m.
13
12
13

8
16
25

9
8

12
14

•?

Tęsėsi 
mėn. 
mėn. 
men. 
mėn. 
men. 
mėn. 
mėn. 
mėn. 
mėn. 
mėn. 
mėn. 
men. 
men.

I progos pasveikinti Jus, kaipo 
i ekonominės dirvos artojus ir 
■ talkininkus, su šiuo Amerikos 
lietuivių gyvenime reikšmingu 
įvykiu: ši konferencija dėl tiks-^abipusi naudinga komercinių 
lų, (kuriuos ji sau stato, ir dėl 
kelių, kuriais jai siūloma eiti, 
—gali būti pavadinta savo rū
šies pirmoji; šios konferencijos 
reikšmingumas paeina dar iš 
to, kad ji yra gyvai reikalinga 
visai Lietuvių visuomenei kaip 
čia Amerikoje, taip ir Lietuvo
je. Amerikos lietuviams ir Lie
tuvai yra svarbu savo tarpusa- 
vius santykius įstatyti j abipu- 

i šio naudingumo, pasitikė jimo 
ir kooperacijos vėžes; kad tie 
musų santykiai butų palva- 
rųs ir duotų kuodaugiausiai 
kultūrinių vaisių, jiems reikia 
duoti ekonominio turinio, juos 
reikia ugdyti ant objektingų, 
bizniškų pamatų, nes musų re
alistiškame (praktiškame) am
žiuje vien su idealistiškais ir 
(abstraktiškais ob&lstiais vargu 
yra galima toli žygiuoti. Dėlto 
tai Amerikos lietuvių spaudoje 
teko girdėti aimanų apie lie
tuviškojo elemento “neišvengia
mą” dingimą, teko girdėti liū
dną “morituri”, Amerikos tau
ta yra margos ateivijos suda
rytoji tauta ir pačių amerikie
čių (Yankee) 
ma, kad tas ateivis yra geriau
sias Amerikos pilietis,

santykių sistemą.

yra pripažysta-

Nors ši ekonominė konferen
cija išsirutuliavo neprigulmin- 
gaėnuo Lietuvos, tačiau ji ne
abejotinai atatinka ir Lietuvos 
šių laikų nuotaikai, kur nesenoj 
įvyko “savosios pramonės pro
pagandos mėnuo” kur irgi ren
giamasi prie ekonominės konfe
rencijos. •

Kai ckoominiai klausimai 
greta politinių klausimų užėmė 
dominuojančią poziciją kaip A- 
meriikoje, kur gimdamas bet 
vis dar nepagimdamas naujas 
muitų tarifas, kur kovojama su 
ir ekonominio sukrėtimo pasek
mėmis, bedarbe; arba kaip ir 
Europoje y (Young’o planas, 
Londono Jaivyno aprėžimo su
tartis, Europos Federacijos eko 
nomini/o pobūdžio planas). — 
Lietuvoje betgi politinis Vil
niaus klausimas nenustoja bu
vęs viso krašto iVidaus ir užsie
nio politikoj aJis, kuri reika
lauja daug “tepalo”, daug eko
nominių aukų. Lietuva po D. 
Karo likusi, be atsargos kapita
lų, negalėjo dar išvystyti savo 
gamybos taip, kad liuosai galė-j CT O ~ ‘K! ‘7, A.v.VMV..

kuris tų linktiniuoti,. pasaulinėse rin-

prekėms, 
pradėjo smarkiai smukti. 

Visa tai vėl atsiliepė 
žą. Gegužės ir birželio 
siais akcijos smarkiai 
smukti. Kai kurios jų i 
to žemiau nei laike rudeninio 
kracho, 
sivylimas. 
investorių 
tolių, bet 
tradicinės 
birža buvo 
biznio rodikliu, 
mas paprastai 
bendrai biznis taisosi, 
tą žmonės apsigavo, 
to rudens kracho akcijos buvo 
pradėjusios lipti aukštyn. Tai: žast es. 
lyg rodė, kad ir biznis apla- bėms šiemet daug pigesnės nei 

Reiškia, už 
prekes 
mažiau

į bir- 
mėne- 

ėmė 
nukri-

Tai buvo didelis nu- 
Ne tik tūkstančiai 

turėjo didelių nuos- 
birža nustojo savo 

reikšmės. Iki šiol 
skaitoma bendro 

Akcijų kyli- 
reikšdavo, jog 

Šį kar- 
Po perei-

mai taisosi. Tačiau tikrumoj praeitais metais, 
pasirodė, jog tuo laiku kai ak- siunčiamas 
cijos kilo, tai biznio vis ėjo | Amerika šiais metais 
prastyn. Tatai, žinoma, pa
gimdė nepasitikėjimą, kuris at
eityj gali sulošti labai svarbią 
rolę. Patarlė sako, —kai ka
tinas nusiplikina burną karštu 
pienu’, tai jis paskui bijosi ir Per metus 
šalto vandens. Tas pat gali 6,000,000 
atsitikti ir biržoj bei bendra
me biznyj. Nuo vieno kraštu-

j užsieni

begauna pinigų .
Kiek amerikiečiu sunaudoja 

cukraus

tinumo žmonės gali palinkti į (cukrų iš 
kitą kraštutinumą. Praeitais 
metais vyravo didžiausias opti
mizmas, taip sakant, “sky wasi 
the limit.” f“ 
da įsigalėti priešinga 
ga,—palinkimas į 
mo.

Prekių atpigimas

Jungtinių Valstijų žmonės 
dabar sunaudoja 

tonų cukraus. Prieš 
karą j ii* tesunaudodavo tik 4.-
'mi tonų. Amerika importavo 

kitų šalių sekamai: 
1929-1930 1928-1929 

tonų 
5,156,000( 

816,000 
530,000 
737,000

tonų
4,675,000

804,000
747,000
757,000
Valstijose 1929-

pagaminta 1,241,-

................................ i Kuba
Šiais metais prade-; Havvajų 

i pažval- Porto Rico 
prie pesimiz- Filipinų salų 

Jungtinėse 
1930 m. buvo 
(ICO tonų cukraus, o 1928-1929 

1,195,000.Praeitą savaitę pasireiškė di- m. 
Helis kritimas kuinų visokioms 
prekėms. Kiek geriau laikėsi j 
tik* varis. Kitos reikmenos, —• 
guma, cukrus, šilkas, sidabras, 
—žymiai nusmuko. < _ 
pasiekė prieškarinius laikus.

New Yorkc randasi yaptinga 
krautuvė, kurios tikslas yra 

Jų kainos daryti biznį su riebiais žmonė
mis. Ten pardavinėjamu vis- 

Nuo birželio 1 d. kaina kviečių j kas, ką tik riebus žmonės de-

'!" . ... „ ■ 
koše, o kai tokie industrijos 
kraštai kaip Vokietija, Ameri
ka ir Jkitos pradėjo kelti savo 
protekcinius muitus, — tai Lie
tuvai tenka didžiai susirūpinti 
savo ekonomine ateitimi. Lietu
vos prekyba su Amerika, kaip 
matome iš 1929 metų apžval
gos, yra Lietuvai nepalanki: 
Lietuvos eksportai Amerikon 
sudarė tik 'ketvirtą dalį Ame
rikos eksporto Lietuvon. Lie
tuvai pernai metais teko užsi
mokėti Amerikai 1.2 mil. dole
rių. Todėl yra pilnai supranta
ma, kodėl ir Lietuva yra giliai 
šia musų konferencija intere
suota: Lietuvai rupi jos išeivi
jos gerbūvis ir ateitis, Lietuvai 
rupi savo prekybos su pagelba 
tos išeivijos išplatinimas.

Tat ne be reikalo, kad į taip 
trumpą laiką ir be ypatingų pa
stangų, galėjo susirinkti tiek 
šios konferencijos dalyvių:

1. Jonas 
ton, Mass., 
ing Co.

2. Jonas S. Meslis, Boston, 
Mass., Lith. Importing Co.

3. Dr.- Pr. Puskunigis, Wor- 
fcester, M,ass., Worcesterio 
Prekybos Būt.

4. Petras Pivaronis, Pitts- 
burgh, Pa., Pitts. Prek Būt.

5. Adomas Marčiulaitis, Pit- 
tsburgh, Pa., Pitts. Prek. Būt.

6. Jurgis B. Puidokas, Brook-

11., čik. Liet. Prek. Butas.
12. Juozas Kijalikaus'kas, 

Newark, N. J., Newark Liet. 
Prekubos Butas.

13. Juozas Petrulis, Newark, 
N. J., Newark Liet. Prek. Bu.

14. Julius šaknis, Arlington, 
N. J., Nc\vark Liet. Prek. Būt.

15. Albinas Trečiokas, Ncw- 
ark, N. J., Newank L. Prek. B.

16. Adolfas Kubilius, Ams- 
terdam, N. Y.

17. J. Šlikas, Brooklyn, N. Y.
18. K. J. Vaškas, New York, 

N. Y.
(Tąsa ant 3-cio pusi).

Šaukite YARDS
17 70 dėl

J. Romanas, Bos- 
Lithuanian Import-

7. Konsulas A. Kalvaitis, Chi
eago, III., Liet. Konsulatą, Chi
eago j e.

8. Vytautas J. Adomaitis, 
Kaunas.

9. Martynas Jankus, Bitėnai.
10. Dr. M. J. Vinikas, Brook-

11. J. P. Varkala, Chieago,

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą 4 ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chieago.

DEK I BANKĄ PINIGUS IR 
JUS VISUOMET JŲ 
TURĖSITE

D&°ViePoS

LIEPAS YRA TINKAMIAUSIS 
MĖNUO PRADĖTI SAU TAU- 
PIMO SĄSKAITĄ ŠIAME DI
DELIAM WEST SIDE BANKE.

TAI SUTEIKS JUMS TIKRU 
MĄ IR PAJAUTIMĄ SAVY 
STOVUMO IR NEPRIKLAU 
SOMUMO.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $1,600,000.00

7/0-.\\ i .ST Si I» m Ban k!
i ,9/ic Bank of’SafelĮi and Imndly Sance" t
Roosevdl I joad at Halsted Street -Chicaėo

1 - - - _ ---------------- - - --------------------- <>■ _

Valandos: Subatomis 9 v. ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis dienomis V. vai. ryto iki 3 vai. po pietų

Naujas Žemas Kainas
Išvalomi ir Suprosinami

Vyrų
Siutai,
Topkautai

Moterų i H ?
Paprastos Dresės * į •*
Kautai 1 "

J šią kainą jeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenwood CIeaners
740-44 West 47th Street

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 6894

Yards 0145

J. N. Zewert & Cp.
5339 S. Central Avė.

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

J. J. Zolps B. V. Milaszewicz 9 a
fi 4600 So. Wood St. f f 4559 So. Paulina St,

Tel. Virginia 0117 { ■

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard OGU

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė. 

f l * ai 11 I • * , ■ > • ” ’ Į

Tel. Prospect 21Q2

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

Tel. Victory 4898

A. Grigas & Co
3114 So. Halsted St.

J. Yushkevvitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKA1
PASIRENGS JUMS PATARNAUTI

Daktaras WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, repmati^mą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. K.dzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Loui» Avė. 

CHICAGO. ILK

J*? . ■ --
HrK * a *
-.J..iv-
•/£, . m • i .."-i'-

Ar Norite Daryti Kokius Nors 
Pataisymus Savo Namuose?

Mes galime pristatyti Jums smiltis, akmenis, cementą dėl basc- 
mento, kalkes (vapną\, plasterj ir viską kitą.. 
Apskaitliavimus Darome Dykai

Kontraktollai Kali pas mus Kauti viską, kas tik jiems reikalingu. 
Pristatome greitai ir akuratiškai.

ATLAS BUILDERS SUPPLY C0.
14th St. & Western Avė.
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Biznio, Ekonomijos ir Finansų Skyrius
Spiesti Amerikos lietuvių 
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Ulines Konicrencijos valstijų rybose į Vaizbos Bu-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
19. K J. Vaišnoras, Pitts

burgh, Pa., Pitts. Prek. Būt.
20. George Matulevičius, 

Nevvark, N. J., Newark Liet. 
Prekybos Butas.

21. A. D. Kaulakis, Chicago,
II. , čik. Liet. Prek. Butas.

22.
III.

23.
būry,
Prekybos Butas.

24. Albert J. Bronsky, Wat- 
erbury, Conn., Waterburio L. 
Prek. Butas.

25. Kun. N. Pakalnis, Brook-

J. J. Bagdonas, Chicago,

Jonas Janusaitis, Water- 
Conn., Waterburio Liet.

nigų Vien.
26. Adv. R. J. Jurevičius, Nexv 

York.
27. Juozas Žilevičius, Eliza

beth, N. J.
28. Dr. A. Kapočius, Bos

ton, Mass., Bostono L. Prek. B.
29. Aleksandras Augunas, 

Brooklyn, N. Y., Long Island 
Liet. Prekybos Butas.

30. Antanas Kasmočius, 
Brooklyn, N. Y., Brooklyn, L. 
Liet. Prek. Butas.

31. Vincas Ambraviejus, 
Newark, N. J. Liet. Prek. B.

32. Edvardas Paulionis, Broo
klyn, N. Y., Liet. A. and S.
Club.

33. Emilija Vileišienė, Vil
nius.

34. Mikas Paltanavičius, 
Greenpoint, L. I.

35.
beth,

36.
Port,

37.
Neck,

38.

Kaz. Baltrimaitis, Eliza-

Kun. M. Pankus, Bridge- 
Conn.

Povilas Kulis, G»reat

J. Mačiulis, Brooklyn,

39.
Pa.

'40.

Kun. S. Draugelis, Eaton,

J. Ambraziejus,, Brook-

41. Tg. Budreckis, Elizabeth, 
N. J., Liet. Prek. Butas.

42. K. Kriaučiūnas, Brook
lyn, N. Y., Vienybės deleg.

43. Juozas Rugys, Brooklyn,

tus (Chamber of Commerse), 
(paliekant visas esamas įvai
rias lietuvių organizacijas savo 
dabartinėje vietoje), — kad 
masinio organizavimosi bildu 
tiksliau išnaudoti kiekvieną 
ekonominę šioje šalyje pasitai
komą progą, kaip biznyje taip 
ir privačioje ar viešoje tarny
boje ir tokiu budu užtikrinti 
sau priderančią ekonominę ir 
kultūrinę ateitį ne su svetimų
jų pagelba, bet savo sujungto
mis jėgomis ir savo organizuo
tomis pastangomis, — tai yra 
vyriausias šios konferencijos 
tikslas. Tai yra realizavimas 
obalsio: “United we stand, di- 
vided we fall”. Sale šio vyriau
sio tikslo visai natūraliai ran
dasi ir kitas tikslas, — būtent 
ekonominių santykių su Lietu
va, ypač prekyboje. Abu tuo 
tikslu viens kitą papildo ir to
dėl vykdytini vienlaikinai.

• Amerikos lietuvių visuome
nei negali šie reikalai nerūpėti, 
jie yra svarbus be skirtumo 
visiems, jie turi neabejotinos 
reikšmės ateičiai visam lietu
viškam elementui Amerikoje, 
jie yra platus vieškelis amži
nam bendravimui su Lietuva. 
Jei kam tas yra dar neaišku 
dabar, tas turės paaiškėti ne
trukus. Bet čia reikia pabrėžti, 
kad šis planuojamas darbas 
yra nelengvas ir daug laiko ir 
pastangų reikalaujantis. Ta
čiau tas darbas yra taip svar
bus, kad jį dirbti yra garbinga 
ir verta.

ši konferencija ir yra toks 
drąsus ir pilnas optimizmo už
simojimas. Nėra vietos abejo
nei, kad šis darbas turės sektis, 
nes pasirinkta visuomeniškas, 
masinis metodas, kuris nors pa
lengva rituliojasi, bet užtat 
neabejotinai pasiekia tikslo. Aš 
sveikinu Jusų pasiryžimą su vi
su nuoširdumu ir tikėdamas, 
kad Tamstos su lygiu nuoširdu
mu ir atvirumu imsitės toliau 
šį didelį darbą dirbti, — Eko
nominės Konferencijos Rengi
mo Centro vardu skelbiu pir
mąją Amerikos Lietuvių Eko
nominę Konferenciją atidarytą.

|visas reikalas turėtų būti tvar
komas.

Mano supratimu turėtų būti 
padaryta štai kas: Prekybos 
Butas Kaune (ta įstaiga, kiek 
aš suprantu, yra Finansų Mi
nisterijos dalimi) turėtų nu
matyti kokia pramonė Lietuvos 
ekonominiam gyvenimui yra 
labiausiai reikalinga. Kitais žo
džiais sakant, jis turėtų nu
matyti kokiems produktams 
yra geriausia rinka, ir. kad tie 
produktai galima Lietuvoj ga
minti. Aš manau, kad butų 
galima išvystyti masinę gamy
bą durpių, langų ir durų. Plati 
dirva yra įvairiems vaisių kon
servams.

Reikėtų taip pat sumoderni
zuoti malūnus1, kurie pagamin
tų eksportui produktą galuti
noj formoj, t. y. įvairių rųšių 
miltus. Lietuvos “lineseed 
oil” yra geriausias visame pa
saulyj. Dar prieš dešimtį me
tų man vienos firmos viršinin
kas pareiškė, jog iš Lietuvoj ir 
Latvijoj užaugintų sėmenų pa
daroma geriausias aliejus. Ko
dėl tad Lietuvai nepasirūpin
ti tą pramonę išvystyti? Juk 
ji pilnai galėtų pati aliejų ga
minti ir kitoms šalims parduo
ti jau apdirbtą produktą. Tai 
žymiai sustiprintų Lietuvą eko
nomišku atžvilgiu. Daugeliui 
žmonių atsirastų darbo. O da
bar jie yra priversti važiuoti į 
Argentiną arba Braziliją ir ten 
skursti.

Statybos klausimas Lietuvoj 
irgi yra gana opus. Bet apie 
tai nieko tikro negalėčiau pa
sakyti, kadangi su tuo reikalu 
nesu tinkamai susipažinęs.

Amerikoj yra 
dalinai žydų ir 
taučių, kurie 
grįžti į Lietuvą 
pramonę. Bet
žingsnį, jie norėtų žinoti 
kuriuos dalykus:

1. Pirmiausia jie norėtų, 
jiems butų išdėstytos progos ir 
jie žinotų, ko važiuoja.

2. Jie norėtų, kad parvažia
vus, kompetentiški 
pažindintų juos su 
dėtimi.

3. Norėtų žinoti,
yra reikalingas: 
nupirkimui 
pastatymui

daug lietuvių, 
šiaip svetim- 
mielai sutiktų 
ir ten vystyti 

darant toki 
kai-

kad

žmones su- 
dalykų pa-

koks kapi-

44. P. Mikolainis, Brooklyn,

45. Jonas Karalius, Woodha- VAIZBOS BUTAI 
IR LIETUVA

talas
a)
b)

rikui

žemės 
trobesio fab-

ir supirkimui
I

stengsis išpopuliarizuoti. Jei tai davo tokius chorus sukelti.’Ki
bus padaryta, tai aš neabejo* ta tai šaulių Sąjungos statoma 
ju, kad amerikiečiai prisidės; 
prie išvystymo pramonės Lie- 

kurimaspramonės 
sumažins bedarbių 
sustiprins šalį eko-
Tnsyk va'Jžiai ne-

tuvoj. O
Lietuvoj 
skaičių ir 
nonnškai.
reikės galvą sukti api-ą L'udžo- 
to subalansavimą.

(Galas)

Lietuvos didžioji 
ūkio ir pramonės 

paroda

atvirame danguje misterija 
“Vytauto Žemė”. Kitokių kul
tūros įvykių negirdėti. Kultū
ros Kongresą valdžia neleido.

Prieš pat Parodos
Kaune įvyko III 
valstybių ekonominė 
ei j a, kurio dalyvavo 
Latvija ir Estija 
gomis delegacijomis nuo įvai
rių prekybos, pramonės, susi
siekimo, finansų, muitų ir kt. 
sričių.

Plačiau kai bus gautos1 pilnos 
informacijos.

Italija atsilygina 
Amerikai

Ij smūgį Amerikos automobi 
lių industrijai.—R.

birželio 18—22 
Kaune, Lietuvoj,

dieną 
eiline

Šio 
įvyko 
visos’ Lietuvos žemės ūkio, pre
kybos ir pramonės paroda, šie
met paroda, kaip surišta su 
Vytauto metais, ruošta ypač 
su atsidėjimu.

Parodoje yra 60 pavilijonų ir 
15 atvirų aikščių, kurie visi 
jau senai užimti; 6 užsienių 
paviljonai, jų tarpe Latvijos, 
kuriame dalyv. apie 26 firmos, 
ir SSSR paviljonas. Parodoje 
labai daug gyvulių, 155 arkliai, 
pora šimtų raguočių. 59 kiau
lės, gana daug paukščių ir ki
tų smulkių gyvulių. Tarpe, į- 
vairybių kiaunė ir 3 medžiok
liniai fazanai. Mašinų ir pa
viljonų eksponatų nepasisekė 
suskaityti.

Parodos komiteto prezidiu
mą sudaro: pirm. inž. VI. Kur- 
kauskas, vicepirm. J. Vileišis, 
vicepirrri. Andr. Vosylius, sekr. 
agr. Talat-Kelpša ir 5 nariai. 
Visą parodos/komitetą sudaro 
29 žmonės. Prie parodos ko
miteto veikia keletas įvairių 
komisijų, kurios rūpinasi į- 
vairiais reikalais.

Kiek žmonių dalyvavo paro
doje? Oficiozas’ “L. A.” sako, 
tad tai nuo Dievo malonės pri
klausys.

“čia jau nuo Dievo malonės 
pareina. Jei geras oras, lau
kiama apie 150,000 žmonių. O 
jei lis, kaip per kitas parodas, 
tai gal visai nedaug”.

Iš užsienių, tai Latvija, 
tyt, gyviausiai interesuota 
tuvos ukiu, nes ne tik jos 
ponatai 
kytojų 
finansų 
revic. 
nalistų
pramonininkų ir kt.

Iš paįvairinimų pirmą vietą 
užėmė Lietuvos Dainų diena, 
kurioj dalyvavo apie 216 chorų 
su apie 10,000 dainininkų! Tai 
yra didelis kultūros pasieki
mas. Tik Pabalti jos ir Skan
dinavijos šalys ligi šiol pajėg-

iri a-
Lie-
eks-
lan-

savaitę 
Pabalti jos 
konferen- 

Lietuva,
su skaitlin-

Prez. Hoover optimis
tiškas dėl biznio ateities

1,700 milijonų dolerių esą. 
išleista viešiems darbams

Liepos 1 dieną Prezidentas 
Hoover, kalbėdamas per radio 
įvairių valstybių gubernatorių 
laikomai Salt Lake City kon
ferencijai, pasakė, kad per pir
mus šešis šių metų mėnesius 
federalinė, valstybių ir vietų 
vyriausybės išleidusios, arba 
sutarusios išleisti, viešiems 
darbams vieną bilijoną 700 mi
lijonų dolerių. Tuo budu bu
vęs žymiai sumažintas. krašte 
nedarbas, prasidėjęs po biržos 
kracho praeito lapkričio mė
nesį.

Prezidentas pasakė, kad biz
nio sąlygos gerėjančios ir jis 
manąs, kad per ateinančius še
šis mėnesius jos dar labiau pa
gerėsiančios ir nedarbas suma- 
žėsiąs.

Po to kai Jungt. Valstijos 
uždėjo aukštus muitus ant im
portuojamų dirbinių iš užsie
nių, tuoj pradėjo neigiamai į 
tai atsiliepti beveik visos tos 
šalys, kurios eksportuodavo sa
vo produktus Amerikon. Bet 
tai buvo tik grūmojimai. Te- 
čiaus šiomis dienomis, sakoma, 
Italija praktiškai atsiliepė į 
aukštą Jungt Valstijų tarifą. 
Ji uždėjo 100% muitą ant įve
žamų automobilių iš Amerikos 
ir kitų šalių.

Tokis aukštas muitas beveik 
reiškia tiesioginį uždraudimą 
importuoti iš Amerikos auto
mobilius'. Prie tokio aukšto 
muito Amerikos automobliai 
Italijoj kainuotų 150%. dau
giau, negu jie kainuoja Ameri
koj. Aišku, kad prie tokio au
kšto muito Amerikos automo
biliai nebegalės rasti sau rin
kos Italijoj. O tai reiškia dide-

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENU 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060

A. BITINO
Paminklų Išdirbystč

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

Pirmas prie- 
fiais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapiniu 
3958 W. lllth SU Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005

Koks dabar gali būti žmogaus pasitei 
sinimas gyventi be radio namuose, 

kuomet

Peoples Furniture Co 
Krautuvėse

AR JUS TURITE KOKIŲ KEBLUMŲ?
Ar jus turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galimo jums pagelbsti jūsų biz

nio keblumuose.
Mes galime susitarti su jūsų kredito

riais ir padaryti tokj susitarimą, kuris 
leisti) jums likviduoti ar išlyginti jūsų 
skolas.

Mes galime susitarti, kad jus pasilik
tu mot biznyje ir neturčtumfit daugiau 
nesmagumi) su savo kreditoriais.
* Jei jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bilo laiku, dieną ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDI.OKDS 
ASSOCIATION

46RO South Ashland Avė, 
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulcvard 7878

CORRE & SPAll. Advokatai Landlords 
Association 

-------------------------------------- „

galima įsigyti puikiausi .radio

už Yž. arba tik % dalį tikros kainos?
Dabar pirkdami padarysite daug gero sau ir mums, įsigy
site puikinusį radio su dideliu pinigų sučėdinimu, išveng
dami pavojų nuo mokėjimo aukštų kainų kitur ir pagel- 
besite mums sumažinti radio staką, kuris yra’ labai dide
lis, susidedantis iš geriausių išdirbysčių radios ir kuriuos' 
neatbūtinai reikia išparduoti. Todėl nelaukite ilgiaus, bet' 
bukite PEOPLES Krautuvėse kuogreičiansiai ir matykite 
šiuos bargenus!

46. A. B. Strimaitis
47. Dr. Pilka, Allentown, Pa.
48. Minis. B. K. Balutis,

VVashington, D. C.
49, P. Daužvardis, 

York, N. Y.
New

50. K. Jurgėla, New York.
51. Gen. Kons. P. žadeikis, 

New York, N. Y.
52. M r. Davis, New York.
53. Mr. Fitzpatrick, 

York, N. Y.
New

54. Mr. J. Husband, 
York, N. Y.

New

(J. P. Varkados referatas, skai
tytas ekonominėj konferencijoj 

Yorke birželio 11 d.)

55. M r. Morell, New York.
Jeigu apie šį susirinkimą ir 

'galima butų pasakyti “non 
multum”, tai tikrai reikia pri
pažinti “sėd muitą”; ištikro čia 
ne tiek skaitlius, kiek dalyvių 
ypatybės turi reikšmės. Gal 
joks kitas veikimas nereikalau
ja tiek patyrimo, kiek ekono
minis darbas. Del to matant 
šiame susirinkime žmonių su 
gyvenimo praktika su patyrimu 
komercijoj ir kitose biznio ša- 
ikose, — tenka konstatuoti ma
lonų faktą, kad šios ekonomi
nės konferencijos sumanymas 
pataikė į prinokusią dirvą.

šios konferencijos tikslas bu
vo pakartotinai mano aiškina
mas spaudoje ir prakalbose, 
padedant naujiems Vaizbos 
Butams kurtis (kaip va: Phila- 
delphia, Pa., Balt i more, Md., 
VVaterbury, Conn., taipgi susi
rasi nėj ant su Pittsburgh, Pa., 
ir Providence, <R. L) ir pade
dant seniau įsisteigusiems Bu
tams (Brooklyn, N. Y 
cester, Mass., 
Boston, ,’Mass. 
Detroit, Mirh. 
apsipažinti su
siūlomais Vaizbos Butų uždavi
niais.

Wor-
Newark, N. J.

-Chicago, II., 
Cleveland, O.), 

naujais, dabar

1 > >M.

(Tęsinys)

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas ir aš asmeniškai turime 
dar vieną gilesnę mintį dėl Lie
tuvos prekybos ir pramonės la
bo ir bendrai dėl visų Lietu
vos žmonių gerbūvio. Tuo tiks
lu Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas ir siunčia mane šiais me
tais į Lietuvą.

Apskaitliuojama, kad Ame
rikos lietuviai yra nupirkę už 
$4,000,000 įvairių Letuvos ben
drovių akcijų arba tiesiog pa
tys bei per savo gimines inves
tavę j Lietuvos pramonę ir pre
kybą.

Nuo Lietuvos susikūrimo 
praslinko dvylika metų. Pažiū
rėkime, 'kiek šiandien Lietuvoj 
bėra bendrovių, sukurtų ameri
kiečių kapitalu?

Amerikečiai ne tik siuntė pi
nigus, bet ir patys 1919, 1920 
ir dalinai 1921 m. važiavo į Lie
tuvą. Daugelis jų parsivežė 
mažai pinigų. Važiuodami, 
manė ten kalnus nuversti. 
Lietuvą ir dabar važiuoja
mažai amerikiečių. Bet jie jau 
nebesigirta, kad iten jie galės 
daug dą nuveikti. Važiuoja jie 
tik taip sau,—apsidairyti.

Yra daug priežasčių, kode! 
amerikiečiams nepasisekė Lie
tuvoj įsitvirtinti nei prekyboj, 
nei pramonėj. Gal svarbiausi 
priežastis buvo ta, kad jie netu
rėjo nei reikiamo žinojimo, nei 
patyrimo, 
bas buvo 
sistemos, 
išdėstyti

to
tai 
pa

ne- 
jie

ne-

Antra, visas dar- 
dir^bamas be jokios 

Dabar aš bandysiu 
savo pažiūras, kaip

c) įrengimui 
reikalingų mašinų

d) supirkimui arba iškasimui 
žalios medžiagos

e) darbininkams ir kitoms 
gamybos išlaidoms

f) garsinimo ir pardavimo 
išlaidos

g) kredito galimybės
Prie viso to turi būti iš kal

no tinkamai apskaičiuota, kiek 
kainuoja produkto pagamini
mas ir kiek galima tikėtis už 
jį gauti. Taip kad pramone 
apsimokėtų ir dar duotų šiokį 
tokį pelną. Jei bus kam 
kias informacijas suteikti, 
atsiras amerikiečių, kurie 
norės apsigyventi Lietuvoj.

Pramonei kurtis reikalinga 
dar yra ir palankios sąlygos. 
Reikalinga, kad investuotas ka
pitalas' į pramonę butų tinka
mai įstatymų apsaugotas. Rei
kalinga lankstus kreditas ir 
lengvai gaunamos paskolos.

Savo referato pradžioj aš 
privedžiau pavyzdį, kaip veikė 
Michigan City Prekybos Bu
tas, kad sulaikyti dirbtuvės iš
sikraustymą. Ir jo sumanumas 
atnešė labai gerų rezultatų. 
Kauno Prekybos Rūmams rei
kėtų irgi panašiu budu veikti.

Aš esu tikras, kad tarpe 
Amerikoj gyvenančių lietuvių 
atsirastų nemažai tokių, kurie 
norėtų savo kapitalą perkelti į 
Lietuvą ir ten apsigyventi. Bet 
jie tai darytų tik tame atvė- 
jyj, jei butų tinkamai infor
muoti apie Lietuvoų esamas 
progas ir jei jiems butų duo
tas užtikrinimas, kad jų tur
tai bus 
varžomi 
mais.

Taigi
iš Kauno, o Amerikos lietuvių 
prekybos butai ją parems ir

tikrai apsaugoti ir ne- 
nepalankiais įstaty-

iniieatyva turi išeiti

ima viršų, bet ir 
tarpe atvyko Latvijos

ministeris A. Pet- 
burys dešinesnių žur- 
ir pulkas valdininkų.

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimą* 
dresių moka didelę alga- 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
nlomos išduodamos. Ra
šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. K a snteka, 

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

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

BANKAS ATDARAS VISĄ DIENĄ
—

SUKATOJE

PERKĖLIMAS
Jei jus dėl kokios nors priežasties norėtumėt perkelti savo 
sąskaitą į musų banką iš kokio nors kito banko ar tai 
Chicagoj ar bile kokio kito miesto, tai malonėkite atnešti 
savo taupymo sąskaitos knygelę pas mus ir mes atliksime 
perkėlimą.

šie lietuviai, dirbantieji musų banke, SEDEMKA, JAG
MINAS, RIMKEVIČIUS, ZABELLO, MICKEWICZ, LAU- 
RINAVIčIA, ADOMAVIČIA ir P-le LAUCAITĖ maloniai 
jums patarnaus.

Musų 6% Pirmų Morgičių Bonai sudaro vieną geriau
sių investmentų šiandie.

Peoples -National ‘Bank 
and 'Jrust Companų 

op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS 
ant kampo 

į47th St. ir Ashland Avė. 
Gerai žinomas bankas tarpe lie- 

ituvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

Puikus radios gerų ir Standard padarymo, pilnai įrengti 
kabinetuose su tūbom ir viskuo dėl vartojimo elektrikinės 
jėgos 2—3 metai atgal buvo verti $200.00, iki $300.00, da
bar tamstų proga įsigyti už

$45.00
Pasirinkimas Atwater Kent radio, R. C. A. Radiolų, Ze- 
nith, Fada, Bosch ir kitokių, kurie yra visi nauji ir pilnai 
įrengti su screen-grid tūbom ir dynamie kalbėtuvais. Jų 
tikra kaina siekė nuo $195.00 iki $250.00, dabar po

$85.00
Platus rinkinys Radiolų, Atwater Kent, Fada, Zenith, 
Sparton, Majestic, Victor ir kitokių radio ir kombinacijos 
radio su gramofonais, kurie visai nauji ir nekuriu kaina 
siekia iki $875.00, dabar pasirinkimas nuo

$98.00 iki $195.00
Kuomet PEOPLES KRAUTUVĖS sako bargenas, tai ir 
yra bangenas! Todėl nesiskrianskite savęs be radio arba 
nemokėkite aukšų kainų už radios kitur, pasiskirkite juos 
čionais.

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems. Duodame 
ilgesnę gvarantaciją ir patarnavimus kaip kitur.

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeštadie
nio vakarais.

9H

SOuth IĄgGKTSTORS!

-___ _ BETTtR
RYIIIINC Ior Ihc KOMES

2536-40 W. 63 St.- 4177-83 Archer Avė
Hemlock 8400 Lafayette 3171
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Viena kopija____hn-,—-________ 8c
Savaitei .........    18c
Minasiui--------—- • r - - 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........ $7.00
Pusei metu ------ 8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviems mėnesiams __________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur ušaleniuosa 
[Atpiginta]

Metams-------------------------------$8.00
Pusei metų ____________ 4.0$
Trims mėnesiams ----------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monsy 

Orderiu kartu su užsakymu.

1900 m. sukurė 4,000,000 naujų darbų. Bet dabar nau
jų industrijų mažiau beatsiranda, ir mašinų išstum
tiems darbininkams mažiau bėra progų koks nors dar
bas gauti. O juo tolyn, tuo mašinos daugiau pavaduo
ja daYbininkus. Pavyzdžiui, prieš keletą metų niekas 
nei manyti nemanė, kad mašinos galės užimti muzikan
tų vietas. Na, o ką hies šiandien matome? Garsinės 
filmos atėmė darbą tūkstančiams muzikantų. Kažku
riose dirbtuvėse šiandien 30 darbininkų su moderniš
kiausiomis mašinomis padaro tiek pat darbo, kiek prieš 
dešimtį metų padarydavo 220 darbininkų.

Dar prieš porą metų kildavo abejonių kai dėl 
“technologiško nedarbo”. Bet tas abejones išsklaidė 
Hoovero komitetas, kuris nuodugniai ištyrė visą rei
kalą. Trumpai suglaudus, to tyrinėjimo rezultatai yra 
sekami: , i ;

Naujų darbo, ieškotojų (nuo 1920 iki 1927 m. buvo

SENYVŲ DARBININKŲ PROBLEMA

Neseniai darbo sekretorius'Davis pareiškė, jog tuo 
laiku, kai jis dirbo plieno liejyklose, jau buvo prakti
kuojama “darbo amžius’’. Kai darbininkas susilaukda
vo penkių dešimčių metų, jam padovanodavo auksinį 
laikrodėlį (jei jis buvo ištikimas), duodavo gerų pata
rimų ir atleisdavo iš darbo. Tokio amžiaus žmogus jau 
buvo persenas sunkiam liejyklų darbui. Tačiau tais lai
kais kitose pramonės šakose “darbo amžius” nebuvo 
žinomas. Kas kita šiandien. Dabar ne tik dirbtuvėse, 
bet ir ofisuose kiek senesniems darbininkams nebėra 
vietos. Ir “darbo amžius” nupuolė nuo 50 iki 45 ir net 
40 metų. To amžiaus darbininkui labai sunku bėra 
gauti darbas.

Tyrinėjimai rodo, jog dauguma dirbtuvių ir biznio 
įstaigų samdo tik jaunesnius darbininkus. Senesni dar
bininkai nėra pageidaujami dėl sekamų priežasčių: 1. 
jų fiziškas stovis nėra patenkinantis; 2. juo senesni 
darbininkai, tuo jie lėčiau dirba; 3. jie gali sunkiau su
sižeisti; 4. grupinė apdrauda, ir 5. pensijos.

Nedarbas, žinoma, nėra naujas reiškinys. Bet dar
bo amžiaus apribojimas yra visai naujas dalykas, ku
ris tėra žinomas vien tik Amerikoj. Niekuomet dar 
senesni darbininkai, dažnai turintys didelį patyrimų ir 
kompetentiški, neturėjo Amerikoj tiek daug vargo su
rasti darbo, kaip dabar. Kodėl taip atsitiko?

Nors tai ir keistai skamba, sako Stuart Chase, bet 
prie tos padėties sukūrimo žymiai prisidėjo filantro
pija. Pirmų kartą grupinė apdrauda buvo įvesta 1913 
m. Laikui bėgant ji pasidarė gana populiariška. Darb
daviai kolektyviai apdraudžia visus savo darbininkus 
ir už juos moka nustatytus mokesnius apdraudos kom
panijai. Jei kuris darbininkas miršta, tai jo šeima iš 
apdraudos kompanijos gauna $1,000. Negalima pasa
kyti, kad kolektyve apdrauda butų buvusi įvesta gry
nai filantropiškais sumetimais. Darbdaviai iš to irgi 
turėjo nemažai naudos. Darbininkai ilgiau pasilikdavo 
vienoj vietoj ir labiau kooperuodavo su kompanija. Po 
karo kolektyve apdrauda neįmanomai išaugo. Dabar 
ji apima apie 6,000,000 žmonių. Ir juo ta apdrauda la
biau plėtėsi, tuo senesni darbininkai darėsi mažiau pa
geidaujami.

Kodėl taip? Del tos paprastos priežasties, kad se
nesnių darbininkų apdraudimas brangiau kainuoja. 
Juo kurios nors dirbtuvės, vidutiniškai apskaičius, dar
bininkų amžius yra didesnis, tuo daugiau reikia mokė
ti apdraudos kompanijai. Prie tokių aplinkybių darb
daviai senyvų darbininkų nepageidauja grynai bizniš- 
kais sumetimais. Tai gal svarbiausi priežastis, dėliai 
kurios seni darbininkai nėra pageidaujami.

Seno amžiaus pensijų sistema yra kitas paradoksas. 
Pensijų sistema apima apie 4,000,000 darbininkų. Tad 
pažiūrėkime, kaip ji veikia praktikoj. Prileiskime, jog 
dirbtuvė reikalauja, kad darbininkas išdirbtų 25 me
tus pirm negu jis gali reikalauti pensijos. Pasamdoma, 
sakysime, 50 metų amžiaus darbininkas. Jis išdirba 
penkioliką ar dvidešimtį metų ir dėl senatvės bei svei
katos sumenkėjimo priverstas yra mesti darbą. Sulig 
esančiais patvarkymais jis jokios pensijos negali gauti. 
Bet darbininkai, kurie kartu su juo dirbo, yra nepa
tenkinti. Jie tvirtina, kad tai nežmoniškas pasielgimas. 
Žmogus sunkiai dirbo kelioliką Tnetų, o kai nebeteko 
jėgų, — tai be niekur nieko tapo išmestas į gatvę. Kad 
nebūtų tokio nepasitenkinimo, tai darbdaviai samdo 
jaunesnius žmones, kurie galėtų išdirbti 25 ir daugiau 
metų.

Kitose valstybėse, ypač Europoje, senatvės pensi
jas finansuoja valdžia. O kada valstybė ant savo pečių 
neša senatvės pensijų išlaidas, tai darbdaviai neturi 
pagrindo daryti diskriminaciją tarp senesnių ir jau
nesnių darbininkų. Europoj kolektyve apdrauda taip 
pat labai mažai tėra prasiplatinusi; tai daugiau ar ma
žiau amerikoniškas padaras.

Bet tai dar ne viskas. Pastaruoju laiku Amerikos 
pramonėj pasireiškė naujas faktorius, kuris yra žino
mas kaipo “technologiškas nedarbas”. Tas terminas 
reiškia, kad mašinos paliuosuoja vis didesnį ir dides
nį skaičių darbininkų, kurie nebegali surasti sau kitą 
darbą. Pirma pramonė vystėsi tiek smarkiai, kad 
“technologiško nedarbo” paliestiems darbininkams at
sirasdavo vis naujų progų. Vien tik automobiliai nuo

5,150,000
Naujų progų gauti darbą ................. 4,^00,000
Darbų nedateklius ........................... 650,000
Tas darbų trukumas kartu su “darbo amžiaus” 

apribojimu reiškia vieną dalyką: apyseniai darbininkai 
turi paliauti dirbę. Bet ar tokie darbininkai sutaupo 
pakankamai pinigų, kad galėtų likusį amžių pragyventi 
be darbo? Visai ne; jie dažniausiai neturi pinigų nei 
graboriaus išlaidas padengti. Ar jie paliauja dirbti 
liuosu noru? Kur tau; dauguma jų tiesiog maldauja, 
kad jiems duotų darbo. Ir jei ta diskriminacija'>ffgiau 
tęsis, tai bedarbių eilėse atsiras vis daugiau ir daugiau 
apysenių darbininkų, kurių padėtis yra labai sunki.

Senyvų darbininkų problema yra gana rimta. Ir 
juo tolyn, tuo ji darosi rūstesnė. Bet kol kas toj kryp- 
tyj nieko nedaroma. Išviso socialės jstatymdavybės at
žvilgiu Amerika yra viena iš labiausiai atsilikusių ša
lių pasaulyj. Čia darbo netekęs žmogus yra tiesiog iš- 
metamas į gatvę, — juo niekas nesirūpina. Europos 
šalys, nežiūrint į tai, kad jos nėra turtingos, visgi rū
pinasi savo bedarbiais. Ten jau seniai yra įvesta ne
darbo apdrauda, o nusenėję darbininkai gauna pensiją.

Apžvalga
AUDRA RYMO KATALIKŲ 

SUSIVIENIJIME.

Išmestas Lukoševičius, padaręs 
LRKSA nuostolių $16,000.

“Draugas” liepos 1 d. prane
ša tik tokią žinią iš LRKSA. 
seimo Niagara Falls:

“Daugiau negu dvi dieni 
Seimo Skundų Komisija na
grinėjo nelaimingąją Luko
ševičiaus bylą, kuri Susivie
nijimui atsiėjo $16,000. Ko
misija keturiais balsais prieš 
vieną apkaltino Lukoševičių, 
Sus-mo Centro Pirm. Muliuo- 
lį ir Rašt. — Šaliuną.

Vakarinėj sesijoj, kuri nuo 
9 vai. vakaro nusitęsė ligi 
5 vai. ryto, svarstant Skundų 
Komisijos nutarimą, Seimas 
nutarė Lukoševičių išmesti iš 
Susivienijimo, o Muliuolį ir 
Šaliuną 64 balsais prieš 45 
balsus išteisino.”

reiskis ir kiti visuomenės vei
kėjai. Buvo ir iš provincijos 
atvykusių, o taip pat raštu pa
reiškusių norą prisidėti prie 
fondo, kaip antai: p. Čiurlionie
nė, Dragunaitis, Pranas Mašio
tas ir kiti.

Statutas priimtas vienbalsiai. 
Slaiptu 'balsavimu į valdybą iš
rinkti prof. žemaitis, prof. Bal
čikonis, gen. Bulota, docentas 
Salys, inž, Prapuolenis ir kan
didatais: prof. Jonas Yčas ir 
dailininkas Varnas. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Matulaitis, 
Pa*luika>itisfii inž. Stanaitis ir 
kandidatu Kairiunaitis. Fond° 
tikslas remti lietuvių kalbos 
mokslą. Jau dienoje įsteigimo 
surinkta apie 2,000 litų.

Amerikiečiai galėtų imti pa
vyzdį savo kultūros reikalų 
fondams steigti. Reikalų turi
me begales, o fondų veik jokių. 
Amerikiečiai galėtų, jei norėtų, 
daugiau surinkti ne 2,000 litų, 
tačiau Lietuvos šviesuomenė, 
kad ir neturtinga, vis tebepasi- 
lieka mums pavyzdžiu.

KAUNAS DAROSI ORO 
CENTRU.

AMERIKIEČIAMS SEKTINAS 
PAVYZDYS.

--------- V
Lietuvos laikraščiuose skel

biama :
“Šiandien, kartu su paro

dos atidarymu, parodos aikš
tėje “Spaudos Fondo” pavi
lioję N r. 22 atidaroma lietu
viškų Jtnygų platinimo savai
tė. Už vieną litą bus galima 
nusipirkti geriausią knygą. 
Toks knygų platinimo būdas 
bene pirmas Lietuvoje.” 
Spaudos Fondas, Kaune Lai

svės Alėja, 60, yra* geriausios 
Lietuvoj knygynas, įsteigtas ir 
vedamas Liet. Mokytojų Prof. 
Sąjungos. Jis aprūpina knygo
mis daugelį mokyklų ir knygy
nėlių ir yra ne kartą patarna
vęs atskiriems Amerikos lietu
viams.

ĮSTEIGTAS JONO JABLONS
KIO VARDO FONDAS

Oro susisiekimo bendrovė 
Deruluft yra sumaniusi padi
dinti oro susisiekimą naujais 
lėktuvais sa*vo linijose Kara- 
liauęliuą - Kaunas— Smolenskas 
Maskva ir t. t.

Paskutiniuoju laiku šiose li
nijose žymiai padaugėjo kelei
vių skaičius, o taip pat padau
gėjo krovinių bei pa'što siunti
nių pervežimas.

Šią liniją kovo mėnesį buvo 
pervežta 484 keleiviai ir 15,330 
klg. įvairių krovinių bei pašto 
siuntinių. Kas dieną žymi dalis 
prekių eina per Kauną, oro su
sisiekimu iš užsienio.

Skaitytojų Balsai

Birželio 16 d. Kaune Šaulių 
s-gos salėje buvo steigiamasis 
Jono Jablonskio fondo įstaty
mams priimti susirinkimas. Su
stinkime dalyvavo 32 asmenys, 
jų tarpe prof. žemaitis, prof. J. 
Yčas, prof. Balčikonis, doceip 
tas Salys, gen. Bulota, teisinin
kai Mačys ir Čepas, inž, J. Ma
šiotas, inž. Gaigalis, dailininkai 
Varnas, Rimša, kalbininkas Se-

Pietų Amerikos 
Naujienoms

Europa Shipping Agency, 
San Martin 661,

Buenos Aires. Argentina, 
S. America.

Gerbiamieji Tapusios:
Vos perskaitęs' “P. A. Nau

jienų” 25 numeryje, Gegužės 
31, 1930 laidoje, ant pirmo 
puslapio “diskusinis ntraips-

nis”, be parašo, laikraščio var
du kalba neva apie socialistus, 
o piktumo rodoma K. Norkui, 
kurį ant užpakalinio puslapio, 
apačioje, garsina kaipo laiva
korčių agentą. Tai p. Jokūbai
čio verslo lenktini nkas. Leng
va suprasti kodėl K. Norkus 
turėjo su p. Jokūbaičiu skir
tis. Niekad p. K. Norkaus ne
gerbiau: nemanau, kad jis nūn 
yra social-demokratas. Ponui 
Jokūbaičiui patiko “Argentinos 
Naujienose” tilpusieji jo as
mens garbinimai. Kad ne p. 
K. Norkaus įsimaišymas į šį 
“žmonių kultūrinimo” darbą, 
manau, ir šiandien socialistai 
nebūtų p. Jokūbaičiui nusidė
ję*

P. K. Norkus panaudojo 
veiklius socialistus saviems ti
kslams, taip kaip ir p. Jokū
baitis kad darė.

Fašistas konsulis ir klerika
lų vadas “doros sargas”, šitų 
agentų kova pasinaudojo, žmo
nėms rodydami Vytautą, kai
po dabartinės Lietuvos dikta- 
torinės valdžios pateisinimą. Iš 
tokių aplinkybių susidarė 
drumsdimo reikalas. Svarbiau- 
sis “P. A. Naujienų” prieš so
cialistus “argumentas”, tai pa
klausimas: “ar dera kad ir so
cialistui, vagiu kita vadinti, kai 
pats svetimuose ratuose sė
di?” šitąs, pats paaiškina, ko 
iš socialistų norėta. Jeigu so- 
cial-demokratai negali darbi
ninkams laimės ir laisvės at
siekti, tai fašistų konsulai ir 
klerikalų “dvasios” vadai, tik
rai mulkins darbininkus, it už
burtame rate sukdami, ir tą 
svaiginimą vadins “darbininkų 
sudipratimu”. Socialistai-de- 
mokratai, tikrai darbininkų 
reikalais rūpinasi. Lietuvos 
fašistams rupi invesdinti poni
ją Lietuvon ir patiems amži
nai valdyti liaudį. Fašistai 
leidžia ir klerikalams, visokio 
pavergimo šalininkams, ne
leisti darbininkams, po socia
listų vadovybe, susiburti in sa
vo luomo j ( gyvenimo stiprias 
apsigynimo draugijas; siekti 
prie apšvietos ir žmoniškumo. 
Klerikalai ir fašistai, nesirūpi
na dirbantyjį luomą iš vargo 
ir skurdo paliuosuoti. Fašistai 
ir klerikalai mokslo įstaigas 
panaudoja vien liaudies paver
gimui vadų pasigaminti, o in
teligentus nuo kaimiečių at
skirti, tarsi kinų siena...

Kam cenzūra, pilietinė nely
gybe, karo stovis, “pučai” pa
tinka, tokie tik gali būti kon

sulai ir “tautines eros” palai
kytojais.

Visais Lietuvos gyventojais 
gali rūpintis tiktai demokrati
nis seimas ir visų Lietuvos gy
ventojų apšvieton ir kulturon 
kėlimas, bet ne Argentinon, 
Brazilijon, Afrikon, ar Kana- 
don išsiuntimas tų, kurie dik
tatūra ir cenzūra nepatenkin
ti. Šis (20) amžius apšvies 
liaudį. Social-demokratams 
teks garbė, kad jie ištikimai 
darbo žmonių reikalais nuošir
džiai rūpinasi. Henry Ford be 
socialistų prileidimo bando so
cialistų reikalavimus pats į- 
vykinti. Tai išrodo lyg kad 
pats vilkas butų avių pieme
niu, liet ir tokiu budu darbi
ninkai “globojami” eina prie 
tikslo. Parlamentarinėse ša
lyse tiktai darbininkų atsto
vai, legislaturos budu, darbi
ninkų skurdą mažina, o ne kle
rikalai, kurie turi pretenzijų 
prie darbininkų organizacijų, 
vien tam, kad darbininkus su
skaldyti į tarp savęs kovojan
čias partijas. Social-demokratąi 
jokiai apšvietai, kultūrai, pa
žangai, laisvei ir žmoniškumui 
nepavojingi. Atvirkščiai, so
cialdemokratai labai naudingi 
apvalymui visuomenės nuo pe
lėsių, ar tie pelėsiai butų ima
mi iš Vytauto karsto, ar iš 
“šventųjų gyvenimų”, ar ste- 
bukl ngųjų vietų iš Romos ar 
Maskvos, ar Smetonienės* karių 
grupės sugalvoti. Social-demo- 
kratai reikalauja karų panai
kinimo. Mirties bausmes pa
neigi nw, senatvės nedarbo ir 
tarptautinių ginčų teismų bu-

du, bet ne ginklų žvangini- 
mu, aprūpinimo. žinau, kad ir 
kapitalistai socialdemokratams 
užsitiki politikoje: pa v. Mil- 
waikee. Wis., Reading, Pa., 
USA. ir socialistus valdžioje 
palaiko vien dėl žmoniškumo, 
<okis iš jų gaunamas*. Geras 
daiktas pats už save kalba. 
Socialdemokratija yra žmoniš
kumo viltis.
Antanas K. Rutkauskas, M. D.

Chicago, Ilk, U. S. A. 
Birželio 26, 1930.

Nedarbas Amerikoj 
ir kokia ateitis

Gyvename bedarbės dienas. 
Šiandien tik ir kalbama apie 
nedarbą ir kaip tai atsiliepia ne 
tik į daiibininką bet ir i visą 
biznį ir pramonę. Vieni jėško 
nedarbo priežasčių, kiti laukia 
geresnių laikų. Mano, bedarbė 
praeis ir vėl bus gerai.

Vienok pažvelgus į pati gyve
nimą, darosi visai kitoks vaiz
das ir viltys blunka. Buvo dar
bo gadynė kada šalis statėsi, 
kada žalios medžiagos buvo vi
sur pilna, kadia statėsi miestai. 
Šiandien to nėra, žmonių priviso 
daugybės, o žaliava išsibaigė ir 
miestai skolose paskendo. Išei
ties » jiems nesimato. Mažesni

miesteliai jau ir paskolų nebe
gauna, o didieji tik skolų nuo
šimčių mokėjimu užimti.

Nedarbas siaučia jau nebe 
nuo vakar ir ne nuo šiandien. 
Tiesa, karo metais buvo didele 
diarbymetė, bet kaip tik karas 
pasibaigė, vėl bedarbe grįžo ir 
jau kelinti metai kaip mus kan
kina. Karas sugriovė daugybes 
pasaulinių rinkų, nusilpnino tas 
šalis*, kurios ir Amerikos pro
dukciją vartojo, šiandien did
žiausios viltys dedamos į auto
mobilių pramonę ir eksportą, 
bet tuo nedaug galima remtis, 
kada visos kitos pramonės ša
kos apmirę.

Veikiančiosios pramonės ša
kos stato -vis naujesnius mecha
nizmus, kuriais vis labiau ir 
daugiau pašalinama darbininkų, 
vienai mašinai dirbant darbą, 
kurį pirma dešimčiai ir šimtai 
darbininkų dirbdavo. Teknikos 
išsivystymas darbininkų padė
ties ne tik negerina, liet nepa
lyginamai sunkina, nes kapita
listams, kurių rankose pramo
nė ir gamybos įmonės, nerupi 
kas su paleistais pulkais bedar
bių dėsis. Tik tada mes galėtume 
tikėtis geresnės ateities, jei val
džia butų iš darbininkų partijų, 
socialiau. Dabar nėra kam dar
bo žmonių likimas rūpėtų.

—John Jarus

Andrejs Upite

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško verti Emilą Skujenieku

(Tąsa)

“Labo vakaro! Atleisk Tam
sta, jei trukdau.”

Ar jis nekalbėjo per tyliai? 
Galbūt, visai negirdėjo... Bet ne 
— atsistojo ir nenoromis ėjo 
artyn.

“Tamsta? Kam Tamsta vėl 
ateini? Tai negerai. Mama jau 
atsigulė. Aš tiktai viena ne
miegu.” x

Jis juokėsi, kas akimirksniu 
’ daugiau susižavėdamas.

* Atleisk, Tamsta. Bet aš šj- 
vaikar suvis nelaimingas žmo
gus. žmona kur tai išėjus, du
rys užrakintos, aš negaliu įeiti. 
Aš išmestas gatvėn. Daryk 
Tamsta su manimi ką žinoda
ma.”

Ji lyg tai apsvarstė.
“Aš iš tikrųjų nežinau...Vie

ny kambarėlį mes turime, bet 
kušete toki užlužusi...”

“Ne, ne tai — taip aš neno
rėjau. Bet aš turiu pasiūlymą. 
Jei mes paimtumėm automobili 
ir pasivažinėtumem kokią va
landą... Ar Tamsta nemėgsti 
automobilį?”

Ji neatsakė. Pusiau nusi
gręžusi, ji (batuko galu grąžė 
takelio smėlį.

“Tiktai pusvalandį, ne dau
giau. Man baisiausiai nuobodu. 
Aš TamsUii parodysiu pajūrį.”

Dar valandėlei tyla, paskui 
ji atsigręžė.

“Na, gerai! Bet ne ilgiau, 
kaip pusvalandžiui, girdi, Tam-1 
sta? O Tamsta neišdykausi, 
nę? Palauk manęs, aš ką nors 
apsivilksiu... Ne, ne, — ne čia... 
Čia įgali kas pamatyti! Ten, 
ant kampo palauk.”

Visas sunkumas ir liūdesys 
buvo lyg ranka atimtas, Ro
bertas 'pasiskubino. Ten pat 
už Juomos gatvės ir buvo. Šo
feris sėdėjo aludėje. Laike dvie
jų minučių viskas buvo atlik
ta. Ant kampo privažiavo den
gtas automobilis.

Robertas vaikštinėjo lentų 
lieptais —* keturių pusių link 
ir atgal. Bet jei ji apgaus ir 
nebeateis... Bet ne! Varteliai 
tyliai sugirgždėjo, kas tai bal
tas pasirodė šioje pusėje... JisI 
skubėjo pasitikti, paėmė už 
rankos. Nauja suknelė be ran
kovių. Švelnus kvepalų dvelki
mas...

Sužavėtas jis murmėjo:
“Tamsta pamatysi — pusva

landi, ne daugiau...”
Padėjo jai įlipti. Ji prisi

glaudė automobilio kertėj ir 
nutraukė suknelės kraštą že
miau kelių.

Jis nusilenkė šoferiui prie 
pat ausies.

“Į Buldurus! Kazino!”
Septinto Skyriaus Galas.

Aštuntas skyrius.

Lyg narvelyje uždarytas liū
tas, Nelke vaikščiojo po savo 
kamerą, šeši žingsniai pirmyn, 
šeši atgal. Juk tai nebuvo joks 
kalėjimas — tiktai arešto bu
stas, daboklė prie policijos nuo
vados, ten pat Tcrbatos gatvės 
gale. Paprastos durys, kurios 
gal būt, net nebuvo užrakintos. 
Lentų narai prie pat sienos su 
šienikėliu pagalviui, kuriuo net 
dienos metu ropojo blakės. Ant 
staliuko paties atsineštoji arba
tinė dešra ir rieke pyrago. Ir 
atvira, bet neskaityta knyga— 
Tomo Carlyle “Didvyriai ir jų 
dievinimas.”

Jam čia skaityti knygą!... 
Kad jis pakankamai turėjo ką 
skaityti pats savyje... Keturios 
dešimt septynios valandos be
veik vien tik pravaikščiotos — 
kartais garsiau, kartais tyliau 
su savimi besikalbant ir besi
aiškinant. Dar viena, ir jis bus 
liuosas. Bet apie tai jis negal
vojo. Jis pažinojo ir tikrąjį ka
lėjimą — tas čia buvo vieni 
-juokai. Buvo pasižadėjęs per 
šias dvi dienas ir dvi naktis 
apsvarstyti viską, pasiektį grie
žtų išvadų ir išdirbti smulkų 
planą busimai kampanijai. Dar 
tik valanda laiko. Jis pradėjo 
nervuotis, nes smulkusis pla
nas vystėsi tik bendrose ir prie 
to dar ūkanotose ikonturose. 
Mintys vis nesilaikė prie pa
grindinės -temos. Bereikalingi 
pašaliniai motyvai blaškėsi po 
galvą. Sargas už durų klausėsi, 
kartas nuo karto praverdamas 
duris ir stebėdamasis žiurėjo į 
keistąjį deklamatorių.

Koncentracija — užvis daiB 
giau koncentracija. Mes esame 
lyriška tauta, tai mums Įgim
ta. Mintyse ir raštuose, taip gi 
kiekviename pradmenyje mes 
nesugebame koncentruoti ener
giją apie vieną centrą. Atsiduo
dame jausmams, nuklystame 
ir išsiliejame lyrikos debesyse.

(Bus daugiau)

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

ATĖJO “Kultūros” No. 5. 
Galima gauti “Naujienose”. 
45c kopija.
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ĮkorespondencijosĮ
Eagle River, Wis
Šios vasaros nuotykiai apie 

viską

Nors šį pavasarį oras buvo 
šaltas ir daug šalnų, kurios 
pridarė daržovėms žalos, bet 
dabar kaip atrodo, bus geri 
metai. Vanduo upėse ir ežeruo
se yra dviem pėdom žemiau 
negu pereitais metais, 
išdžiuvusios. Ačiū toms 
goms ir uodų (moskitų) 
mato šią vasarą.

Pelkes 
sąly- 

i nesi-

Didieji rezortininkai nuliūdę, 
kad pas juos svečių šiemet ma
žiau beatvažiuoja. Mat pertai
sius Vilios county žemėlapį, tu
ristams pasidarė žinomas kiek
vienas ežerėlis; kiekviena' far- 
ma ant mapų yra pažymėta ir 
paduoti vardai, kas kur gyve
na. Taipgi valdžia uždraudė ka
binėti pakelėmis iškabas (sai- 
nus); dabar galima turėti tik 
po vieną sainą pakelėj, kur ke
lias sukasi iš statė kelio į re- 
sortą, o pirma tų sainų buvo po 
5 ir 6 prie kiekvienos tvoros 
stulpo.

Vietiniai laikraščiai pa- 
kad šiemet didžiausias 
pagauna ten, kur pir
mokas nė nemanė žuvau- 

Gass pagavo 8

šiemet rengia žuvautoj ų kon- 
testa. *

• stebi,
žuvis 
miau
ti. Mr. J. T.
svarų pikę Pere h ežere, tai jis 
kol kas ir tebėra pirmame kon- 
testo praise ant pike. J. T. 
Gass yra iš Milwaukee, pralei
džia vakacijas pas John Shar-

gerą kunigą išrinksime dvasiš
ku vadovu, o tuomet turėsime 
didelę draugiją ir gerą tvanką. 
Tačiau kfiti iRymo-^Katalikų 
Susi v. nariai išsireiškia, 'kad jų 
rymiškasis Susivien. suvisai ne
turi ateities vien dėl religiškų 
priverstinumų. Jie sako, kad čia 
augusi jaunuomenė nors ir ka
talikiškoje dvasioje išauklėta, 
tai prie jų Susivienijimo rašy
tis nenori dėlto, kad rymiška
sis Susivienijimas, perdaug 
juos religiškais patvarkymais 
suvaržo. Esą, daug pa'sitaiko, 
kacL apsivedę negali sugyventi 
- paima divorsą. Antrą syk ap
sivesti priscina per kortą. Na, 
tave užtai jau ir braukia' iš 
rymiškojo Susivienijimo. Neat
likai išpažinties irgi meta lauk. 
Ir taip mokėjęs narystės mo
kestis per keletą metų lengvai 
ir tai už menlkniekius, tampi iš 
draugijos išmestas. Ve, už tai 
jaunuolių mes ir neįgalime gau
ti į savo Susivienijimą. Mes iš
mirsime.. Kartu ir musų orgaJ 
nizacija mirs, nes nėra kam| 
išmirusių jų 
taip šneka 
kai.

Vietiniai
nemažai susirūpinę, kad jų Chi- 
cagoje suorganizuoto Sovieto 
skundą teismas atmetė ir ne
gaus milijono dolerių nei pa
uostyti. Tikras vargas musų 
lietuviškiems miškiukams.

Buvęs Delegatas.

vietos užimti. Tai 
protingesni katali-

bolšcvikučiai yra

Miške Wis-Marsh Lumber 
Co. susižeidė Frank Stonis ar 
Stanis, atrodo, kad lietuvis. Me
dis virsdamas pritrenkė.

— Vietinis.

Springfield, II!
36-to Seimo

lietuviu v

seime sukėlė
Springfieldo 

buvo paminė- 
seime Įvyko

suspėta pa-jau yra 
ir prasimanymų lictu-

Namo sugrįžus, kaip namiš
kiai taip ir kaimynai tik klau
sinėja, interesuojasi kaip gi iš- 
tikrųjų tau seime nutiko. Ar 
negręsė, girdi, pavojus nuo įdu- 
kusių komunistų, būti sužeis
tais arba ir užmuštais? Net ir 
svetimtaučiai kalbina ir šie žin- 
geidauja ir nori patirti kas re
voliuciją lietuvių 
ir delko? Mat 
dienraščiuose irgi 
ta, kad 
riaušės.

Daug 
skleisti
vių tarpe apie SLA. Būtent 36 
seimas esąs pagaminęs konsti
tuciją su maldomis ir poteriais, 
ir SLA. grįžtąs prie Dievo ir 
prie religijos. Net ir išpažintį 
nariai priverstinai turėsią at
likti ir busią taip viskas kaip ir 
Rymo-Katalikų Susivienijime.

Štas visas prasimanymas, 
matomai yra kilęs iš naujos 
priesaikos pasiūlymo su perdė
tais žodžiais. “Taip Dieve man 
padėk.” Na, ir dabar kiekvie
nam žingeida'ujančiam priseina 
aiškinti ir šituos neteisingus 
paskalos užginčyti. Aiškinti, 
kad naujoji konstitucija ir ta 
nelemtoji prisaika, buvo seimo 
šalin nublokštos.

Tačiau žmonės už tai vis tiek 
yra' neužganėdinti ir rugoja ant 
įstatų komisijos ir Pild. Tary
bos, kam prasimanė religiškas 
prisaikas ir kitus galus. Kaip 
kas ir šposingai išsireiškia, gir
di, tie patys viršininkai ilgus 
metus beviršiniukaudami jau 
paseno ir tur bot jaučiasi, kad 
reiks tuoj keliauti pas Abraho- 
mą, tai nori sugrįžti patys prie 
religijos ir sylkiu ir visą SLA. 
su savim nusitempti į religiškas 
pinkles.

Rymo-Katalikų Susivieniji
mo nariai irgi tuomi yra užin- 
teresuoti. Vieni iš jų sako, jei
gu SI^A. jau patampa religiška 
draugija, tai abu Susivienijimu 
galėsime suvienyti į vieną, ir

Vokiečiai apie savo 
Smėlingą

Išmuštas į pasaulio čempio
nus..! Musų ateitis gludi 

žemame smugyj”

Abend” deda tokį 
įverti ni-

silpnės-
pasitai-

Teo-

musų Maksas butų tapęs su
plotas. Bet kadangi Šarkis prie 
daugybės reguliariškų smūgių, 
kuriuos jis musų Maksui su
smegę, jam dar vieną “foul” 
pridėjo, Vokietijos garbės’ 
svarstykle bematant pašoko...

Tad džiaugkimės dėl to ne
tikėto “foulo”. Paduokime 
daugiau tokių! Mes žengiame 
pirmąsias pasaulio sporto tau
tas, su sąlyga, kad mums pa
kankamai spyrių papilvę duo
tų !—Jonathan.

Kada jau 
iš žiemos 
— darbi- 
farmų —

Berlyno
Smėlingo “laimėjimo” 
mą:

“Ne stipresnis, bet 
nis laimėjo. Ir taip
ko. Kodėl pagaliau ne? 
rija, kad ne brutalė pajėga, 
bet kančia ir skausmas nuga
lės pasaulį, jokiu budu nėra 
vakar nei šios dienos. Pasauli
nės religijos yra 
paremtos. Kodėl 
bokso sportas 
to krikščioniško 
ir meilės mokslo 
eityj žymiausioji 
taisyklė bus:
smogia smūgį i tavo dešini žan
dą, pastatyk jam ir kairįjį. 
Kas tokiu nuolaidumu labiau
siai pasižymės, bus pasaulio

ĮVAIRENYBĖS
tuo tikėjimu 

1 gi negalėtų 
persitvarkyti 
pasigailėjimo 

principu? At- 
bokso sporto 

Kada tau kas

Nuostabus kaktuso 
syvai

darbininkai — bedarbiai iško
vojo:

“The Winnipeg Evening Tri
būne” rašo birželio 11 d., kad 
devynios dešimts ir penki nuo
šimčiai bedarbių žmonių regis
truojasi ateiviai, svetimtau
čiai, ir vis bedarbiai plusta iš 
kitų vietų, kad rengiami dideli 
sąrašai žmonių, kuriuos žada
ma deportuoti.

Prie 166 Princess Street duo
dami pietus ir nakvynė dėl 1,-1 
900 (bedarbių kas dienai, kiek-, 
vienas bedarbis miestui kainuo- 

Abelnai kalbant apie Kanadą, |jąs po $1 dienai, ‘o vedę žmo-| 
tai tik reiktų pasigėrėti tokiu 
šalies turtingumu visokiomis 
ateities gerybėmis. Nes yra lėliškos kilmes, 
daugybe miškų, neapgyventų giausiai Ukrainiečiai, Lenkai ir 
vietų, anglių, vario net ir auk- Vengrai, kurie Buvo atgabenti 
so kasyklų, ir kitokių brango-1 kaip imigrantai į farmas dirbti, 
nybių, kas rodos Kanados vals
tybei turėtų priklausyti. Be to 
Kanados šalis oficialiai skaito
si laisva ir demokratinga. Ir 
rodos šalies valdžia tik turėtų 
rūpintis, kad šalies gyvento
jams geresnės pragyvenimo ‘ap
linkybes sudarius; ka rodos vi
sokiais galimais budais valdžia 
ir stengias daryti. Bet deja, 
sunku ir pačiai valdžiai savo ša
lie! žmones viskuo 
nes visas brang-ausis 
kaip minėjau, miškai, 
vario ir aukso kasyklos 
dos) visi fabrikai, nors 
daug jų tėra, priklauso 
niams asminiams,

Winnipeg, Canada
Kanadoje “geri” laikai. — Dar
bininkai iškovojo dykai maistą 

ir butus.

to jau yra 
su apibuda- 
ir tik lau- 
šeimininkų

prieinama?

aprūpinti, 
turtas 

anglių, 
ir (ro- 
ir ne- 
pavie-

darbininkų 
parazitams — isšnaudotojams, 
kapitalistams.

Yra' daugybė žemės plotų, 
kur butų galima gražias ukius 
su laiku įkurti. Be 
daugybė ūkių inet 
votais trobesiais; 
kiančiais pastovių
juos (ukius) į savo rankas pa
imti, ir juose apsigyventi.

Bet ar tas darbininkams yra 
Reikia pasakyti,

kad ir tie yra negailestingųjų 
kapitalistų rankose. Esu apva
žiavęs net’ visą pačią didžiąją 
ūkių provinciją Saskachevan, 
kiek ten daug ūkių, kurie be 
pastovių šeimininkų riogso.. Gi 
•tuose ūkiuose kaip minėjau, 
kur jau yra pastatyti trobesiai 
ir kur nėra pastovių gyventojų, 
tai yra irgi negailestingųjų ka
pitalistų rankose. Minimi ūkiai 
buvo išduoti vargšams darbi
ninkams, biedniems žmonėms, 
kurie ant jų minėtus trobesius 
sulipdė, daug vargo ir sveikatos 
padėjo ir nuo negailestingųjų 
kapitalistų išnaudojami — ap
krauti dideliais mokesniais, ne
begalėdami jų išmokėti, turėjo 
mesti tuos ukius ir vėl eiti 
rankpelniauti. O kapitalistai 
vėl kitus darbo žmones į tuos 
ukius vargau traukia. Ir tam 
daug- ko turėčiau aprašyti, bet 
kam-gi tokios “malonios ži
nios” žingeidu žinoti? Kiekvie
nus tik trokšta žinoti tą, kur 
yra geriau. Todėl aš dabar ir

pakalbėsiu tiktai kokie dabar 
“geri” laikai Kanadoje yra.

Dabar pačiam vasaros vidu
ryje, kuomet Kanadoje kiek
vienas sau dėl žiemos vieną ki

ltą centą galėtų užsidirbti (bet, 
žinoma, kartu ir dirbti turėtų 
— “vargą” matytų), darbinin
kai sau lyg kokie “ponai” po 
miestą vaikšto be darbo. Iš 
miškų, nuo gelžkelių (and ku
rių net mažai kas tebuvo gavę 
darbo) ir nuo ūkių darbų pa
leisti, darbo žmonių pulkai po 
miestą kartu su ponais “links
mai” spaceruoja. Mat Kanados 
valdžia dabar • darbininkams 
duoda maistą ir butą už dyką, 
tai kaipgi nevaikščioti dykiem. 

Ir ve kaip darbininkai tą “ge
rovę” sau laimėjo • 
privažiavo (o jau ir 
buvo pilna žmonių) 
ninku iš miškų, nuo
ūkių, geležinkelių ir iš kitų vie- 
tų, tai darbininkai nebeturėda
mi ko valgyti, pradėjo nebeduo
ti ponams ramybės. Ir tol kovo
jo kol nors po vieną dolerį ant 
dienos iškovojo dėl maisto ir 
pragyvenimo. Kol tai iškovojo, |čempionas, 
darbininkai nemažai energijos 
turėjo padėti, ko net nei ncmi-|bėti, o apie vokiškąją garbę, 
nėšiu, nes ir be minėjimo dar- kuri vėl tapo paskelbta Hugen- 
bo žmonks jau žino kiek ener- bergo skiltyse (Hugenberg, 
gijos reik padėti kol ką nors iš vokiečių nacionalistų spaudos! 
kapitalistų nasrų darbininkas karalius). Habemus papam 
gauna. Ir štai ką vyinnipegiečiai | (turjme popiežių), — atleiski

te, aš mat vis dar krikščioniš
ko mokslo apimtas, — norėjau 
pasakyti, turime pasaulio čem
pioną. Tik įkelk Vokietiją i 
bokso platformą, o ji jau mo
kės nugalėti.

Pergalė, žinoma, išėjo kitaip, 
negu 
dinti.
mą. 
čiam 
vaikezai pašnabždomis kalbėda-

’ J vome apie vieną paslaptį, kaip 
Berlyno Liudyikai moka vie
ninteliu smugiu nugalėti stip
rinusį vyrą. Tam tikra kūno 
dalis čia lošia svarbią rolę. Ne 
vienas, išėjęs i panaktinėti, yra 
tokį smūgį gavęs, 
nas už tai negavo 
čempionato nei gi 
virtadalio miliono, 
Maksukas (Smėlingas)!

Je,, stebėtinas dalykas, kai 
pamanai: ant tos vietos' kabo 
Vokietijos gArbė! Be tos vie
tos Vokietija butų dingusi,

nes kainuoją, net po $2.50. Iš 
tų bedarbių tik 5 nuoš. tesu ®n- 

visi esą dau-

Vis nauji vežimai atvažiuoja iš 
tolimų vakarinių provincijų ir 
bariais renkasi į maitinimo 
punktą. Miestui jau nuo gruo
džio mėn. kainavę virš $300,- 
000.

Tai dabar mato skaitytojai 
kokie Kanadoje “geri” laikai. 
O vienok dar vis kiekvienas 
stengiasi, kad savo gimines iš 
Lietuvos atitraukti, kurie Lie
tuvoje vargdami gal net geriau 
pragyvena, neg čia — Kanadoje 
“raskažiuose” būdami.

Be to gal ncprošali ir gal nė’- 
klaidingai bus priminti, kad 
dabar darbininkams ir tas daug 
padėjo maistą ir butą iš kapita
listų iškovoti, kad neužilgo Ka
nadoje bus rinkimai?

Ieškantis Prieglaudos.

Bet ne apie tai norėjau kai-

ją galima buvo Įsivaiz- 
Pergalė suteikė skaus- 

Daugjausia skausmo pa- 
nugalėtojui. Būdami

XIX a. vidury Paryžiuj mo
kslininkas Bellay rodydavo da
lyką, kuris sukeldavo didelį 
nusistebėjimą. Būtent, išgėręs 
kelis lašus tam tikro skystimo, 
jis įgaudavo ypatybę matyti 
pro storą, uždangą, kuria buvo 
jo kambarys perskirtas i dvi 
dalis. Sėdėdamas vienoj už
dangalo pusėj, jis tiksliai pasa
kydavo, ką daro žmonės -antroj 
pusėj. Savo keisto skystimo pa
slaptį Bellay nusinešė į kapus. 
Tik dabar, beveik po šimto me
tų, pavyko toji paslaptis išaiš
kinti. Pasirodo, nuostabus 
skystimas esąs syvai vienos 
rūšies kaktuso, augančio Mek
sikoj. Tie syvai jau seniai bu
vo žinomu indijonams, kurie iš 
jų gamino tam tikrą svaigina
mą gėrimą. Bet jei tų syvų 
išgerti nedaug, tik kelis lašus, 
tai žmogus įgauna ypatybę ma
tyti pro šiaip jau nepermato
mus daiktus. Kodėl taip yra— 
medicinai lig šiol galutinai iš
tirti nepavyko.

visą pasaulį. Kad ir sunku buvo 
tokia medžiagą įsivaizduoti, bet 
kadhngi nieko (geresnio šviesai 
paaiškinai nebuvo pasiūlyta, tai 
etero teorija tvirtai moksle įsis
tiprino. Bet jau Einšteinas savo 
relatyvingumo teorijoj įrodė, 
kad šviesa negali būti etero pa- j 
(taras, nes, jo nuomone, jokio | 
etero nesą. Jis tik tvirtino, kad 
šviesos spindulys, lygiai kaip 
kiti materiališki kūnai, klauso 
traukos dėsnio, t. y. kad šviesos 
spindulys, eidamas pro didelį | 
kūną, lūžta, traukos jėgos pa
gautas. Pilnų saulės užtemimų 
metu ši Einšteino nuomonė pa1- 
si tvirtino: mėnulils darė įtakos 
į einančius pro jį saulės spindu
lius. Bet labiau į šviesos prigim
ti Einšteinas nesigilino, šviesos 
paslaptį išaiškino porf. Zeeman, 
gavęs už tai Nobelio premiją. 
Zeeman, Įrodė, kad magnetas 
veikia, i šviesos spindulius, iš 
ko eina, kad šviesa yra vienas 
iš elektrinių reiškinių. Gausingi 
bandymai vėliau leido net nus
tatyti šviesos masę ir sunkumą! 
Tuo budu pavyko šviesą Įterpti 
Į elektros reiškinių tarpą.

manoma artimiausiu laiku pa
vyksią tokiais “robotų” valdo
mais lėktuvais siuntinėti paštą, 
be gyvo žmogaus pagalbos. 
“Robotas” taip puikiai valdo 
lėktuvą, kad tokių nelaimingų 
atsitikimų negali būti.

ĮSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

South AhIiIhikI Ac._ % augKtas 
Ashland prie 47th‘ St.

Tel. Boulevard 7878
$.3 l METUS $3 Į METUS

4 <150

BRIDGEPORTO 
DIDŽIAUSIA IR 

PUIKIAUSIA

KRAUTUVE

Geležiniai lakūnai

Augščiausios Rųšies
SEKLYČIŲ SETAI 
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ 

SETAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ 
SETAI

PEČIAI
KAURAI IR
RADIOS

Bet nė vie- 
pasaulinio 

pelnė ket- 
kaip musų

Šviesa — elektra!
Lig paskutiniųjų metų fizikai 

negalėjo susekti šviesos paslap
ties. Buvo sugalvota daug teo
rijų šviesos reiškiniams išaiš
kinti. Žymiausia iš jų buvo va
dinamoji etero teorija, kiuri lig 
šiol laikyta beveik nesugriauna
ma, Etero teorija, šviesa yra, 
panašiai kaip garsas, tam tikros 
medžiagos bangavimas. Toji 
medžiaga, labai švelni savo 
struktūra, nieko nesverianti ir be 
jokio pasipriešinimo, pripildanti

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

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse netrukus manoma įruoš'ti 
pašto susisiekimą lėktuvais, ku
riuos valdys dirbtiniai geleži
niai žmonės, vadinami “robo
tai”. Jau dabar toks dirbtinis 
žmogus vienų vienas pajėgia 
pakilti su lėk<tuvu oran, išsilai
kyti apie pusvalandi ir vėl nu
sileisti žemėn. Tie mėginimai 
duoda tokių gerų vaisių, kad

už žemiausias kainas. 
Cash ar lengvais 

išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURN1TURE CO.

3621-23-25
S. Halsted St.

Stipriausia
Lietuvių Valstijinė 
Banka Amerikoje
Dabar yra geriausias laikas perkelti savo pinigus į šią 

stiprią Banką be sugadinimo nuošimčių. Del 'tamstos pa
rark ūmo patartam, kad atneštumėt savo bankines knygu
tes bile kokių bankų, o mes perkelsim Tamstos pinigus.

Mokame 3 nuošimčius į metus už pinigus padėtus ant 
taupymo, o jeigu nori gauti 6 nuošimtį Į metus, tad mes 
jums patarsim dylkai kaip tai galima padaryti.

Siunčiam pinigus į Lietuvą ir į kitas šalis. Taipgi pri- 
rengiam i kelione Lietuvon ir atgalios grįžti ant visų lai
vų ir linijų.

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS” Metropolitan State Bank

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Esame nariais Board of Underv/ritors ir taipgi 
(Kaucija).

8
der, Wis., prie 47 kelio. Nameliai, 
valtys, žuvavimas. Žemos kainos. 
Adresas:

JOHN SHALTIS 
Home Resort

Rhinelander, Wia.

1531 — llth Avė 
Regina, Sask.

CANADA

Ofiso telefonas 2290G;
namų — 23460

KUR VAŽIUOTI?
Geriausia vieta vakacijoms

HOME RESORT
LIETUVIU VASAROJIMO 

VIETA
mylios i šiaurę nuo Rhinelan-

HtVlfcORATlHG 
ron convahsc»ht»

'• *-»■—------------ - - - ------ --------- -

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son

Kapitalas ir perviršis .... $489,000.00 
Banko turtas virš.........$3,500,000.00

MALT JONIO - EXTBA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

RIHUSHING
GOOO TK<

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminką arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Po Valdžios ir Cleartng House Priežiūra

2201 West 22nd Street Chicago,
(Kampas Leatvitt Si.)

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksiniu^ ir Deimantus). 
AUTOMOBILIUS ir TUOKUS (Visoj srityje apdraudos). 
LANGUS, 
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS,
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction). 
VISOKIŲ KITŲ KUŠIŲ APDRAUDĄ (Insurance).

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

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. ir kiti) kompanijų, lurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos, 
po Bond

S. P. Kazwell and Co
INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tel. Republic 8899
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BOLŠEVIKU SKUNDAS REIKĖS DAR 
KARTA LOPYTI

Antrą smutką bolševikai ture 
jo, kai dar kartą bylą taisy 
ti reikėjo: teismas palaikė gy 
nė jų demurierį; kaip byla at 
rodė reporteriui

Demurrer palaikytas
Ketvirtadieni, liepos 3 d., 

sėjo Feinberg kameroje vėl
tei- 
na- 

grinėta bolševikų sklindis prieš 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje viršininkus — St. Gegu
žį, P. Jurgeliutę, adv. K. Gug 
ir kitus pildančiosios tarybos 
narius.

Skundėjai mėgino ypatingai 
pabrėžti, buk Susivienijimui 
grąsinas išeikvojimas jo fondų, 
lodei bolševikų advokatai la
biausia ir varėsi, idant gauti 
indžionkšeną, kuris draustų 
naudoti organizacijos pinigus 
jos reikalų vedimui: skundas

tečiaus nereikalavo indžionkše- 
no prieš mokėjimą pašalpos li
goje ir pomirtinių.

Skundžiamųjų advokatai at
sakė i bolševikų skundą pra
šymu išduoti demurerį. Ka rei
škia prašymas išduoti demure- 
ri? Jis reiškia prašymą, idant 
teisėjas pripažintų skundą kaip 
neturinti pakankamai tvirto pa
mato teisme.

Teismas palaikė gynėjų pra
šymą ir pripažino demurerį; 
teismas ir vėl davė bolševikų 
advokatams.dešimtį (Sienų skun
dui palopyti.

A d voką t ų pareišk i m ai

šenų, o taipgi paprašė leisti pa
daryti pataisą prie pataisyto 
skundo. 'Taigi skundėjai nega
vo indžionkšeno, kurio prašė.

Jiems duota 10 dienų sura
šyti naują pivbaisą ir parodyti 
faktus. O, kiek man žinoma, 
tokių faktu nėra.
Kaip reporteriui visas dalykas 

atrodė
G. na Įdomus jis atrodė. Dar 

pusė vienuoliktos, o ve p. But
kus jau išėjo iš elevatoriaus. 
Jis eina bylos klausytis. Gi štai 
ir komisaras Andrulis. Kaip ir 
pridera tokios didelės valsty
bės, kaip Rusijd, komisarui, jis 
vedasi stenografę.

REUMATIZMO 
SPECIALISTAS

Jeigu jus turite atkaklius skausmus 
bile kurioj kūno daly, kuris neleidžia jums 
miegoti, arba jeigu jus negalite vaikš
čioti delėi skaudėjimo, sustyrimo ar su
tinimo kojose, ar tai nuo reumatizmo, ar 
kitos ligos galit būti išgydytas pagelba 
mano specialių vaistų.

Jeign jus turite chronišką reumatizmą

ševikai iškeps ateinantį kartą. 
O dabar paduosiu pareiškimus 
advokatų Smith ir Morse, ku
rie argumentavo prieš skundą.

Adv. Morse: Teismas palaikė 
gynėjų pusės demurerį ir pa
reiškė, kad skundas neturi pa
kankamai tvirto pamato, idant 
duoti prašomą indžionkšeną.

Adv. Smith (iš firmos 
gis and Smith): Bv 
tiekta svarstyti s
skundu, kuris vadinama 
sa.

Kaltinamieji, per savo

Gu-
4įvo pa- 
•T^uju

« ių k.np jip. liko V intakai i-v.vilyfH 

vartojant mano specialius vaistus, aš ga
lėsiu suteikti jų vardus ir adresus tyrinė
jimui. jeigu ateisite pas mane, 
rimas dykai. Jeigu jus negalite 
kyli asmeniškai, prisiųskit atstovų, ar 
Aykit dėl informacijų.

Pašilta- 
an- 
ra-

W. K. Chang’s 
Dispensary

11 W. ŠVashlngton St._ Room No.
’ Valandos: 11:30 A. M, iki t P. 

paprastomis dienomis tiktai

SKYRIUS:
1652 W. Dlvision St., Chicago

Valandos: 9 iki 11 A. M. ir 4:30
7 P. M. Nedėliotais 11 Ą. M. iki 1 1’. M.

616

M.

iki

Atkaklus Reumatizmas 
Išnyko

Reumatizmas var
dino • mane per perei- 
tus aštuoniolika mc- 
ti). Prieš pereitą '''.."jĮIHHK
rudeni lira pablogt- 

ko sutino 
pasidarft ž: 

taip kad 
miegoti

• negalėjau W 
žinksnio. 
dėl gele- 

kompanijos, '

Prieš

jo, delei i 
kojos ir 
skaudžios, 
negalėjau 
naktimis ir 
paeiti nė 
Aš dirbau 
žinkelio 
tad mečiau darbą ir 
per metus pasilikau 
namie. Kartais aš su 
dviem kriukiais ga
lėdavau paeiti keletą 
žinksnių namie. Aš 
visus pinigus išleidau 
gos nesusilaukiau.

Pastaraisiais metais 
jimų laikraščiuose, 
matizmo Specialistas išgydė daugelį žmonių 
nuo Reumatizmo ir Arthritis. bet aš netikė- 
>iu tam, nes buvau daug sykių apgautas su 
gydymais, kuriuos aš bandžiau.

Viena pažystama moteris, kuri kentėjo nuo 
reumatizmo, pasakė mano žmonai, kad liu
dijimai. kuriuos aš skaičiau laikraščiuose, 
yra teisingi ir ji patarė man tuojaus kreip
tis prie to specialisto.

Aš pradėjau imti W. K. Chang’s Gyduoles 
per keturias ar penkias dienas. Aš galėjau 
paeiti keletą žingsnių be kriukių. Toliaus aš 
ėmiau vaistus per du mėnesius ir dabar esu 
išgydytas. Aš jaučiuos puikiai ir neturiu 
savo senųjų skausmų.

Aš patariu, kad žmonės, kurie turi Reu
matizmą ar Arturltis ir kitokie gydymai jų 
neišgydė, kad jie nenusimintų, bet tuojaus 
pabandytų šiuos Specialius Vaistus.

M r. Adam z Kopec.
2302 W. 19th St., 4th floor, Chicago, III.

gydymuisi, bet pagel-

aš mačiau daug liudi- 
pasakojančių kaip Reu-

advo- 
išyjnn 
lj <le- 

mureri; kaltinamieji tvirtino, 
kad pataisytas bolševikų skun
das neturėjęs pakankamai tvir
to pamato teisme.

Kaltinamieji, savo demurery- 
je, išdėstė susius punktus. Tei
sėjas perskaitė pirmą punktą 
ir pasakė, kad geriau butų iš
spręsti klausimą, iškeltą jame, 
pirmiausia.

Kalbamas klausimas esmėje 
buvo toks: Jei korporacija (kaip 
S. L. A.) yra jkorporuota Penn- 
sylvanijos valstijoj, tai ar ne
turėtų ši byla, būti nagrinėja
ma Pennsylvanijos, o ne Illi
nois valstijoj?

'Teismas išreiškė opiniją, kad 
byla turėtų būti nagrinėjama 
Vnnsylvanijos valstijoje, jei 
(laušimas suktųsi tik apie tai, 
ar teisingai organizacijos vir
šininkai buvę išrinkti.

Bolševikų advokatai pareiškė 
teisėjui, kad jie taipjau tvir
kina, jogei kaltinamieji eikvoja 
(orporacijos fondus.

Teismas užklausė, ar šis kal
kinimas yra įrašytas skunde, 
lolševikų advokatai nurodė tam 

tikrą paragrafą. Teisėjas per
skaitė itą paragrafą ir pareiškė, 
<ad kaltinimai esantys ne pa
kankamai tvirti ir kad jeigu 
ie nori, idant tie kaltinimai bu- 
;ų pripažinti, tai turi parody
ti faktus.

Bolševikų advokatai ir vėl 
pripažino, kad jų skundas ne
turi pakankamai tvirto pama
to ir ištraukė prašymą indžionk-

Oriental Gyduolės Išgy
dė Reumatizmą

Per keletą metų 
aš negalėjau vaikščio
ti delei skausmų, su
tinimo ir atdarų žai
zdų kojose. Aš bu- 
vau nuMiminiiR ir ne
benorėjau (huiffiau 
bandyti gydyti*.

Per keletą mėne
sių aš skaičiau laik
raščiuose ir mačiau 
langelį liudijimų, ku
rie pasakojo kaip jie 
buvo išgydyti nuo 
Reumatizmo pagelba 
W. K. Chang’s Ori- 

. —’ntal Gyduolių, taip 
’ kad aš įtikėjau ką 

aš skaičiau ir para
šiau p. Chang dėl vaistų. Jis prisiuntė Ori- 
cntal Gyduoles paštu. Aš ėmiau vaistus per 
apie 3 savaites. Jie kasdie mažino mano li
gą ir dabar esu visiškai sveika. Aš tikiu, 
kas kas tik turi reumatizmą, gali būti išgy
dytas šių Specialių Vaistų.

Mrs. Kari EJelssbaek,
172 S. Stenvart St.. Lonibard, III.

KĄ TIK IŠĖJO Iš
■ SPAUDOS

Lietuviškų Dainelių ir šokių 
15 dainų ir šokių 

Kaina $1.00
Taipgi

S. Šimkaus dainų. c

Kaina 75c.

Stenografe apiplonė.,. gal 
de] to, kad Amerikoj merginos 
žiuri labai dietos, o gal todėl, 
kad žemesniojo rango Rusijos 
piliečiai ir pilietės turi'dažnai 
pasnikavoti.

m i soras man.
— 'Taip - atsakiau. — Iš 

to duoną valgau.
Draugas komisaras nutylėjo. 

Sprendžiu, kad jis mane supra-

duoną valgo. Juk ši byla tai 
kaip manna IMoižės vedamiems 
tyruose žydams. Bolševikai 
šiandie vien (’hieagoję kuone 
kas savaitė ruošia parengimus 
ir kaulija aukas — Susivieni
jimo bylai vesti. O kur kitos 
kolonijos? Ir 'ten julc tiukos 
renkama, ir iš ten jos plaukia 

r.hicagon. Vyručiai — tokios 
šienapiutūs bolševikai seniai ne-

vičiai iš Maskvos? Juk tokiam 
svarbiam reikalui, kaip bylai, 
idant užkariauti Susivienijimą, 
draugai maskviečiai' neatsisa
kys ekstra riebiais senvičiais 
pavaišinti kovotojus. Žinote — 
jei nesėsi, tai ir nepjausi.

Artistai teisme
Musų artistai — pripažinti 

ir nepripažinti — turi daug 
liuoso laiko. Ypač nepripažin
ti. Jie dažnai ieško Įkvėpimo. 
Taigi štai ir p-lė Minkeliuniu- 
tė, bolševikų primadona. Pu
sėtina krūva. Ne labai artistiš
kai atrodo, teisybė. Bet tai ne 
svarbu, nes visų dantys bailti, 
ir svarbu yra kas už dantų ran-

O. ve p. Dargužis, ve kele
tas 'kitų. Advokatai jau irgi 
čia. Jie, žinoma, ne artistai — 
tiesiogine to žodžio prasme. O 
netiesiogine — visi mes artis
tai ir lošiame gyvenimo roles 
kaip kas mokam ir kokios pa
sitaiko. ' - i 1

Nėra “show”
musų 

valan- 
vietą džiurės 
Ii “kaltinama-

Pasirodo dar keletas 
“brolių lietuvių”. 11:30 
(h1. Pasirenku 
takse. Greta j

sis” adv. K. Gugis. Beilifas iš
šaukia bylą prieš Susi vienijimo 
viršininkus. Nevyksta jam iš
tarti šarkiuno pavardę.

Teisėjas, matyti, prisimena 
turėjęs jau skundą pirmiau. Ji
sai pasako, kad skundas 'bus 
nagrinėjamas ne viešoje kame
roje, bet privačioje. Gal mums, 
“pašaliniams” neteks klausytis

Draugas komisaras, jo steno- 
grafė ir jūsų reporteris jaučia
si nesmagiai. Juk ir mes užin- 
i.eresuoti ■ gal laibiau, nei ad
vokatai. Suprantama, užintere- 
suoti kiekvienas savaip. Aš, kaip 
reporteris, užinteresuotas gavi
mu žinių “Naujienoms”. Drau
gas Andrulis, kaip komisaras, 
užinteresuotas, manau, laibiau-

Reumatizmas Išgydy
tas Pagelba Oriental

Gyduolių
Aš kenčiau nuo 

reumatizmo per apH 
6 metus. Aš turėjau 
skausmus, 
ii* sutinimą

Gaunama Budriko 
Krautuvėje.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

kad ir teisėjui 
čia advokatams 
rimtos prasmės. 
— tai citatos iš

10

lie-

lionas teks jums — kai šioje ša
lyje įvesite sovietų tvarką... ne 
anksčiau. Rep.

New York. — Dalia Akeley 
pagarsėjusi Afrikos tyrinėtoja 
kuri sugrįžo iš Rodezijos.

troliuojant Susivienijimą, kiek 
•traktorių galima butų pasiųsti 
Rusijon, kaip dovaną draugui 
Stalinui, kaip atsilyginimą už 
gautus pirmiau senvičius. Juk 
bolševikams, kaip Rusijos pa- 
duoniams, yra žinoma patarlė: 
dolg pilatiežom krasen.

Bet štai advokatai duoda 
mums suprasti, kad ir mes ga
lime 
Čia

Susėdome, 
parankiau svarstyti 
nei viešojoj kame-

isieiti vidun, 
daug

Bolševikų advokatai sutiko 
dar kartą pnpažinti demurerį. 
O teismas davė jiems dar 
dienų pataisyti skundą.

Išėjus iš kameros
Viešojoj kameroje bu rys 

tuvių.
— Na, kaip, koks nuospren

dis? — klausia jie.
— Demurrcr pripažintas — 

vienas iš advokatų paaiškina.
Tai dar kaitą teks bolše

vikams lopyti savo skunda? 
— įdomu;brolis lietuvis.

— Tu’p atsako advoka-

Reumatizmas išnyksta 
Niekad negirdėjome, kad nebūtą 
pavykę per 18 metą. Žolių recep
tų knygutė dykai sų užsakymu.

Del smulkmenų rašykit

HEKB ttEOlCiffE CO.
1031 S0 I7L-AVC 

u MAY1V00D. IIL

V T -z --rtfor-T- z [Svntčl cr RMvid

tas.

sakysiu,

kur ir pasirodo naujosios eko
nominės politikos gerumas!

Taip, rodosi man, galvoja 
draugė, komisaro stenografė, 
su kuria turiu laimės sėdėti 
viename suole.

Bet matyti, 
ir esantiems 
■k ai tymas turi 
Tirs skaitymas
pirmesnių teismų rekordų, kad 
viduriniai reikalai tos ar ki
tos korporacijos, jkorporuotos 
ne Illinojaus valstijoje, turi bū
ti nagrinėjami tos valstijos tei
smų, kuriose korporaci jos skai
tosi jkorporuotos.

Nobodas dalykas,
ypač man; spėjau taipgi, kad 
ir nuhodus ir draugei, komi
saro stenografei, ir pačiam ko
misarui Andruliui. Musų- laimei, 
bylos nagrinėjimas pertraukia
ma pietums.

Po pietų
Ir vėl mes teisėjo kambary

je. Bolševikų advokatų kalbų 
esmė, jei tikrai ją supratau (o 
man rodosi, kad supratau), bu
vo tokia:

Apie .$70,000 yra Cliicagoje, 
Universal State Banke. Apie 
$1,300,000 investuota. Tie pini
gai yra K. Gugio žinioje, ku
ris taipjau gyvena Chicago  j e. 
Kadangi tie pinigai yra eikvo
jami ir grąsina pavojus, jogei 
bus daugiau jų išeikvota, tai

dalykai atrodo 

imant, atrodo, kad
Kaip

Bendrai
bylos, dar kiek svarbesnės, teis
mai viena diena neišsprendžia. 
Matote, skundus galima taisy
ti, nagrinėjimus atidėlioti, by
las perkelti i kitus teismus, ty
rinėjimus pavesti Master’iui in 

įcery, rašyti apeliacijas, 
etc.
su šia byla gali atsitikti, 
su nabašninko Jamonto 

prieš “Naujienas”. Skirtu- 
tečiiau butų toks, kad, bol-

Phone Virginia 2051

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockwell St., 

CHICAGO, ILL.
v....— ■ . --------------------------------- »

kaip

Padaro įusu
DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
f (Senąjį ir naująjį modelį)

Geresne Britva
—arba pinigai grąžinami

M-00 .■ už dešimti w v u£ ponkes
Garantuotos

PROBAK CORPORATION
AutoSuop Sofety Roior Co., Ine., N. Y. C

mas
ševikų siundomas, Jamontas be
veik vienas mokėjo teismo lė
šas, o šioje byloje draugai pro
letarai mokės “in coropre” — 

rezultatas galų gale bus 
pat, kaip ir Jamonto by- 
prieš “Naujienas”: bolšc- 
.prakiž, kaip prakišo .la- 

montas.

'toks
From Youth to Age

Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta | moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, mo
teris pasiekia viduti Amltiaus. 
Tais laikais Lydi a K. Plnkham'a 

Vejetable Compound pajeibiu 
atsteigti norm^c avėlkatą Ir 
ffyvumą.

šoną, kuris uždraustų vartoti 

pinigus,' išskyrus pašalpos ir 
pomirtinės išmokėjimą.

•Bolševikų advokatai skaito 
ištraukas, kai kurias savo skun
do dalis. Jie, matyti, deda vi
sas pastangas įrodyti, buk Su
sivienijimo fondams grūmojąs 
pavojus išeikvojimo.

Adv. Smith pastebi: girdi, 
patys bolševikų advokatai nu
rodo, kad $70,000 Susivieniji
mo pinigų yra banke, o $1,300,- 
000 investuoti j seeurities; tai 
kur čia pavojus, kad juos iš
eikvos kas.

Dar daugiau 'argumentų. Pa
galios teisėjas išreiškia opini
ją: Susivienijimas svetima kor
poracija (t. y. ne Illinojaus— 
Rep.), ir jeigu norite, kad teis
mas butų čia, tai turite aiš
kiai parodyti, jogei Susivieni
jimo pinigai eikvojami.

O daba", draugės ir draugai, 
aukaukite, rinkite pinigus, nes 
advokatai be pinigų nedirba. 
Vis viena tuos pinigus jus at
gausite. O ir Susivienijimo mi-

1 YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
IYIJ1A t. t’IN'KHAM MED. C O.. 1.YNN, MASS*

NAKTINIS IR DIENINIS

PIKNIK AS
------ Rengiamas ------

Draugystės Atgimties Lietuvių Tautos
Vyru ir Moterų

NEDĖLIOJ, LIĖPOS-JULY 5 ir 6 D.
Kuchinsko Darže, Justice Park,

Prieš Tautiškas Kapines
Prasidės S’ubatos Vakare, Baigsis Nedėlios Vakare.

JŽANGA VELTUI. GRAŽI MUZIKA.
Atsilankę gali laimėti 3 PRIZUS.

Kviečiame visus atsilankyti ir smagiąi laiką praleisti. KOMITETAS

roję.
Teisėjas 

o jo nuomone yra svarbiausia 
— kad reikia išspręsti klausi
mas, ar šis teismas turėtų svar
styti kalbamą bylą, ar nepri
klauso jurisdikcija Pennsylva
nijos teismams, ba Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje yra |- 
korporuotas tenai.

Kolei kas ir mums dviems 
su drauge komisaro stenografe 
klausimas suprantamas. Jos pir
štai piešia kokius ten karaku
lius sąsiuvinėlyje. Ji daro ste- 
nografinį nuorašą, laikyd|ama- 
si naujos ekonominės politikos, 
kurią dar nabašninkas Lenioas 
paskelbė. O drauge ją vadinu 
todėl, kad ant vienos kanapos 
sėdime.

Ale ve gynėjų pusės adv. 
Morse ima krauti ant teisėjo 
stalo knygas, vieną po kitos— 
ir vis storas, ir vis skaityda
mas iš jų. Matau, mano drau
gė pradeda klupčioti po tokia 
sunkia buržujų išmislo našta, 
kaip tos knygos.

Adv. Morse tečiau vis skai
to ir krauna knygas ant stalo. 
Drauges piršteliai spaudžia pai
šiuką, bet jis nė nemėgina ka
rakulių piešti. Ot, kas kita bu
tų, jeigu reikėtų draugo Leni
no teziai nurašinėti arba Sta
lino pareiškimai užnatavoti. 
Jie tai suprantami butų ir rei
kalingi. O čia — apie šitas 
knygas draugai komisarai nie
ko nemokino... ir, iany ho\v — 
jos nereikalingos, ba yra tik 
buržujų išmisllas. Taipgi.ir pats 
teismas — ar ne komedija? 
Kas kita, jei ta byla butų na
grinėjamai (Maskvoje: ten raz, 
dva — ir nuspręsta... milionas 
priklauso bolševikams. Tai ot

išreiškia nuomonę—

CHiuSfl

ArJumsSekasiŽuvauti?
Ateikite ir pabandykite savo 
laimiki dėl brangių ir nau
dingų prizų.

Kiekvieną dieną, išėmus sek
madienius ir šventadienius
laike Liepos mėnesio

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

AR JUS TURITO KOKIŲ 
KEBLUMŲ?

Ar jus turite finansinių vargų?
jus turite biznio rupesnių?
jus turite nesmagumų su rendau-

■ DEL JUS V ŽOLYNŲ IR PAVARČIŲ ■ 

SKYSTAS ŽOLYNŲ 
MAISTAS

Vartojamas ir reko
menduojamas kvietki-1 
ninku per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
yra ekonomiškas, be 
kvapsnio ir patogus. 
Tai yra idealės trąšos 
"dėl medžių, gelių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS 
\INKU8 IR 8SKLIŲ 

(ZENKE’S)

sustirimą 
visuose 

nianb sąnariuose, kas 
mane 
vargino, 
daug 
nmisi, 
gero 
Vienas 
traukė 
dantis, 
mane 
tai manos 
Vien blogiau padaro.

Mano duktė kuri gyvena Chicagoje. para
šė man pranokdama apie reumatizmo specia
listą. kuris išgydė daugeli kenč anftųjų jos 
apielinkėje ir patarė man paimti jo va'suj. 
Aš todėl parašiau I Chicago. adresu 166^ w. 
Division St.. i W. K. Chang’s ofisą ir papra
šiau specialių vaistų. Aš ėmiau tuos J'®1®' 
tiiH per 2 savaites ir likau visidkai lAgrydy- 
ta. Kas tik turi reumatizmą, turėtų parašyti 
tam specialistui ir išsigydyti jo vaistais.

Mrs. Victoria Magerski, 
P. O. Box 229. VVilsonville, III.

nuolatos labai 
Aš išleidau 

pinigų gydy- 
kuris nieko 

man nedavė, 
daktaras iš
mali visus 
tikėdamasis 

išgydyti, bet 
neišgydė.

3417 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Nepamirškite Lietu
vių Valandos:

Sekmadieniais:
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Stotis WCFL. 970 kiloc.

Ketvirtadieniais: 
Nuo 7 iki 8 vai. vakaro 
Stotis WHFC. 1420 kiloc.

Ar
Ar ___  w __ ____ .

įlinkais?
Apsisnugokit prieš kokius nors nesma

gumus ir keblumus bu rendnuninkąis.
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkft apdraudos palisą prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidėjimo prie šios associaeijos, 

buvimas namo saviilinku bus vien sma
gumas.

Ateikite ir pasitarkite su musų eks
pertais patarėjais, legaliuose ar biznio 
dalykuose, bile laiku, dieną ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS
ASSOCIATION

4650 South Ashland Avė., ‘i augštas
Ashland prie 47th St.
Tel. Boulevard 787H

’hnt UjĮ

KVI^TKI 
SANKROVOSE

į (ZENKE’S)

ĮNew Plant Life!

Centralm“£"’"Bank
ATRUSTCOMPANY

U10West 35* Street 
AStateBank • • • • ACkartogHouieBaiik

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

sakymus paštu. Dagi už štam
pą nereikės mokėti.

Dar viena bomba sprogo

Jau 540 valandų ore
Orlaivininkai, broliai Hunte- 

riai, liepos 4 dieną 4:10 va>l. 
ryte, jau buvo išsilaikę ore 540 
valandų, arba laikėsi 23-čią die
ną. Bet, sakoma, orlaivininkai 
buvo pasiryžę dĮar laikytis ore 
ilgoką laiką.

Dukters klaida kaštavo 
tėvo gyvastį

David Freieric-h, 38 metų, 
gyv. 4710 North Bcrnard avė., 
paprašė savo Įlenkiu metų duk
terį atnešti jam vaistų. Duktė 
atnešė. Tėvas, nežiūrėjęs kas 
buvo bonkoje, išgėrė. Jis mi
rė. Pasirodė, kad jis išgėręs 
nuodingo skystimo.

Užgriebta snapso 
už $25,000

Valstybės gynėjo, Svvansono, 
policininkai užgriebė Snapso 
vertės $25,000. Šnapsas gaben
ta įMoranui iš Kanados.

Du ehieagiečiai nušau
ti Detroite

Nušauti du Chicagos geng- 
steriai Detroite. Jie yra: Wm. 
Caniion ir (ieorge CoHins. 
Taipjau sužeista Mike Stitzel, 
(Octroitietis, kurs veikiausia
taipgi mirs

Gengsteris nuteistas 
metams kalėti

Jack McGurn, vienas žymiau
sių Caponės leitenantų, nuteis
tas kalėti vieniems metams už 
nešiojimąsi ginklo be policijos 
leidimo. Bet McGurn užsidėjo 

j kauciją ^0,ŲI)0 jr paęeiškė* l|ad 
jis kovosiąs prieš nuosprendi 
aukštesniuose teismuose.

Sprogo juodo parako bomba 
ant lango Liųuid Carbonic 
Company plento, 1800 So. Rich- 
mond st.

tanas čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz’ ir Ida^ Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškevičė'.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

antrą nedėdienį, 1 vai. po piet, Davis 
Sųuare parko svetainėj. Priima į 
draugystę vyrus ir moteris nuo 18 
iki 40 metų amžiaus už $1 įstojimo.

Užsidegė fejerverkai
Prie Booscvelt road ir Lom

barde st. kas ten padegė standą 
su Fejerverkais. Fejerverkai 
ėmė šaudyti ketvirtadienį va
kare, dar nė 4\ dienos liepos 
nesulaukę. Žalos padaryta apie 
$2,000.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1930 metų: pirm. T. S. 
Janulis, 3430 So. Morgan St.; 
pirm, pagelb. J. Balčiūnas, 3200 
So. Lowe Aye.; nutarimų rašt. 
Peter Killis, 3144 Auburn Avė.; 
fin. rašt. A. Kaulakis, 3842 So. 
Union Avė.; iždininkas Jul. Race- 
vičia, 3326 So. Union Avė.
Susirinkimus laiko kas pirmą sek

madieni kiekvieno mėnesio, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS, MOTERŲ IR VY
RŲ. — Pirm. Jonas Kazlauskis, 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Pran
ciška Zakarevičienė, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W'. 
S4 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čąitę, 1426 W. <7 St.; kasierius 
Petras Augustinas, 656 W. 35 S(.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

. Graborlti

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1930 Metams
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA.

— Pirm. K. Meliauskienė, 6920 So. 
Peoria St.; pirm, pagelb. Petronė
lė Grigonienė, 3322 S. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 So. 
Harvard Avė.; fin. sekr. A. Valan- 
čiunienė, 5929 S. Throop St.; kont
rolės sekr. M. Paškevičienė, 4441 
S. Fairfield \Ave.; kasos globėja M. 
Kezienė, 3232 S. Union Avė.; iždi
ninkė D. Davidauskiene, 4316 So. 
Artesian Avė.; maršalka K. As
trauskienė, 3343 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas antras 

sekmadienis kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockvvell St.; pirm. pag.

Juoz. Antanaitis; nut. rašt. Adoplh 
Kaulakis, 3842 S. Union Avė.; fin. 
rast. Frank Norkus, 5959 S. Car- 
penter St.; iždininkas Ben. Butkus, 
840 W. 33rd St.;
Susirinkimus laiko kožną menes; 

kas pirmą penktadieni, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Puliman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541 S. Hermitage Avė.; nut. 
rašt. Joe Dabulski, 2046 W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An-

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Evergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Avė., tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spaulding 
6038; maršalka C. Lukis, 3286 
Pierce Avė.

To prašo Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos bankai

Lietuvis AkuMSris
MRS. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midvvife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

MYKOLAS BUKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 d., 10:30 vai. vaka
re, 1930 m., sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Švenčionių ap., 
Čikinių parap., Bušelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Kazimierą, po tėvais Bu- 
kaveckaitę, brolį Antaną, 4 pus
brolius 
Kazimiera ir Joną, ir gimines. 
IJetuvoj brolį Augustiną ir dvi 
seserį — Kastanciją ir Justiną. 
Kūnas pašarvotas randasi 6120 
S. Keatino- Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 5 d., 8 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vęjionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Bukėno gi
minės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Brolis, Pus
broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards

Silvestrą, Mykolą,

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visos© mies
to Ir miesteliu da

lyse. Modemiika 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

TeL Victory 1115

Akiu Gydytojai

Phone
Hemlock 9252

. Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
Merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1188

MADOS

Telefonas
Cicero 8724

3371

Suprantama gerai 
kitokios spalvos niateri- 
dvi spalvos dabar, yra 

Sukirptos mieros 16 
36, 38, 40 ir 42 colių

V A-J E L. 
be kvaps- 

riebumų. 
VA-JEL. .

L f 4

Stanley P. Mažeika 
Grabdrius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

30,000 automobilistų 
gavo korčiukes

Kiekvienam automobilistui 
. važiavusiam per Michigan avė. 

tiltą, ketvirtadienį buvo įteik
ta kortelė. Kiek protestų, kiek 
aiškinimosi, kad traiško patvar
kymas jis arba ji nenusidėjo! 
30,000 kortelių išiįalinta. Bet 
teisman stoti nereikės, La kor
telės prašo atsakyti tam tik
rus klausimus ir pasiųsti at-

Žmonos ir Motinos 
Reikalingos 
tikslios 
higienos!
VA-JEL yra 

saugus, ne- 
žj a 1 i n g a s, 
moksliš kas, 
ti.kslus ir pil
niausia užti- 
kimas. Ra
minantis, gydantis, 
neerzinantis—jus pa
sigerėsite 
Nedažantis, 
nio, neturi 
Reikalaukit 
kininkas turi jį $1 ir $2 tūbose, 
arba jis gaus jį dėl jus. Pilnos 
instrukcijos yra prie kiekvieno pa
kelio. Del platesniu žinių klaus
kite savo aptiekininką. VA-JEL 
yra gaminamas ir rekomenduoja
mas ALPHA LABORATORY. 325 
W. Huron St., Chicago, išdirbsjų 
VAN-T1SEPTIC, saugių vaginos 
šmirkščiamuiu miltelių. Užsisaky
kite VA-JEL pas savo aptieki- 
ninką!

r

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

3371 — Elegantiška sporto sukne
lė. Galima siūdinti iš juodo atlaso 
arba raudono.
atrodys ir iš 
ios, bet tos 
labai madoj, 
ir 18 taipgi 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

Aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
!r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
Arba krasos ženkleliais kartu su už- 
iakvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

MARIJONA GENČAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 3 diena, 6 valandą ryte 
1930 in., sulaukus 12 metų ir 4 
mėn. amžiaus, gimus Chicagoje. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vą. motina. 2 brolius — An
driejų ir Aleksandrą, seseris — 
Jedvygą ir Alviną, gimines ir 
pažįstamus, 
randasi 8119 
Tel. Stevvart

Laidotuves

Kūnas pašarvotas 
S. Vincennes Avė. 
9506.
įvyks subatoj, lie

pos 5 dieną, 10 vai. ryto iš na
rni; bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. 
čauskaites 
pažįstami

A. Marijonos Gen- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Broliai. Seserys, 
Gimines ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, Telefonas Vic
tory 4088.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tih St,

1327 So. 49th Ct.

Telefonas
Boulevard 6203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Šiandie
Gražus kalbantis paveikslas ant 

Magna Screen 
Dvigubas programas

“Gali of the West”
;u Dorothv Revier Matt Moore

“Unmasked”
su Robert Warwick

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

Naujienos Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No _______ —
Mieros ..........................  per krutinę

ir
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

KATERINA SOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lieoos 2 diena, 2:00 valanda po 
pietų, 1930 m„ sulaukus 35 
metu amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Eržvilko parapijos, Re- 
dikiškio kame. Amerikoj iš
gyveno 16 metų . Paliko di
deliame nuliudime vyrą Joną, 
sunu Steponą ir dukterį Petro
nėlę ir gimines, o Lietuvoj tė
velius, brolį ir seserį. Kūnas 
pašarvotas randasi 3034 W. 66 
St.

laidotuves įvyks subatoj, 
liepos 5 diena, 8:30 vai. ryte 
iš namu i Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Katerinos Šokas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515. ■. s

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neivuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 

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

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

1 Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1980.

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

o

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

Tel. Branstrick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
-------o-------

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Telefonas Virgiala 0088 
Bes. Tel. Van Burea 08&8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS I« CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietu.
“ iki * * "6 8 vakaro. Modaliom ano 10 

■«. Kami] oniat North
3413 Franklin Blvd.

Valaadoi 8:80 Iki 0:80 vakaro
-------O——

Z iki 4 ir 
iki 12 
Slda

dle

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South We«tem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr.J. W. Beaudettp
Viliuj Ashland Stata Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS i
Nuo 2 iki 4:8* ir nuo 7 iki II 

Nedėlioj nuo 2:80 Iki <:8Q po pilt
Telefonas Cana] 0464 e

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Aveniu 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Phone Franklin *2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Te]. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki-

mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŪ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3211

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 yal. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki l» 

Nedėlioj pagal sutarti
-----

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo II iki 12

J. P. WAITCHUS
, Lietuvis Advokatas

127 N. Dcarborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avit.

Tel. Puliman 5955
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

John Kuchinskas

Įvairus Gydytojai

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Store 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1 

Telephone Roosevelt 9190 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

t
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729« South Ashland Avė., 2

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dearbom Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. b iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2562

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS;VALANDOS: nuo
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.1 7 iįj 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M. ’

Telefonas Yarde 0994

DU MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet, 

ki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12. 
Rez. Telephone Plaza 8202

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 Su. :tockwel! St.
Tel. Republic 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų dainininkas 
Juozas Babravi

čius apsivedė

me

Liepos 2 d., 1930, p. Babra
vičius susirišo amžinu ryšiu su 
p-le Konstancija Adomaičiute. 
Jauniejie gyvena 4637 l>rexel 
Blvd. Jaunavedžiai tur būt
daus mėnesį praleis Sodus, Mi
chigan.

Linkiu jaunavedžiams 
mingo gyvenimo, daug smagių 
metų ir keletą mažų daininin
kų.

Jaunosios tėvai yra Bridge- 
porto biznieriai. M—tė.

lą i-

Lietuviai ir lietuvai 
tčs, baigusieji augs 

tesniają mokyklą
Žemiau talpinama dar sąra

šas mokinių, baigusių šiemet 
aukštesniąją mokyklą, kurių 
pavardės atrodo lietuviškos.

SchoolSenn High
John Valentine, Ruith Pocius.

High SchoolTilden Technical
Charles Baranovich, Eihvard 

čepulionis, Anthony Chesna, 
Anthony Grigutis, Petcr Janu
ška, Charles Petrovich, Char
les Savitsky, Fred Willis, Mi- 
chael Yurkovich, Anthony 
Gumbaras, Oscar Peldzus, Jo- 
seph Radostis, Edward Soltis.

Tuley High School
Henrietta Apolsky, Alice Ju

zėnas, Harriet Misewioz, George 
Bakas, Marie Markevich.

Marąuette Park
Vagiliai darbuojasi

Ketvirtadienį, liepos 3 dieną, 
rytmetį vagiliai išvogė tulšes 
(įnagius) iš garažo namų, ku
rie randasi adresu 2511 West 
71 Street, žalos padaryta- už ko
kius 20 dolerių. Rėps

Iš pagarsėjusio
Bridgeporto

Iš tikrųjų, tas musų Brič- 
portas tai pagarsėjęs ir šiuo 
ir tuo. šičia visko neišpasako
siu. Tik papasakosiu kokį nau
ją patentą moterėlės surado 
savo vyrams bedarbiams, — 
kad vyrai namie nesėdėtų ir 
joms nervų negadintų.

štai smarki muši) lietuvė, 
pagarsėjusi iškalbingumu. Ji 
sumanė tokį šposą vyrui iš
kirsti. Kada patėmija, jogei 
jau vyras pareina darbo ieško
jęs ir nesuradęs, tuomet auto
matiškai visos durys ir langai 
klapt ir užsidaro.

O tuomet jau, vyreli, nesi 
apsaugotas’ nuo lietaus arba 
saulės spindulių ir pastogė tau 
— mėlynasis dangus. Esi tik 
tuo laimingas, kad mokėti ne
reikia, ba gyveni ant Dievo 
burdo.

Dienai praslinkus, skubinasi 
naktis motinėlė, nešdama su 
savimi ramumą ir pasils'į vi
siems. Bet tu, bedarbį, tupėk 
lauke ir mokykis astronomijos, 
planetas skaitliuok iki treti 
gaidžiai užgiedos. Ir, kaip pa
tarlė sako — žinok, kad dulke 
prieš vėją nepapus, tupėk ir 
tylėk, ba čia Amerika, čia Chi- 
caga, čia Bričportas... Ramu
mo pavargusiai moterėlei ne- 
drumsk.

žinoma, vyrui nepatiko pir
ma naktis kaip keturkojo sar
go darbas. O toliau — taip ir 
apsiprato, neina stubon ir ga
na. Sako: čia ramu, čia gerai. 
Antra gi vertus, mokslo dau
giau įsigysi žvaigždynus bestu
dijuodamas.

Bet moterėlei nepatiko vyro

Chicago. — J.
[Atlantic and Pacific Photo)

F. J. Herbert (po kairei), naujas Chicagos 
prohibicijos administratorius

studijos. Apskundė ji vyrą 
teismui, pasakė, kad vyras ne
dirbąs ir darbo negaunąs, o 
todėl jis turi būti uždarytas 
skarbavai duonai už grotų.

Vyras, gavęs raštišką pa
kvietimą iš teisėjo, nusirami
no. Jisai net nudžiugo: na, tai 
dabar teismas darbą parūpins 
arba bent pastogę duos.

Liepos 1 dieną musų vyras, 
pilnas vilties, pasirodė teisme. 
Teisėjas klausia bedarbio: 
“Kaip seniai nedirbi?”

Bedarbis atsako, kad jau du 
mėnesiai. Tuomet teisėjas krei
piasi į moterį ir vėl klausia: 
“Ar tik dėl tos priežasties ne- 
įleidi vyro stubon?”

Ir ką manote — teisėjas ima 
rėžti daug maž tokį pamokslą: 
esą, jis, teisėjas, žinąs daugelį 
tokių, kurie nedirba daugiau, 
nei metus laiko. Jis, teisėjas, 
nieko negalįs padaryti, nes 
tūkstančiai ir tūkstančiai yra 
tokių, kurie negali gauti dar-

O tu, sako, moterėl, nors 
naktimis įsileisk vyią į stubą, 
nes kur jis dėsis — nebent pa
sikars ar leikon įšoks.

Na, ir kad ims pamokslą sa
kyti, kad ims, tai net moterė
lės akyse pasirodė ašaros.

Tai ot kaip teismas’ apvylė 
ir moterį ir vyrą. Moterei už
draudė išrastą patentą naudo
ti, o vyrui darbo nedavė.

Panašiai, kaip sprendžiu, at
sitiko ir su Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje progresyviais 
tame pačiame BriČportc. Pro
gresyviai apskundė SLA. cent
ro valdybą reikalaudami, mi- 
liono dolerių, nes, girdi, dabar 
siaučia nedarbas, nebeplaukia 
aukos, kad ir pasikark. O gy
venti reikia.

Bet teismas nematė reikalo 
pavesti jiems milioną dolerių. 
Tai ir vėl lauk senvičių iš 
Maskvos.

Tai tau ir teisybė! — manau 
sau. — Teismas netarnauja 
proletarams, nei progresy- 
viams; jis tarnauja tik buržu
jams. —Bedarbis.

Klaidos pataisymas
Ketvirtadienio “'Naujienose” 

buvo pranešta, kad sekmadie
nį, liepos 6 d., busiąs lietuvių 
tautiškų kapinių lotų savinin
kų susirinkimas. Tai klaidingas 
pranešimas. Sekmadienį, liepos 
6 dieną, bus kapinių direkto
rių susirinkimas tiktai. O lotų 
savininkų susirinkimas bus ket
virtadienio vakarą, liepos 17 
dieną, Lietuvių Auditorijoj; tas 
susirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakare.

'įbnik
DEL ISIPIOVIMU IR 

ŽAIZDŲ
Neprileiskite užsikrėtimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar isibrižimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

1_____________

Ar Jums Sekasi Žu 
vauti?

žuvauti galima tik upėse ir 
ežeruose. Bet ^tai Central Ma- 
ųufacturing District bankas, 
1110 West 35th St., sugalvojo 
visai naują žuvavimo būdą, kur 
nereikia nė upės, ne ežero, bet 
galima sugauti gana brangią v • žuvį.

Permitą tam žuvavimui gali
ma gauti pavydale atidarymo 
naujos taupimo sąskaitos', nau
jos čekių sąskaitos, pasiren- 
davimo bankinės skrynutės, ar 
paėmimo, už grynus pinigus, 
ar išmokėjimais, auksinio bo- 
no.

Tai leis 
banke ir, 
išsitraukti 
brangią ir

Bet tai dar ne viskas. Ban
kas dar duos penkis specialius 
prizus, kurie bus suteikti lai
mingiesiems kiekvieną trečia- 

to bus ir grand pri- 
šimtų dolerių vertės, 
išdalinti pasibaigus 

sezonui, 
besirūpindamas nau- 

neužmiršta 

jums žuvauti tame 
jei esate laimingas, 
ant meškerės kokią 
naudingą dovaną.

dienį. Be 
zai, kelių 
kurie, bus 
žuvavimo

Bankas
jais kostumeriais', 
ir* savo senųjų draugų. Kiek
vienas depozitorius, kuris pa
sidės pinigų šį mėnesį, gaus 
progą laimėti dešimtį specia-
lių savaitinių prizų ir be to 
dar ir grand prizą, kelių šim
tų dolerių vertės. Kiekvienas 
depozitas reiškia naują progą 
laimėti speciales ir grand do
vanas ir kuo tankiau bus pini
gai depozituojami, tuo daugiau 
bus progų laimėti tas' dovanas.

Specialistai rydyme chronitką ir nauji) li
rų. Jei kiti negal&jo jumis i S gydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas IScrzamlnavi- 
aias atidengs jūsų tikra liga ir jei ai apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

ATIDARIAU
Čeverykų Krautuvę

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

3109 Wcst 63rd Street 
, .j ....... .

NAUJIENOS, Chicago, BL
Šis dovanų žuvavimo sezo

nas tęsis visą liepos mėnesį, 
kiekvieną dieną, išėmus sek
madienius. ir šventadienius.

PRANEŠIMAI
Tautiškos Draugystes Mylėtojų 

Lietuvos Brolių ir Seserų. Links
mas išvažiavimas nedelioj, Liepos- 
July 6 d., 1930, fieczo darže, Glen- 
wood, III. Trokai veš visus dovanai. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios kviečiam 
visus susirinkti pas Shedvilo svetai
nę kaip 11-tą vai. ryte, o iš čia pa
ims trokai ir nuveš j yietą. Malo
niai visus kviečia

Rengimo Komitetas.

Naujienų Spulkos nauja serija pra
sideda su Liepos Ima diena. Da
bar laikas pradėti taupyti kaip su
augusiems taip ir vaikučiams.

Naktini ir dienini piknikų rengia 
Dr-stė, Atgimties Liet. Tautos Vyrų 
ir Moterų, liepos 5 ir 6 d., Kučin
sko darže, priešais Tautiškas kapi
nes. Prasidės subatos vakare ir bai
gsis nedėlios vakare. Atsilankė gali 
laimėti 3 prizus. Visi kviečiami atsi
lankyti. —Komitetas.

Westville, III. — Visi nariai SLA. 
29 kp. ir šv. Petro ir Povilo drau
gystės meldžiami visi susirinkti 1 v, 
p. p., liepos 6 d. Bus svarstoma lai
dotuvių fondas, kuris buvo atidėtas 
ant pusmetinio susirinkimo ir taipgi 
bus išduotas raportas delegatų nuo 
36 Seimo, kuris jvyko Chicagoj.

— Jonas Sabaliauskas, fin. rašt.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų, laikys pus
metini susirinkimą nedelioj, liepos 6 
dieną, 1 vai. po pietų, Tautiškos pa
rapijos svetainėj, 3501 So. Union 
Avė. Malonėkite susirinkti laiku, 
nes yra svarbių reikalų.

M. čeplinskas, rašt.

SLA. 200 kp. susirinkimas ivyks 
sekmadieny, liepos 6 d., 2 vai. po 
pietų 2433 W. 69th St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes bus delega
tų išduotas raportas. Valdyba.

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys pusmetini susirinki
mą sekmadieny, liepos 6 dieną, 12 
vai, dienos, Chicagos Lietuvių Au
ditorium svetainėj, 2133 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai malonėkite 
dalyvauti, nes yra svarbus susirinki
mas ir randasi naujų reikalų apsvar
styti. P. K., nut. rašt.

18 Apielinkė. — SLA. 129 kp. pus
metinis susirinkimas ivyks nedelioj, 
ienos 6 <1., Chernausko svetainėj, 

1900 So. Union Avė., pradžia 1:30 
vai. po pietų. Visi nariai bukite 
susirinkime, nes bus duodamas ra- ‘ 
portas iš buvusio SLA. Seimo, ir bus 
daugiaus svarbių reikalų atlikti.

Kviečia Valdyba.

SLA. 178 kp. Jaunuolių Skyrius 
rengia linksmą pikniką, liepos 6 d. 
Oak Woods darže, prie 119 gt. ir 
Central Park Avė. Įžanga veltui.

— Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
čas Kliubas laikys pusmetini susi
rinkimą sekmadieny, liepos 6 d., 12 
vai., Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti. Taipgi bus iš
duotas raportas Komisijos pusmeti
nio peržiurėiimo knvmi.

Nut. rašt. S. Kuneviče.

CLASSIHED APS.
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMA7’O
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugpiu
čio pirmą dieną. Bus mokina
ma dienomis ir vakarais. Už
sirašyti galite bile kada.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ REMODELIAVIMAS
Garažai, porčlal. pamatai, sankrovų prie

kiai, kambariai bungalow vlfikose, storų 
dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS

Garažai nuo $16. Uždaryti porėtai nuo $50.
Visą darbą galima padaryti su $5 jmokfi- 

jlmu. Likusius mažais mėnesiniais ISmokėjl- 
mais. Ateikite, rąžykite ar telefonuokite

ZELEZNIK CONST. CO.
6201 W. Grand Avė. Tel. Berkshire 1321

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popiermrjam ir
Dekoruoja?!)

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

10% PIGIAU UZ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbai Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

Business Service
_____ Biznio Patarnavimas______

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumjbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebesite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 įmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
Mr. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
860Q, Atdara nuo 7 v. ryto iki 7 
vai. vak.

------ 0-------

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St
CHICAGO

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

WM. BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU 

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju 

Tel. Lafayette 7554

Financial 
_______ Finansai-Pasko los , 

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate maždmis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišiui b 
P e ai Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W 47th Si 

4rti Marshfield Avė

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki $300 

Neimanti komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Division Street 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO. 
6755 So. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
kokį konstrukcijos tikslą. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. Že
miausios kainos. Paskolos suteikia
mos tą pačią dieną. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas. 
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwe!l 2000

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2^RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

ANGLISPIRKITE 
taupinkite. žemiausios 
imant vežimais. Garsus Radiuin Mine 
$6 su pristatymu, švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

į PARSIDUODA naujos lentos, 4 
vežimai, vargonai ir dvi naujos lo
vos, 161(5 String St., 2nd fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

FEDERAL elektrikinė skalbimo 
mašina $22.50; Eureka Vacuum 
Cleaner $10; gerame stovyje. Stora- 
džius. 3022 W. Madison, Foley. At 
dara vakarais.

PARSIDUODA 4 kambarių furni- 
ture, geram stovyj, nebrangiai. 3429 
So. Union Avė., 1 lubos užpakaly.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKAU darbo i kepyklą už 
pirmaranki ar antrarankj. M. A. 
10747 So. Indiana Avė.

HelpW anted—Malė

REIKALINGAS vaikas nuo 16-17 
metų amžiaus dirbti i grosernę. Tu
ri mokėti valdyti karą. 5556 Princc- 
ton Avė.

For Rent
RENDON Štoras tinkamas dėl 

grosernės, delikatessen ir aiskrymi- 
nės, 6 kambarių moderniškas flatas 
ir 2 karų garadžius. Nėra kito Sto
ro Aplinkui, pigi renda, ilgas ly- 
sas.

5125 So. Ashland Avė.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

FURNIŠIUOTAS kambarys gra
žiai ištaisytas, dėl vaikino ar mergi
nos. Atsišaukite po 6 v. vak. 3315 
Emerald Avė., 2 floor, šiaurinėj pu
sėj.

KAMBARYS rendon, šviesus, su 
šilumo dėl vieno vyro su ar be val
gio. 7006 So. Campbell Avė. 2-ros 
lubos.

RENDON šviesus kambarys, gali
ma vartoti virtuvę, yra maudynė, 
827 W. 34th PI. pirmos lubos užp.

Automobiles
PRANEŠIMAS

Automobilių pirkėjams h 
savininkams

Pirm pirkimo naujo karo, širdin 
gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali irengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

1 afavette 2082
FORDO VAKACIJŲ BARGENAI 

1930 LAISNIS DYKAI
1930 Sport Roaditer vfillauiii-------- $496
1930 Standard Coupe vfiliaueii —......  $496
1929 Town Sedan išvaž. 2160 mylių $466 
1929, Standard Coupe nepaprasta verte $296 
1929 Tudor, nauji tairai, iev. 2700 m. $376 
1929 Roadster, tilt WindBhiold, spotliffht $376 

Visi karai turi 90 dienų ražtižką 
garantiją. $20 iki U. įmokėti.

M. J. KELLY, 
4446 West Madison St.

PARDAVIMUI Willys Knight. Vė
liausios mados. Turiu parduoti 
greitai. Parduosiu už $350. Šau
kite Boulevard 9766.

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane parduo

ti savo vėliausio modelio Packard, 
keturių durų sedanų, kurį pirkau 
lygiai dešimt mėnesių atgal. Ka
ras yra absoliučiai kaip naujas. 
Tai yra gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas, kokį aš turėjau . Jis 
padaro 18 iki 20 myliu su galionu 
gasolino, tūkstanti mylių sau vienu 
pripilimu aliejaus. Turi 5 origina
lius visiškai naujus tairus, 4 ratų 
brėkius. Lorain spot light, snubers, 
gražų užbaigimą, geriausi mohair 
išmušimą ir geriausi tykų motorą. 
Karas yra kaip diena išėjės iš dirb
tuvės. Jis kainavo man virš $3,000. 
Priimsiu tik $450, nes man reikia 
pinigų. 2231 North Kedzie Avė. lst 
flat. Atsišaukite nedelioj.

RETA PROGA
Buick vėliausio modelio Mastei* 6 

sedanas. Kadangi netekau darbo ir 
man yra reikalingi pinigai, paauko
siu tiktai už $275. Karas kainavo 
man $1,600 tik trumpą laiką atgal. 
Jis yra absoliučiai geras kiekvienu 
žvilgsniu, nes aš vartojau ji' visai 
mažai. Kam pirkti naują karą, kuo
met jus galite nupirkti manąjį tik
tai už $275. Jus turite pamatyti 
karą, kad ii įvertinti. Atsišaukite 
bile laiku, nedelioj, 2116 North Spaul- 
ding Avė., lst apartment.

STUDĘBAKER vėliausio modelio 
sedanas. Moteris turi parduoti. Iš
važiuotas tik kelis tūkstančius my
lių. Karas yra geriausiame stovyje 
ir sunku j| atskirti nuo naujo. Ne
galiu pati karo draivinti ir paauko
siu jj tiktai už $275. 2538 North
California Avė., lst flat.

PARSIDUODA Lincoln .sedan, bė
ga ir atrodo kaip naujas. Balloon 
tairai, keturi brekiai, galima pirkti 
už $700 arba išmainysiu ant mažes
nio karo.

S. KARALIUS,
9927 So. Michigan Avė., 

Tel. Pullmąn 4091

Business Chance*
Pardavimui Bizniai

GROSERNS ir bučemė pardavi
mui ar mainymui. Senai išdirbta, 
gerai įrengta vieta, daranti gerą biz
ni. 2953 W. 38th St. ,

TIKRAS bargenas. Pardavimui 
molto ir apynių štoras, seniai iš
dirbtas biznis. 732 W. 31st St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, senas išdirbtas, cash biznis. 3423 
So. Morgan St.

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir Imos rūšies fixtures, biznis ge
ras, renda pigi. Priimsiu j mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place.

PARDAVIMUI delikatessen štoras 
pigiai, — priežastis turiu apleisti 
Chicatrą. nes vyras dirba už miesto. 
834 W. 35 PI.

Farms For sale
Ūkiai Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
Našlė turi parduoti 115 akrų far- 

mą arti Kalamazoo, Michigan. Pir
mos klesos žemė, didelis s takas, pir
mos klešos fanuos įrankiai ir, namai. 
Del plaltesniu žinių rašykite.
FIRE PROOF CONSTRUCTION CO.

Room 623
800 N. Clark St.,

Šeštadienis, liepos 5, 1930

Farms For Sale 
Ūkiai ^Pardavimui

BARGENAS, 80 akerių farma, 
trera žemė, laukai apsėti; 2 arkliai, 
karvės ir yiŠtos. Kaina $2900. Jmo- 
kėt tik $700, likusius per 10 metų. 
Taipgi turiu daugiau farmų dėl mai
nų ant Chicagos praperčių. Kreipki
tės laišku arba ypatiškai nuo 4 iki 
6 P. M. Wm. Aglis, 4734 So. Honore 
St., 2 lubos, Chicago, III.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 kambarių namą su 

trimis bizniavais lotais ant farmos. 
Atsišaukite, Barbernė, 4309’6 W. 
63 St. 

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

MAINYSIU 2 fl. 6 ir 6 ruimų 
mūrinis namas ant 6 rūmų bunga- 
low .

MAINYSIU bizniavą murini namą 
ant 2 fl. po 5 r.

MAINYSIU ar už cash $1000. 
Kaina $4.500.

MAINYSIU | farmą 2 fl. po 4 r., 
mūrinis, naujas namas.

Kas turit naujus namus mainyt 
ant senų namų, atsišaukit.

C. K. VALAITIS.
919 W. 35th St. Tel. Yards 1571 

------ O—

KAS turite dviejų flatų namą po 
6 kambarius, karštu vandeniu šil
domą arba 6 kambarių bungalow. 
Gal norėtumėt mainyti ant 2 flatų, 
5—6 kambarių, pečiais apšildomo, 
geroj apielinkėj, gera transportaci- 
ja į miestą, pigus taksai. Randasi 
ant 7226 St. Lavvrence Avė. Del ži
nių šaukit telefonu Republic 7129.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui .
GRAŽUS VASARNAMIS

Dideli, šviesus kambariai, miega
mieji porčiai su sieteliais, ant di
delio loto, tarp 2 ežerų; puikios 
maudyklos; geriausias žuvavimas 
Illinois valstijoj; 45 mylios, visas 
kelias eonerete. $950. lengvais iš
mokėjimais atsakomingiems žmo
nėms. Standard planas, 10 dienų 
pristatymas. Krikščionims. Adre
suoki Naujienos, Box 1202, 1739 S. 
Halsted St. Chicago.

-------O—

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

mus, lotus, farmas, biznius visokiom 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkis ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgasre lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas natamavima?
1425 So. Fairfield Avė

Tel. lafayette 0455

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nė bungalow, 22x57, 5 kambariai, viš- 
kos su grindimis, karštu vandeniu 
šildoma, ąžuolu trimuotas. naujas 
garažas; arti gatvekarių. Kaina 
$6,600, lengvais išmokėjimais. Savi
ninkas

5808 S. Marshfield Avė.

TIKRAS PIRKINYS
Darbininko namas. Vidutiniškas 2 

flatų, 5 ir 5 kambarių, taipgi 2 ka
rų garažas. $8,500. Mažas jmokėji- 
mas, likusius kaip rendą. Arti 63 ir 
Halsted gatvių. Gera transportacija.

Tel. Normai 7983

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

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

Atvykite subatoj ar nedelioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul
kos sąskaitą be nuostolių jums ar 
pirmo morpičiaus popieras kaipo pir
mą jmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

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

6 pagyvenimų beveik naujas mū
rinis namas ant kampo, pečiais ap
šildomas. apartmentai nuo 4 iki 6 
kamb. didumo, rendos neša apie 
$200 j mėnesi. Iš priežasties mir
ties turi būti parduotas | 10 dienų. 
Atsišaukite ant 2 lubų.

6951 S. Union Avė. 
Agentai neatsišaukite.

2 LOTU Niles Center, parsiduo
da už cash, arba mainysiu ant 
farmos arba ant automobilio. Lo
tai randasi prie McCormick Blvd., 
arti Evanston. Frank Stanionis, 
2043 Pierce Avė. Tol. Humboldt 
6471.

PASKUTINĖ PDOGA
Nusipirk vieną iš geriausiu ir 

gražiausių namų, prie pat Mar- 
ųuette Park, 7030 So. Fairfield 
Avė., 9 fintai — 2 po 4 kamb., 2 po 
5 kambarius, tik ka baigtas statyti. 
Visi vėliausios mados įtaisymai. 
Elektrikiniai Ice Box. tile sienos i 
Bath rooms, garu šildomas. Kas 
nori laimėti gražų ir modemišką 
namą, skubėk būt pirmas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo. Savininkas

JUOZAS VILIMAS.
4556 S. Rockivell St. tel, Virginia 2064


