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Komunistai Steigs “Raudoną Susivienijimą”
NESITIKI LAIMĖT BYLA PRIEŠ SLA 

PILDOMĄJĄ TARYBA
Nori išvest iš Susivienijimo 4,000 narių ir 

gaut “proporcionalę dalį” turto

paskui užvetlusieji

Bolševikų “skymai” 
prieš SLA.

Galų gale paaiškėjo, ką ren
giasi daryt bolševikų lyderiai, 
bandžiusieji suardyt SLA. 36- 
ji seimą.
bylų teisme prieš Susivieniji
mo Pildomąją Tarybą.

“Draugai” ‘Mizaros su An
driuliais jau neteko vjlties su 
teismo pagelba nugalėt Susi
vienijimą. Jie žino, kad jų Mel
dažio svetainėje išrinktas “vir-

Taigi jie dabar yra pasiry
žę eiti žut-but. Jie skels “pro
gresyvių” kontroliuojamas kuo
pas nuo Susivienijimo, trauks 
į tas kuopas “progresyvius” na
rius iš kitų kuopų ir or.gfani- 
zuos naujas •'progresyvias” kuo- 
pas. Baskui bandys iš tų kuo
pų sulipdyti “progresyvį Susi
vienijimų”, pastatę jį po Ba- 
ccv i č'j ausKPbtr on i o-lJekke v iči u tęs 
“valdžia”, išrinkta Meldažio

Tas naujas “Susivienijimas”, 
šininkų” sąrašas nebus teismo | žinoma, bus grynas burbulas, 
pripažintas. Jie žino, kad 36- 
to seimo pastatytą SLA. Pildo
mąją Tarybą jie pašalinti ne
gali ir negaili gauti į savo ran
kas milioninį Susivienijimo iž
dą.

Todėl komisarų susirinkimas 
nutarė atplėšt nuo SLA. nors 
tiek, kiek duosis: atskelt kiek 
galint daugiau kuopų ir pas
kui provotis teisme, kad išgau
ti iš SLA. “proporcionalę dalį” 
turto.

Iš tų atplėštų nuo Susivie
nijimo kuopų bolševikų komi
sarai yra pasiryžę sudaryt nau
ją “Susivienijimą”, šimto nuo
šimčių bolševikišką. Jie tikisi, 
kad jiems pavyks ištraukti iš 
SI^A. beveik visus tuos narius, 
kurie Pildomosios Tarybos rin
kimuose balsavo' už “progresy
viuos” kandidatus, t. y. apie 
4,000.

Tą savo “raudoną Susivieni
jimą” komunistai rengiasi pas
kui sujungti su Aukščiausios 
Prieglaudos draugija, kurios 
centras yra Pittsburgh’e ir ku
rią jie pilnai kontroliuoja. Ta 
Aukščiausios Prieglaudos drau
gija, bolševikams joje šeimi
ninkaujant, labai nusmuko fi
nansiškai. Komisarai tikisi, 
kad draugija atsigriebs, kuo
met su ja bus sujungtas nau
jasis “Susivienijimas”, sudary
tas iš atskeltų nuo SLA. kuo
pų ir narių.

Vykinti šitą Susivienijimo 
skaldymo darbą tapo paleista 
per kolionijas, kuriose randa
si SLA. kuopos, visa eilė agi
tatorių. Tarp kitų ir L. Pru- 
seika yra komandiruotas “gel
bėti Susivienijimą”. Jam pa
skirta aplankyti Pittsburgh’ą ir 
sipielinkes ir laikyti prakalbas 
SLA. nariams (nors jisai pats 
niekuomet nepriklausė Susivie
nijimui). Mizaras važinės po 
Mass. valstiją.

Daug SLA. narių gali 
nukentėti

Tos žinios apie komunistų 
“skymus” yra patirtos iš pil
nai patikimų šaltinių.

Gudresnieji “progresyvių” ly
deriai supranta, kad tie jų pla
nai nieko gero SLA. nariams 
neduos, bet greičiausia pada
rys jiems daug žalos. Bet, žiop
lai paklausę advokatų pažadų 
gauti “indžonkšeną” prieš SLA. 
Pildomąją Tdrybą ir suvaryt į 
ožio ragą “fašistus”, bolševikų 
smarkuoliai taip išsišoko, kad 
dabar pasukti atgal jau jie ne
begali. Negi prisipažins prieš 
visą publiką toki “revoliucin
gi” gaidžiai, kaip Mizara ir An
driulis, kad jie klydo, patar
dami savo pasekėjams skanda- 
linti seime, rinkti Meldažio sve
tainėje “pildomą tarybą” ir ei
ti j teismą?

kadangi dauguma net už “pro
gresyvius” balsavusių narių at
sisakys prie jo dėtis, patyrę, 
kur juos lx>lševikai tempia. Te- 
čiaus tūkstantį, kitą narių ko
munistiški demagogai gali su
klaidinti, ir tie nariai nė ne
pasijus, kaip bus suspenduoti 
arba visai išbraukti iš SI A. 
už duoklių nemokėjimą, nes 
bolševikiškos kuopos daro nu
tarimus narių duoklių į SLA. 
centrą nesiųsti.

SLA. viršininkai turėtų ši
tuo reikalu susirūpinti ir steng
tis ne tik per “Tėvynę”, bet 
ir per SLA. apskričius, kuopas 
ir tiesioginiu budu painformuo
ti kaip galint geriau SLA. na
rius, į kokias pinkles bolševi
kai juos traukia. Juk bolševi
kų sumanytam naujam “Susi
vienijimui” vargiai ir čarteris 
galės būt gautas. Tečiaus, kad 
ir čarteris butų gautas, “tai to 
negana, kad organizacija galė
tų gyvuoti. Beikia iždo, o bol
ševikų viltis 
lį turto yra 
Už ką jiems 
dalinami?

gauti iš ISLA. da- 
nieku neparemta. 
SLA. pinigai bus

Prisipažjsta, kad praki
šo bylą

Bolševikai tik-ką išleido biu- 
letiną, pašvęstą Susivienijimo 
“gelbėjimui.” Tenai “draugas” 
Mizara, to biulctino redakto
rius, rašydamas apie “progre
syvių” bylą teisme, sako:

“Šiuos žodžius rašant, 
nežinome, kaip teismas
sisakys: duos indžionkšeną, 
ar ne? šitoj valandoj tačiaus 
tas ir nėra labai svarbu (tai 
kam reikėjo išleisti tūkstan
tį su viršum dolerių tai by
lai?
džionkšeną ir išduotų, tai by
la vistiek dar neįšsiriš tuo
jau, bet reikėtų laukti kelis 
mėnesius. Jei indžionkšeno 
neduos — ta pati problema. 
Bus eitai į teismą vis vien. 
Bus reikalauta to paties; ne
gavus to paties 
SLA. turto.”

mes
pa-

N.” Red.). Jei in-

dalies

Taigi bolševikai numano, kad 
dabartinė jų byla yra pralai
mėta, ir jie rengiasi užvesti 
naują bylą, reikalaujant iš SLA. 
“dalies turto”. (Je, laikykite, 
draugučiai, krepšį — tuojaus 
jums bus atseikėta!)

Toliaus, Mizara griežtai pa- 
reiškiai, kad būti vienoj orga
nizacijoj su tais, kurie juos už 
triukšmo kėlimą metė iš sve
tainės, jie daugiau nebegalį. 
Visos doros Maskvos davatkos 
dabar turinčios laikytis su Mel- 
dažio salėje išrinkta ‘^pildoma 
taryba” ir organizuoti savo jė
gą kuopose.

“Kada mes turėsim orga
nizaciją”, rašoma tame bi įl
ieti ne, “kuopas ir narius, tuo
met ir teisinas su mumis bus 
priverstas skaitytis; tuomet 
ir centrą mes turėsime, ir iž
dą gerą sukelsime.”
Vadinasi, bolševikų planas 

yra, pritraukti į savo pusę kiek 
galint daugiau kuopų ič narių 
ir paskui, atėjus į teismą, pa
sakyt: “štai kiek kuopų ir na
rių nebenori daugiau priklausy
ti senamjam Susivienijimui. 
Mes prašome, kad teismas pa
lieptų SI^A. Pildomajai Tary
bai išmokėti musų naujai or
ganizacijai 'atatinkamą dalį 
SLA. pinigų ‘gyvenimo prad
žiai’!”

Bet laibai abejotina, kad rau
donoji nuotaka, ištekėdama už 
Maskvos komisaro, tą kraitį 
gautų.

Darbo Federacija 
kaltina U. S. patai
kavimu bolševikams
Aštuonios dešimts nuošimčių 

komunistų yra rusai

NEW YORK, liepos 18.
Matthevv Woll, Amerikos Dar
bo Federacijos vice-prezidentas 
pareiškė šiandien kongreso ti- 
rinėjimo komisijai, kaltindamas 
U. S. valdžios organus patai
kavimu bolševikams, su išro- 
kavimu gauti iš jų didelį biz
nį. Jis papasakojo net atsitiki
mų, kur valdžia greičiau nubau
dė komunistų kovotojus tik, ne 
komunistų importuotus agen
tus. Amtorgo agentai buvę fa- 
vorizuojami daugiau kaip bal
tieji rusai, raudoniesiems leid
žiant čia laisvai veikti o bal
tuosius, kurie buvo nuo bolše
vikų pabėgę, ištremiant. Dau
gelis komunistų atėję čia su 
propagandos tikslu gavę vizas 
pratęstas keleriems metams, 
kuomet atėję kovoti prieš ko
munizmą buvę deportuoti. Pa
taikavimas esąs daromas su iš- 
rokavimu sustiprinti prekybą 
su Sovietais.

Inspektorius Lyons papildė, 
kad šiuo tarpu Ne\v Yorke esą 
apie 15,000-20,000 komunistų, 
iš kurių 80 nuošimčių rusai. 
Nigeriai, meksik.onai ir japo
nai pradedą vėliausiai pareiti 
į komunistus. Anglo-sasų esą 
mažiau kaip vienas nuošimtis, 
ir tie gyveną tik raketuodami 
komunistus., 
komunistus, 
žėsianti ant 
mėnesio.

Išsiuntus ateivius 
jų partija suma
lk) % laike vieno

Atvažiavo 156 metų 
turkas

Nori įsidėti Amerikoj
dantis

naujus

PROVIDENCE, R. I., liepos 
18. — čia atvyko iš Turkijos 
bene vienintelis visame pasau
ly senis turįs 156 metus am
žiaus. Jo pasportas išduotas 
vasario 16 d., 1774 metais. Jis 
kariavęs su Napoleonu Sirijoj 
ir Egypte, keturis kartus bu
vęs kare prieš Rusiją, pasku
tinį kartą būdamas 103 m. am
žiaus ir pastojęs savanoriu ka
riuomenėn.

Moteris Žara Agha ir dabar 
tenemėgsta, bet tik juodbru
ves. Pirmą sykį vedęs būdamas 
20 metų, paskutinį sykį būda
mas 135, savo dvyliktąją pa
čią. Vaikų turi 36, paskutinis 
gimė jam esdnt 96 metų. Tik 
paskutinis bėra gyvas.

Milijoninis paradas 
Darbo Dieną Chi- 

cagoje
Amerikos Darbo Federacija ap

vaikščios savo auksines su
kaktuves

[Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — Admirolas Ri- 
chard E. Byrd, pagarsėjęs 
Antarktikos tyrinėtojas, kuris, 
šiomis’ dienomis aplankė Čhi- 
cagą.

CHICAiGO, liepos 18. — Di
džiausia bedarbių demonstra
cija visoj vidurinių vakarų is
torijoj ruošiama Darbo Dieną 
Soldier Field arenoj laike Dar
bo Federacijos auksinių sukak
tuvių, j kmias yru sukviestu 
visos iChicagos unijos apiman

čios 1,000,000 ar daugiau dar
bininkų.

Apvaikščiojimas bus per vi
są dieną, nuo 9 ryto ligi 10 
vakaro. Prezidentas ’Green lai
kys pranešimą apie nedarbą 
Amerikoj. Prieš tai bus priim
tas Cbicagos bedarbių paradas. 
Kitas demonstracijos tikslas bus 
protestuoti dėl Mooney ir Bill- 
ings kalinimo, kurie sėdi Ca- 
lifornijos kalėjime nho 1917 m.

Sovietų Rusija pla
nuoja 17,000,000 

armiją
Negirdėta produkcija orlaivių 

ir nuodingų gazų

Egyptas varo kara 
lių nuo sosto

Parlamentas atmetė jo paliepi
mus. Laukia revoliucijos

LONDONAS, liepos 18. — 
Tikros revoliucijos Egypte lau
kiama liepos 21 d., kada susi
rinks parlamentas, kurį kara
lius Faud paleido, bet parla
mentas jo įsakymo nepaklau
sė. Parlamentas renkasi su tik
slu arba galutinai pašalinti ka
ralių, arba ji tiek suvaržyti, 
kad karalius beliktų tik tuš
čias vardas. Aleksandrijoj i)' 
Kairo tebepasikartoj a demon
strantų susirėmimai su kariuo
mene.

MASKVA, liepos 18. — So
vietų Rusija numato turėti 17 
milijonų savo piliečių įtrauk
tų į kariuomenes ir karo avia
cijos tarnybą nuo spalio 1 d. 
1933 m., po to kai bus išvy
stytas oro ir chemiškų priemo
nių apsigynimo planas.

Apie 4,500,000 vyrų gaus ka
rišką išmankštinimą ir 2,000,- 
000 bus apmokinti šautuvą var
toti. Visi 6 milijonai bus iš
mokinti kaip kariauti ore ir 
vartoti chemiškas priemones. 
Apie 25,000 mokslininkų bus 
įtraukti į darbą išradimams 
naujų nuodingų chemikalų ir 
oro karo priemonių. Pusšešto 
milijono moterų taip pat gaus 
karišką mankštą, gazų kovos 
instrukcijas ir Raudonojo Kry
žiaus tarnybos. Tam planui bu
sią išleista apie 130,000,000 
rublių. Steigiama šimtai orlai
vių stočių, 48 oro kliubai ir 
daugybes orlaivių.

Ogopogo, paslaptinga
jūrių pabaisa

BritųWILLIAMS LAKE 
Kolumbia, liepos 18. 
žęs gyvas iš meškeriojimo R. 
McKenzie papasakojo, kad Bri
tų Kolumbijos vandenyse jo val
telę užgavęs koks tai “valks
tąs, gyvas” sutvėrimas. Laive
lis sutriuškęs, bet vandens gy
vūnas jo nei jo kompanionų 
neėdęs. Kitaip atsitikę su kai- 
kuriais indionais, kurių laive
lius ta pabaisa yra apvertus ir 
juos suėdus.

a

O R RS
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana< 
šauja:

Dalinai debesuota; yra kai- 
kurios galimybės darganai ir 
perkūnijai; galima daiktas kad 
kiek aptvės; švelnus lengvas, 
besikeičiąs vėjas.

Vakar temperatūra buvo per 
pietus 91°, apie 3-4 vai. po 
piet 98 laipsniai.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 
8:22. Mėnuo teka 12:12 ryto.

Sovietuose areštuota 
dar 40 žymių specia

listų
LENINGRADAS, liepos 18.

— Keturios dešimts žymių spe
cialistų iš telegrafo ir telefono 
departamento areštuoti, kalti
nami suokalbiais prigauti So
vietus ir pakenkti susisiekimui.

Hooveris bus vėl išrink
tas, sako demokratas

NEW YORK, liepos 18. — 
Senatorius R. S. Copeland, de
mokratas iš N. Y. pareiškė, 
kad Hooverio prezidentavimo 
termino pabaigoj bus aukštai 
ipakilęs Amerikos gerbūvis, ir 
tas padės jam vėl būti, išrink
tam. Laimė Hooverio esą, kad 
sunkieji laikai užėjo jo prezi
dentavimo pradžioje, o ne pa
baigoj.

Išvarė visus nigerius iš 
miestelio

OKLAHOMA CITY, liep. 18.
— Čia areštuoti dvi dešimts 
trys Bechman county piliečiai, 
daugelis jų valsčiaus oficialai, 
kaltinami išginę nigerius iš jų 
namų netoli Erick.

Kinų maištininkai turi 
naujo pasisekimo

SHANGHAI, Kinija, liep. 18. 
— Šiaurės sukilėliai šiandien 
giriasi naujomis pergalėmis 
prieš vyriausybės kariuomenę 
Honain rytuose ir sakosi už
ėmę keletą svarbių strategijos 
puktų. Sukilėliai turi užėmę 
Kufow, Shantung ir Tientsin- 
Pukow gclžkelį ir maršuoja 
Yencho«w.

Revoliucionieriai pasiskelbė 
norį įvesti valdžią, kuri ves 
geresnius sa.iitylciu« su už?si<‘- 
niais, išplės prekybų ir page- 

rins padėti milijonams kinier 
čių.

Vokietijoj paleistas 
reichstagas

Ministerių kabinetas paskelbė 
diktatūrą

BERLYNAS, liepos 18. — 
Šiandien kancleris įBreuning 
paleido parlamentą ir pasiėmė 
finansinio diktatoriaus rolę Vo
kietijoj.

Ralsavime dėl vyriausybės fi
nansinio plano dalyvavo nat de- 
šiniausiujų nacionalistų Hugen- 
bergo blokas su opozicija prieš 
vyriausybę ir 236 balsais prieš 
221 balsą valdžios planas ta
po atmestas. Tuojau po to kan
cleris Breuning išsitraukęs iš 
kišenės dokumentą, prezidento 
Hindenburgo pasirašytą prieš 
tris dienas, paskelbė parlamen
tą paleistą.<

Vyriausybės diktatūra tęsis 
90 dienų. Po 60 dienų turi bū
ti paskelbti nauji rinkimai. Ma
noma, kad vyriausybė stengsis 
rinkimus kiek galima nutęsti, 
ir per tą laikotarpį įgyvendin
ti save naująjį mokesnių pla
ną.

Opozicija pareiškė, kad tas 
vyriausybės žygis yra prieš kon
stituciją, tačiau kol teismas tą 
klausimą išspręs, prezidentas 
Hindenburgas laikys savd.

Brazilijoj ledai apden
gę 6 milijonus kavos 

medžių
RIO JAN'EIRA, Brazilija, liep. 

18. — šių savaitę užėjusi šal
čių banga labai sugadino ka
vos laukus Sao Paulo valsti
joj. Daugiau kaip 6,000,000 ka
vos diegų apdengti ledais.

Vaikų sėdėjimo epide
mija plečiasi

NEW YORK, liepos 18. — 
Suvirš 30 jauniklių tupi me
džiuose viename tik New Jer- 
sey, Camden valsčiuj. Newark 
vaikai, kuriuos tėvai su polici
jai pradėjo krapštyti iš med
žių lauk, nutarė persikelti į 
Irvington, kur policija nieko 
nedaro. Sėdėtojai pasiryžę sė
dėti medžiuose ligi rugsėjo mėn., 
kol mokyklos prasidės. Tėvai 
be galvos. Policija nežino kaip 
elgtis. Įstatymai tokių dalykų 
nenumato. Epidemija plečias.

Lietuvis tarpe 26 kalti
namų

SPR'INGFIELD, III., liep. 18. 
— Ekzekutyvis bausmės dova
nojimas tapo atmestas 26 ai> 
kaltintiems, kurių bylas per
žiurėjo dovanojimo ir parolės 
valstijos divizija. Negavę dova
nojimo kaltės yra Clyde E. 
Dennis, Frank Ford, Ignatz 
Fuchs, William Gustaitus (Gus
taitis), James Klioris ir kiti.

Anglija nepalanki 
Europos Suvieny
toms Valstybėms

Lietuva reikalauja skriaudų 
revizijos

PABYŽ1UIS, liepos 18. — Po
litikos ir spaudos rateliuose 
reiškiama nusivylimo dėl An
glijos atsakymo į Briando pla
ną Europos suvienytoms val
stybėms įsteigti. Anglijos atsa
kyme ypatingai yra pabrėžia- 
trna., Ra.<l tolcia unija butų vien 
tik Tautų Sujungus teisių du- 

pljkavimas.
Atsakiusios į Briando planą 

valstybės yra: Didžioji Brita
nija, Vokietija, Italija, Lenki
ja, Ispanija, Norvegija, Švedi
ja, Holandija, Rumunija, Da
nija, Austrija, Estija, Belgija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Portu
galija, Lietuva, Albanija, Lat
vija ir Suomija.

Neatsakė dar šios valstybės: 
Airijos laisvoji valstybė, Liuk
semburgas, Šveicarija, Jugosla
vija, Grekija ir Bulgarija.

Lietuva ir Vokietija atsaky
muose daro sąlygą kad butų 
atitaisytos taikos sutarties pa
darytos skriaudos, o Vokietija 
su Italija reikalauja, kad bu
tų priimtos ir Busija su Tur
kija.

Ožio liaukos seniui 
negelbėjo

žmona nesulaukus pasekmių 
atsiskyrė

TOPEKA, Kas., liepos 18.— 
Visa procesija senių su naujai 
įsiūtomis ožio liaukomis atėjo 
pas valstijos medicinos tary
bos teisėją skųsti daktarą John 
R. Brinkow. Vienas iš tokių 
Uudininkų, senis 60 m. Char
les Ziegenhart, skundėsi, kad 
jam įsiūtos ožio liaukos ne tik 
jaunystės įtempimo negrąžinę, 
bet ir tą kas pirmiau buvę li
kę, jis praradęs. Be to opera
cija kainavusi $2,500.

Kitas, 65 m. senis John Zah- 
ner, fermeris, pasakojo dar 
liudesnę istoriją. Pirmiau jis 
galėdavęs iššokti 6 coliais aukš
čiau už savo galvą, taip buvęs 
fpadrikus. Beklausydamas radio 
ir išgirdęs reklamą apie pajau- 
nėjingo operacijas, ir savo pa
čios papiktintas, jis nuėjęs pas 
daktarą. Bet ar naujas liaukas 
įdėjo,| jis nežinąs, tik žinąs, 
kad dabar yra penkis kartus 
blogiau kaip pirma. Žmona, 
palaukusi vieną mėnesį ir ne
sulaukusi, atsiskyrusi ir iš
ėjusi.

Su degtuku jėškojo ga- 
zo, ir rado

OHICAGO, liepos 18. — 5334 
Dorchester avė. įvyko smarki 
gazo ekspliozija, kilusi iš to, 
kad namų savininkas pajutęs 
gazo kvapą, su degančiu degtu
ku ieškojo, kur gazas eina. 
Abudu su žmona sunkiai ap
deginti. ,

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 
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APŽVALGA
Rengiasi skelbti boikotą

Per paskutinius kelis mene 
sius vario kainos gerokai nw 
puolė. Dabar vario svaras par

ž'ą biznį su JYirigtihSniiš Vals
tijomis. Tačiau pereitą mėne
sį užsakymai vėl padidėjo ant 
46 nuošimčių. Tačiau nežiū
rint i tai, Rusijos-Amerikos 
prekyba dar toli-gražu liepa* 

Į siekė pereitų metų aukštumos.
sidavinėja po vienuolikę arba 
dvyliką centų. Turint galvoj 
tą faktą, jog dar žiemą svaras 
parsidavinėjo ne pigiau, kaip 
18 centų, reikia pripažinti, kad 
tai pusėtinas atpigimas. Ta
čiau Europos šalys taip nema
no. Jos sako, jog vario sva
ras turėtų parsidavinėti po de
vynis centus ir tai kompanijos 
pasidarytų neblogo pelno. Da*- 
bartiniu momentu visoj Euro
poj prasidėjo bruzdėjimas, kad 
boikotuoti Amerikos vari. Bet 
be vario šiaip ar taip Europa 
jokiu budu negalės' apseiti. Sa
kysime, pereitais metais ji su
naudojo 773,000 tonų. Jei ne
norės ji reikalų turėti su Ame
rika, tai iš niekur kitur tiek 
vario ji negalės gauti, žymiau
si Amerikos konkurentai, Ka
nada ir Pietų Afrika, praeitais 
metais pagamino tik 257,000 
tonų vario. O beveik tokį kie
kį per metus sunaudoja vien 
tik Vokietija. Na, o kur ki
tos šalys?

Ačiū tokiai padėčiai Ameri
kos vario pramonininkai per
daug dėmesio ir nekreipia i Eu
ropos bauginimą boikotu. Bent 
šiuo laiku grūmojimai grūmo
jimais ir pasiliks. Noromis ar 
nenoromis, o Europa visvien 
priversta bus iš Amerikos varp 
pirkti.'

Naujas bandymas

Montgomery-Ward kompani- 
jos krautuvės pakeitė savo nu
sistatymą. Prieš kiek laiko 
laikraščiuose pasirodė garsini
mai, jog kostumeriams, kurie 
perka ne už mažiau kaip 
$25, bus suteikiamos lengvos 
išmokėjimo sąlygos. Kredito 
nebus duodama tik valgomų 
daiktų pirkėjams. Taip bus 
daroma tik iki rugsėjo 15 d.

Italijos muitų palitika
Italija pradeda atsiteisti 

Amerikai. Prieš kiek laiko ta
po paskelbta, jog nuo impor
tuojamų į Italiją automobilių 
muito bus imama nuo 100 iki 
170 nuošimčių. Tas naujas ta
rifo patvarkymas, žinoma, yra 
tiesiog atkreipta prieš Ameri
ką, kuri pirmoji apsitvėrė 
muitų siena. Tai reikš, jog 
nuo dabar Amerikos automo
biliams beveik visiškai užsida
rys kelias' į Italiją. Vadinasi, 
Amerikos automobiliams suma
žės rinka.

Autoinobiliiai ir darbai
Vėliausios statistinės žinios 

lodo, jog automobilių pramo
nė tiesioginiai ar netiesioginiai 
suteikia darbo 4,700,000 žmo
nių. 3,963,456 yra tiesioginiai 
užimti gaminimu ir pardavinė
jimu automobilių ir jiems rei
kalingų . dalių bei dirba gara
žuose arba šoferiais. Na, o 
apie 737,000 žmonių yra už
imti gazolino gaminimu ir jo 
pardavinėj imu automobilis
tams.

Akcijom

Pastaruoju laiku viršininkai 
pradėjo savo korporacijų akci
jas pirkti. Kaikurie jų net sko
lina pinigus ir perka akcijas. 
Iš to daroma išvada, jog trum
poj ateity biržoj reikalai pra
das taisytis. Vadinasi, spėja- 
ina, kad akcijų kainos pradės 
kriti.

Lotynų Amerikos Klubas

Amerikos muitų politika žy
miai atsiliepė j prekybą su 
užsieniu. Amerikos eksportas 
pradėjo smukti. Gresia pavo
jus, jog ateityj jis dar labiau 
nusmuks. Kad užbėgus 'tam

Jei pasirodys, jog tas planas 
yra praktiškas, tai jo bus pri
silaikoma ir toiiau.

Prie progos čia bus ne pro 
šalį pažymėti, kad už pirmą 
pusmetį Montgomery-Ward 
kompanija pardavė įvairių 
daiktų už $130.000,000. Palygi
nus su pereitais metais apy
varta buvo penkiais nuošim
čiais didesnė.

nemaloniam reiškiniui už akių. 
Jungtinių Valstijų eksportuo
tojai organizuoja Lotynų Ame
rikos Klubą, kuris dės visas 
pastangas palaikyti gerus san- 

i tykius su Pietų Amerikos res
publikomis'. Tuo pačiu laiku 
jis tyrinės Pietų Amerikos 
rinkas.

Diir neturėjo naudos

Statyba
Statyba pradėjo smukti nuo 

1928 m. Bet jau birželio mū-' 
nesyj pasireiškė didesnis judė
jimas. Iš Įvairių valstijų^ su
rinktos žinios rodo, jog padi
dėjo rezidencinių namų staty- j 
ba. Daugelis spėja, kad sta-1 
tyba pradeda atgyti.

Automobiliai ,
Per pereitą mėnesį viso au

tomobiliai ir trokų buvo pa
gaminta 360,000, o per visą!

Pramonės, kurias priimtas 
tarifo bilius ypač proteguoja, 
iki šiol dar neturėjo jokios 
naudos. Jų gamyba nei kiek 
nepadidėjo. Bet už kokio pus
mečio tos pramonės tikisi turė
ti daugiau užsakymų.

ATEIVIAI IR AME
RIKOS DOLERIAI

Visi žino, kad ateiviai iš
siunčia iš Amerikos pusėtinai 
daug pinigų. Tuoj po karo tas

pusmeti 2,340,000. Palyginus, siuntimas buvo neįmanomai di-
su pereitų metų pirmuoju pus
mečiu gamyba nukrito 31 nuo
šimčiu, kadangi pernai per tą 
laikotarpį buvo pagaminta 3,- 
413,000.

Amerikos technikai Rusijoj

Nors surinkti visai tikslių 
žinių apie amerikiečius, kurie 
dirba Rusijoj yra gana sunku, 
tačiau apytikriai apskaičius ten 
randasi apie 600 jankių. Tai 
daugiausia inžinieriai ir techni
kai, kurie padeda bolševikams 
tvarkyti pramonę. Vokiečių 
inžinierių ir technikų bolševL 
kijoje randasi dar daugiau.

Prekyba su Rusija

Gegužės mėnesyj Rusijos už
sakymai Amerikoj buvo visai 
sumažėję. Daugelis manė, jog 
Rusija ateityj darys labai ma-

delis. Dabar po truputį jis 
pradeda stabilizuotis. Daug 
pinigų užsienyj taip pat pralei
džia ir Amerikos turistai. Po 
to seka svetimšalių investmen- 
tai Amerikoj. Žmonės, kurie 
turi investavę pinigus, gauna 
dividendus. Ir tie dividendais 
gauti pinigai išplaukia iš Ame
rikos.

Apskaičiuojama, kad Ameri- 
, ko j randasi maždaug 5,000.000 
ateivių, kurie dar nėra galuti
nai nutraukę ryšius s'U savo 
gimtuoju kraštu. Jie siunčia 
daugiau ar mažiau pinigų savo 
giminėms arba kitokiems tiks- 

; lama.
Da bailini u laiku kas metai 

| tuo budu yra išsiunčiama apie 
$250,000,000. Tfe pinigai iš
plaukia iš- Amerikos ir jai nie
ko gera neatneša. Kitaip sa-

kant, Amerika už tuos milio- 
nusi dolerių negauna jokio atly
ginimo. Kuomet turistai ap
lanko svetimas šalis, tai jie 
bent šiek tiek apsitrina, įgija, 
taip sakant, kultūrinių verty
bių. Siunčiami į užsienį pihi- 
gai yra tiesiog dovana. Joki 
kita šalis tuo atžvilgiu nenu*- 
kenčia tiek, kaip Amerika. 
Nors tiesą pasakius, pastaruo
ju laiku ateiviai pradėjo pusė
tinai daug pinigų siųsti ir iš 
Pietų Amerikos respublikų. 
Būtent, iš Argentinos ir Bra
zilijos. Ir juo tose šalyse labiau 
vystysis ir didės' ^ateivybė, tuo 
daugiau bus siunčiama į užsie
nį pinigų. Prie tiesioginio 
siuntimo pinigų reikia dar pri
dėti ir tuos ateivius, kurie, pa
buvę keletu ar kelioliką metų 
Amerikoj, važiuoja į savo tėvų 
žemę nuolatiniam apsigyveni
mui. Tokie ateiviai paprastai 
išsiveža su savimi vieną kitą 
dolerį. Tačiau pastaruoju lai
ku tokių ateivių skaičius nuo
lat mažėja. Ateivybės suvar
žymas žymiai prisidėjo prie to. 
kad dabar atvykstantieji atei
viai yra pasiryžę šioj šalyj ant 
visados apsigyventi. Reikia 
taip pd turėti galvoj ir tą fak
tą, jog didelėj daugumoj Ame
riką apleidžia tokie ateiviai, 
kurie didelių turtų nesusikro- 
vė. Praturtėję ateiviai papras
tai pasilieka Amerikoj ant vi
sados gyventi, kadangi jie vi
sai įsitraukia į šios šalies gy
venimą. O jeigu jie ir išva
žiuoja, *tai savo turtą palieka: 
paprastai investuoja pinigus į 
saugias vertybes.

Kita, taip sakant, spraga, pro 
kurią plaukia Amerikos pini
gai į užsienį, yra tokie mies
tai, kaip DetYoit, Buffalo ir 
kiti. Tie miestai kaip žinia, 
randaš priė Kanados’ sienos. 
Pasienyj gyvenantys kanadie
čiai paprastai atvažiuoja dirb
ti į Amerikos fabrikus, o už
darbius praleidžia Kanadoj. 
Apskaičiuojama, kad kas metą 
kanadiečiai išsiveža iš Ameri
kos apie $13,000,000. o- gerais 
metais ir žymiai daugiau.

Tikrai negalima pasakyti, 
kiek pro tas suminėtas spra
gas' išplaukia Amerikos pini
gų. Autoritetų nuomonės žy
miai skiriasi. Pavyzdžiui, kai
kurie statistikai tvrtina, jog 
1920 m. iš Amerikos buvo iš
vežta apie $700,000,000, o 1929 
m. tik $247,000,000. Tas su
mažėjimas nėra sunku supras
ti. Reikia atsiminti, kad 1920 
m. buvo neįmanomai sunkus 
Europos žmonėms, kurie kentė 
didžiausi vargą ir skurdą. Jei 
kurie jų turėjo giminių Ameri
koj. tai, taip sakant, maldavo 
su kruvinomis ašaromis pagel
bėti jiems. Na. ir amerikiečiai 
šelpė, kiek galėjo, savo tėvus, 
brolius, seseris ir kitokios rų- 
šies gimines. Tačiau, galimas 
daiktas, kad pokariniais metais 
nebuvo tiek daug išsiųsta, kaip 
kad mano kaikurie autoritetai. 
Iš kitos puses, reikia manyti, 
kad dabar išsiunčiama daugiau
nei statistikų skaičiai rodo. 
Bet beveik nebus klaidos pasa
kius, jog per paskutinį desėt- 
ką metų iš Amerikos į užsienį 
tapo išvežta apie keturi bilio- 
nai dolerių ($4,000,000,000). 
Vadinasi, vidutiniškai apskai
čius, per metus iš Amerikos 
išvežama apie $400.000,000. 
Per paskutinius porą metų pi
nigų siuntimas į užsienį suma
žėjo, vienok dar ir dabar te- 
besiunčiama pusėtinai didelės 
sumos. Yra davinių manyti, 
kad dar per kelis metus' pinigų 
siuntimas bus gana didelis.

Apskaitoma, kad prieš karą 
ateiviai per metus pasiųsdavo 
savo giminėms nuo 200,000,- 
000 iki 250,000,000 dolerių. Ka
ras per keturis metus sulaikė 
pinigų siuntimą. Bet užtat kai 
tapo padaryta taikos sutartis,

tai lyg iš tvankos pasiliuosa*- 
vęs vanduo, taip ir Amerikon 
doleriai, ėmė plaukti į Europą*. 
Apskaičiuojama, kad 1919 m. 
buvo pasiųsta $600,000,000, o 
1920 m. net $700,000.000.

Po to pinigų siuntimas kiek 
atslūgo, bet ir tai statištikų 
apskaičiavimu 1921 m. buvo iš
siųsta $500,000,000; 1922 m. 
$400,000,000; 1923 m. -$336,- 
000,000; 1924 m. — $334*000,- 
000; 1925 m. $335,000,000; 
1926 m. —$300,000,000; 1927 
m.—$241,000.000,—tais' metais 
labai mažai pinigų tesiųsta į 
Italiją. 1928 m. iš Amerikos 
iškeliavo $250,000,000, d 1929 
m.—247,000;000.

1929 m. ateiviai siuntė pini
gus sekamai: į Italiją $48; 179;- 
000’; į Graikiją $25,260,000; į 
Kiniją $22,500;000; į Eenkiją 
$18,14O;OO0'; į Kanadą $18,- 
000.000; į. Airiją $1T,679,000; 
į Čekoslovakiją $19,500,000; į 
Vokietiją ir Rusiją po $10,- 
000,000; į Švediją $9,380,000; 
į Meksiką $8,672,000; į Angli
ją $7,825,000, ir į Japoniją 
$6;915,000; Į* visas kitas šalis 
per tuos metus pasiųsta po 
mažiau nei* $5,000;000.

Tačiau- manoma, jog Į kažku
rias šalis buvo pasiųsta nepa
lyginamai daugiau, negu aukš
čiau paduota. Pavyzdžiui, ban
kininkai mano, jog į Kanadą 
tikrumoj buvo pasiųsta du kar
tu’ tiek. Į Kiniją> jie sako, 
kaikuriais metais pasiunčiama 
iki $100,000,000.

Pažiūrėkime dabar, kokios 
Įtakos turėjo tas pinigų siun
timas Į Amerikoj gyvenančius 
ateivius. Visi žino, kad prieš 
kelfoliką metų Amerikos did
miesčiuose, kur gyveno daug 
ateivių, buvo atsiradę labai 
daug visokių bankelių, kurie 
dugiausia vertėsi iš pinigų 
siuntimo bei pardavinėjimo 
laivakorčių. Karas tos rųšies 
bizniui visiškai užkirto kelią, 
daugybė bankelių nusibankdu- 
tijo. Žuvo milionai žmonių su
dėtų pinigų. Kurie bankeliai 
išsilaiko, tai jie- vėliau išsivys
to į stambius bankus, kurie 
sėkemingai varo biznį dar ir 
šiandien. • 1

Numatoma, kad' toks didelis 
pinigų siuntimas dar pasilaikys 
per keletą meų, 6 paskui' jis 
imsv smukti. Mat, laidui bė
gant ateivių ryšiai su saVo 
gimtais kraštais žymiai susilp- 
nės. Tai viena priežastis. O 
kita,—juo Europos’ kraštai ims 
geriau tvarkytis ir jų ekonomi
nė būklė gerėti, tuo tų kraštų 
žmonės mažiau bereikalaus pa
galbos iš Amerikoj gyvenan
čių giminių;—K. A.

Kada biznis page
rės

šiuo klausimu Įdomauja gal 
būt visi—darbininkai, biznie
riai, industrijų vedėjai ir val
džios atstovai. Labai mažai 
tokių žmonių yra, kurie norė
tų, kad šitokia padėtis, kokia 
dabar yra ilgai tęstųsi. Vi
siems rupi, kad biznis pagerė
tų. kad darbų atsirastų dau
giau, kad darbininkai turėtų 
pakankamai darbo ir tie, kurie 
dabar neturi, kad tuojau gau
tų darbo.

ši aplamo biznio depresija 
tęsiasi jau beveik metai laiko. 
Sprendžiant iš to, kas buvo 
praeityj, jau laikas butų, taip 
sakant, bizniui gerintis. Kai 
kurie žymus biznieriai ir ban
kininkai mano, kad į rudenį 
tikrai "dalykai pagerės, o apie 
pabaigą šių metų biznis turėtų 
pradėti eiti į normališkas vė
žes. Jie savo tvirtinimus re
mia tuo, kad dabar kainos, 
ypač olselio, žymiai beveik 
visiems daiktams atpigo, be to 
didžiuma industrijų ir fabrikų 
sumažino s‘avo produkciją iki 
minimumo; dirba tik tiek, kiek 
gali parduoti. rezervai! savo 
išdirbinių nekrauja.

Atpigimas daiktų, be. abejo
nės, paakstina- žmones pirkti 
jiios. Kai bus Midesms’pirki
mas, pirkliai duos fabrikams

daugiau užsakymų įvairiems 
produktams. Ik* tas naturališ- 
Uai: tunėš vesti prie aplamo 
biznio gerėjimo.

Kol kas tie visi pranašavi
mai yra tik gražus žodžiai.
Jeigu biznis ir pagerės, tai ne- 
taip staiga, bet laipsniškai.
Aišku, kad žiemą papras
tai darbai sumažėja, ypač prie 
lauko darbų, kelių tiesimo ir
statybos’. Imant tai domėn ir 
negalima tikėtis, kad greitu 
laiku visi nedirbantys gaus 
darbo ir biznis visur dvigubai 
pagerės. Bet, kad, aplamai 
imant, dalykų padėtis pramo
nėj, industrijoj ir kitose biz
nio srityse anksčiau ar vėliau 
turės pagerėti, apie tai nėra 
abejonės.—R-s.

su tam tikrais išrokavimais, 
o ne taip sau pripuolamai.

—K.
• •_______ •

Didelis darbininkų 
perteklius

Nežiūrint į tai, kad birželio 
mėnesyj buvo didesnis parei
kalavimas darbininkų kaikurio- 
se pramonės šakos ir Įstaigo
se, vienok nežiūrint Į tai, tuo 
laiku buvo didelis darbininkų 
perviršis beveik visose indus
trijos ir pramonės šakose Ame
rikoje, sako Jungt. Valst. val
džios buletinas'.

Toliau buletinas sako: Di-

CITY OF CHICAGO LANDLORDS
AS'SOCIATION

AR JUS TURITE KOKIŲ 
KEBLUMŲ?

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

įlinkais?
Apsisaugoki t prieS kokius nors nesma

gumus . ir keblumus su rendauninkais.
Gaukite penkių ir tris dešimt dienų 

pareiškimus dykai.
Gaukite lysus dykai.
Gaukite sau legalius patarimus dykai.
Išsiimkit apdraudos palisiy prieš kokius 

nors jūsų keblumus.
Po prisidčjimo prie šios associacijos. 

buvimas namo savininku bus vien smagumas.
Ateikite ir pasitarkite sn musų eks

pertais patarėjais, legalitioso ar biznio 
dalykuose, bilc laiku, dienų ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
AS'SOCIATION

4050 South Ashland Avė., 2 augštas 
Ashland prie 47th St.
Tel. Uoulevard 7878 

--------------------------------------------------------------->

Miestų Augimas
Ne vienam gal atėjo į galvą 

mintis: kodėl žmonės' pasiren
ka miestui tą, o ne, kitą vietą? 
Kuo gyventojai vadovaujasi 
pasirinkdami miestui vietą? O 
gal visa tai įvyksta pripuola
mai, — be jokios priežasties 
ir be jokio apsvarstymo?

Paviršutiniai žiūrint gal taip 
ir atrodo. Bet šiek tiek nuo
dugnesnis tyrinėjimas tuoj įti
kins kiekvieną, jog miestai toj 
ar kitoj vietoj be priežasties' 
neatsiranda. Imkime, pavyz
džiui, Paryžių^ Iš istorijos yra 
žinoma, kad originaliai Pary
žius buvo sukurtas Seine upes 
saloj. Senovėj sala buvo labai 
paranki vieta miestui. Apsu
pantis vanduo buvo naturalė 
apsauga nuo priešų.

Panašiai yra ir su kitais 
miestais. Atrodo, jog jiems 
vieta buvo pasirinkta be jokio 
apgalvojimo. Tačiau patyrinė
jus visuomet galima surasti 
tikrąsias priežastis, žmonės 
miestą sukuria tokioj vietoj, 
kuri vienokiu ar kitokiu at
žvilgiu geriausia atsako jų 
tikslams.

Mes matome, kad dažnai su
sikuria miestai prie jurų. Ir 
jie susikuria tokiose vietose, 
kur galima Įsteigti tinkamus 
uostus ir nėra didelio sunku
mo privežti maistą bei kurą. 
Taip buvo daroma senovėj, 
.taip daryta ir vėlesniais' lai
kais.

Kuomet gyventojai yra pri
versti trauktis toliau nuo ju
ros, tai jie stengiasi kurti 
miestus tokiose vietose, iš kur 
nesunku yra susisiekti su ju
ra. Ir mes matome, kad daug 
miestų randask prie upių, ku
rios bėga Į j urą.

Paimkime Jungtinių Valsti
jų žemlapį ir pažiurgkime, kur 
randasi kaikurie svarbesni 
miestai. Prie ežerų mes mato
me Buffalo, Erie, Cleveland, 
Toledo, Detroit, Chicago, Mil- 
waukee ir Duluth. Sekdami 
Ohio upę, mes matome Pitts- 
burgh, Cincinnati, Louisville, 
Evansville ir Cairo. šiame at- 
vėjy mums nesunku tėra pa
stebėti, kad miestai kūrėsi to
kiose vietose, kur susisiekimas 
vandeniu yra parankus.

Matome mes taip pat, kad 
daug miestų tapo įsteigta to
kiose vietose, kur yra daug 
žalios medžiagos. Kadangi 
transportacija žalios medžia
gos gana daug kainuoja, tai 
ten ant vietos tapo sukurti 
fabrikai, nes pagaminti dirbi
niai esti lengvesni, ir todėl jų 
transportacija yra pigesnė. Na, 
o kur Įsisteigė fabrikai, ten iš
augo ir miestai.

Kaikurie miestai tapo įsteig- e 
ti labai gražiose vietose ir vi
lioji turistus. Gamtos gražu
mas yra jų svarbiausias tur
tas, kurį jie netiesioginiai par
duoda turistams. Tokių miestų 
ir miestelių randasi Kaliforni
joj ir kitose valstijose.

Miestams bujoti padeda gra
žios maudyklės, minerališki šal
tiniai, ežėrai ir t. t. Bėt tokie 
miestai dažniausia išvirsta ku
rortais.

Dabar tad bus aišku, jog 
miestams vieta pasirenkama

dėsnis pareikalavimas kai ku
rių amatų darbininkų ]5asireiš- 
kė birželio mėnesyj. Buvo ma
žas pakitėjimas industrijoj. 
Nemažas skaitlius fabrikų dir
bo ne pilną laiką ir su suma
žintu skaitliam darbininkų.

Priežastis to buvusi ta, kad 
vasaros laiku nemažai kompa
nijų daro “inventory” ir kai 
kurios kompanijos, kaip ir pa
prastai paleidžia darbininkus 
vasaros atostogams. Tai visa ir 
prisidėję prie sumažinimo ak- 
tyviškumo industrijoj.

Nemažas pareikalavimas' dar
bininkų, sako buletinas, buvo 
prie kelių tiesimo ir gan žy
mus skaitlius nedirbančių dar-į 
bildukų gavo ten darbo. Di-į 
dėsnis pareikalavimas darbiųįn-i 
kų buvo prie lauko darbų, ypač i 
prie kviečių valymo, kuris pra-; 
sidėjo kiek laiko atgal.

Public utility darbai, Įskai
tant telefonų ir elektros jėgos 
perdavimo vielų praplėtimą, 
ėjo gerai ir ten gavo darbo 
daug darbininkų. Pareikalavi
mas darbininkų buvo prie natų- 
ralio gaso dūdų pravedimo. Te- 
čiaus nežiūrint j visa tai, dar 
vis didelis perteklius darbinin
kų yra visose industrijose ša
kose, užbaigia buletinas.—R.

r—"1 ■ n n »'i ......... ."!■„*1 ------ ----------- r

IŠMOKIT DE^AININIMĄ
IV Dezaininimas ir siuvimas 

dresių moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge- 
raj apsimokančio užsiė- 

> mimo į trumpa laika. Di- 
domos išduodamos. Ra- 

iSn šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
J°s« F. Kasnicka, 

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

>'-< 'S t’a i i- rj n

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiarinki Šios linijos lai
vai. Tieaus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą i ir iš visų dalių
LIETUVOS

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St. Chicago.

BTdKlTuSV ŽOLYNV 114 l’AL’AKCIV I

I SKYSTAS ŽOLYNŲ
Į MAISTAS

Vartojama* ir reko
menduojamas kvietki- 
njnkų per 15 metų. 
NEW - PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
.vapsnio ir patogus, 
lai vra idealės trąšos 
dėl medžių, geliu krū
mų Ir žolynu.
PAR8IDI0DA PAS VISUS KVIETEI 
■■•VKrS IR BRKI.IV SANKROVOS!-

(ZENKK’S)(/.o/

|New Plant Life
M y . 4

12th STREET 
Tel. K«dde 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

T

8514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Datas
Kapitonas

Specialistas iš

wissig,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučią, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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. Nedėlicmis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

Saukite YARDS
1770 dėl

VALYMO už
Naujas Žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Vyrą 
Siutai
Topkautai

Moterą
1‘aprastos Dreses
Kautai

l šią kainą ieina pasiėmimas ir priRtatymaH

Kenwood Cleaners
740-44 West 47th Street
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Sveikatos Dalykai
atyda arba žmones po kelių milijonų metų 

reikalauja bus priversti persikraustyti gy- 
ir

' ga koncentruota 
domėsis. Atyda 

I pastangų, krutinės 
raumenų įtempimo,
savimo sustabdymo, ko paaidė- 

šeimynose visi vaikai turi di- j ilsiais adenoidais vaikas nega- 
deiius adenoidus*. > Ii padaryti. * Seniau

Yra ir padidėjimo 
čių. 1 
lai, difterija, skarlatina, 
ir kitos ligos gali būti priežas- 

Adenoidai arba nosies tonsi- timi, ypač tonsilai. Dažnai pa
lai yra arti gerklės tonsilų, bet si kartoj ančios slogos gali juos 
kiek augščiau ir be tinkamo padidinti, nors, tiesa, pačių 
veidrodėlio, kuriame jų pavei-, adenoidų didumas dažnai yra 
kslas atsimuša, * negalima j nenusikratomų slogų priežas- 
jų matyti. Kuomet jie tina.
padidėja, orui uždaromai Negalėdamas alsuoti per no- 
eiga per nosį į plaučius, todėl j si, vaikas neturi laiko kram- 
ligonis netoli visuomet alsuoja j tyti valgį ir tinkamai jį nury- 
per burną ir laiko ją atdarą, ti, nes burna reikalinga alsavi- 
Nosies kiaurinės pasielieka mui. todėl jis ryja 
siauros, apatiniai jos sparne
liai susiploja, 
galas yra bi 
Viršutinė 
Alsavimo 
krūtiniai 
mai, todėl priešakinė jos dalis 
atsikišusi. Užtenka pasižiūrė
ti į vaiką su padidėjusiais ade
noidais, kad pasakius, nuo ko 
jis kenčia, 
raiškos arba sulindęs, 
atdara, lupos, ypač 
storesnės, nosies išvaizda ne- 
normališka, akių vokai gerokai 
nudribę, girdėjimas prastas, 
protas atbukęs, viso kūno svei
kata menka.

Padidėjusius adenoi 
dus reikia piauti
Rašo Dr. A. Montvidas

tartum nosies 
i sugnybtas, 

jos dalis’ išsipūtusi, 
trukdimas neleidžia 

išsitobulinti tinka-

Veidas’ jo be iš- 
burna 

viršutine,

Čia kalbu apie tuos vaikus, 
kurie turėjo padidėjusius ade- 
noidus per kiek ilgesn laiką ir 
pasidarė nesunaikinamos jų žy
mės. Pas suaugusius' žmones 
adenoidai savaime sumažėja ir 
tik labai retuose atsitikimuose 
daro keblumų. Bet tos žy
mės, kurios tapo padarytos 
vaikystėj, jau nedingsta. Todėl 
svarbu yra prašalinti 
anksčiau, 
vyksta.
mas atsiranda pas

vaikus už 
. .. —Kj.-.j priežas-' negabumą, “nepametlyvumą”
Dideli arba uždegti tonsi- j bausdavo visai neatsižvelgiant 

timai į jų sveikatos keblumus.

gabalais, 
skubinasi ir net užspringsta. 
Alsuoja jis balsiai, šniokšda
mas. Miegodamas knarkia ir 
blaškosi, kartais pašoka iš 
miego baimėj.

Kalba vaiko neaiški, tiršta, 
be skambesio,’ raides m ir n 
jis taria |yg užkimšta nosia. 
Mikčiojimas kartais yra padi
dėjusių adenoidų pagrinde ir 
juos išėmus jis dingsta.

Padidėję adenoidai trukdo 
girdėjimą. Ypač jei vaikui 
“ausys užkrinta’’ kaip tik jis 
gauna slogas, netoli visuomet 
adenoidai yra kalti. Laikais at
sirandantis ausies skaudėjimas, 
kuris kartais veda prie ausies 
prakiurimo ir varvėjimo, gali 
sekti iš padidėjusių adenoidų. 
Aišku, kad ir kurtumas gali į- 
vykti.

Viršutinė žiaunė neužauga 
ganėtinai, todėl ir dantų sueT- i 
liavimas joje yra netinkamas ir 
gomurys arba 
užauga siauras 

Apart fizinių
juosĮvojų, padidėję 

negu sugadinimai į- do protinį progresą. Vaikas su 
Dažniausia padidėji- jais yra žinomas kaipo buka- 

vaikus tarp protis. Keblu jam mokintis ir
Tūli gema su i keblu jį bile kuo suinteresuoti, i

burnos stogas j 
ir išriestas.
defektų ir pa- 

adenoidai stab-

Tėvai, kurie leidžia vaikus 
augti su padidėjusiais adenoi- 
dais arba atidėlioja gydymą, 
yra savo vaikų priešai.

Kiekvienas gydytojas kelių 
minutų laiku gali ištirti, ar 
adenoidai yra dideli.

7<uomet operacija reikalin
ga, ji labai menka, trumpa ir 
vaikas tuoj po jos gali grįžti 
namo.

venti į kitą planetą —greičiau
siai i Venera. Pasak illaldivno, 
po penkių milijonų metų saulės 
energija 'tiek sumažės, kad saulė 
negalės žemės įšildyti, kaip kad 
dabar. Žmonės tada turės susi
rinkti gyventi vienam iš dabar
tinių žemupių ir jį dirbtinių bil
du šildyti. Po 17 milijonų metų 
žemės sukimasis apie ašį 
daug lėtesnis, taip kad 
na diena bus tokio 
gurno, kaip kad dabar
nesis. žmonėms nieko neliks 
daryti, kaip įtik mėginti persi
kelti į Venerą. Persikėlimas ge
rai pavyks ir per vieną milijoną 
metų žmonės visiškai įpras i Ve
neros sąlygas. O žemė, visai at
šalusi ir lėtai besisukanti apie 
savo ašį. skris be gyvo padaro 
aplink saulę. Tokia busianti, pa
sak llaldano, žmonijos pabaiga 
žemėj.

bus 
vie-

me-

ĮVAIRENYBES
Žmonės persikels j 

Venerą
Kcmbridžo universiteto pro

fesorius Haldanas pasižymi pa
mėgimu pranašauti į tolimos at
eities laikų busimus dalykus, 
štai, dabar , jis įrodinėja, kad

Ar gali žmogus tvarky
ti oro atmainas

Jau seniai žmonės galvoja, 
kad butų gera, jei butą galima 
sulig savo noru tvarkyti oro 
atmainas. Mintis yra labai gra-

—------------------------------- ,------ _
ži: kada reikia, sudarai lietų, 
kada noi i —įgražų orą.
klausimu laužo sau galvas daug 
mokslininkų, bet lig šiol didelio 
pasisekimo nepasiekta. Štai, 
prieš kelias dienas vienam olan- 
diečiui pasisekė karštą dieną 
iššaukti lietų. Jis pakilo tris' 
kilometrus aukštyn su lėktuvu, 
pasiimdamas su savim 2(100 ki
logramų susmulkinto į dulkes 
ledo. Tą dulkių ledą jis paleido 
oran, kurs nuo to atšalo. Susi
darė debesys ir ėmė lyti lietus 
keturių kvadratinių kilometrų 
plote. Tačiau toks dirbtinis lie
tus pasirodė per brangus, daly
kas. Amerikiečiai taip pat mė
gino dirbtinį lietų sukelti elek
tros bangomis, tačiau irgi be 
jokių žymesnių vaisių. Taip tad 
dirbtinio lietaus klausimas lig- 
šiol dar nėra išspręstas dalykas,

I|et žmonėms kai kada yra 
svarbiau ne lietų sukelti, bet ji 
pašialinti, išsklaidant debesis. Iš 
pažiūros atrodo, kad debesis 
išsklaidyti yra lengvesnis daik
tas negu lietų iššaukti. Tačiau 
taip nėra. Lietui pašalinti yra 
išmėginti įvairus budai, bet ir
gi be jokių pasisekimų. Pirmiau

šiuo

buvo bandyta debesis sklaidyti 
šiaudiant i juos tam tikromis 
patrankomis. Buvo manyta, kad 
patrauką šūvių garsas bus tiek 
stiprus, kad sudraskys debesis. 
Taip vis dėlto neatsitiko. De
besys patrankų neišsigando. A- 
merikiečiai dabar stengiasi lie
tų šalinti, leisdami j debesis ba
lomis su sprogstamąją mcdži

(ga. Tačiau ir tas nieko negelbsti, 
taip kad reikia pripažinti, kad> 
šiuo laiku oro atmainos dar 
neklauso žmogaus valios.

JSIGYKIT PILNĄ APSAUGĄ
Patapkite nariu

CITY OF CHICAGO LANDLORDS 
ASSOCIATION

4(W5O South Anhland Ae._ 2 augStas 
Asbland prie 47th St. 

Tol. lioulevard T«78
$3 I METUS $3 I METUS

Gera Proga
Pasinaudoti padedant pinigus į Taupymo Sąskaitą Uni- 
versal State Banke, kuriems nuošimtis bus skaitomas nuo 
1 d. Liepos (July). Turėdami knygeles ant svetimtaučių 
banką galite bile kada priduoti, jei ne dienomis, tai Utar- 
ninko.ir Subatos' vakarais, o mes pinigus pertvarkysime 
su nuošimčiu. Malonus patarnavimas bus suteikiamas 
veltui.

didelis pasirinkimas ro- 
daiktų: maudymosi šli- 

maudymosi kepuraičių,

Neklausykite visokių veidmainingų prikalbėtojų, kurie vi
sokiais budais bando išnaudoti lietuvius, siūlydami mor- 
gičius ant didelių “Apartmentų” ir netikusius Auksinius 
Bonus', ant kurių negalima gauti nei nuošimčio, nei su
mos. Todėl neikite žuvauti ir neklausykite užvylingų ir 
veidmainingų prikalbėjimų, kad ateityje nesigailėtumet, 
kaip kad daugelis, kurie šiandien atsilankę graudenasi 
dėlto, kad negauna nei nuošimčių, nei sumos ant savo 
Auksinių Bonų ir netikusių morgičių.
Pasitikėdami Tamstoms teisingai patarnauti taip, kaip ir 
visados per praeitą 14 metų ir laukdami Tamstų atsilan
kymo, liekame

Maudymos Kostiumų Sankrova
Didžiausias pasirinkimas mau
dymosi kostumų (beiting siutų) 
Southwest sidėj.
Visos išgarsintosios rūšys: Jant- 
žen, Pelton, Catalina, Ritestile ir 
kiti.
Taipgi
berinių 
periu,
vandens bolių ir kitokių maudy-

“ mosi dalykėlių.
Geriausios kokybės ir žemiausios kainos.

DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI Iš SVETERIŲ DIRBTUVĖS.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
Tel. Lafayette 6358 4161 Archer Avenue

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Tūlose‘Mat, šitiems dalykams reikalin-dideliais adenoidais.

Rugpiučio-Aug'usto

3, 1930 
CHERNAUSKO 

DARŽE

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS
Šiais metais, kaip ir praeityj, yra rengiamas gražuolių kontestas, ku
ris įvyks “Naujienų” piknike. Skiriama yra net penkios dovanos — 
nuo 100 iki 10 dolerių vertės. Visos lietuvaitės gražuolės (nevedusios) 
ir ne jaunesnės, kaip šešiolikos metų, kurios norite dalyvauti konteste, 
išpildykite žemiau paduotų aplikacijų ir kartu su savo paveikslu pri- 
siųskite kontesto komitetui.

Juo greičiau prisiusite, tuo geriau.

APLIKACIJA
Naujienų Kontesto Komitetui,
1739 So. Halsted Street,'
CHICAGO, ILL.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių kon
teste. Esu .................  metų amžiaus; .......... v-- pėdų ...,...... colių
ūgio; sveriu .............. svarų. Gimiau ............................ Užsiėmi
mas ..........................................
Vardas-pavardė .......... . ............. ..........................................
Adresas ............ .............................................................................................

<__________________________________________________________ J
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tos t
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th. 1914. at the Poat Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 8>d 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujieną” 
Bendrovė. 1739 So. Halsted 9t., Chi
cago. I1L Telefonas Roosevelt 8500.

NAUJAS GRAFTO SKANDALAS

Specialinė Chicagos Prekybos Asociacijos komisija 
surado, kad Cook kauntės kelių taisymo reikalams iš
leista nuo 1927 m. sausio mėn. 18 d. iki 1929 m. birže
lio 30 d. $1,677,000 daugiau, negu buvo reikalinga. Va
dinasi, su viršum pusantro miliono dolerių tapo išeik
vota.

Ta milžiniška suma pinigų buvo išeikvota, mokant 
peraukštas kainas už perkamą materiolą, arba permo
kant kontraktoriams, arba stačiai suvartojant pinigus 
visai ne tiems dalykams, kuriems jie buvo skiriami.

Tolesni tyrinėjimai gal atidengs, į kieno kišenius 
pateko tie pinigai. Bet tuo dalykas veikiausia ir pasi- 
baigs. Kiek jau visokių vagysčių Chicagos miesto ir 
kauntės valdžios įstaigose buvo atidengta', o politikie
riai kaip vogė, taip ir tebevagia.

PERSIORGANIZAVO DAR VIENA SLA. KUOPA

Persiorganizavo ne tik SLA. 57 kuopa Worcestery, 
Mass., bet ir 129-ji Chicagoje. Pastaroji taip pat, kaip 
ir Worcesterio kuopa, išsirinko naują valdybą, kuri 
priiminėja narių duokles ir siunčia jas į SLA. centrą.

Girdėt, kad rengiasi’ tokiu pat budu persiorgani
zuoti ir daugiau kuopų, kuriose bolševikai pervarė nu
tarimus, priešingus organizacijai. Tokių kopų nariai, 
iš tiesų, turėtų nesnausti, nes bolševikai jiems gali pri
dirbti visokių nemalonių šposų.

DEIMANTAI

“Progresyvių’’ kontroliuojamose kuopose daroma 
tariniai paimtas iš narių mėnesines duokles laikyti kuo
pų ižduose, Toliaus “progresyviai” gal nutars tas duok
les perkelti į savo “centrą”, ir ką tuomet nariai galės 
jiems padaryti? Ar kiekvienas narys dėl keleto dolerių 
šauksis valdžios pagelbos ir eis į teismą bylinėtis, kad 
bolševikiška valdyba jiems jų mokesnius grąžintų?

Niekas to “trobelio” nenorės, ir bolševikai tą gerai 
. numano. Todėl jie tikisi, kad nariai, pavedę į jų rankas 

savo duokles, toliaus dėl šventos r ramybės sutiks pri
klausyti ten, kur bolševikai juos prirašys. Tuo gi tarpu 
už duoklių neprisiuntimą į SLA. centrą jie bus iš SLA. 
išbraukti.

Šitokiose aplinkybėse SLA. nariai privalo .būti sa
vo reikalų sargyboje, ypatingai tų kuopų, kuriose šei
mininkauja bolševikai. SLA. Pildomoji Taryba nurodė 
nariams, ką jie turi daryti tokiuose atsitikimuose, kur 
bolševikų suagituotos kuopos susirinkimas nutaria ne
siųsti duoklių į centrą. Nariai, būtent, kurie nenori dėl 
tokio neteisėto kuopos nutarimo pražudyti savo teises 
Susivienijime, privalo tuo jaus sueiti ir išsirinkti iš sa
vo tarpo naują valdybą ir apie tai pranešti SLA. sek
retoriui, p-lei P. Jurgeliutei, į New Yorką.

Šitokias narių išsirinktas naujas valdybas SLA, 
Pildomoji Taryba pasižadėjo pripažinti teisėtomis val
dybomis, nežiūrint kiek narių dalyvaus jų išrinkime. 
Per tas naujas valdybas tuomet nariai galės siųsti į 
SLA. centrą savo duokles ir atlikti kitus organizacijos 
reikalus. .

Po šito kuopų perorganizavimo yra svarbu, žino
ma, kad į tas perorganizuotas kuopas butų pritraukta 
kaip galint daugiaus narių iš senų, bolševikų valdomų 
kuopų. Labai didelis skaičius narių kuopose yra ne
veikius žmonės, kurie Į kuopų mitingus atsilanko tik 

užsimokėti duokles. Jie nepaiso, kas organizacijoje de
dasi. Daugelį šitokių apsileidusių narių bolševikai nu
skriaus, jeigu kiti, veiklesnieji nariai jiems neišaiškins 
dalyko ir nepadės nusikratyti bolševikiškos diktatūros.

Todėl visi gabesnieji SLA. nariai šiuo laiku turėtų 
sukrusti. Yra keletas dešimčių kuopų, kuriose bosauja 
“progresyviai”. Joms priklauso tūkstančiai narių. Mil
žiniška dauguma šitų narių pasiliks ištikimi organiza
cijai, jeigu tik bus kas paragina juos savo kuopas per
organizuoti taip, kaip tapo perorganizuotos 57-ta ir 
129-ta kuopos.

VOKIETIJOS REICHSTAGAS PALEISTAS *

Vokietijos parlamente (reichstage) valdžia pralai
mėjo.

Brueningo kabinetas, neturėdamas daugumos pra
vesti parlamente savo finansinių reformų įstatymą, 
paskelbė tą įstatymą su prezidento Hindenburgo prita-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams  $8.00
Pusei metu ............  — 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Chicagoj per išneiiotojusi
Viena kopija____—____________3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams ............ >—■■■................ $7.00
Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviems mėnesiams__________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _$8.00
Pusei metu__________ 4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Deimanto vertė. — Deimantų 
šlifavimo menas. — Over- 
produhcija. — Kur- randama 
deimantai? — Tobulo dei
manto nėra. — Deimantų 
skaldymas ir šlifavimas. — 
Deimantų ryšys. — Sinte- 
tiški deimantai.

Daugelis mano, jog tik dei
mantų vertybė yra patvari, o 
visų kitų daiktų vertė kinta. 
Kai jaunikis nuperka savo my
limajai deimantinį žiedą, tai 
jis yra įsitikinęs, jog jo dova
na laikui bėgant ne tik nenu
stos savo vertės, bet dar pa
sidarys brangesnė. Jis mano, 
jog jo dovana yra “dulce cum 
utile” — saldi ir naudinga. 
Praeityj toks samprotavimas 
buvo visai teisingas'.

Deimantų vertė nuolat didė
jo. Bet prieš porą metų dei
mantų pramonėj įvyko didelis 
krizis. Produkciją teko žymiai 
sumažinti, kad palaikius kai
nas atatinkamoj aukštumoj. 
Tačiau nežiūrint ir į tai, kainos 
briliantams visgi gerokai nu
smuko. * - ■

Nors deimantai žmonėms jau 
buvo žinomi ir gilioj senovėj, 
bet jų šlifavimo menas išsivys
tė palyginamai dar neseniai. 
Kaikurių tvirtinama, kad nau- 
jovinių deimantų šlifavimo bū
dą išrado Louis de Berguem 
1456 m. Prieš tai deimantai 
jokiu ypatingu gražumu nepa
sižymėjo, kadangi jie nežėrėjo 
Įvairių spalvų ugnimis. Dei
mantams visą gražumą priduo
da šlifavimas. Nušlifuotas dei
mantas dažnai yra vadinamas 
briliantu. ‘

Beveik iki pabaigos pereito 
šimtmečio Indija visų pasaulį 
aprūpindavo deimantais. Dabar 
tą vietą užėmė Pietų Afrika, 
kur tapo surasti tiesiog pasa
kiškai turtingi deimantų lau
kai. Jeigu butų bandoma iš
vystyti deimantų pramonę iki 
aukščiausio laipsnio, tai trum
poj ateityj įvyktų didelis kra
chas, —kainos briliantams im
tų smukti galvatrūkčiais. Va
dinasi, pasireikštų overproduk- 
cija ir skaudžiai nukentėtų tie, 
kurie jau turi nusipirkę dei
mantų. O reikia žinoti, kad 
Amerikos ir Europos žmonės 
turi deimantų už bilionus do
lerių. Kad tokio kracho neį
vyktų. deimantų sindikatas 
kontroliuoju produkcijų. Ir vis
gi nežiūrint to, briliantų ver

tybė gerokai nukrito.
šiek tiek deimantų pasiseko 

surasti ir Jungtinėse Valstijo
se. Bet jų randama tiek ma
žai, kad tą pramonę čia jokiu 
budu neužsimoka vystyti. Di
desnis deimantų kiekis randa
ma Pietų Amerikoj, ypatingai 
Brazilijoj. Brazilijos deiman
tai daugiausia yra juodi ir yra 
žinomi kaipo karbonado. Ta 
deimantų rųšis pasižymi ne
paprastu kietumu ir yra nau
dojama daugeliui tikslų, kur 
kietumas būtinai reikalingas. 
Net Australijoj surandama 
šiek tiek deimantų. Jie yra 
mažesni ir kietesni, negu Af
rikos bei Indijos.

Deimantas paprastai randa
ma kristališkoj formoj. Krista
lai yra įvairaus pavidalo, —
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rimu dekreto keliu, pasinaudodamas valstybės konsti
tucija, kuri tokią galią suteikia valdžiai nepaprastuose 
atsitikimuose. Bet konstitucija šitą valdžios galią 
apriboja, nustatydama, kad dekretu paskelbtas įstaty
mas turi būt artimiausiame posėdyje patiektas reich
stago patvirtinimui.

Reichstagui susirinkus, stambiausioji Vokietijos 
partija, socialdemokratai, pasiūlė valdžios finansinį įs
tatymą atmesti, ir dauguma balsų jisai tapo atmestas. 
Po to kancleris Brueningas, jau iš anksto gavęs pre
zidento Hindenburgo įgaliavimą, paleido reichstagą.

Taigi turės įvykti nauji visuotini rinkimai Vokie
tijoje. Jie ir nuspręs, ar kraštas pritaria valdžiai, ar 
opozicijai.

kubo, oktahedrono, dodekahed- 
rono ir t.t. Skaidosi jis tie
siomis plokštėmis. Ačiū tam, 
galima pašalinti suaižėjusias 
deimanto dalis. Tokio dalyko, 
kaip tobulas deimantas, pasau
lyj nėra. Tobulais deimantais 
vadinama tie, kurie defektai 
tiek maži, kad jų be padidina
mų stiklų negalima matyti. Ir 
net tos rųšies deimantų nedaug 
tegalima surasti.

Tinkamai suskaldyti deiman
tą yra labai sunkus dalykas. 
Sakysime, mes turime didelį 
nešlifuotą deimantą, kuriame 
nesunku pastebėti kelis stam
bius defektus. Dabar visas 
klausimas susiveda prie to, kad 
suskaldyti tą deimantą kaip 
galima ekonomiškiau. Reiškia, 
reikia jį suskaldyti j kelias’ da
lis taip, kad defektai pasilik
tų paviršiuj. Paskui tuos de
fektus nesuku pašalinti šlifa
vimu. Jei defektas pasilieka 
vidury, tai deimanto vertė 
bent kelis kartus yra mažesnė.

• /

Dabar pažiūrėkime, kokius 
etapus deimantas turi pareiti, 
kol iš kasyklos ’ jis atsiduria 
gražnų krautuvėj. Surasti 
deimantai yra rųšiojami ten 
pat ant vietos. Paskui jie yra 
siunčiami į Londoną, kur ran
dasi sindikato buveinė. Iš ten 
deimantai yra siunčiami eks
pertams, kurie juos šlifuoja, 
žymiausi deimantų šlifavimo 
centrai randasi Amsterdame, ir 
Antwerpe. Tačiau mažesni 
deimantai yra šlifuojami taip 
pat Londone ir New Yorke. 
Nušlifuoti deimantai arba bri
liantai yra parduodami olse- 
liams, o iš ten jau atsiduria 
gražnų krautuvėse, kur jie sa
vo žėrėjimu puošia langus ir 
vilioja pirkėjus.

Labiausiai vertinami dei
mantai yra melsvai baltos 
spalvos. Paskui seka sidabri
niai balti, truputį rudi, gelsvi 
ir t.t. Bahia deimantai, kurie 
yra randami Brazilijoj, pasižy
mi savo gražiomis spalvomis’. 
Visa bėda su jais tik ta, kad 
jie yra maži, ir todėl dideles 
vertes neturi. Kartais 
taiko rasti žalių ir raudonų dei
mantą. j

Mados ant deimantų nuolat 
kinta. Praeityj jie buvo šli
fuojami • vienaip, o dabar ki
taip. Šiandien ir kitus daik
tus priimta puošti keliais ma
žais deimantukais, vietoj vieno 
didelio, žymiai taip pat yra 
pakitėjusi nušlifguotų deiman
tų forma.

Prie pabaigos kelis' žodžius 
apie sintetinius arba dirbtinius 
deimantus. Šiandien chemikai 
be jokio vargo padaro labora
torijose sintetinius rubinus ir 
safirus* kurių sudėtis yra lygi
nai tokia pat, kaip ir natūra
lių. Reikia gero eksperto, ku
ris galėtų atskirti sintetinį ru
biną nuo naturalio. Tatai jis 
gali padaryti tik su tam tik
rais prietaisais.

Su deimantais yra visai ki- 
tokis reikalas. Deimanto che
miška sudėtis yra gerai žino
ma, tačiau dar nesurasta prak
tiškas būdas kaip jį laborato
rijoj pagaminti. Tiesa, labo
ratorijoj jau pasisekė padaryti 
mažyčius deimantus, bet jų 
padarymas’ neįmanomai bran
giai kainavo., žodžiu, šiuo mo

mentu negalima gaminti sinte
tinių deimantų ant komercinės 
skalės. Kas bus toj srityj nu
veikta ateityj,— sunku pasa
kyti. Galima tik spėti. Na, o 
spėjimai paprastai didelės rei
kšmės neturi, ypač kuomet 
tenka susidurti su mokslo daly
kais’.—K. A.

Milijoninis biznis 
darbininkų rankose
Indianapolis dirbtuvė kiaip in

dustrinės demokratijos 
pavyzdys

Indianapolis. Prezidentas vie
nos $1,500,000 apyvartos fir
mos Indianapolyje liepos 11 d. 
susirinkime pareiškė savo 150 
darbininkams, kad jis laisvu 
noru atsiduoda į jų rankas, ir 
jie gali jį palaikyti toliau arba 
paleisti.

William P. Hapgood, prezi
dentas ir jo ‘‘bendradarbiai” 
tą dieną šventė 13 metų s’ukak- 
tuves. kaip įsisteigė jų Colum- 
bia Conserve company. Tai 
yra pirmas industrijos istori
joj pavyzdys, kur darbininkui 
turi nuosavybėj 51 nuošimčių 
kompanijos Šerų ir gali jei no
ri ir kada nori pakeisti kom
panijos vadovybę. Tačiau tos 
kompanijos darbininkai nepa
keitė savo prezidento Hapgood 
per 13 metų ir nekeitė jo da
bar, nes' Hapgood yra pirmas 
ir vienintelis pavyzdys, žino
mas industrialinės demokrati
jos vystymosi istorijoj.

Prezidentas Hapgood ir du 
jo broliai, Hutchins ir Norman 
(redaktorius) per tryliką metų 
siekė šios dienos, kada jų sa
votiškas “biznis’ be boso” pa
sieks pirmo milijono dolerių. 
Columbia Conserve Co. darbi
ninkai įsigijo savo dalį biznyje 
nieko už tai nemokėdami. Pa- 
parstai buvo taupomas kompa
nijos pelnas ir vartojamas 
common stako pirkimui, išdali-® 
nant staką patiems darbinin
kams, kaip grupei.

Kelias i tikrą laimę
“Mano broliai ir aš ėmėmės 

to žinksnio pasiekti pačių savo 
tikros laimės”, paaiškino Hap
good. “Tikroji laimė nėra per
kama turtais bet tik teisingais 
santykiais su niusų draugžmo- 
nėmis. Mes turėjome viltį, 
kad musų bandymas gali suras
ti naujų kelių Amerikos žiau
riai industrijos problemai ir 
ypatingai nedarbui išrišti”.

Tai buvo 1917 metais, kada 
minėti broliai įsigijo buljono 
(šou p) virimo įmones J r pra
dėjo savo socio-inddstrialinius 
eksperimentus. Jie padarė 
kontraktą su savo tarnautojais 
kaip su grupe suteikiant jiems 
galę nusipirkti biznį užlaikant 
dalį bendrų (common) šorų 
nuo pelno. To kontrakto punk
tai taip skamba:

'Gero gyvenimo taisyklės
1. Algos yra paremtos ak

tualiais darbininko reikalais, ne 
jo “pelijamosios galios”’ išro- 
kavimais. Taigi, dženitorius, 
kurs pasitaiko būti penkių vai
kų tėvas, gali būti apmokamas 
daugiau kaip supersales'manas 
kurs yra nevedęs; arba steno- 

grafč, kuri yra našlė motina, 
gali būti apmokama daugiau, 
negu netekėjusi ekzekutyvč, 
kuri jai diktuoja.

2. Algos ratas kiekvienam 
darbininkui nustato jo draugai 
darbininkai. Ten yra lyderiai 
bet nėra bosų .

3. Vedęs vyras automatiškai 
gauna 50% didesnę algą kaip 
nevedęs vyras, — ir jis gauna 
taip pat po $2.00 kas' savaitę 
priedo už kiekvieną vaiką ligi 
trijų vaikų. Tą aprubežiavi- 
mą nustatė patys darbininkai 
rasdami, kad daugiau kaip trys 
vaikai gręsia darbo žmogaus 
gerbūviui.

4. Darbininkai turi kas sa
vaitę susirinkimus, kuriuose 
aptariama kiekviena smulkme
na ir kiekvienas svarbesnis da-

- ----------------------------- ,----------  
lykas' frerdiskusuojamas ir iš
rišamas. Mergaitė, kuri lipdo 
popierėlius ant viralo biėkučių, 
turi teisę kritikuoti ir kriti
kuoja prezidento naują pirki
mo ar pardavimo programą. 
Jei dauguma su ja sutinka, tai 
prezidento programa atmeta
ma.

5. Kiekvienas tarnautojas 
laiko savo darbą, ligi jo ben
dradarbiai darbininkai susirin
kime jį nepaliuosuoja.

6. Yra įsteigtas atsargos fon
das senatvės' pensijoms.

7. Susirgę darbininkai susi
rinkimui nubalsavus gauna fi
nansinę pašalpą iš kompanijos 
fondų.

8. Visas darbininkų stakas 
yra darbininkų laikomas kaip 
grupės; joks darbininkas nega
li turėti savo stako individua
liai, ne gali jis savo stako per
leisti kitam.

Tais principais kompanija 
jau veike 13 metų ir patasrais 
metais padarė biznio už $1,- 
000,000 su grynu pelnu $163,- 
000, po to kai visi dividendai 
tapo padalinti darbininkams 
—stako savininkam. Daugiau 
kaip $18,000 išleista sveikatos 
ir gerbūvio reikalams tarp 
darbininkų laike pereitų 12 
mėnesių.

Šiandien darbininkai jau turi 
įsigiję 51% stako, ir Hapgood 
bfoliai .tikisi, kad darbininkai 
nebeužilgo pasieks ir visus 
100% stako; nors jau darbi
ninkai ir dabar yra didesnio 
nuošimčio savininkai, taipgi ir 
pilni kompanijos šeimininkai, 
o tada paliks pilni savininkai.

Tos organizacijos obalsis 
yra: “Iš kiekvieno sulig jo ga
bumų; kiekvienam sulig jo 
reikalų”.

Kai užsidarė vartai 
geležiniai

I. X
Vakarų vejas glostė ką-tik 

pabėgusios saules apdegintą 
veidą dar neseno žmogaus, o 
uodai siurbė jo pusiau raudoną 
kraują, žmogus gulėjo po se
nu ąžuolu ii- sunkiai alsavo. Jo 
krutinėję džiovos’ bacilai vaka
ruškas kėlė ir skubinosi prisi
valgyti plaučių likučių.

—Gal pieno išgertum, Jone
li?—suskambėjo moteriškės
baisa ir nuaidėjo j ąžuolyną.

žmogaus akys sujudėjo. Po
rą uodų sutrynė jo išbalę pirš
tai. Krūtinė išmetė gabalą 
apipuvusių plaučių ir nesuskai
tomą daugybę bacilų.

—Ačiū, poniute,. nenoriu... 
Vandens.

H.
Naktis. Radio. Menulis. Mei

lė. Dainos’. Užmirštas žmo
gus sunkiau alsuoja, o uodams 
jau maisto pritruko.

žmogaus niekas nepaiso. Tik 
vėjas jį peni deguonimi. Vėjas 
pinigų nenori, o žmogus netu
ri—tai už tai vėjas žmogų kiek 
galėdamas globoja. Varlės or
kestrą suorganizavo: jos ir-gi 
pinigų nenori. Tik žmogui jų 
muzika jau nebenaudinga.

Nustrapaliojo žmogus prie 
šaltinėlio. Dar kartą vandens 
atsigerti užsigeidė. Bene bus 
geriau. Varlės sustabdė or
kestrą ir visos pasižiurėjo į 
menulio nubaltintą žmogaus 
veidą. Jos pasiūlė žmogui po 
lašą savo kraujo, bet žmogus 
jau nebepajėgė jų gerų norų 
įvertint.

Žmogus vėl guli ir dar sun
kiau alsuoja. Džiovos bacilai 
susirūpinę: greitai jiems rei
kės kartu su plaučiais | žemę 
lįsti...

III. ‘
Rytas. Saulutė pabučiavo 

pamėlynavusį žmogaus veidą, o 
vėjalis atnešė deguonies visą 
glėbį, bet žmogaus plaučiai jau 
nebepajėgė prasiskesti...

žmogus pažiurėjo į laikrodė
lį. Pusiau aštuntos. Reiškia 
ten miesto durnuose greitai už
sidarys jo dirbtuvės vartai ge
ležiniai... O jisai čia po ąžuolu | 
guli... Ir darbo neteks...

Šeštadienis, liepos 19, 1930
Aštunta valanda. Vartai jau 

užsidarė.
Ten už vartų linksmi džen

telmenai-ir leidės pusryčiauja, 
žmogus ten ir-gi buvo pusry
čiavęs savaitė atgal... Dabar 
žmogui vietos ten nebeliko: pi
nigų neturi...

Saulutė juodu debesėliu ap
sidengė savo veidą; vėjalis pik
tai supurtė šimtamečių - ąžuolų 
šakas; varlės iš gailesčio su
lindo j vandenį; uodai susigė- 
dę nulėkė ir ant karvės kaktos 
sutupė; bacilai apsiašarojo.

žmogus negyvas'.
IVi

Džentelmonai ir leidės mau
dosi. ir smiltimis barstosi.

—Ar žinai ką? Jis jau ne
gyvas.

—Kas?
—Tas žmogus, ką savaitė 

atgal dar kosėjo prie stalo.
—Ar apdraustas?
—Tūkstantis dolerių.
—šauk musų graborių —jis 

komišeną duoda.
—Skubink, kad nesusmirs- 

tų—Čia mums orą sugadins.
—Mat.

TEISYBĖ
Kartą vieno kaimo gyvento

jai užsigeidė surasti Teisybę ir 
jos asmeniškai, jei galima pa
klausti, ką jinai mano apie 
tuos žmones, kurie ją taip gar
bina. Ilgai jie klaidžiojo, kol 
surado puikių puikiausią pa
nelę Teisybę žemuoges beraš- 
kančią ir savotiškais daineles 
bedainuojančią. Kaimo gyven
tojų drąsiausias galvočius pir
mas prabilo:

—Šviesioji panele Teisybe, 
pasakyk mums ko tu trokšti.

Teisybė nusišypsojo, išspio- 
vė pusiau prarytą žemuogę ir 
tarė:
•t —Ko čia iš tokių žioplių, 
kaip jus. ir trokši. Eikit sau 
ir pasikarkit —aš nenoriu ne 
kalbėt su tokiais veidmainiais, 
kaip jus....

- Bet panele Teisybe, mes 
atvykome surasti tikros teisy
bės. Ką reiškia teisybė meš nė 
vienas dar tikrai nežinome.

—Vargiai jus' kada nors be
žinosite. Pešatės, kaip avinai, 
už tuščią maišą. Teisybę jus 
kiekvienas kitaip įsivaizduoja
te, o nč vienas jos nesupranta
te. Jums rupi tiktai savo pil- *
vo reikalai. Jus vardan manęs 
sukūrėte tūkstančius religijų, 
kad lengvinus vieni kitus iš
pjautume!. Ėdatės, kaip šunys, 
ir vis vardan manęs. Rodos, 
aš seserų neturiu, o jus turi
te tūkstančius visokių teisybių. 
Ir į ką tai panašu...

Bet aš jums visiems štai ką 
noriu pareikšt. Jus visi žmo
nės dar nepriaugote to laips
nio, kuriame galėtumėt mano 
siekius ir aplamai troškimus 
suprasti. Jus pergreit aplei
dot beždžionių valstybę... Jus 
dar gyvuliai—ne, gyvuliai man 
geresni, nes jie veidmaniauti 
nenori, o jus...

Patariu jums daugiaus apie 
mane nekalbėti. Neminčkit ma
no vardo, jus veidmainiai.

Teisybė j krumus įlindo, o 
žmones namo sugrįžę apie tei
sybę dar didesnius ginčus už
vedė.—Mat.

ATĖJO “Kultūros” 
No. 6-7. Galima gau
ti “Naujienose.” 45c 
kopija.

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

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

si širdies brūkius pieno bonka, 
staiga pasijunta geriiau ir ga- Roseiand

Pietvakariuose
Scen.i pirma

Skubiai Liūgą i beisimi irtą, 
ir, o, laimė! .Janų? užtinka dž.ia- 
nitorką. Ilgai nelaukdama, ji 
pritaiko dzianitorkai tiesiog ar
tistišką “upper cnt”. Ne vel
tui yra amerikonka, ba čia kum
štinių sportas išvystytas iki to
bulumo.

Pranešimas Roselando 
paeilinkės lietuviams.

ir

šeimininkė, turinti butą vie
name musų gražios apielinkės 
apartmentų, atsuka kraną. Van
duo bėga, bet pošalmis., Laukia 
šeimininkė, o vanduo bėiga vis 
šaltesnis.

— Kur ta nelaboji džianitor
ka karščiuojasi šeimininkė.

Šeimininkė jau įkaito, o van
duo vis šaltas tebebėga. Šeimi
ninkei pasidarė visai karšta, o 
vanduo nesušila.

Susiranda ji tuščią pieno 
bonka ir eina beismantan kar
što vandens ieškoti. Trobesio 
1 ilgai žyba saulės spinduliais 
ir, sakytumei, tyčiojasi iš šei
mininkės.

Staiga sušvinta pieno bonka, 
p padaro pusę rato 

į žybantį langą.
Pasigirsta stiklų 

mas. Bonka pataikė
mininkės kantrybė galutinai iš
sisėmė. Nors kuo jai nusikalto 
langas, tikrai pasakyti nega
liu.

ir

skambeji- 
vieton. šei-

Garsus Amerikos daktaras 
Mayo, sakoma, patariąs nesi
stengti širdį sulaikyti, nes kiek
vienas jos sulaikymas per ne-

Bet ką tu padarysi, jeigu 
džianitorka visa savo sudėtimi 
atrodo tikras Vincą, o gal ir 
diktesnė. Tokios ir upper cnt 
iš ringės neišmes.

Antrą vei'tus, ir džianitorka, 
matyti, ne veltui yra įgyvenu
si pasaulinio karo laiku ir skai
čiusi telegramas iš mūšių fron
to. Ji supranta, kad kariauti, 
savo interesų apgulimui, ge
riau ynai svetimoj tori tori joje. 
Taigi urnai pereina nuo apsi- 
ginimo prie užpuolimo. Pasi
gauna nors smarkesnę, bet len
gvesnę priešininkę, sulenkia ją 
itioije dvylinką, įkišą jos gal
vą tarp savo kojų ir pradeda 
mokinti taip, kaip, pamenu, 
tartą mane patį, visai dar vai
kiščią, mokino vyresnysis bro
lis — plaštakų.

Nežinau, kaip jautėsi leng
voji moteris, bet turiu prisi
pažinti, kad man panaši pa
moka visai nepatiko, nors ge
rai įsmigo atmintin, ba štai 
au bus apie 35 metai nuo to 
aiko, o aš vis dar atmenu ją..

Liepos 20 dieną įvyksta di
džiausias piknikas išvažiavi
mas, kuri rengia Liet. Geres
nės Valdžios kliubas. Piknikas 
bus Crote, Ilk, Dešers parke.

Važiuosime nuo Strumilos 
svetainės 10 valandą ryto. Va
žiuosime su didelėmis iškilmė
mis. Automobiliai bus parėdyti 
tam tikrais ženklais, kad trafi- 
kas netrukdytų keliaujančių 
piknikai! —iki City Limits.

Pikniko vietoje, parke, bus 
galima naudotis laiveliais, mau
dytis, bus duodama daugybė 
dovanų už visokius atsižymėji- 
mus 'taip vyrams, kaip moterims.

Gera muzika gros. Nestokuos 
ir visokių minkštų gėrimų ir 
užkandžių. —Korespondentas.

Pastaba: Pranešu draugijoms, 
k liukams ir kitokioms organi
zacijoms, kad Strumilų svetainę 
ketina paimti kokie ten kon- 
traktoriai ateinančiam sezonui 
subatomis ir sekmadieniais. Tai
gi tie. kurie manote parengi
mus turėti ateinanti sezoną, už
siregistruokite ne vėliau, kaip 
iki liepos mėnesio pabaigos. Taip 
praneša p. Joe Talačka, sve
tainės savininkas.

—Kresp. •

“aukštesnes materijas”. Per
skaitykit nors ir sekamą ištrau
ką “Pranešėjo”:

“Kurie Isavo Katalikiška 
Spauda neremia tie dar tebera 
tamsybes spaustuose; tokie žmo- 
mes dar yra save pavergia ne
teisybes namon ai, tie nenori iš 
vergijos išsiliuosuoti. .

i

Tie kurie bedieviška spauda 
remia bei ja skaito tie vergijai 
tarnauja”.

—Daktare, pirma išsigydik 
pats, o jau paskui gydyk kitds'— 
rodosi, toks ar panašus pata
rimas galima užtikti “šventame” 
rašte, kurį kun. Vaičunas mėgia 
kai kada cituoti.

Patartina jam įsidėmėti tą pa
tarimą. Nes žmogus, kuris ne
moka žodi be klaidos parašyti, 
tinkamai sakini sulipinti, turėtų 
pats šiek tiek pasila.vinti, o jau 
paskui apie spaudą kalbėti. Net 
“Saulės gazietos” rašytojai, pa
lyginti su kun. Vaičunu, atrodo 
kalbos žinovai. <

O kai dek vergijos, tai kunigas 
(pirmas turėtų parodyti pavyzdį 
ir paliuosuoti iš jos savo para
pijomis. Ba ką reiškia para- 
pijonamis nuolatinis reikala
vimas. pinigų iš jų jei ne ver- 
gi ji}?

—Daktare, pirmiau pats išsi- 
gydyk, o jau po to gydyk ki
tus ! —Cicerietis.

Dr. Strikolis sušilau 
kė dukteri

Pirmadienį, liepos 14 dieną, 
daktaras Strikol (turįs ofisus 
adresu 2423 West Marcjucttc 
Road ir 4601 So. Ashland a ve.) 
susilaukė gražią, sveiką dukte
rį. Rep.

Scena trečia
Cicero

Aklas aklą veda...

kalingas niekių (stabdžių) už
metimas ant greitai bėgančio 
auto tekinių: jis mašiną ga
dina.

Musų šeimininkė, paliuosavu-

Imtinūs pabaigtos. Po mank- 
štinimcAsi aJ>i moterys persi- 
skiria. Viena triusiasi, kad van
deni užšildyti, kita eina butan 
i'sršto vandens laukti. Nes, 
mat, po intensyvaus treinira- 
vimosi paprastai imama shower 
bath. Vietinis. Naujos

Bankininką vimo

Valandos

Žemiau Išvardyti Bankai Būna Atdari

SUBATOMIS
Visą dieną, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare

Kitomis Biznio Dienomis

Reguliarės bankininkavimo. valandos.

BR1GHT0N PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

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

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

k u n.Vėl gavau “Pranešėją”, 
Vaičuno lapą, iš liepos 13 d.

Reikia pasakyti, kad šiame 
lape kunigas beveik nekaulija 
aukų. Ura! Gal jis leis mums 
kurį laiką pasilsėti.

Jis tečiaus ši kartą kalba apie

šie lietuviai rcalestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tel. Boulevard 0611

Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros. 
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS, 
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus). 
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudosj. 
LANGUS, 
KAILINIUS (Fur Coats) ir DRABUŽIUS, 
NAUJAI STATOMUS NAMUS (Bldg. Construction). 
VISOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ 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 kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of .Undenvriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

S. P. Kazwell and Co
4600 So. Wood St.

f M. Rozcnski & Co
6542 So. VVestern Avė.

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tol. Lafayette 1083

Exlra Pale Alaus

J. N. Zewert & Co

tinti
UlO ox

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz

Tel. Virginia 0117

Tel. Prospect 2102

J. yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tol. Prospect 3140

5339 S. Central Avė.
S. E. Cor. Archer and Central 

Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards v0145

INSURANCE SKYRIUS 
2839 West 63rd Street 

Tel. lUpublic 8899

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- ' * 
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

COMMUNITY
STATE BANK

3600 Rocsevelt Road

SCHIFF TRUST & 
SAVINGS BANK 
Roosevelt Rd. nr. Halsted

Jis yra rekomen
duojamas per 

Dr.B.McNicholas !
Prašykite savo groserninko 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

(HVIGORATIHO 
OOO CONvALl$caMT>

RlFUtSMlNG
GOOD F O* THt HOMB

CRAWFORD 
STATE SAVINGS 
BANK

Rcosevelt, at Crawford

STATE SAVINGS 
BANK&TRUST Co 
Rousevelt Rd. tat Kedzie

WEST SIDE 
ATLAS NATION
AL BANK
Rcasevelt Rd. at Ashland

LIBERTY TRUST 
& SAVINGS BANK
Rcosevelt Rd, at Kedzie

WEST SIDE 
TRUST & 
SAVINGS BANK 
Koostvelt Rd. at Halsted
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Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

I 
PER 10 DIENU

Normaliuose atsitikimuose
$60.

828 West 35th Place Į
Tel. Boulevard 6060

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Pranešimas

nuo 
•pasažierių. važiavusių 
agento J. J. Zolp.
M. Faltinaitienė, nuo 
pasažierių važiavusių 
agento A. S. Trečioko. 

Barbora Rumšienė, nuo 
pasažierių, važiavusių 
“Naujienų”.

NAUJIENOS, Chicago, III.
šalčiau.

Kai su šventu Mykolu pasi
kalbėsime per debesius išlindę, 
tai gal ką naujesnio turėsime

Iš džianitorių 
mitingo

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

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautišku kapinių 
3958 VV. lllth St., Chicago, III.

Tel. Beverlv 0005

KROMEL’S
PHARMACY

Jos. M. Kromel, R. Ph. G., sav.
3902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind.

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calumet Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

Reumatizmas išnyksta
Niekad negirdėjome, kad nebūtų 
pavykę per 18 metų. Žolių recep
tų knygutė dykai su užsakymu.

Del smulkmenų rašykit

HERB MEOICIdE CO.
1031 30 I7L-AVL 

MAYVV000. ILL 
of NtfurtS Htditinti* ‘ 7

AR JUS TURITE 
LOTUS AR NA
MUS PARDA

VIMUI?
Mes galime gauti dėl jūsų 
geriausią kainą, šimtai paten
kintų kostumerių yra musų liu
dijimas.

MATYKITE MUS 
AR RAŠYKITEU. S. PROPERTY 

SALES COMPANY
Hoom 1020 

188 WEST RANDOLPH ST.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avė., 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

Citi-American Lithuanian 
zens’ Club susirinkimas 
nedėlioj, liepos 20 d., lygiai 1- 
ma vai. po pietų, K. Gramonto 
svetainėje, 4535 S. Rockwell 
Str. Nariai ir kurie nori prisi
rašyti prie kliubo, prašomi at
silankyti paskirtu laiku. Narių 
skaitlingas atsilankymas j šį 
susirinkimą yra labai reikalin
gas. Nes tarp kitų svarbių 
reikalų turės būt išrinkti dar
bininkai išvažiavimui, kuris at
sibus nedėlioj, rugpiučio 10 d., 
St. Svelainio farmoj, netoli
Tautiškų kapinių.

Be to, komisija, 
paskirta

į stoviui
kliubo 

peržiūrėti
šiame susirinkime

kuri buvo 
finansiniam 
už pusmeti, 

išduos ra
portą. ' Ir tai, kaip kliubas 
tvirtas yra finansiniai, turi būt 
žinoma 

Jeigu 
musų 
tvirtas 
surasti 
auginsim finansus, 
galima padaryti, 1 
visi busim užinteresuoti Kliubo 
gerove ir bendrai dirbsim, tai 
yra skaitlingai lankysim susi
rinkimus, patieksim gerų, nau
dingų sumanymų ir dalyvau- 
sim kiekvienam Kliubo paren
gime. Pasižadėkim visuomet 

I būti s\i organizacija, o organi- 
i zacia bus su mumis.

—Anton Jūsas.

kiekvienam nariui.
raporte pasirodys, kad 
Kliubas neužtektinai 
finansais, tai turėsime 
budus, kurių pagelba 

, Tai bus 
kuomet mes

Iš ekskursijos
Amerikos lietuviai ekskur- 

i santai, važiavusieji United 
IStaes linijos laivu “Leviathan”, 
per Cherburgą ir Southampto- 
ną, šiuo pareiškia:—

Mes esame pilnai patenkin
ti savo kelione ir atsargiu ir 

i rūpestingu patarnavimu, kurį 
teikė United States Lines vi
suose reikaluose, lietusiuose 
musų kelionę, o ypač mums bu
vo maloni pagelba United Lines 
generalio agento, p . J. W. 
Luth, kuris pasitiko mus Cher- 
bourge ir palydėjo iŠ Cherbour- 
go iki Klaipėdos 
teikė mums' visas 
informacijas.

Pasirašo:
A. B. Strimaitis,

važiavusių pa- 
Laivų Agentų

ir maloniai 
reikalingas

vadas gru-
j pūs pasažierių, 

J ; gelba Lietuvių

Garsinkitės “N-nose” A. P. Stulga, 
sažierių, važiavusių

nuo grupes pa-, 
pagelba

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

Raportas stovio užbaigus Birželio 30, 1930, padarytas Viešų 
Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounta .............................
Overdrafts ......................................................
U. S. Government Investments ............
Municipal and Corporation Bonds ......
Banking House (Eųuity) .......................
Eurniture and Fixtures .........................
(’ash on Hand and Due from Banks .. 
Other Sundry Resources .......................

$2,715,572.86 
........ 489.75 
.... 76,147.99 
.. 551,849.95 
.. 168,600.00 
... 18,944.18 
... 562,510.42 
.... 9,438.95

Totai Resources $4,103,554.10

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ......................
Surplus ...................................
Undivided Profits ...................*
Reserve Account ...................
Dividens Unpaid ...............
Deposits ..................................
Due to Banks .....................
Othei Sundry Liabilities .

$200,000.00 
200,000.00 
148,174.42 
38,902.36 

.... 4,026.00 
3,490,089.75 
... 10,016.99

12,344.58

Totai Liabilities $4,103,554.10

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

--------- ------------- ------ ------  
agento P. Baltučio.

Mrs. 'Josephine į Zolp, 
grupės 
pagelba

Mrs.
grupės'
pagelba

Mrs. 
grupes

Į pagelba
Motiejus šliakysj nuo grupės 

pasažierių, važiavusių pagelba 
agento J. Ambraziejaus.
'"Mrs. Auna Skiebel, nuo gru
pės pasažierių, važiavusių pa
gelba agento Žilinsko.

A. Viniautas, nuo grupes pa-, 
sažierių, važiavusių pagelba 
Universal State Banko.

Kazys Senavaitis, nuo grupės 
pasažierių, važiavusių pagelba 
Metropolitan State Banko.

SvTdarskas, nuo grupės pa
sažierių, važiavusių pagelba 
agento M. Kerbelio.

Žvirblis, nuo grupes pasa
žierių, važiavusių pagelba J. 
A. Vitkausko.

Andrevv Svirinas. nuo grupės 
pasažierių, važiavusių pagelba 
agento John Sekys.

Jonas Lipskis, nuo grupės 
pasažierių, važiavusių pagelba 
Journal Agency of Port Ore- 
gon.

Kazys Strazdas, nuo grupės 
pasažierių, važiavusių pagelba 
“Vienybės”.

Antanas Laskauskas, nuo 
grupės pasažierių, važiavusių 
pagelba agento P. Molio.

ru-

Atostogininkų 
laiškai

J sveikatą visų ištraukėm 
ro alučio ir šampano, kai 
provažiavom volstetizmą. 
bar, jaiisdamies pačiame
gurne, tikimės ir savo draugus 
nors žodžiu paguosti.

1188 m. ševroletas užregist
ravo. Kelionė labai puiki, pa
likome gražių lankų ir laukų. 
O toliau šausime apie 1,000 į 
vakarus, kur yra aukščiau ir

parašyti.
šiam kartui i sveikatą, 

—F. S. Tupikiaitis ir Peaches.
II

Liepos 16, 1930.
“Naujienoms”,
Suradau padaręs dvi klaidas 

ir skubinu jas atitaisyti. Pirma 
klaida, tai pasigirimas, jogei čia 
nėra prohibicijos. antra: skubai 
siųsdamas laišką prilipinau U.S. 
k rasos ženklą.

Matote, kai pervažiavome
bežių, tai pasitaikė užsukti pas 
butlegcrj. Ačiū tam gavome pa
ragauti alučio. Bet jis paaiškino, 
kad nė moterys, nė merginos, 
nei jaunuoliai (minors) negali 
įgauti svaiginančių gėrimų.

Atkeliavę i Winnepegą, ėjome 
persitikrinti, ir patyrime, kad 
teisybę butlegeris sakė: aš alaus 
ir vyno galiu gauti, bet biedna 
Peaches, tai ne lašo. Todėl nu
ėjau šį rytą j valdžios centra- 
linį gėrimo sandėlį, gavęs per- 
mitą. Pirkau kiek tik tas per
imtas pavelijo, taip kad mud
viem užteks dar vienam tūks
tančiui mylių šioje rubežiaus 
pusėje.

iBytoj anksti apleidžiame 
Winnepegą ir iškeliaujame i Re
giną. Iš Reginos, per kalnus, 
važiuosime į Lake Louisc. Arba 
iš Reginos ar iš Lake Louise 
gausite daugiau žinių.

Viso labo,
—Frank and Peaches

Laikytame 14 dieną liepos 
susirinkime (adresu 6201 So. 
Kimbark Avė.) buvo apsvars
tyti bėgantys' Džianitorių Kliu
bo reikalai. Nutarta dar kar
tą surengti draugišką išvažia
vimą rugpiučio pabaigoje. Tam 
tikslui išrinkta komitetas iš 
Bardausko, Račkausko ir Jo- 
kubausko. Programą sudaryti 
pavesta Daubarui ir Rakaus
kui.

Be to, Andrejauskas prane
šė kliubui, kad nebegalėsime 
laikyti daugiau mitingų adresu 
6101 S. Kimbark Avė.

Kliubas niekuo nenusidėjo to 
namo kooperacijai, tad gaila, 
kad vieta jo susirinkimams 
atsakyta.—Kliubietis.

Šeštadienis, liepos 19, 1930

ArJumsSekasiŽuvauti?
Jus vis dar turite progos 
laimėti šimtų dolerių ver
tės prizus.
Ateikite, atidarykite nau
jų taupimo sąskaitą ir iš
bandykite savo laimiki 
žuvaudami musu bankoV 
koridoriuje.

West Pullman

nesutinka • su 
tai kuo-

Nedėlioję, liepos 20 d., Wcst 
Pullman Parko svetainėje, S. 
L. A. 55 kuopus nariai, ištiki
mi organizacijos konstitucijai, 
laikys, susirinkimą. Pradžia 2 
valandą po pietų.

Nariai, kurie
komunistų diktavim 
ipai, turi būti susirinkime.^ 
„Taip jau nariai, kurie i 

pasilikti Susivienijime, turi 
ti tame susirinkime.

Taigi bukite visi, kurie 
rite pasilikti .'Silsivienijimo 
riai, ištikimi konstitucijai.

Narys.

non 
bu-

no-
na-

CENTRArt&^BANK
ATRUST COMPANY 

mOWest35th Street 
A State Bank • • • • A Clearing House Bank

Rados-Pianai'j

Nauji Modeliai 1931 metų, General 
Motors, Brunswick, R. C. A. Radiolas, 
Victor, Atwater Kent ir kitų žinomų 
išdirbysčių; jus galite pasirinkti ir 
persitikrinti ir išsirinkti Jos. Budriko 
Krautuvėje. Dabar vasaros kainos yra 
daug žemesnės ir lengvus išmokėjimai

Širdingai užkviečia KOMITETAS

tik
Da-

sma-
PIKNIKAS

Rengia SLA. 148 Kuopa
Liepos 20 dieną, 1930, Nokomis, III 

Užtikrinam atsilankiusiems gražų pasilinksminimą.
Važiuoti reikia Route 16 j vakarus iki pažymėtai vietai.

LIETUVON
Nauju ir Dideliu Laivu

STATENDAM Sparton, 10 tūbų

12:05 Ryto

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F. Budrik, Ine

Nepamirškite Lietuvių Programus
Duodamus J. F. Budrik Krautuvės 
kas nedėldieni nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties W.C.F.L. 
970K. Kas ketvergą iš Stoties W.H.F.C. 1420K. nuo 7 iki 8 

' valandos vakare.

Didelė ir Paskutinė Ekskursija

Rugpiučio-August 16 d., 1930
Ši Ekskursija bus paskutinė šiais metais.
Ši Ekskursija yra rengiama per visus Lie
tuvius Agentus Amerikoje. ,
Laivas perplaukia jūres i 7 dienas; vėliaus 
specialiu traukiniu, be persėdimo į Klaipėdą 
“Naujienų” palydovas aprūpins < keleivius 
visomis reikalingomis informacijomis ir 

• prižiūrės, kad visi keleiviai butų užganė
dinti.
Del sutvarkymo dokumentų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 South Halsted Street

Richleu, 9 tūbų Radio ir Viktrola krūvoje, 
už ........................

Brunsvvick Radiola su Viktrola krūvoje 
už ...............................................

Lyric Radio, 9 tūbų su viskuo 
už .............

Radiola, 7 tūbų, su viskuo, 
už .—

Philco, 8 tūbų — $38. Lihcoln A. C. 7 tūbų 
už ........................................

•
Baby Grand Reproducer Pianas vertės $1,800 

už ...........................................

Grojikliš Pianas Gulbransen, 
už ............................................

Radio ir Viktrola krūvoje už .......  $129.00
$119.00 

$55.00 
$54.00 
$39.00 
$19.00 

$475. 
$195.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK REX RADIO SHOP
3343 So. Halsted Street

i



šeštadienis, liepos 19, 1980

CHICAGO 
ŽINIOS

Vienas policininkas nu
šautas, kitas — lietuvis 

sunkiai sužeistas

arba neprižiūrimas kiemas ro
do ženklus, jogei gręsia piktžo
lių nemalonumas, jus galite 
greitai tą nemalonumų paša
linti, tiktai atlankykite savo 
vardos ofisą ir tos apielinkės 
sveikatos departamento in
spektorių, o jis pasirūpins tuo
jau pikžoles pašalinti.

. ATIDARIAU
Ceverykų Krautuvę

(

Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Vienas policininkas — John 
(’iuiltanane — tapo nušautas.

Jo draugas, taipjau policinin- 
Anthonv WistoYt 

sužeistas ir gali mirti, 
kad Wistort yra lie-

LIETUVIŲ
VALANDA

Iš Radio W-0-R-D Stoties
1480 kylocycles

Užlaikau čeverykus dėl visos 
Šeimynos.. Prieinamos kainos 
Užlaikau Irving Extra plačius 
čeverykus dėl starkių moterų 
ir Kindergarten čeverykus dėl 
vaikų ir mergaičių, žalios ska
ros padais. Taipgi taisau senus 
čeverykus. Kviečiu atsilankyti. 
Frank Paulauskis

3109 West 63rd Street

4. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS 
Patarnauju ' laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiika 
koplyčia veltui, 

3103 S. Halsted St. 
I Chicago. III.

TeL Victory 1115

NEDĖLIOJĘ,

Liepos-July 20 d.
Lygiai nuo 2 iki 3 vai. po piety, 
Chicago Daylight Saving Time.

Programas bus labai įdomus. Pra
sidės su muzika ir bus įvairių gra
žių giesmių.

pašaukti Kalbės

banditai
S. J. BENECKAS

Lietuvės Akušėres

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P, B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161

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. Nedaliomis tik pagal su
tarti.

——O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Statą Bankų

1800 So. Ashland Avė.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midtrife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

sunkiai 
Atrodo, 
tuvis.

Jie buvo pašauti bcismante 
trobesio, kuriame turi vietų 
Morgan Park Auto Sales Com- 
pany, 2345 West 1 11 

Policininkai buvo 
pagelbon į \Villiamo 
gazolino stoti, kurioj
darė boldapų. Kalinama stotis 
randasi prie 115-tos ir Halsted 
gatvių. Manoma, kad policinin
kai vijosi banditus ir užklupo 
juos nurodytu aukščiau adre
su, trobesio skiepe, čia gi ban
ditai juos pašovę.

Vėliau suėmė Harry Yetter, 
kuris, sakoma, prisipažino nu
šovęs policininką.

— temoje: —

Apie tikrą ir netikrą 
tikėjimą

Po išklausymo malonėkite pranešti 
savo įspūdžius rašteliu šiuo antrašu: 

VV-O-R-I) STUDIO
III E. Pearson St., Chicago, 111. 

Lithuanian Department

Phone
Hemlock 9252

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namą telefonas Brunswlck 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathenfila
-------O-------

VALANDOS i

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 Ud U 
Nedalioj nuo 2:80 Ud 4:80 do piet

Telefonas Cana] 0464

Mano, kad suradę pa
skelbusią galvažudę

l Pacific and Atlantic Puotoj

Pulkininkas Edvvard V. Ri- 
ckenbacker, pagarsėjęs pasau
linio karo lakūnas, kuris tapo 
apdovanotas kongresiniu me-

Pirm 20 metu miestely La 
Porte. Indiana, įgyveno mote
ris vardu Belle Gunnes. Ji bu
vo apkaltinta tuo, kad nužu
džiusi 15 vyrų, idant gauti jų 
inšiurenų. Bet prieš areštuo
siant moteriškę, užsidegė na- 

kuriame ji gyveno. Iš

Ieško iš Sears, Roebuck 
and Co. $9,000

Miss Barbara Sclireiner iškė-

Ynas, 
karto manyta, kad ji žuvo liep
snose. Vėliau kart kartomis bu
vo gandų, buk Gunnes atsira
dusi. Bet gandai pasilikdavo 
tik gandais. Šiomis dienomis 
betgi apiaikyta žinia, kad Jack- 
son, Miss., gyvenanti moteris, 

.kuri esanti ųe kas kitas, kaip 
dingusi galvažudė. Ji dabai 
esanti 71 metų. Jeigu ši žinia 
pasirodytų teisinga, tai 
ris bus atgabenta į La 
Indiana, teismui.

mote-
Porte,

Išvogė McCormickienes 
dokumentus

Kuth Hanna MeCormick ofi
sai! isipiršo vagiliai, kurie ten 
gerokai viską sujaukė. Gal būt 
ir išnešė kokių svarbių doku
mentų. Metlormiekienė,, kaip 
žinoma, yra nominuota kandi
datu i Suvienytų Valstijų so
nata. šiomis dienomis buvo da
loma tyrinėjimas, kiek tikre
nybėje išleista pinigų jos nomi
nacijoms. Manoma, kad įsibrio- 
vimas j jos ofisų turi ryšį su 
minėtu tyrinėjimu.

LOGIŠKAS 
SUSISIEKIMAS 
Amerika-Lietu va

— PER —

KLAIPĖDA
Skandinavų 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšis tarp abieju 
Respublikų Lietuvos ir Ame
rikos su jos dailiais ir populia
riais laivais. Nes yra paran
kiausia ir patogiausia Linija 
Lietuviams Keleiviams —

Skandinavų Amerikos-
Linija

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti 
atsiimti 
ką.

Amerikos Lietuviams 
savo gimines j Ameri-

Laivu

Kugp,
Rugp

išplaukimai iš New
Yorko:

2 “Oscar II”
9 “Frederik VIII
13 “United States

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian 
American Line

27 Whitehall St. Nevv York,N. Y.
130 N. La Šalie St., Chicago, III.

218 Washington Street, 
Boston, Mass.

Roebuck and Co. Ji ieško $9,- 
000, kuriuos,’ sakosi, idjėjusi 
kompanijos taupymų fondam 
Schreiner neseniai tapo palei
sta iš sanatorijos sergantiems 
.proto ligomis.

Specialistas gydyme cbronlfikų ir uaujų li
gų. <Jel kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ifiegz'aminavl- 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a& apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just? 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutiuo Iftegzaminavlmo—kas jums yra

Eanditas — ubagas
Dr. J. E. Zaremba

20 W. Jackson Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS

st.

nužiūrėjo, kad 
nusiėmęs aki- 

atskiria 
Tai-

Policininkai 
aklas ubagas, 
nius, perdaug tlengvai 
kvoterius nuo penktukų, 
gi jie nusivedė ubagą į stotį.
Ir čia surado, kad ubagas tai 
buvęs seniau banditas Harry 
Bauman. Bauman prisipažino, 
kad geriau yra ubagauti, nei 
banditu būti. Bauman prašė 
Mikų prie kampo Halsted gat
vės ir vVaslnngton bulvaro.

Capone sakąs, kad Chi- 
cagos policija žino

Vis dar nesiliauja triukšmas, 
kuris kilo dėl nušovimo “Tri 
bune” reporterio Lingio. St. 
Louis laikraščio reporteris
Brundigc dabar rašo, kad jis 
atlankęs Capcnę ir šis jam pa
reiškęs: “Cbicsgos policija ži
no, kas Linglę nušovė”.

St. Louis laikraščio 
beris dar klausi nėjęs, ar

ima reketomis. Capone 
kęs: “užtektinai”.

repor- 
daug 
užsi- 
atsa-

Naikins “šieno” 
karštligę

Pildydami sveikatos departa
mento komisionieriaus, D-ro 
Regelio, Įsakymų departamento 
tarnautojai pradėjo darbuotis, 
idant apsaugoti piliečius nuo 
“šieno karštligės”— hay fever. 
Kadangi ši liga gimsta iš pikt
žolių dulkių, tai tapo įsakyta 
pradėti naikinti piktžoles Chi- 

[goje ir apielinkėje.
Hay-fever veikia į oro takus 

kūne ir į akis. Jos simptomai 
lengvai matomi. čiaudymas, 
tekėjimas iš nosies ir akių ir 
niežėjimas tų organų yra pavo
jaus signalas. Nemalonumas 
šios ligos tiems, kurie ja ser
ga, gali būti žymiai sumažin
tas, jeigu savasties valdytojai 
padėtų sveikatos departamen
tui naikinti piktžoles, o ypač 
piktžolė vadinamų “ragvveed”.

Sveikatos departamento in
spektoriai gavo Įsakymus 
kreiptis i visus savasties valdy
tojus prašymu padėti naikinti 
piktžoles. Jeigu tuščias lotas

Ofiso valandos? nuo- 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

po

Ali JUS TURITE KOKIŲ KEBLUMU?
Ar jus- turite finansinių vargų?
Ar jus turite biznio rupesnių?
Mes galime jums pagelbėti jūsų biz

nio keblumuose.
. Mes galime susitarti 
riais ir padaryti tokį 
leistų jums likviduoti 
skolas.

Mes galime susitarti, 
tumet biznyje ir 
nesmagumu su

Jei jus turite kokių keblumų, ateiki
te ir pasitarkite su ekspertais patarė
jais, bilo laiku, dieną ar vakare.

CITY OF CHICAGO LANDLOKDS 
ASSOCIATION

Kino South Ashland Avė. 
Ashlami prie 47th St.
Tol. Boulevard 7878

CORRE & SPAR, Advokatai Landlords 
Assoeiation ,

su jūsų kredito- 
susitarimą, kuris 
ar išlyginti jūsų

kad jus pasilik- 
neturėtuniėt daugiau 

savo kreditoriais.

padaro jūsų
7 DVIEJŲ

AŠMENŲ BRITVĄ 
(Senąjj ir naująjį modelį)
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami 
! A0 .
8 už dešimtį w W ug penkes

Garantuotos
PROBAK CORPORATION

AutoStrop Saloty Roior Co., Ine., N. Y. C

PADĖKAVONĖ

A. A. BENEDIKTA ARNA- 
ŠIENĖ, kuri mirė liejos 10 d., 
1930 ir palaidota tapo liepos 
14 <1., 1930, o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero 'kapinėse, amžinai 
nutilusi ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinj patarnavimą ir pa
lydėjo j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 

1 vainikus draugams. Dėkavo ja
me inusn, dvisiškam tėvui, kun. 
Briškai, ”kurs atlaikė Įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; dū- 
kavojame graboriui S. P. Ma
žeikai, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją i amžinantį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavo- 
iame grabnešiams ir pagalios 
dekuvojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylima moteris ir 
motina sakome: ilsėkis šaltoj 
žemelėje.

Vyras, Suitai, Marti ir 
Anūkė.

Graboriai
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automabilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL. 

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

> ------------ ----

S. D. IACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvčse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYJRJUS:

1439 S. 49 Coiirt, Cicero, III.
m Cicero 5927

DR. .VAITUSH, 
LIETUVIS AKIŲ- 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur'
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
---------O---------

Telefonas 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. 
—_<>-------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tet Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
'Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėlioinis nuo 10 iki 12.
8

x -------- O--------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalą visuomet 
esti sąžiningai ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui įkyrių.

, 3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1616 W. 46A

Telefonas
♦

Boulevard 5208

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 8724

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU 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 

Auburn Avė. Tel. Blvd.3201 3291

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai i r 
pigiai •; patar
nauju dieną ir 
n a k t i visosę 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St.

Tcl. Melroso
Purk 797

Oftao Telnioaaa Vlnrfala 0080 
Bea. Tel. Vaa Bure* 8808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valaadoa 31 ryto Iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 T*k*ro. KadAUom nno 10 iki 12 dle- ofl,M North Sida
x 3413 Franldin Blvd.

▼altuadoa M :80 iki V :80 vakaro
-----o-----

A* K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue

Tel, Ijafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

. nuo 6 iki 9 valandai vakaro i ------ ----- o--

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St-, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
mažą dalis žmonių supranta api^ jos 
veikiiną. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug, atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką'egzamipa- 
vimą, pusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami ii namu i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji afele savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 8487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

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 Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

K A. J; KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned.’lO—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mąplewood Avė.

Telefonas Republic 7868

Tel. Drexel 6323

Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedėJioj nuo 10 iki 12 A. M.

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 9 

NudSlioj nagai 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 19 iki 12

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 

Nedalioj pa^al sutarti

DRTiEiŽlAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipb 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 Sjiore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 no piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Telephone Plaža 8202

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

* • Tel. 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 Pėtnyčioi ▼.

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N.> Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatai

52 E? W7th St.
Kampas Michigan Ava. 

Tcl. Pullman 5956 
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

John Kuchinskas '
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washing£on and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Najrių Td. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9490 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Tel. Randolph 5130
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Builtling

38 SO. DEARBORN STREET 
Vakarais 2221 W. 22nd St.

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So'. Ashland Avė.
Tcl. Boulevard 2800

lies. G515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Padaužų ministerijos krachas

Padaužų Respublikos Prezi
dentas ir Ministeris Pirminin
kas, atydžiai tėmydami taip sa
vo pačių, kaip ir kitų reika
lus, jau seniai pastebėjo, kad 
su pasauliu, arba bent ta jo 
dalimi, kurią mes vadiname že
me ir kuriai priklauso jų pa
čių valstybė, darosi velniava.

Neseniai, pavyzdžiui, Susi
vienijimo seimas bolševikus iš
metė laukan. Vėliau teismas

t i jų paneigtas teises. Vos pra
ėjusį sekmadienį plačiai žino
mas bričportiečiams pilietis, 
kuris, rodosi, ir galvą ant pe
čių nešioja ir dar ne durną, 
atsidūrė Marguette Parko apie- 
linkėje, nors pats gerai žino
jo, kad jam reikia Northsidėn 
važiuoti. Atminkime dar prie
tikius, kada stulpai automobi
liams kelią užblokuoja.

O kur elgęsis juodo brolio, 
mėčiusio baltus brolius iš Lie
tuvių Auditorijos? Kur pab<> 
girnai aukštų valdininkų iš So
vietų Rusijos? Kur nupuoli
mas p-lės Jurgeliutės įnešimo 
“taip man, Dieve, padek”? Kur 
vėl neginčijamas faktas, kad 
arkliukai bėga ne taip, kaip 
turėtų bėgti? Kur, pagalios, 
daugybė kitokių ženklų, kurie 
visi bendrai liudija, kad yra 
something wrong taip su vi
su pasauliu, kaip ir su pačių 
Padaužų Respublikos reika
lais?

Kaip atsakom i ilgiausi ir aukš
čiausi asmens visoje respubli
koje, padaužų Prezidentas ir 
jo Pirmasis Miniteris jautėsi 
didžiai susirūpinę ir matė rei
kalą svarbius jų valstybei, klau
simus apdumoti ir apsvarsty
ti, o visų pirma pataisyti Kon-
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prezidentu Ilooveriu ka- 
laivų mažinimo klausi-

sti'tuciją išmesti keletą nu- 
sehusių punktų, jų tarpe ir 18- 
ta.jį amendmentą.

Taigi užvąkar juodu išvažia
vo į kontrę, kaip savo laiku 
premjeras MacDonaldas važinė
jo su 
rišku
mams svarstyti. O kadangi val
stybės 
kada laikyti liežuvį už dantų 
ir diplomatiškų tarimų neišlei
sti į pasauli pirm laiko, tai 
Prezidentas ir jo ministeris 
įpirmininkas nusitarė važiuoti 
vienu du, net šoferio neim
dami.

Reiškia, sėkmingiems apmą
stymams ir pasitarimams opiais 
Respublikos reikalais visa me
džiaga buvo tinkamai priruo
štai.
0Susėdo Prezidentas ir Mini- 

steris Pirmininkas į paties 
pi-e>si<i<?iito limuziną it* drožiu 
skubėdami, nes valstybes rei
kalai negali juk laukti. Auto
mobilį operuoją Ministeris Pir
mininkas, ba pats Prezidentas 
negi operuos. O gal ir pavar
gęs jaučiasi dėl sunkių valsty
bės pareigų nešimo ir ypač 
Konstitucijos taisymo. Žinote, 
konstitucijos — jos bet kam 
galvą susuks!

Kaip ten nebūtų buvę, bet 
musų valstybės vyrai, sėkmin
gai atlikę savo užduotis, grį
žo namo. Nors galvose tebesi
mai šė konstitucijos punktai, 
bet atrodė, kad viskas bus at
eityje gerai...

Tik staiga pagavo juos ta 
pati velniava, kuri ir kitiems 
šiais laikais yra tiek ir tiek 
nelaimių pridariusi, l’rie užsu
kimo jų limuzinas pasviro į 
vieną pusę, mėgino pabalansuo- 
ti ant poros ratų, bet kokia 
ten jėga dar pastūmė Preziden
tą ir jo Pirmą Ministerį i» tą 
pačią pusę, kurion pasviro li
muzinas, ir štai mašina apsi- 
vožė prie Western avenue ir 
Garfield bulvaro.

Prezidentas nuriedėjo kelio
lika jardų, o Ministeris Pirmi
ninkas pasiliko po automobi
liu, neišleisdamas valstybės 
vairo iš rankų. Prezidento net 
frakas persprogo ir Konstitu-

interesai reikalauja kai

ei jos pataisos išbirčjo!
Subėgo keletas piliečių, pa

kelė Prezidentų, aitvože limuzi
nų ir paliuosavo Ministerį Pir
mininkų. Visos Konstitucijos 
pataisos kažin kur dingo.

Dabar, po tokios nelaimės 
su Padaužų Respublikos galvo
mis, nežinia kas bus. Padėtis i 
labai rimta. Kas valstybės rei
kalus prižiūrės? Abelnai imant, 
atrodo, kad grūmoja anarchi
jai taip namie, kaip ir kitur.

Susirūpinęs.

Atlankė ‘Naujienas’
Norėtų surasti pažįstamus

Vakar atlanklė “Naujienas” 
drg\ S. Kazlauskas (iš Detroit, 
Mich., kur gyvena adresu 2392 
— 24 strcet). .Jisai sustojo Chi- 
cagoje pas savo draugą, adre
su ižOl<l So. l’eoria Street.

Drg, Kazlauskas pabus Clii- 
cagoje keletą dienų, o paskui 
vėl grįž į Detroitą, kur dirba 
Fordo dirbtuvėse.

Svečias norėtų pasimatyti su 
p. Marija Rudzakiutc. 
prašoma arba ji 
irią apie save, 
žino jos adresą 
P. Kazlauskui.

Darbai šiuo laiku Detroite, 
kaip ir Chicagoje, prastai ei
na. To paties Fordo dirbtu
vės paleidžia darbininkus ato
stogoms, ir Fordo dirbtuvėse 
dabar, atostogų laiku, dirba gal 
tik kokia 15 arba 20 tūkstan
čių darbininkų. Apie 
darbininkų paleista iš 
dirbtuvių visai.

Taigi 
pati duoti ži- 
arba gal kas 
ir suteiks jį

30,000 
Fordo

Rep.

A. Masalskis pa 
sveiko

Skackauskicne, Mar.
Strups, Petr.
Slinkęs, Kaz.
Stakutis, J. ?
'lomus, St.
Vitauskas, Ant.

PRANEŠIMAI
Morning Star Kliubo Besket pik

nikas jvyks 27 d. July. Kurie norite 
dalyvauti, malonėkite užsiregistruo
ti Morning Štai* Kliube, 1652 North 
Damen Avė., nevėliau kaip iki 22 d. 
July. — Joe Neff.

Lietuvos Dukterų Draugijos susi
rinkimas atsibus šeštadienio vaka
re, liepos 19 d., 7 vai. vak., Mark 
White Parke paprastoj vietoj, prie 
Halsted ir 29 gatvės. Gerb. narės, 
malonėkite visos laiku pribūti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptar
ti, taipgi bus išduotas 
misijos pusmetinio 
knygų ir taip toliau.

—Nut. Rašt. Ą.

raportas ko- 
peržiurėjimo

Dudonienė.

D.. L. K. Vytauto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą sekmadieny, 
liepos 20 dieną, 12 vai. dienos, Ch. 
Lietuvių Auditorijos svet., 3133 So. 
Halatod St. V i s? i nariai privalote < Da
lyvauti, nes yra svarbus susirinki- 
mas, taipgi nepamirškite apsimokė
ti savo mokesnius i draugija.

—P. K. nut. rašt.

Tamsta' esi kviečiamas atsilankyti 
j SLA. 251 kp. išvažiavimų, kuris 
atsibus liepos 20 d., 1930, Jos. Bovs- 
kis darže. Yra gera platforma dėl 
šokių. Turėsime gardžiu šaltų gėri
mų ir skanių cigarų. Bus puiki mu
zika. Važiuokite su automobiliais 
Kean Avė. iki 87th St., 87th iki 
Maple Avė. 1 mylia West pirmas 
namas ant 87th St. Važiuojant West 
nuo Kean Avė. po dešine ranka yra 
musų piknikas. Važiuojantis gatve- 
kariais Archer Avė. iki Mount Fo- 
rest, tada eikite 3 blokus i pietus.

—Komisija.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Automobiles

MADOS MADOS MADOS

3133—Labai elegantiška sporto suknelė. įlinka prie kiekvienos 
Galima siūdinti iš margos arba vienos spalvos materijos. Sukirptos 
16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

P-as Aleksandras Masalskis, 
gerai žinomas' Bridgeporto gra- 
borius, po ilgos ir sunkios li
gos tiek pasveiko, kad atsi- 
malduoja draugijose, prie ku
rių priklausė per 16 metų.

Per visą laiką, kada pri
klausė prie draugijų, buvo 
sveikas ir tvirtas ir darbavosi 
dėl draugijų labo.

Taigi dabar nori išreikšti 
širdingiausią padėką visom 
draugijom, jų valdyboms, na
riams' ir narėms, kurie taip 
rūpestingai lanke ir palengvi
no perkąsti nesmagumus:

Leb. Gvardijos D. L. K. Vy
tauto, !

Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų.

Visų Šventų.
Jaunų Lietuvių Amerikos 

Tautiško Kliubo,
šv. Jurgio R. ir K.,
Šv. Jono Krikštytojaus, 
Simano Daukanto, 
Bridgeporto Lith. Pol. Club, 
Illinois Lietuvių Kliubo, 
Teisybės Mylėtojų, 
Saldžiausios širdies Viešp.

Jėzaus,
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 36-tos' kuopos.
Pradėjo sirgti apie kovo 5 

dieną, užsimaldavo draugijose 
tiktai birželio mėnesyj, nes 
manė, kad in ilgiau teks sirgti.

Taigi dabar p. Masalskis vėl 
užsiims savo profesija, kaip ir 
pirmiau. Reikalais meldžiame 
kreiptis po nr. 3^07 Auburn 
Avė., Blvd. 4139. —R.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU ĄMA7’O

S faktiškos instrukcijos, darbas ko) 
insitės 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 ru^piu- 
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 PatarnavimaĮ

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam irDekoruojam
3147 S. Halsted St

Victorv 7261. Rea. Hemlock 1292
PATENTAI, copyrights — išradi

mai visokios rųšies.
B. PELECHOWICZ, 

2300 W. Chicago Avė. Brunswick 7187

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.
I CHICAGO

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

Dykai ap- 
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463

Financial
Finansai-Paskoloa

progos. 
mieros

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduota blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir* 
aiškiai parašyti savo varda. pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., phieago, Ilk

čia Įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdi No ____~_____
Mieros .......—........ ..... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)
Naujienų: Pattern Dept., 1739

So. Halsted St., Chicago, UI.
(Miestas ir valst.)

Laiškai Naujienų 
Ofise

Audenis, Fr. 2
Cook, R.
Eidukaitc, Rose 
Greitjurgis, V.
Johnson E. ,
Jankus, Fr.
Kimekliui, Dom.
Kučinskas, M.
Laureckis, S..
Lapinski, Sam 
Lipauskiene, A.
Lileikis, Alex 
Mockus, M. X.
Medenis, E.
Miller
Pūkis, Uršule 
Petraitis, J. 
Phillips, Wm.
Russell, R.
Sitavicius, K.
Šimkus, K. X

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $300.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PINIGAI
Mes skolinanti nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos Priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIŲ PASKOLA 
Užsimokėkite savo taksus, bilas ar 
koki konstrukcijos tikslų. Refinansa- 
vimas. Greitas, Konfidencialis. Že
miausios kainos. Paskoloj? suteikia
mos ta pačia diena. Specialė domė 
atkreipiama i tuos, kurie klausia Mr. 
Bagdonas.
MAJESTIC INVESTMENT CORP. 
105 W. Monroe St., tel. Randolph 4364 
2139 S. Cicero Avė., tel. Rockwell 2000

Financial
Finanaai-Paakolofl

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mtnesinfr 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Ketinio A v o. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous for Sale 
, įvairus Pardavimai
PIRKITE ANGLIS DABAR—Su

taupykite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radium Mine 
$6 su pristatymu. Švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
police šuo, septynių mėnesių, full 
brced. 4065 S. Campbell Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI du aisbaksiai, du 
cigar-keisai, du maži kaunteriai ir 
1 pastry case. 669 West 14th St.

PARSIDUODA 4 kambariu rakan
dai, mohair parlor setas, karpetas, 
lovos, pečiai, siuvama mašina, ais- 
baksis, komodos, Vietrola ir daug 
kitų. Viskas už $250. 4031 So. Tal- 
man Avė. arba 4025 So. Talman 
Avė. 2-ros lubos.

Pianos
PARDUOSIU Behnan Player Pia

nas yra gerame stovyje, daug lietu
viškų ir angliškų rolių su suoleliu. 
Mokėjau $650, parduosiu už $90. 
4031 S. Talman Avė. arba 4025 So. 
Talman Avė. 2-ros lubos.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

KAMBARYS rendon, sų vėliau
siais parankumais vienam ar dviem 
vaikinam su ar be valgio. 6334 So. 
Sacramento Avė.

KAMBARIAI rendon, šviesus, pa
togus dėl vyrų, be ir su valgiju, 
inteligentiškoj šeimynoj. Nebran
giai. 4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146.

RENDON atskiras kambarys dėl 
vaikino ar merginos. Vieta rami ir 
graži, nėra šeimynos. 1507 N. Ir- 
ving Avė.

PASIRENDUOJA ruimai vaiki
nams, turi būti blaivus, ruimai ap
šildomi, su visais patogumais. Geis
tina, kad vaikinai turėtų karą. 353# 
So. Lowe Avė.

RENDON • kambarys dėl vaikino 
ar merginos su valgiu arba be val
gio. Kambarys šviesus ir modemiš
kas. Atsišaukite ant 3 lubų. 438 W, 
3Ist Street.

For Rent
PASIRENDAVOJA 6 kambariai, 

pečiais šildomi; labai gražus. 
Humboldt parko distrikte. 3500 
Hirsch St., tel. Armitage 5861 ar 
6762.

RENDA! nedidelis Storas su 3 
kambariais pragyvenimui, Brighton 
Parke. Gera vieta, pigi renda. Di
delis uždarbis dėl shoe makerio, 
arba su kendžių ar notions.

Sena biznio vieta.
4065 So. Cainpbell Avė.

REiNDAI 4 kambarių flatas. Ren
da pigi. 4065 So. Campbell Avė.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

GERA PROGA. Reikalingas part
neris ar partnerka i Restauranto 
bizni. Turiu parinkęs labai gerą vie
tą. šaukite Roosveelt 2725.

Help Wanted— Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris nuo 30 iki 
40 metų amžiaus, kuri mylėtų gy
venti ant farmos. Stubos darbas, 
prižiūrėti paukščius ir gyvulius. Mel
džiu atsišaukti. Ignas Lukas, Ant- 
ioch, III.

REIKALINGA mergina dirbti • Į 
Restaurantą už veiterką 4 vai. j 
dieną. 506 West 39th St.

Automobiles
NASH vėliausio modelio sedanas, 

Advanced serijos; puikiausiame 
stovyje, nauji tairai. Karas kai
navo originaliai $1,600. Vartotas 
labai mažai. Reikia pinigų ir pa
aukosiu šį karą už $300 cash.

1845 S. Central Park Avė.

PARDAVIMUI automobilius la
bai pigiai—“Hupmobile-four” arba 
touring, nes aš turiu du karu, vie
ną paėmiau už skolą ir būtinai 
noriu parduoti. 1222 • So. Sawyer 
Avė. Phone Rockwell 3072.

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane par- 

duoti savo vėliausio modelio Stude- 
baker Commander keturių durų se
daną, kurj pirkau lygiai dešimt mė
nesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip 'naujas. Tai yra gražiausias ir 
ekonomiškiausias karas, koki aš tu
rėjau. Turi 5 originalius visiškai 
naujus tairus, 4 ratų brėkius. Lo- 
rain spot light, snubbers, gražų už
baigimą, geriausj mohair išmušimą 
ir geriausi tykų motorą. Karas yra 
kaip diena išėjės iš dirbtuvės. Jis 
kainavo man virš $1,950. Priimsiu 
tik $400, nes man reikia pinigų. 2116 
■North Spaulding Avė. Ist fl. Atsi
šaukite nedėlioj.

RETA PROGA
Studebaker vėliausio modelio 4 

pasažierių coupe. Kadangi netekau 
darbo ir man yra reikalingi pinigai 
paaukosiu tiktai už $350. Karas kai
navo man $1,600 tik trumpą laika 
atgal. Jis yra absoliučiai geras kiek
vienu žvilgsniu, nes aš vartoju ji vi
sai mažai. Kam pirkti naują karą, 
kuomet jųą galite nupirkti nianąjj 
tiktai už $350. Jus turite pamatyti 
karą, kad "ji įvertinti. Atsišaukite 
bile laiku, nedėlioj, 2231 North Ke
dzie Avė. Ist apartment.

Chrysler vėliausio modelio seda
nas. Moteris turi parduoti. Išvažiuo
tas tik kelis tūkstančius mylių. Ka
ras yra geriausiame stovyje ir sun
ku ji atskirti nuo naujo. Negaliu 
pati karo draivinti ir paaukosiu jj 
tiktai už $275. 2538 North Califor- 
nia Avė., Ist flat.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grolfertnė pigiai. 
Pigi renda, ruimai pagyvenimui. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 3853 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groserne ir deli
catessen, biznis geras. Parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastis — ne
sveikata. 4522 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Fruit Store su 
troku, visai pigiai. Turi būti par
duotas j trumpą laiką; priežastis— 
liga. 10728 Miėhigan Avė. Pullman 
9577.

GROSERN® ir bučemė su namu, 
7 kamb. flatas viršuj. Parduosiu pi
giai ar mainysiu ant bungalow ar 2 
flatų, South Sidėj. 2643 W. 63rd St. 
Hemlock 7548.

PARSIDUODA groserne, saldai
nių, cigarų, tabako ir kitokių daly
kų, Kaina $250.00, priimsiu j mai
nus. 3247 S. Morgan St., tel. Boule- 
vard 1005.

EXTRA
BUČERIAMS

vie-Išbuvęs devynis metu vienoj 
toj noriu pasilsėti. Kas ieškote geros 
bučernės su groserne už prieinamą 
kainą, atvažiuokite pasižiūrėti. Galiu 
mainyti j ką turite, bet kas nemisli- 
nate eiti i bizni ir dirbti, tai prašom 
nesiklapatyti, nes ta vieta yra išdir
bta ir geras žmogus padarys pinigų.

Tel. Beyerly 2302.

PASIRENPUOJA arba išsimaino 
public garažas dėl 50 karų. Renda 
pigi. Randasi 840 W. 51-st St. Vic- 
tory 9129.

PARDAVIMUI 10 kambarių Room- 
ing House; elektros šviesa, visi 
kambariai išrenduoti, fumaso šilu
ma, pigi renda. gera vieta. Parduo
siu pigiai, Telefonuokit Haymarket 
0723.

MAINYSIU groserne ir bučemę, 
vra labai geras biznis ir gera vieta, 
arba su mažu įmokėjimu priimsiu. 
Ateikite ir pamatykite — pamėgsite. 
pašaukite: Roosevelt 5532.

PARDAVIMUI delicatessen, gro- 
sernė ir saldainių sankrova. 6538 So. 
Western Avė.

MALT ir HOP VVholesale tfiznis 
pardavimui. 4 reg. ir copyrightuoti 
lebeliai. įsteigtas 6 metai. .Pasitrau
kia iš biznio. Atsilankykite 7 vai. 
vak.

Alpa Malt and Hops 
2428 West 47th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI delicatessen, sal- 
danių, aiskrymo ir smulkmenų 
krautuvė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Apleidžiame miestą.

834 W. 35th PI.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
groserne, geroje vietoje, biznis iš
dirbtas. Priežastis esu viena mote
ris ■— persunku. 3407 So. Wallace 
St. Boulevard 6297.

DIDŽIAUSIA proga. Nupirksi 
grosernę ir delicatessen su geru sta- 
ku ir 1-mos rūšies fixtures, biznis 
geras, renda pigi. Priimsiu j mainus 
karą arba lotą. 558 W. 42nd Place.

Farms For Sale
________ ŪkiaiPardav^^_________

5 AKRAI arti Chicagos, priei
nantys prie dviejų main vieškelių 
(highway). Gera vieta dėl biznio, 
ar vištų farmos. Priimsiu $400 už 
akrą greitam pardavimui.

F. A. JIRGL, 
Lcmont, III,

80 AKRŲ Mich. ant Highway U. 
S. 12, 9 R. auza, barnė ir daugiaus 
budinkų, prie upės, 3 arkliai, 9 kar
ves 
mo.

6 
ant

5
way, vištų, farma. 
mo.

CHAS ZEKAS
4454 S. Western Avė

vištų, kiaulių. Mainys ant na-

KAMBARIŲ Bungalow mainys 
2 flatų.
AKRAI su budinkais ant High-

Mainys ant na-

Exchange—Mainai

PRIIMSIU grosernę, bučernę hard- 
ware ar dry goods sankrovų, ar ko
ki kita biznį mainui ant gero pel
ningo namo. Jacobson, 3804 S. Ked- 
zie Avė., tel. Lafayette 6738.

NEDILELĮ medinį namą noriu 
mainyti ant didesnio, 2 pagyveni- i>ų mūrinio namo ]><> 4-5 k»mt>n- 
rius. Agentai prašomi neatsišalikt.

4049 S. Maplewood Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co 
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na 

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Npra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas natamavima?
4425 So. Fairfield Avė

Tel. I^afayette 0455

MĘDINIS namas 6 kambarių su 
beismantu ir extra lotas. 2 karų ga
ražas. Apsodintas medžiais vynuo
gėmis ir gražiais medeliais. Kaina 
prieinama. 6049 So. Kildare Avė.

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JŪSŲ 

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

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

Atvykite subatoi. ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

* 832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginamas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spul- 
kos sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą jmokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

PARDAVIMUI dviejų flatų cotta
ge 2866 Kelev St. ir 4 flatų 2 po 
6.2 no 4 kamb. mūrinis namas. Par
duosiu nikiai. Priežastis senatvė.

1335 West 81 st Street.

5 KAMBARIŲ murinę bungalow, 
30 n. lotas, prie 54 ir Mozart St., 
anšildoma, 3 metu senumo, kainavo 
88,500. cąsh reikia $1,500. turi būti 
parduota šią savaitę už $6,400.

Atsišaukite:
2608 West 47th Street.

PARDAVIMUI 6 kambariu bunga- 
low ir du ruimai extra, taipgi 2 ka
rų garažas. Kaina $8,600. 6011 So. 
Francisco Avenue.

PARSIDUODA arba išsimaino 
namas su bizniu-delicatessen, gro- 
sernės ir bučernės visos prietaisus. 
Mainysiu nuo bungalow iki 6 fin
tu. 2816 W. 63rd St.

ge 
ir
Ii

PARDAVIMUI 6 kambarių cotta- 
■ su Vi akro žemės. Yra karvė 
paukščiai. Kas mažai dirba ga- 
pramisti. Kaina $4,900.00.

5611 So. Nashville Avė.
6500 West ir Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
nrivatiška prapertę namas: 10 fla
tų ir 3 štorai: drugštoris, groserne, 
soft drink parlor ir garadžius, au
to repair shop ir coal office.

Randasi Bridgeporte.
Tel. Victory 9129.

PARDAVIMUI namas cottage su 
9 kambariais; parduodu arba mai
nau ant grosernės, loto arba kito
kio biznio. 6939 So. Aberdeen St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
6 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS 

su yisais jtaisvmais, 2 karų gara
žas, kaina $4,900, jmokėti $900, ki
tus kaip renda. Savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, arbą didesnio 
namo. Namas randasi 
toli 
mą

32nd St. 
lotus užUnion Avė. Priims 

jmokėjimą.
C. P. SUROMSKI
3352 South Halsted Street,

Tel. Yards 6751.
Res. Boulevard 0127.

and CO.

ne- 
pir-

DIDELIS BARGENAS
2 FLATŲ mūrinis namas, 5—6 

kambarių, furnasu šildomas, pusė 
bloko nuo gatvekarių ir Sherman 
parko. Kaina $9,000, arba mainysiu 
ant pigios cottage.

5314 South May Street

PARDUOSIU rezidencijos narna 6 
ruimai, 2 porčįai su langais. Parna
su apšildomas: 2 karų garažas, lo
tas 31x124, vėla išcementuota, graži 
vieta arti strvtkarių linijos.

4011 South Campbell Avė,


