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Pusę Milijono Kainavęs 
Diktatoriaus Butas Už

antspauduotas
Melas apie įvykusius rinkinius Lietuvoje

KAUNAS, Lietuva, liepos 25. 
— Augustinas Voldemaras, bu
vęs Lietuvos premjeras ir ak
tualus diktatorius, Kauno karo 
komendanto parėdymu ištrem
tas iš Kauno į nežinomų pro
vincijos miestelį.

Kaikada buvęs smarkus Lie
tuvos vyras, kurs daugiau ne 
kartų privertė klausytis visų 
Tautų Sąjungos mašinerijų,

girnas, 'lame pat “Liet. Aide” 
paskelbta, kad Lietuvos ban
kas už tą butą numatęs tris 
dešimts tūkstančių litų metinės 
nuomos, bet ligi šiol dar nė 
cento negavęs. Tatai šiuo me
tu už ta butą valdžia 'Lietu
vos bankui skolinga jau apie 
tris šimtus tūkstančių litų, nes 
bankas butų davė ne Voldema
rui, kaip Voldemarui, o kaip

(Atlantic and Pacific Photo]

Detroit, Mich. — La Šalie viešbučio svečių kambarys, kur tapo nušautas Gerald Buckley, 
radio anonseris

Genevoje, kovodamas už Vil
nių, dabar lenkų miestą, savo 
kraštui, dabar paskelbtas “pa
vojingu visuomenės tvarkai”, 
kaip pasakyta komendanto de
krete, kuriuo Voldemaras iš- 
deportuotas.

Autoritetai atsisakė išduoti 
vardų tos vietos, j kurią bu
vęs premjeras ištremtas. Moto
riniai automobiliai išgabeno vi
sus Voldemaro daiktus iš jo 
ligi šiol užimamo buto ir bu
tas užantspauduotas.

Buto įrengimas 200,000 
litų ir nuoma 300,000 

litu c

“'Lietuvių Aidas Brazilijoj”, 
No. 2 iš birželio 28 d. įdėjo 
straipsni, pavadintų “Du šim
tai tūkstančių tik butui įreng
ti”, kuriame sakoma: “Pasku
tiniu metu labai daug laikraš
čiai rašo apie Voldįęmaro ap
gyventą butų naujuosiuose Liet. 
Banko rūmuose...

“■Gegužės 24 d. “Lietuvos Ai
das” paskelbė, kad tam butui 
Įrengti išleista apie du šimtai 
tūkstančių litų. Kaune galima 
neblogus keturių aukštų na
mus pastatyti (Už 200,000 li
tų. Red.). Keikia tik įsivaiz
duoti kas ten to buto per įren-

Naujas liudininkas 
tvirtina Mooney, Bi- 

llings nekaltumą
Pernai liko neišklausytas kitas 

liudininkas

OLEVELAND, Ohio, liepos 
25. United Press Clevelande 
atrado naujų liudininkų, ven
grą Krumesc, kurs pasipasako
jo buvęs San Francisco 1917 
m. kaip tik toje vietoj, kur pra
garo mašina sprogo, ir matęs 
tris meksikonus bėgant, pali
kinus didelį siutkeisį, kurs be
matant ir sprogo, sudraskyda
mas 8 žmones.

Kadangi Krumesc tada buvo 
jūreivis ir tuojau iškeliavo at
gal į jūres, ir per metų me
tus neprigavo angliškų laikraš
čių, kurių jis pirmiau ir skai
tyti dar nemokėjo, tai ligi šių 
metų liepos 10 d. jis nežinojo, 
kad yra nuteisti nekalti žmo
nės. Krumesc žada savo bady
mų prisiekti. 1929 laikraštinin
kas Robt. G. Thring pasiskel
bė panašiai matęs 3 ispanus, 
meksikonus ar italus, bet jo 
pareiškimas paliko be domės. 

ministerių pirmininkui, vadi
nas, valdžiai...

Du šimtai tūkstančių litų yra 
pinigai. Jei kiekvieno ministe- 
rio butas valstybei kaštuotų 
po du šimtu tūkstančių litų...

VoliĮemaro buto “istorija” 
tėra vienas mažas mažas fak
telis. Bet šitas faktelis yra la
bai svarbus, nes jis labai vaiz
džiai parodo, kaip elgiamasi su 
žmonių sudėtais pinigais.” Taip 
rašo Lietuvos konsulo Brazili
jai, generolo Daukanto orga
nas.

Jokių visuotinų rinki
mų Lietuvoj nebuvo
Paduotoji iš Kauno Ameri

kos laikraščiams žinia iš lie
pos 25 d. sako: “Jo (Voldema
ro) kritimas iš valdžios Įvyko 
pereitą rugsėjo mėnesį, kada 
visuotinais rinkimais jis negavo 
balsų daugumos. Jo visa mi
nisterija atsisakė, ir jo vietų 
užėmė Juozas Tūbelis.”

Suokalbi prieš Voldemarą pa
darė smetonininkų grupė tuo 
laiku kada jis buvo išvykęs 
Genevon į Tautų Sąjungos po
sėdį, iš kurio sugrįžęs Volde
maras rado jau save atstaty
tų ir savo vieton paskirtų Sme
tonos švogerį.

Laivynų sumažini
mas tik proga pik

čiau ginkluotis
Kiekvienas karo laivas ir sub- 

marinas turės savo orlaivius

VVASHINGTON, liepos 25.
Karo laivų statymo aprube- 

žiavimas reiškia, kad dabar 
kiekvienas laivas turės mažiau
sia po vienų karo orlaivį.

Laivyno valdyba dabar daro 
bandymus įtaisyti orlaivius prie 
povandeninių laivų ir naikin
tojų. Visi kiti laivų tipai jau 
turi savo orlaivių bazes.

Statomas orlaivis, kurį bus 
galima sulankstyti ir paslėpti 
submarinų viduj; norėdamas 
paleisti orlaivius į orą, sub- 
marinas turės juos iškelti i ju
ros paviršių ir pats pasinerti. 
Londono sutartis leidžia val
stybėms statytis 1,850 ’tonų 
submarinas ir ta proga bus iš
naudota, kad submarinams bu
tų orlaiviai pridėti.

Moterų trumpi sijo
nai iššaukę Italijos 

nelaimes

Taip sako kardinolas, o popie
žius savo figūra džiaugiasi

LONIMJNAS, liepos . 25. — 
Kardinolas Ascalesi, Neapolio 
arcivyskupas, pareiškė kad Ita*- 
lijos žemės drebėjimas yra pa
sekmė. skandalingų žmonių el
gesių, ypatingai moterų rūbų 
madų. Visa tai ir iššaukė die
vo rūstybę ir kerštų! — pa
reiškė kardinolas London Mor
ui ng Post korespondentui.

VATIKANO MIESTAS, popie
žiaus valstybė, liepos 25. — 
Taip patiko popiežiui jo pa
ties biustas (figūra), nulipdy
tas iš molio jauno Bomos skulp
toriaus Guarino Boscioli, kurį 
jis padarė iš popiežiaus foto
grafijos, kad popiežius parei
kalavo padaryti keletą biustų 
sėdinčioj pozoj ir nebe iš mo
lio bet iš marmuro. Tas bius
tas bus pastatytas Vatikano 
Miesto gubernatoriaus palo
tinose.

ROMA, liepos 25. — Ar po- 
piežius vyks žemęs drebėjimo 
katastrofos vietų aplankyti, 
dar nežinia. Kada 1908 m. Įvy
ko Messinos drebėjimas, tai po
piežius Pins X norėjo vykti 
lankyti nelaimės paliestųjų, bet 
kardinolai jį atkalbėjo dėl po
litikos išrokavimų. Dabartie 
n i am popiežiui atgavus savo 
dvarus ir jgavus svietiško val
dovo titulų, politika nebedrau- 
džia išvažiuoti iš Vatikano.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies debesuota; šiek tiek 
galimybių perkūnijai; daugely
je vietų šilta; švelnus vėjelis 
daugiausia iš pietvakarių.

Vakar dienos temperatūra 
nuo 11 vai. ryto pasiekė 90, 
antrą vai. buvo jau 94 ir vė
liau vietomis siekė 98.

Saulė teka 5:36; leidžiasi 
8:17. Mėnuo leidžiasi 8:43 va
karo.

į Amerika seks Sovietų 
agentūras

W ASI IUN( ITON, liepos 25. 
— Suvienytos Valstijos akylai 
seks Amtorgo korporaciją New 
York e, ‘tačiau nedįarys nieko, 
jei ta korporacija užsiims tik 
prekyba ir bizniu, išsireiškė 
veikiantis State sekretorius 
William R. Gastle, kurs atsi
dėjęs seka Fish komisijos žy
gius.

Perkunas muša golfi- 
ninkus

NASHIUA, N. H., liepos 25. 
— Keturi stambus biznieriai 
ir trys vaikai pritrenkti Na- 
shua Country Club golfo lau
ke ties 11 skyle, kada žaibas 
trenkė į vėliavukę.

STAMFOBD, Conn. — Va
kar Sunaim farmoj laike ark
lių parodos žaibas trenkė į aik
štę kurioje stovėjo būrys žmo
nių; 50 žmonių apkurtinta. ŽaU 
bas pasuko į tvartą ir nutren
kė 2 arklius.

NORTHPORT, N. Y., liepos 
25. — Vakar sužeista 4 lakū
nai, skridę orlaiviu iš Port- 
land, tMe. j New York; orlai
vis pateko į audros debesį ir 
besileidžiant į vandenį žaibas 
trenkė į vienų pantonų, beveik 
apversdamas visų orlaivį.

Uraganas užmušė 
dar 12 žmonių
Ugniakalnis Vezuvijus 

nerimsta

ROMA, liepos 25. — šiaurės 
Italija šių naktį nukentėjo nuo 
nepaprastai žiaurios audros, 
kuri netoli Venecijos užmušė 
12 žmonių ir sugriovė daug na
mų Barčo d i Sesetgana, Ber- 
vesa, Šeiva ir Volpago mieste
liuose. Bijomasi, kad po griu
vėsiais pasiliko daugiau užmu
štų. Sužeistų jau priskaityta 
100 žmonių.

NEAPOLIS, liepos 25. — Va
kar gyventojai buvo nepapra
stai išgąsdinti naujos uragano 
bangos, kuri sukėlusi juros vil
nis sunaikino maudykles. Ve
zuvijaus ugniakalnis pradėjo 
rodyti didelį nerimų ir iš kra
terio kįla nauji ugnies ir la
vos volai, šimtai gyventojų be
gia j Romą, bijodami naujų 
nelaimių.

Demokratai tikis at
gimti 54 vietas 

kongrese
Sako, sąlygos geresnes kaip 

1910 metais

WASHINGTON, liepos 25. 
— Demokratų viršininkai ruo
šiasi smarkiai kampanijai į 
kongreso rinkimus, kurie įvyks 
rugpiučio pabaigoj ir tikisi gau
ti daugumą, kad galėtų kontro
liuoti 72 kongresą.

Demokratai tikisi ne tik at- 
gaut savo 30 prarastas vietas 
1928 m. rinkimuose, bet gauti 
mažiausia dar 23 vietas dau
giau ir tokiu badu sudaryti 
kongrese 218 balsų daugumą. 
Sąlygos šiemet esančios dar ge
resnės kaip buvo 1910 metais.

Pakorė tris banditus
KANSAS CITY, liepos 25. — 

Šį rytų čia pakarti trys ban
ditai, kurie 1928 m. liepos 14 
d. išplėšė vieną banką ir apšau
dė republikonų konvenciją, už
mušdami kelis žmones.

Konservatoriai išjgelbė-
jo MacDonaldą

LONDONAS, liepos 25. — 
šiandien Darbiečių vyriausybe 
išliko nen u versta tik ačiū kon
servatoriams ir liberalams, ku
rie balsuodami už vyriausybę 
padėjo atidaryti 136 balsų dau
gumų prieš 63 'balsus iš pačių 
kairesnių darbiečių, užprotes
tavusių de] lordo Hundson pa
skyrimo viešųjų darbų pasko
los tarybom

Ispanija kelia muitus 
prieš J. Valstybes

■ " «—

MADRID, Ispanija, liep. 25. 
— Aštrus tarifų pakėlimas ant 
40 dalykų, ką tik patvirtintas 
karaliaus, čia skaitoma kaip at
simok ėjimas Suvienytoms Val
stijoms už jų tarifų kėlimą ant 
Ispanijos-prekių. Tarifas palie
čia skustuvų peiliukus, filmus, 
dhemikalus, motorinius karus 
ir kt.

HAVANA, Cuba, liepos 25. 
— Policija tirinėja apiplėšimų 
buvusio Meksikos prezidento 
Emilio Portes Gil. Vagis įlin
dęs pro langų pavogė jo $4,* 
500. • (

X spinduliai suseks 
šuleriavimus

CHICAGO, liepos 25. — Col. 
C. Goddard, universiteto kri
minalistikos laboratorijos ve
dėjas pareiškė, kad ultra-violet 
spinduliai geriausia iš visų ki
tų būdų suseka įvairius nuo
dus, metalų ir alkoloidų prie- 
maišalus ir taip pat padeda su
sekti dokumentų sufalšavimus, 
užtrynimus ir perdažymus. Iš
radimas bus plačiai vartoja
mas.

Amtorgas grasina 
išsikraustyti

NEW YORK, liepos 25. — 
Petras Bogdanovas, barzdotas 

lSb vietų korporacijos New Yor- 
ke, Amtorgo, direktorius pa
ruoštame laiške Fish komisijai 
pareiškę, kad Amtorg nebega
lės toliau varyti savo biznio 
ir U. S. nustos kasmet po $100,- 
000,000, ir kas Sovietai ren
gėsi nuo 1932 m. dar dusyk 
padidinti biznį, bet jei taip, 
tai Sovietai tą pelnų duos bi- 
le kuriai kitai valstybei kuri 
jos agentų neįžeidinės.

Tas skubus Bogdavono pa
reiškimas atsitiko dėlto, kad 
imigracijos autoritetai pradėjo 
ruoštis patikrinti Amtorg agen
tų popierius.

5,000 maištininkų už
mušta Kinijoj

SlHAiNGHA'I, Kinija, liepos 
25. — Penki tūkstančiai su 
viršum maištininkų užmušta 
nacionalistų kariuomenės, at
mušant šiauriečių dviejų divi
zijų užpuolimų. 

---- --
Potvynis paplovė Ang

lijos miestelius
■LONDONAS, liepos 25. — 

Šiauriniame Yorkshire šiąnakt 
netikėtai pakilęs vanduo už
klupo keletą miestelių taip 
greit, kad srovė pati namų du
ris atidarinėjo. Keturi žmones 
žuvo; dideli plotai tebėra van
dens apsemti. Kaikur žvejai su 
laiveliais dingo. Daug gyvulių 
žuvo.

Detroito karas su geng- 
steriais

DETROIT, Mich., liepos 25. 
— šių naktį nušautas gengste- 
rių dar vienas subjektas Jack 
Brown ties 4th st. ir Selden 
avė. Policija iškrėtė didžią da
lį užkampių, požemių ir areš
tavo 24 valkatas ir 2 moteris. 
Vėliausiomis žiniomis jau su
imta 173 subjektai.

Užsimokėjo $100,000 už 
savo galvą

PEORIA, III., liepos 25. — 
Ką tik sugrįžo William Urban, 
Peoria baseball operatorius, 
kurį buvo 4 “kidnaperiai” pa
vogę ir laikė kurį laikų netoli 
Cbicagos kokiose ten landynė
se. Sakosi užsimokėjęs $100,-

Penki užsimušė orlai
viams susidūrus

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
25. *— Keturi kariškiai ir vie
nas civilis užsimušė susidau- 
žus dviem orlaiviams ore. Abu 
nukrito žemėn.

Amtorgo čekistus ir 
Meksikoj gaudo

MEKSIKOS MIESTAS, liep. 
25. — Mark S. Lulinskis iš New 
York, atstovaujantis sovietų 
korporacijų Amtorg, sulaikytas 
viešbuty ir apstatytas stipria 
sargyba, tuotarpu kai valdinin
kai ekzamenavo jo dokumen
tus, konfiskuotus jo kambary 
savaite atgal. Autoritetai pa
reiškė, kad jie įtaria Lulinskį 
esant sovietų valdžios apmo
kamo agento komunizmui pla
tinti Meksikoj, bet Lulinski 
net užsigynė esąs komunistu.

Reikia pastebėti, kad net 
pats Bogdanovas, New York 
Amtorgo direktorius, užsigynė 
esąs komunistas.

Sausųjų karas 
su slapiaisiais

Pagavo $2,000,000 vertės like
rio; nušovė du nekaltus

WASHJNGTON, liepos 25. 
— Susekti nauji keliai likeriui 
gabenti, būtent Delaware pa
kraščiai. Smyrna upėje, Dela- 
ware, paimta $2,000,000 vertės 
gėralų krovinys, atvežtas lai
vu iš Kanados.

Woodp Hole, Mass. nušauti 
du žmonės, Įtarti esant butle- 
geriajs, bet jokio likerio ne
rasta. New Yorke, S.S. Patria 
laive rasta už $50,000 francu- 
ziško cordial likerio.

Sausieji agentai turi įsitai
sę 4 radio stotis New London, 
New York, Cape May ir Nor
folk. Butlegeriai turi slaptų ra
dio stotį kaž kur apie Nor
folk, iš kurios susisiekia su 
būtie gėrių laivais jūrėse.

Politikieriai šaudosi
MONGKS COR-NER, S. C., 

liepos 25. — E. J. Denis, val
stijos senatorius, šiandien , fa
tališkai pašautas. Jis buvo se
natorių per 20 metų ir turi 
daug priešų, kurie nori pakenk
ti jo tolimesniam išrinkimui.

Keturi užmušti besi
linksminant

OMAHA, liepos 25. — čia 
Krug parke nukrito nuo relių 
35 pėdų gilumon elektros trau
kinėlis su važiuojančiais pasi
smaginti žmonėmis. Keturi už
mušti, devyniolika sužeista, 3 
kritiškai.

Italijoj žemės drebėji
mas, tornado ir 

sniegas
TRENTO Italija, liepos 25. 

— Gamtos suirutėms padau
ginti, po žemės drebėjimo ir 
smarkaus tornado, Šiandien pra
dėjo stipriai snigti šiaurės Ita
lijos srityse; sniego audra ypa
tingai buvo arši Dolomitų ir 
Alpių pakalnėse. Adige tipe pa
tvinusi ir kiti upeliai išsiliejo 
iš krantų.

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

APŽVALGA
Prekių nupigintas

Visur dabar kalbama apie į- 
vairių prekių nupigintą. Tas 

reiškinys bandoma ir vteaip 
aiškinti. Pavyzdžiui, prof. lr- 
ving Fisher sako, jog prie nu
kritimo kainų įvairiems pro
duktams labiausiai prisidėjo 
Anglija. Reikia žinoti, jog 
biznio depresija vienoj kurioj 
nors šalyj pagimdo toki pat 
reiškinį ir kaimynystėj esan
čiose šalyse. Ypač depresija 
yra pavojinga tokioj šalyj, kur 
pinigų valiuta esti paremta 
auksu.

Kai Anglijoj pradėjo kristi 
kainos, tai tokio pat likimo su
silaukė ir kitos šalys. Kitaip 
ir „ būti negalėjo. Šiandien 
tarp valstybių yra tūkstančiai 
nematomų ryšių, kurie lošia la
bai svarbią rolę, nes kontro
liuoja tautų ekonominį gyveni
mų.

Dolerio vertė pakilo
Dolerio vertė dabar yra di

desnė, negu ji buvo prieš me
tus laiko. Kuomet mes kalba
me apie dolerio vertę, tai turi
me galvoj jo perkamąją jėgą. 
Sakysime, birželio mėnesyj už 
doleri buvo galima nupirkti 
tiek produktų, kiek pereitų me
tų birželio mėnesyj už $1.15. 
Vadinasi, dolerio perkamoji 
jėga dabar padidėjo ant 15 cen
tų.

Brangus kra^ažeaklts

Visi žino, kad kai kurie žmo
nės užsiima koiektavimu kra
saženklių. Daugeliui toks už
siėmimas gali atrodyti bęjos.- 
miu. Iš tiesų, kokis išroTavT-" 
mas rinkti senus krasaženk- 
lius? i

Reikia pasakyti, jog seni 
krasaženkliai lošia tokią pat 
rolę, kaip ir senieji istoriški 
rakandai. Juk už rakandus, 
kurie priklausė karaliams arba 
šiaip pasižymėjusiems žmo-, 
nėtns, mokamu dideli pinigai. 
Panašiai yra ir su grasos ženk
lais. Ot, yra krasaženklių mė
gėjai,, kurie renka kolekcijas ir 
už jas moka didelius pinigus.

Šiomis dienomis laikraščiai 
paskelbė žinią, kad Londone 
už vieną retą Australijos k ra
sos ženklą buvo užmokėta $2,- 
750. Tas krasaženklis buvo iš
leistas 1854 m. ir turi gulbės 
paveikslą. Kiek žinoma, tokių 
krasaženklių visame pasaulyj 
yra tik dešimts.

Automobilių modelei

Pirmas automobilis tapo iš
rastas prieš 35 metus. Istorijos 
atžvilgiu tai visai trumpas lai
kotarpis. O vienok kiek per 
tuos kelis desėtkus metų įvy
ko visokių permainų. Bus pra
vartu čia priminti, jog iki šiol 
jau padaryta 640 skirtingų 
modelių automobiliai. Tačiau 
šiandien parsidavinėja tik 41 
rųšies. Visi kiti modeliai pra
nyko, kadangi jię pasirodė nc- 

• praktiški. Dabar mažai kas ir 
težino, kad kadaise buvo tokie 
automobiliai, kaip “Black 
Crow", “Eagle”, “Lion”, “Me- 
teor”, “Climber”, “Buffalo” 
Sphinx”, “Adria”, “Anchorb, 
"Car Nation“. “CentaUr”, “Al- 
pena” ir šimtai kitų.

Jau ir nebeegzistuojantys’ 
automobiliai turėjo nemažai 
reikšmės. Kiekvienas jų vie
nokiu ar kitokiu budu prisidė
jo prie automobilių pramonės 
išvystymo ir jų patobulinimo. 
Naujas modelis reikšdavo, pa
gerinimą. Tokiu budu auto
mobiliai kas metą vis labiau ir 
labiau buvo gerinami ir tobu
linami. Pasitaikydavo metų, 
kad naujos rųšies automobilių 
pasirodydavo po 40 suviršum. 
Ypač turtingi naujais modeliais

buvo 1901, 1902, 1903, 1907, 
1908 ir 1916 m.

Aukso judėjimas
Po šešių mėnesių pertraukos 

Jungtinės Valstijos vėl pradė
jo siųsti aulcstį k(t<Hna vulsty- 
bėtns. Bendra vert# to aukso 
lyginasi astuoniems milionams 
dolerių. į Kanadą yra siun
čiama įlenkiu tnilionų dolerių 
vertės auksb.

Finansininkai yra patenkinti 
tuo, kad iš Amerikos auksas 
pradėjo plaukti į Kanadą. Jie 
sako, kad vien tik per pereitus 
metus Amerika iš Kanados ga
vo už 74,000,000 dolerių aukso. 
Tačiau visai kitokis reikalas 
yra su Francija. Per paskuti
nius septynis metus iš Ameri
kos į Franciją išplaukė $500,- 
000,000 vertės aukso, o per tą 
patį laiką Amerika iš Franci- 
jos tegavo tik dešimtąją dalį 
pasiųsto aukso. Tokiu budu 
susidaro labai didelis balan
sas Amerikos nenaudai.

Depresija baigiasi
Finansininkai sako, jog bir

želio mėnesyj depresija pasie
kė, taip sakant, dugno. Biznis 
tą mėnesį buvo nepaprastai 
blogas. Tačiau su liepos pra
džia dalykų padėtis pradėjusi 
taisytis. Tatai buvę galima 
pastebėti iš to, jog dėl nupi
gintų kainų prekyba žymiai at
gijusi. Tai esąs geras prajo- 
vas, kad biznis po truputį pra
deda taisytis.

Musės ir kirvių pieningumą?

Maryland valstijoj valdžios 
eksperimentalėj farmoj R. P. 
Hotis padarė labai įdomius 
bandymus su karvėmis. Jis su- 
yado, jog karvės „duodą . nepa
lyginamai daugiau pieno, jeigu 
jos yra apsaugojamos nuo mu
sių. Pirmiausiai jis pasiryžo 
išnaikinti muses tvartuose. Su 
tam tikru chemikalu jis jas iš
naikino. Tuoj pasirodė, jog 
karvės duoda daugiau pieno. O 
kadangi karves nusiblaškė uo
degomis, tai pienas buvo daug 
sanitariškesnis.

Persikų derlius Kaliforrtijoj

šiemet Kalifornijoj nepa
prastai užderėjo persikai (py- 
čiai). Manoma, kad 'jų bus su
rinkta apie 440,000 tonų. Kad 
tai didelis derlius, kiekvienas 
supras iš to, jog praeitais me
tais persikų buvo surinkta tik 
179,000 tonų. Užtat pernai ir 
kainos buvo gana aukštos: per
sikų tonai mokėjo $80. Tuo 
tarpu 1928 m., kai užderėjo 
414,000 tonų persikų, tai tonai 
temokėjo tik $20.

Dabar fruktų augintojai turi 
didelį galvosūkį, — ką daryti 
su persikų perviršiu. Jeigu jie 
bandys visą savo derlių par
duoti, tai kainos ims kristi 
galvatrūkčiais. Tąsyk, taip 
sakant, kailis nebebus vertas 
išdirbimo. Kad kainas palaiky
ti tam tikroj aukštumoj, vaisių 
augintojai yra nutarę surinkti 
tik dalį persikų, o kitą dalį 
palikti ant medžių puti.

Biznis kitose šalyse

Europos tarptautinė padėtis 
yra labai neaiški. Nespėjama 
likviduoti vienas nesusiprati
mas, kaip gimsta kitas. Da
bartiniu laiku “mažoji antan
tė” yra griežtai nusistačiusi 
prieš atsteigimų monarchijos 
Vengrijoj. Padėtis Balkanuose 
yra labai įtempta. Ten karo 
gaisras gali kilti bile kada. Jei 
Mussolini karingoms kalboms 
nebuvo priduodama didelės rei
kšmės. tai šiandien visai kitaip 
į tai žiūrima. Tai parodo, kad 
ii franeuzų susirūpinimas. Po* 
litikai mano, jog Italijos dik
tatorius rengiasi kurti naują

sąjungų, kuri galėtų atsverti 
franeuzų įtaką.

Tokia padėtis, žinoma, nėra 
palanki bizniui. Priegtam svar
bią rolę lošia ir sezonas. Vasa
rą paprastai biznis žymiai sd- 
lYiAŽeja. Tačiau šiais matais 
nedaug prospektų tesimato, 
kad jis pasitaisys rudeniop. 
Nedarbas vis labiau auga. Šiuo 
momentu tai yra didžiausi Eu
ropos problema.

Rusijos užsakymai kaikurio- 
se šalyse ne tik nesumažėjo* 
bet fektinai gerokai padidėjo. 
Tai didele tų šalių pramonei 
parama. Daugiausiai užsaky
mų gauna Anglija, Vokietija, 
Italija ir Lenkija.

Anglija — Bendrai imant, 
biznis beveik visai nepagerėjo. 
Praeitą savaitę šiek tiek padi
dėjo paklausa medvilnės dirbi
niams. Tai suklė daugiau vil
ties. Bizni veikia politiškas 
neaiškumas. Kaip Žinia, val
džia per plauką beišliko nuo 
griuvimo. Daugelis pranašauja, 
jog trumpoj ateityj darbiečių 
valdžia turės atsistatydinti ir 
įvyks nauji parlamento rinki
mai. Ta neaiški politinė situa
cija kliudo biznio atgijimui.

Vokietija—Dabartiniu laiku 
čia irgi pergyvenamas vyriau-1 
sybės krizis. Parlamentas ta
po paleistas, kad valdžia turė
tų liuosas rankas priimti ir 
pravesti gyveniman kaikurias 
finasines reformas. Geležinke
liai davė $100,000,000 deficito. 
Kad sumažinus tą deficitą, 
tapo pakelta važinėjimosi kai
nos. Uždėta didesni mokes- 
niai viengungiams. Neužilgo 
turės įvykti nauji parlamento 
rinkimai. O tai reiškia, jog 
bus sudaryta ir nauja valdžia.

Biznis visai silpnai teeiną. 
Tapo Žymiai nukapotos kainos 
įvairiems dirbiniams. Buvo ma
noma, kad tai turės paakstinti 
prekybą. Bęt apsirikta. Pirki
mas beveik visai nepadidėjo.

Pramonėj irgi didelis apmi
rimas. Produkcija sumažėjo 
nuo 20 iki 30 nuošimčių. Hen- 
schel, stambiausi Vokietijos 
lokomotyvų gaminimo įmonė, 
per pereitus’ metus turėjo 
$480,000 nuostolių. Užsakymų 
ji turėjo tik vieną trečdalį to, 
ką gaudavo normališkais me
tais. Geležies įmonės pranešė 
valdžiai, jog neužilgo jos bus 
priverstos paleisti 6,000 darbi
ninkų, kadangi darbas labai 
sumažėjo.

Francija — Bendrai biznis 
pradeda gerėti. Geležies ir 
plieno eksportas padidėjo. Ma
šinų fabrikai turi pakankamai 
darbo, kadangi gavo daug už
sakymų. Statyba 'ėmė smar
kiai Vystytis. Paryžiuj dabar
tiniu laiku budavojama apie 
20.000 naujų namų darbinin
kams.

Belgija— Pramonė pusėtinai 
susilpnėjo. Tas susilpnėjimas, 
ypač pasireiškė stiklo gamyboj, 
kur produkcija sumažėjo ant 
50 nuošimčių. Didelis apmiri
mas ir anglies kasyklose. San
dėliuose yra sukrauta apie 
2,000,000 tonų neparduotos an
glies.

Italija — Amerikos automo
bilių agentai įteikė valdžiai 
protestą dėl uždėjimo nesvie
tiškai didelio muito ant iš 
Amerikos importuojamų auto
mobilių. Tačiau manoma, kad 
tas protestas’ nieko nepagelbės.

Pietų Amerika Prekybos 
pranešimai rodo, jog* labai su
mažėjo Argentinos ir Meksi
kos importas iš Jungtinių Val
stijų. Palyginus su praeitų 
metų tuo pačiu laiku, Argenti
nos importas sumažėjo net ant 
33 nuošimčių.

Miestai ir nejudinama nuosa
vybė. — Miestų klasifikavi
mas. — Prekybos miestui.— 
Pramonės miestai. — Fer
merių miestai. — Politiški 
miestai. — Kurortai.

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

Nejudinamos nuosavybes ver
tė žymiam, laipsny j priklauso 
nuo miesto, kuriame ji randa
si. Miestuose, kur yra išsivys
čiusi prekyba arba pramone, 
namų ir žemės vertė paprastai 
yra Aukštesnė, negu, sakysime, 
fermerių miestukuose. Ir juo 
labiau miestuose pramonė bei 
prekyba yra susikoncentravusi, 
tuo ten nejudinama nuosavybė 
yra brangesnė. Pavyzdžiui, 
New Yorke biznio gatvėse na
mai yra neįmanomai brangus, 
kadangi tai yra Amerikos fi
nansų ir prekybos centras.

Miestų klasifikavimui yra 
daug visokių būdų, tačiau mu
sų tikslui atsakys sekama kla- 
sifikuotė:

(a) Prekybos miestai
(b) Pramonės mieštai
(c) Farmerių miestukai
(d) Politiški miestai
(e) Kurortiški miestai
Tokią klasifikuotą daroma 

pasiremiant tam tikrais fak
tais. Jei kuriame mieste pra
monė yra labai prasiplatinusi, 
tai toks miestas yra priskaito- 
mas prie pramones centrų. Bet 
tai nereiškia, kad ten prekybos 
nėra. Prekyba pramonės mies
te gali būti pusėtinai išsivys
čiusi, bet visgi ji nėra pasie
kusi tokio laipsnio, kaip pra
monė.

Prekybos centrai daugiausiai 
randasi tokiose Vietose, kur 
transportacija yra paranki, 
kur vienos rųšies transporta
cija pasibaigia,* o kitos prasi
deda. Prie tokių prekybos 
centrų galima priskąityti mies
tus, kurie randasi prie van-( 
dens. Mes matome, kad stam
biausi Amerikos prekybos 
miestai" randasi prie jurų ar
ba prie didžiųjų ežerų. Tai vi
sai natūralūs dalykas. Suvežti 
i tokius miestus arba išvežti 
iš jų visokias prekes yra labai 
paranku. Todėl jie ir pasidaro 
savo rųšies sandėliais, iš kur 
paskui daroma prekių distribu
cija.

Prekybos miestuose nejudi
namos nuosavybės vertė pa
prastai laikosi gana aukštai. 
Ir ta vertė yra gana patvari.

Pramonės miestai paprastai 
atsiranda tokiose vietose, kur 
randasi žalios medžiagos, kur 
nesunku gauti kvalifikuoti dar
bininkai ir kur dirbinių trans
portacija yra parankiu Pramo
nės vystymosi pradžioj bile 
vienas tų faktorių galėjo nu
lemti vietos pasirinkimą. To
kiais pavyzdžiais' gali būti 
Detroit, kur išsivystė automo
bilių pramonė; Pittsburgh, kur 
tapo įsteigtos plieno liejyklos; 
Grand Hapids, kur susimetė 
rakandų fabrikai.

Laikui bėgant sąlygos pasi- 
keičih. Sakysime, sumažėja ža
lioji medžiaga. Tąsyk pramo
nė nebegali plėtotis ir ji pri
versta yra atidaryti savo sky
rių kur nors kitur. Tas pat ga
li atsitikti, jei transportacija 
pablogėja.

Miestai, kurie išimtinai pri
klauso nuo pramonės, visuomet 
yra pavojingi. Industrinis kri
zis padaro tikrą perv&’smą. 
Jei sustoja darbai, tai gyven
tojų perkamoji jėga sumažėja, 
daugelis jų nebegali moketis 
už namus', o tai labai atsilie
pia į nejudinamos nuosavybės 
vertę. Saugiausi mieštai yra 
tie* kur pramonė ir prekyba 
ira labai įvairi, kadangi ten 
industriniai ir prekybos kri
zių i nėra labai aštrus. Del pa
vyzdžio* palykinkinio Chicago 
su Detroitu. Detroite kriziai* 
visuomet yra aštresni, kadan
gi ten dominuojanti pramonė 
yra automobiliai.

[PaclflD and Atlantic Photo]

Egipto karalius Fand* kurio 
sostas pradėjo braškėti. Parla
mentas tariasi jį pašalinti.

Farmerių miestai yra tie, 
kurie daugiausia biznio daro 
iš farmerių. Jie beveik niekuo
met neišauga į labai didelius 
miestus. Vystosi jie labai kon- 
servatyviškai. Per ilgus metus 
nejudinamos nuosavybės vertė 
pasilieka patvari. Prie tokių 
miestų priklauso Fresno, Cal.; 
Spokanc, Washington; Fort 
Collins, Colorado; Fargo, North 
Dąkota; ir Dės Moines, Iowa.

Politiški miestai, kur randa
si valstijų arba nacionalės val
džios organai, pasižymi savo 
ypatingumais, Dalinai jie pri
mena universitetų miestus, kur 
gyventojai didžiaūsį biznį da
ro iš studentų.

Politiški miestai skiriasi nuo 
kitos rųšies miestų tuo, kad 
nejudinamos nuosavybės vertė 
ten paprastai yra labai patva
ri. Kaipo taisyklė, rinka na
mams ir žemei yra labai silp
na. Daug vietos užima val
džios įstaigos. Kadangi laikui 
bėgant atsiranda reikalas steig
ti naujas' įstaigas arba praplės
ti senąsias, tai gyventojai daž
nai priversti yra atsisveikinti 
su savo nuosavybėmis, kurias 
paima valdžia, žinoma, už tai 
atlygina, tačiau tas atlygini
mas ne Visuomet tėra patenki
nantis.

Kitas nemalonu^ dalykas yra 
tas, kad politiškuose miestuose 
mokesniai paprastai yra gana 
aukšti. Mat, dalykas toks, kad 
valdžios įstaigos tiesioginiai 
nemoka, todėl visa naęta krin
ta ant gyventojų.

Kurortuose nuosavybes ver
tė kinta gal labiau, negu ku
rios nors kitos rųšies miestuo
se. O tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad visas biznis 
ten yra ant smėlio pabudavo- 
tas. Dabartiniu laiku Sarato- 
ga, New York, vėl pasidarė 
stambiu kurortiniu miestu. O 
prieš tai jis buvo visiškai nu
smukęs. Per vasarą visai ma
žai žmonių tesuvažiuodavo. Va
dinasi, biznis buvo labai men
kas. Po metų kitų vėl tas pat 
gali atsitikti. Tada nuosavybių 
vertė neįmanomai nukristų. 
Tokių dalykų nuolat pasitaiko. 
Visi dar atsimena nepaprastą 
“boorn0 Floridoj. Ten žiemai 
Suvažiuodavo daug žmonių. 
Kainos žemei ir namams iški
lo į padahges. Bet štai svečiai 
pradėjo mažiau belankyti Flo
ridos maudykles. Ir kas pasi
darė? Nejudinamos nuosavy
bės vertė smuko neįmanomu 
smarkumu. žmonės prakišo 
milionus dolerių, žodžiu sa
kant, kurortiniuose • miestuose 
nejudinama nuosavybė yra la-' 
bai spekuliatyvis dalykas. —K.

Iš krutamųjų paveikslų 
industrijos

RCA-Victor Co. pasi
samdė 7,000 darbininkų

Įdomių skaitlinių patiekė 
Halsey, Stewart & Co. apie 
krutamųjų paveikslų industri
ją. Štai ką sako minima kom
panija apie krutamųjų pavei
kslų industriją:

Krutamųjų paveikslų indust-* 
trija prieš 35 metus buvusi tik 
idėja, o dabar išaugo į 2 bi- 
lionų dolerių industriją. Begiu 
savaitės laiko krutamųjų pa
veikslų teatrus aplanko 115,- 
000,000 žmonių, kas beveik ly
ginasi Jungt. Valstijų gyven
tojų skaitlinei. Pinigų inves
tuota į krutamųjų paveikslų 
industriją yra apie $1,250,000,- 
000 dolerių. Apie $125,000.000 
kas metai išleidžiama krutamų
jų paveikslų produkcijai.

Perėjimas iš tykiųjų pavei
kslų prie dabartinių balso pa
veikslų buvo viena greičiau
sių permainų kokias kada nors 
ši industrija yra dariusi. Ši per
maina įvyko vienų metų bėgy j 
ir reikėjo investuoti naujo 
kapitalo daugiau, negu $500,- 
000. Įvedimas kalbamųjų pa
veikslų padarė didžiausią pro
gresą šios industrijos istorijoj.

—R.
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Chicago Tribūne Press Serv
ice praneša, jog RCA-Victor 
kompanija priėmė i savo dirb
tuvę Camden, N. J. 7,000 nau
jų darbininkų. Iki rugpiučio 
1 d. kompanija mano turėti 
savo fabrike apie 20,000 darbi
ninkų. šitą žygį kompanija 
padarė po to, kai įsitikino, jog 
aplamai imant, su bizniu nieko 
blogo nėra. Iš to aišku, jog 
ši kompanija tikisi gero biznio 

trumpoj ateityj.
RCA-Victor kompanija sie

kias! tikslo padaryti 9,000 ra- 
dio sėtų kasdien apie pabaigą 
ateinančio mėnesio.

DEL JCSV ŽOLYNU l’APABClt ■ 

SKYSTAS ŽOLYNU 
MAISTAS

Varcojanidd <i reko
menduojamas kvietki- 
ninkų per 15 m etų. 
'JEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
vapsnio Ir patogus.

Tai vra idealės trąšos 
!el medžių, Kėlių, krū
mu ir žolvnu.
ARMDUOBA l’AS VISUS KVIKTKI 
’VkUS IR SEKLIŲ SANKROVOS!

(ZENKF.’S)

Nev Plant Life

Naujas

8 CILINDERIŲ 
Neišpasakytai puikiai ir stipriai pada
rytas karas. Šis naujas 1931 metų mo

delis nustebino visus žmones

M. J. Kiras
MOTOR SALES
Full Line Chrysler and Plymouth 

Antomobiles

3207-09 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Calumet 4589

/

■ 1 ■■llrfl Rdril
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Mes Inšurinam
(APDRAUDŽIAM)

NAMUS nuo ugnies ir vėtros.
RAKANDUS, PIANUS, RADIOS,
BRANGENYBES (Auksinius ir Deimantus).
AUTOMOBILIUS ir TROKUS (Visoj srityje apdraudos). 
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 atsakomybes 
tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insurance, Aetna 
Life and Casualty Co. iri kitų kompanijų, kurios yra priežiūroj 
Illinois valstijos. Esame nariais Board of Undervvriters ir taipgi 
po Bond (Kaucija).

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

Tel. Republic 8899
v ---- -------------—— '

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

*614-16 Roosevelt Kd. 
arti St; Lotus Avė. 

CHICAGO, ILL.

GARS1NKITES “NAUJIENOSE”
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Radio ValandaIriams. Taippat kviečia kokiais 
reikalais savųjų napamiršti.

Draugijos metiniai parengi-į pa8iklaU9ykite rytoj Budri. 
■ mai kiekviena metų yra Seknnn- |;o Radio programo iš stotjes 
Igi ir iš jų gražaus pelno lieka. w c p , t)7()
| Galiu sakyti, kad yra viena di-1 
I džiausiu draugijų Bridgeporte 
'taip turtu,kaip nariais. Jeigu 
kurios draugystės svarsto dėtis Į 
prie kitų draugi jų, tai geriausia | 

lyra prisidėti prie Simano D.ui-
Simano Daukanto Draugija 1 kanto draugijos, 

laikė pusmetinį susirinkimą lie
pos 6 d. Lietuvių Auditorijoj.

Atidarė susirinkimą pirminin
kas T. Janulis. Išklausyta ir pri
imta Įvairus raportai. Apsvars
tyta bėgantys draugijos

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

reika

rapor- 
paren-

Dar turiu priminti, kad kurk 
tikėtus j koncertą pirks iš anks
to, tai tie tikėtai bus geri ir do
vanu laimėjimui. 'Piketus galima 
gauti pas kiekvieną draugijos 
narį

le
Po to komisija patiekė 

tą apie metini draugijos 
girną. Sulig draugijos nutarimu, 
šiemet yra rengiamas didelis 
koncertas, kuriame bus išpildy
tas platus programas. Koncer
tas spalių mėnesio 26 dieną 
Ghicagos Lietuvių Auditorijoj.

Simano Daukanto Draugija, 
kuri jau gyvuoja 37 metus ir 
kurios buveinė yra Bridgeporte, 
nuo pat susitvėrimo laiko sau 
už garbę paminėti kas metai 
Simaną Daukantą arba pagerbti 
jo vardą. Ir ypatingai siais me
tais, kai ateina Liet. Kun. Vy
tauto jubilėjus, tai draugija ren- 

• giasi iškilmingai atžymėti. Bus 
surengtas didelis koncertas su 
atatinkamu programų, nes ko
mitetas darbuojasi, idant pa
rengimas pavyktų juo geriausia.

Kaip praeityje, taip ir šiemet, 
draugijos nariai biznieriai paža
dėjo geras dovanas duoti. Se
kantys nariai aukoja dovanas: 
Alex Junevičia, laikrodininkas 
—sidabrini setą šaukštų ir pei
lių; Juozas Balčiūnas, grosernin- 
k ;s —didelį kumpį; Kazys Va
laitis, realestatininkas —vargo
nus; V. Mileris —pianą; Iz. Pet
rauskas, drapanų krautuvės sa
vininkas Bridgeporte —vyrui 
siutą; Kazys Žuraitis, rakandų
krautuvės savininkas— grindžių ' Ramošauskai, ir vienas kitas jų 
lempų; Rizgenas, laikrodininkas .draugų, į Irons, Mich.

Hi. i Pp. Daubarai mano pabūti
širdingai ačiū i ten apie savaitę laiko, kiti — 
širdies biznio- gal kiek ilgiau.—Kep.

18-tos gatvės apie 
linkę

kilocycles, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kaip 

| visada—lietuvių dainų įvairu
mas. daug naujų dainų iš tė
vynės Lietuvos: P-lė Jaseliu- 
niutė, soprabo, Budriko teno- 

1 ras, Sauris, Petruševičia ir 
, Stepukas palinksmins jus. Pro

gramas duodamas Jos. F. Bud
riko krautuvės dėl išgarsinimo 
lietuvių vardo Amerikoje. Ne- 
dėliomis klausosi apie 4 mili
jonai klausytojų; tame, Skai
čiuje 50 tūkstančių lietuvių.

—B.

rnas prasidės 1 v. po pietų — 
su The Senators jauktu (Juod
žiais). Antras lošimas prasidės 
3 v. po pietų — su Holy Cross 
jauktu (iš Town of Lake).

Paskutinius 2 nedėldienius 
I Golden Stariečiai nelošė besbo- 
i lo. Todėl rytoj /turės atadirbti 
ir už pereitus nedėldienius.

Lošimo vieta prie 95 St. ir 
So. Michigan Avė. —N

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

7b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Didelė ir Paskutinė Ekskursija

LIETUVON
t

Nauju ir Dideliu Laivu

Liepos 23 dieną, £ 
pietų, įvyko vestuvės 
Krikščionių Misijoj, 
1957 Canalport avė. 
Juozapas Petraitis, ir jaunoji, 
Tillie Launakanis, 6453 Keat- 
ing st., Chicago, atvažiavo pas 
kun. A. J. Gillies su prašymu 
duoti jiems šliubą. Neužilgo 
pribuvo liudininkai, Jurgis Ta
mošiūnas ir Stella Gedvvill, ku
rie dalyvavo ir patarnavo ves
tuvėse. Kun. A. J. Gillies po 
išklausinėjimo ir pagal jaunų
jų intencijos, davįeį sankciją 

moterystės ryšiui. Dabar mes

vai. po 
Lietuvių 

adresu

jame, linksmo ir laimingo g 
venimo jaunavedžiams.

Pažįstamas.

Išvyko dar būrys lie
tuvių atostogoms

šiandie išvyko atostogoms 
pp. Pauls Daubaras su šeimy
na (3(?12 So. Michigan Avė.),

\ įsiems

Rengiasi atlan k y t i 
Oak Forest prie
glaudos lietuvius

Rugpiučio 3 dieną Lietuvos 
Dukterų Draugystė rengiasi at
lankyti esančius Oak Forest 
prieglaudoje lietuvius senelius. 
Draugystė mano iškelti pietus. 
Todėl prašoma ir daugiau lie
tuvių tą dieną atlankyti vargs
tančius ten musų tautiečius.

Šios draugijos pavienėms na
rėms ir šiaip geros valios ypa- 
toms, jei kas kuo malonėtų pri
sidėti tą dieną, mes, rengėjos, 
busimo dėkingos ir vėliau pra
nešime laikraščiuose ką sura
dome.

Norintieji dalyvauti gali arba, 
tiesiai į prieglaudą važiuoti, 
arba kreiptis j komisiją.

Komisijon įeina: Mrs. A. 
Millcr, Mrs. J. Brazauska. Mrs. 
A. Valančiunas. Mrs. I’., Grigo
nis, Mrs. V. Radzavca.

Jozafa Brazausku, 3232 
So. Union avenue, Tol. Victory 
2937.

Labai patogi ir lin
ksma kelionė

Švedų Amerikos

Su
Per Gottenburgą, Švediją 
artimais susisiekimais su 

KLAIPĖDA.
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

ir
S. S. Drottningholm

1930 Metais išplaukia
Laivas iš New Yorko: 

GRIPSHOLM Rugpiučio 9 d. 
KUNGSHOLM Rugpiučio 16 d. 
DROTTNINGHOLM Rugp. 
GRIPSHOLM Rugsėjo 6 
KUNGSHOLM Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 
GRIPSHOLM ........ Spalio 4

23 
d.

20 
<1.

Roseland
Rytoj, liepos 27 d., Golden 

Stariečiai loš besbolą su dviem 
besbolo jauktais. Pirmas loši-

Musų laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški. Išplaukia beveik 
kas savaite iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamsta manai at
lankyti savo Tėvyne Lietuvą 
dėl platesnių informacijų 
kreipkitės prie arčiausio agen
to arba pas:

SWEDISH 
AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., 
CHICAGO, ILL.

'• i1?’® \

Rugpiučio-Augusto

3, 1930
CHERNAUSKO

DARŽE

“STATENDAM”
/ •

Rugpiučio-August 16 d., 1930
12:05 Ryto

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

GRAŽUOLIU
KONTESTAS

. I

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 paduotą aplikaciją 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; ................pėdų .. ......... colių
ūgio; sveriu .............. svarų. Gimiau ............................ Užsiėmi
mas ..........................................
Vardas-pavardė ................. .............................................. .
Adresas ..................................................................................
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NEDARBAS IR KAPITALIZMAS

Dažnai yra sakoma, kad dėl siaučiančio dabar 
Amerikoje ir Europoje nedarbp yra kaltas kapitaliz
mas. Jeigu *tai tiesa, tuomet nedarbą pašalinti bus ga
lima tiktai, pašalinus kapitalizmo sistemą-

Rusijoje tečiaus kapitalizmo sistema yra panaikin
ta, o betgi nedarbas ir ją kankina. Spėjama, kad šiuo 
laiku Rusijoje yra ne mažiau, kaip pusantro miliono 
bedarbių. Kai dėl tokios šalies, kurios pramonė yra ke
lis kartus menkesnė už Amerikos, Anglijos arba Vo
kietijos pramonę, šita skaitlinė yra milžiniška.

Prieš keletą metų, kai žinios apie masinį nedarbą 
Sovietų Sąjungoje ėmė sklistis pasaulyje, Maskva ii' 
jos agitatoriai bandė tą faktą savotiškai išaiškinti. Jie 
sakė, kad bedarbiai Rusijoje tai — suplaukę į miestus 
sodžiaus gyventojai- Bolševikams vadovaujant, sovietų 
pramonė, girdi, taip sparčiai auganti ir teikianti to
kias geras sąlygas darbininkams, kad į pramonės cent
rus tūkstančiais einą ūkininkai ir jų vaikai, norėdami 
turėti tokius pat patogumus, kokiais naudojasi miestų 
proletariatas. Šis ūkininkų plaukimas j miestus esąs 
labai didelis, taip kad sovietų dirbtuvės nesuspėjančios 
visiems ateiviams iš sodžiads parūpinti vietų. Iš to ir 
kilęs Rusijoje nedarbas-

Reikia pasakyti, kad tai yra silpna teorija. Visų- 
pirma, ji neparodo, kuo nedarbas sovietų šalyje esąs 
“geresnis” už nedarbą kapitalistinėse šalyse. Kapitalis
tinėse šalyse pamatinė nedarbo priežastis irgi yra ta, 
kad pramonėje ieško užsiėmimo didesnis skaičius žmo
nių, negu joje gali sutilpti. Ir tą žmonių perviršį pri
stato pramonei daugiausia sodžius. Štai, pav- Ameri
koje kiekvienas desimtmetinis gyventojų surašynėji- 
mas rodo, kad miestuose, ypač pramonės centruose, gy
ventojų skaičius didėja daug sparčiau, negu kad eina 
natūralia žmonių daugėjimas, o sodžiuje gyventojų pri
augimas atsilieka nuo naturalio žmonių daugėjimo 
(nežiūrint to, kad farmeriai bendrai turi didesnes šei
mas, negu miestiečiai) arba net pasireiškia absoliutis 
žmonių mažėjimas. Aišku todėl, kad Amerikoje eina 
toks pat gyventojų judėjimas iš sodžiaus i miestą, kaip 
ir Rusijoje.

Kita svarbi nedarbo priežastis Amerikoje tai — 
gamybos metodų ir mašinų gerinimas dirbtuvėse- Juo 
tikslingiau yra paskirstomas darbas fabrike ir juo 
daugiau mašinų darbas atstoja rankų darbą, tuo ma
žesnio skaičiaus darbininkų reikia pramonei. Bet jei
gu tai daroma Amerikoje, tai tas pat yra daroma, ir 
gal būt dar didesniam laipsnyje, .ir sovietų Rusijoje. 
Bolševikai, kaip žinoma, šiandie veda smarkią “indust
rializacijos” kampaniją, vykindami vadinamą “penkių 
metų planą”: per penketą metų jie nori paversti žem
dirbių šalį pramonės šalim, ir tuo tikslu jie perka 
Amerikoje už šimtus milionų dolerių mašinų ir impor
tuoja iš Amerikos ekspertus, kurie mokina Rusijos 
“raudonuosius biznierius”, kaip yra tvarkomos indust
rijos įmones Amerikoje.

Taigi matome, kad Rusijoje dedasi visai panašiai, 
kaip ir kapitalistinėse šalyse: ji turi ir nedarbą, kaip 
tos šalys, ir joje veikia tos pačios pamatinės priežas
tys, dėl kurių nedarbas kyla- Kapitalizmo sistemos pa
naikinimas pats savaime dar anaiptol nereiškia nedar
bo panaikinimą. •

Tuo budu grįžtame prie klausimo, kuris buvo pa
minėtas šio straipsnio pradžioje: ar kapitalizmas, kai
po sistema, yra kaltas, kad šiandie pasaulyje siaučia 
nedarbas ?

Aiškus dalykas, kad kapitalizmo sistema yra kalta 
dėl nedarbo. Kapitalizmo sistemoje dirbtuvės gamina 
prekes, kurios yra gabenamos į “rinką” parduoti. Jei 
parduodant prekes padaroma daug pelno, tai dirbtuvių 
savininkai gamybą didina ir užverčia jomis “rinką”; 
be to, atsidaro ir naujos dirbtuvės, kurių savininkai, 
norėdami pasipelnyti, lenktyniuoja su senomsioms įmo
nėms ir į tą pačią “rinką” gabena savo prekes- Rezul
tate — atsiranda prekių perviršis. Gamybą tenka stab
dyti, darbininkus atleisti. Prasideda nedarbas.

Kapitalizmo sistemoje, kaip matome, laiks nuo lai
ko atsikartojąs nedarbas yra neišvengiamas dalykas, 
kadangi gamyba yra privatinių žmonių valdoma ir nie
ku kitu nereguliuojama, kaip tik tų žmonių noru gauti 
kaip galint daugiau pelno-
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LO BAGOLA

Vadinasi, kad nedarbas išnyktų, reikia dviejų da
lykų: turj būt gaminama ne dėl pelno, ir gamyba turi 
būt reguliuojama, atsižvelgiant į žmonių reikalavimus. 
Tokioje tvarkoje, jeigu pagerintomis mašinomis butų 
pagaminama visa, kas reikia, į trumpą laiką, tai ne 
darbininkai butų atleidžiami iš darbo, bet jiems butų 
sutrumpintos darbo valandos.

Bolševizmas, panaikindamas kapitalizmą, šito klau
simo ne,išrišo.- Įdomu, kodėl? Juk pramonę tenai valdo 
ne privatiniai kapitalistai, bet valdžia- Kodėl gi ji ne
gali taip sutrumpinti darbo valandas fabrikuose, kad 
visi norintieji dirbti gautų juose vietos?

Ji negali taip padaryti dėl to, kad darbo produk- 
tingumas sovietų pramonėje yra žemas. Nežiūrint to, 
kad Rusijos darbininkas gauna labai mažą atlyginimą, 
palyginant su Amerikos darbininku, visgi gamybos iš
laidos tenai y m didelės, ir valdžia, kad neturėtų nuo
stolių, yra priversta imti aukštas kainas už savo pre
kes. Tos kainos yra taip aukštos, kad dauguma Rusi
jos gyventojų, ūkininkai, jų neįperka.

Jeigu nebūtų mažinamas Rusijos darbininkų atly
ginimas (o mažinti jį beveik negalima), sutrumpinant 
darbo valandas, tai gamybos išlaidos dar padidėtų, to
dėl dar labiaus turėtų būt pakeltos / pramonės prekių’ 
kainos- O tas kainas daugiaus kelti negalima.

Ve kas neleidžia sovietų valdžiai panaikinti ne
darbą, nežiūrint to, kad kapitalizmą ji panaikino.

Taigi nedarbas gali būt pašalintas kartu su kapi
talizmu tiktai tenai, kur darbo produktingumąs yra 
pasiekęs aukšto laipsnio. Menko ekonominio išsivysty
mo šaliai yra vis viena, ar kapitalizmą panaikinsi, ar 
ne — nedarbo šmėkla joje pasiliks-

Kaip laukinis žmogus pateko į 
Škotiją. — Lo Bagola Glas- 
govv’o mieste. — Kelionė į 
Afriką. — Saviškių gyveni
mas pasidarė svetimas. — 
L» Bagolos nuomonė apie 
baltaodžių civilizaciją.— Gy
venimo tragizmas. — Musų 
civilizacijos, ydos.

Įsivaizduokite sau laukini 
žmogų, kuris iš gilumos Afri
kos džunglių patenka i Euro
pą. Prieš tai jam niekuomet 
neteko matyti baltaodį žmogų. 
Apie laivus, traukinius ir ki
tus musų dienų civilizacijos 
padarus jis ir sapnuote nesap
navo. Kaip tokiam žmogui at
rodys civilizuotų žmonių gyve
nimas?

Bata Kindai Amgoza Ibn Lo 
Bagola gali apie tai papasako
ti. Su juo kaip tik atsitiko tas 
keistas dalykas: iš Afrikos 
džunglių jis pateko į Škotiją.

Gimė jis Nodaghusah kaime, 
kuris randasi i pietus nuo Sa
charos dykumos. Ta vieta iš 
visų pusių yra apsupta džung
lių, kur randasi daug visokių 
pavojingų žvėrių. Gyvena ten 
laukiniai žmonės, kuriems bal
taodžiai yra tik mitas, nes su 
jais jie niekuomet nesusiduria.

Lo Bagola buvo septynių 
metų amžiaus, kuomet jis su 
trylika kitų maždaug tokio pat 
amžiaus berniukų nuėjo perto- 
li nuo kaimo ir paklydo džung- 
lėse. Keturias dešimtis penkias 
dienas jie klaidžiojo, kol, ant 
galo pasiekė juros krantą. Per 
tą laiką jiems teko pergyven
ti visokių baisenybių. Prie ju
ros kranto jie pamatė pirmą 
kartą savo gyvenime laivą ir 
nutarė jį apžiūrėti. ♦ Trylika 
berniukų nukrito nuo laivo de
nio 'ir prigęrė. Pasiliko tik vie- 
nas Lo Bagola. Laivo kapito
nas priglaudė jį ir parsivežė į 
Škotiją.

Vos spėjo laivas pasiekti 
uostą, kaip Lo Bagola pabėgo 

\ir ėmė švaistytis Glasgovv’o 
gatvėmis. Ji visur lydėjo mi
nios žmonių ir žiurėjo kaip i 
kokį žvėruką. Vienas gerašir
dis škotas priglaudė jį. škotas 
turėjo maždaug tokio pat am-, 
žiaus sitnų, kuris labai pamėgo 
afrikietį. Pagyvenęs porą me
tų, Lo Bagola ėmė nerimti ir 
ilgėtis savo gimtojo kaimo. Kai 
jam sukako vienuolika metų, 
jis išplaukė į Afriką ir pasie
kė savo kaimą. Bet priprasti

NAUJIENOS, Chicago, H

prie laukinių žmonių gyveni
mo jis jau nebegalėjo. Po kaž
kurio laiko jis vėl pabėgo ir 
atplaukė i Škotiją. Ten jis su
rado savo geradėją, kuris pra
dėjo jį leisti į mokyklą. Vė
liau jis daug važinėjosi. Ta
čiau visiškai pamiršti savo 
gimtinę jis neįstengė, ir po he
lerių metų vėl sugrįžo i Afri
ką.

Bet pas savo tautiečius jis 
draugingumo nebesurado, ka
dangi nebegalėjo taip gyventi, 
kaip jie. Todėl priverstas bu
vo ir vėl apleisti Afrikos 
džungles ir keliauti po Euro
pos kraštus ir Ameriką. Pragy
venimą jis darė visokiausiais 
budais: .lekcijomis, mokytoja
vimu, kareiviavimu, batų valy
mu, dainavimu ir t. t. Jo pa* 
dėtis dalinai yra tragišką. Su 
laukiniais žmonėmis jis nutrau
kė visus ryšius, o prie civili
zuotų dar nespėjo galutinai 
prisitaikyti.

Dabar jis yra 41 metų am
žiaus. Jo plaukai yra visiškai 
pražilę. Jis yra vidutiniško 
ūgio ir labai tvirtai sudėtas. 
Akys žibančios, kuriose kartas 
nuo karto pasirodo ‘‘ugnis”. 
Jis puikiai vartoja anglų kal
bą ir daro įspūdžio tikro džen- 
telmono.

Bet nors iš paviršiaus Lo 
Bagola yra civilizuotas, bet sa
vo širdyj jis pasilieka lauki
nis. Į pasauli jis žiuri laukinio 
žmogaus akimis. Įdomu tad 
patirti, kaip jam atrodo mūsiš
kė civilizacija.

Taip vadinamoj baltaodžių 
civilizacijoj, sako Lo Bagola, 
ypač metasi i akis' hiprokritiz- 
mas, apgavystė, nešvarus žo
džiai bei nešvarus darbai. Ma
no šalyj apgaudinėti ir meluoti 
yra skaitoma dideliu prasikal
timu, už kurį gana aštriai bau
džiama.

Pas baltaodžius hipokritiz- 
mas skiepijama nuo pat ma
žens. Pirmiausia slepiama vis
kas, kas liečia lyties klausimą. 
Vaikas pradeda slėpti kaiku- 
rius dalykus nuo tėvų, nes jei 
jis butų atviras, tai susilauk
tų bausmės. Kol aš netapau 
civilizuotas ir neišmokau slėp
ti kaikurius savo darbus, tai 
nuolat atsidurdavau bėdoj.

Toliau Lo Bagola kalba apie 
vedybas. Jis sako, jog tame 
klausime baltaodžiai yra di
džiausi hipokritai. Jie didžiau
siu griežtumu smerkia poliga
miją, bet tikrumoj ją prakti
kuoja. Moterį jie stato ant

pjedestalo, bet tuo pačiu laiku 
ją mina į purvą. Visai kitaip 
esą Afrikoj tarp laukinių žmo
nių. Ten vedybos įvyksta anks
ti, ir todėl žmonės veda nor- 
mališką gyvenimą. Moteris yra 
gerbiama, bet nėra garbina
ma. Savo pareigoms eiti ji yra 
prirengiama išf pat mažens. Jos 
nėra nuodijamos' klaidingais 
sentimentais.

Baltaodžio gyvenimas yra 
perdaug dirbtinis ir intensyvis. 
Viskas eina greitu tempu. Nie
ko tad nuostabaus, sako Lo 
Bagola, kad tiek daug žmonių 
serga nervais. Afrikoj gyveni
mas kitoniškas. Ten žmonės 
valgo, kada jie išalksta; ilsi
si, kada nuvargsta. Rendos ir 
mokesniu i jiems galvų nekvar
šina. Daboti laikrodį nereikia, 
ir nėra jokių “bosų”. Gyveni
mas yra lengvas, paprastas ir 
naturališkas.

štai ką Lo Bagola sako apie 
tą įtaką, kurią baltaodžių civi
lizacija padarė į jį patį:

“Aš nesu pasitenkinęs da
bartine savo būkle. Aš noriu 
siektis aukščiau. Aš noriu la
biau pasitobulinti ir daugiau 
padaryti. Aš pusėtinai daug 
esu važinėjęs po įvairias šalis, 
daug studijavęs ir skaitęs, o 
vienok esu nepasitenkinęs. Aš 
esu pergyvenęs daug nemalo
nių ir baisių dalykų. Daug esu 
nekaltai nukentėjęs ir net ne
kaltai kalėjime sėdėjęs. Bet vi
si tie patyrimai pilnai užsimo
kėjo. Dabar aš turiu idealą, 
dėl kurio verta gyventi.

“Iš kitos puses, aš nustojau 
laukinių žmonių dorybių. Mano 
mintys ir kalba nebepasižymi 
švarumu. Aš susilpnejau fiziš
ku atžvilgiu, žinoma, per tiek 
metų išgyvenęs balto žmogaus 
gyvenimu, aš dabar irgi galiu 
kaltinti nervus.

“šiandien mano gyvenimas 
susiveda prie pamėgdžiojimų. 
Aš gal bučiau turėjęs savo re
ligiją, įsitikinimus ir papro
čius. Aš gal bučiau vedęs' sa
varankų gyvenimą ir kuo nors 
pasižymėjęs tarp savo žmonių. 
Dabar aš vergiškai kopijuoju 
baltą žmogų, ir nežiūrint vie
nok į tai, aš jaučiu, kad nega
liu pilnąi persiimti jo gyveni
mu. Jis žiuri i mane su nepa
sitikėjimu. Savo žmonėms aš 
esu svetimas. Kai paskutln 
kartą aš buvau sugrįžęs pas 
savuosius, tai jie pasitiko ma
ne su kokia tai prietaringa bai
me. Mano drabužiai ir civili
zuoto žmogaus papročiai sukė
lė juose nedraugingumo jaus
mą. Net tarp savo brolių ir 
seserų aš nesijaučiau liuosai.

“Mano gyvenimas buvo, kaip 
nemalonus sapnas, bet savo pa
tyrimus aš nepermainyčiau ant 
nieko pasaulyj. Aš mėgstu baL 
to žmogaus civilizaciją ir ma
nau, kad užsimoka tapti civi
lizuotu. Aš nekaltinu baltaod 
dūliai to, kad jis nepraktikuo
ja tuos idealus, kuriuos skel
bia. Aš suprantu, kad civiliza
cija yra labai komplikuotas da
lykas ir kad dalinai hipokri- 
tizmas yra pateisinamas ir kaž
kurie trukumai neišvengiami.

“Mano žmonėms nereikia su
sidurti su ekonomiškomis pro
blemomis; jiems nereikia nuo
lat skubėti, kad pasidaryti pra
gyvenimą. O kadangi jie nieko 
daugiau nedaro, kaip tik val
go, miega ir geria, tai nesun
ku jiems ir švaresnį gyveni
mą vesti. Taip sakant, niekas 
jų neveda i piktą pagundą. Ne
žiūrint į visą tai, aš visgi ma
nau, kad baltaodis privalėtų 
būti labiau civilizuotas, negu 
jis yra. Komfortas ir visokiau
sios progos nepriartina jo prie 
tikrosios’ civilizacijos. Bet tai 
gal civilizacijos yda, o ne bal
tojo žmogaus.”

Taip tai galvoja buvusis lau
kinis žmogus Lo Bagola, kuris 
turėjo progos susipažinti su 
musų civilizacija. Apie savo 
susidūrimą su civilizacija jis 
parašė knygą, kuri neseniai iš
ėjo iš spaudos. Knyga skaitosi 
lyg koks romanas. Ji nepapras
tai įdomi. —K. A.

(Tąsa)

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

• ■ 1,1 ’* "■ ■ ■

Bet ilgai penetis nebuvo lai
ko: dar vienus kvotimus reikė
jo išlaikyti. Pusantros valan
dos atstume .niūksojo Heimgar- 
teno galva 179Į) m., kurios pa
siekti reikia pereiti ilgą siau
rą Ožio Kuprą.

Takas iš sykio nugriuvo sly- 
džių akmenų krumsliais. Ožio 
Kupra tiek plati, kiek būtinai 
reikalinga siauram takeliui, ku
riuo vargiai gali prasilenkti du 
žmogų. Pusė žingsnio dešinėn 

žuvęs, antra tiek kairėn, taip 
pat rankiok paskui pakalnėj 
savo kaulus. Čia tai per per
eitas Sekmines pasigundo pa
kalniui riedėti dešimtis turis
tų. Kupros šonai tikrai buvo 
gundantis: tuojau truputi gi
liau ranka pasiekiamai žydėjo 
laukeliai Alpių rožių, ir kai vei
das atsigręžęs paklausė, ar pas 
mane neatsirado manijos griū
ti, aš jau turėjau saujoj Alpių 
rožių puokštelę.

—Ne žolinėtis pakelėmis, kai 
einama—gavau barti.

Man nusmuko ūpas in tru
putį pasvyravęs sėdau ant Ožio 
Kupros raitas. Nors joti ga
lėjau vėžio greitumu, bet sė
dint dingo visos pagundos griū
ti. Man bejojant priešais atėjo

šeštadienis, liepos 2G, 1930

i Atostogos Alpėse
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būrys keleivių ir viena sena po
nia. Kadangi ji kategoringai 
pareiškė nenorinti nei prasi
lenkti. nei pro apačią lysti, nei 
per viršų lipti turėjau labai 
nusileisti ir grįsti už Kupros 
galo, iš kur turėjau progos ant
ru kart pasitrenuoti jodinėji
me kalno kupra.

Pakalnėn greičiau krintasi 
kaip einasi

Heimgartene sustojom po 
kryžium ir užsikandom. Būrys 
turistų ilsėjo ir, džiovino saulėj 
padžiautus marškinius. Tą pat 
padariau ir aš. Patas buvo ne
išjudinamas-

Prieš akis vakaruose raudo
navo oro ruko pridengta rau
donų plytgalių krūvelė. Tai 
buvo Ohlstadto bažnytkaimis, 
kur turėjom dar šį vakara nu
sileisti iš 2 kilometrų aukštu
mos.

Dabai* tai bepig, pamaniau ir 
pamėginau imti vado didumo 
žinksnius, pasileidęs slyda'us ak
mens plokštuma pakalnėn.

(Bus daugiau) ♦

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENU 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. yBoulevard 6050

Budriko Shriio

Jus galite pamatyti visus 1931 m. Radio mo
delius, geriausių išdirbysčių Amerikoje.

Budriko Krautuvėse

Krautuve
kuri duoda Jums radio programus iš dviejų 

Radio stočių WCFL ir WHFC
Naujas radio, kaip ant paveikslo, groja 

labai gražiai

Kaina $69.00 su viskuo

Atsiminkite: SŲBATOJE, 2:30 P. M.
A. A. Krones ir Gleni Bill, pagarsėję Hawaiian ir Spanish 

Guitars muzikantai gros

BUDRIKO KRAUTUVĖSE

JosJ.Budrik,!^
3417 South Halsted Street

REX RADIOS
3343 South Halsted Street
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Eagle itiver, Wis
(Chicagiečiai atostogose).

nukando gana storą virvę ir nė 
neatsisveikinus įšoko į vande
nį. Visgi jie šį rytą parnešė 
vieną pusėtinai didoką žuvelę 
—apie 3 svarų.

Šiandien po pusryčių p. J. 
Vitkus ir p. 'R. Rachaitis iš
važiavo į miestą nusipirkti 
daugiau ir stipresnių virvių, o 
krukius tai žadėjo užsisteliuo- 
ti pas kalvį tikrai stiprius, kad 
daugiau tokios nelaimes nepa
sikartotų.
— Vienas iš komunos narių.

Laimingai pribuvome pas p. 
Sharką. Apielinkė vakacijoms 
viai tinkama. Ežeras Perch 
nėra didelis, bet vanduo užten
kamai šlapias ir nešaltas.

Dabar kelis žodžius apie mu
sų laimes ir nelaimes. Pirmą 
dieną praleidom be jokių ypa
tingų nuotikių. Pasivažinė
jom laiveliais po ežerą, p. Moc
kienė išsimaudė, na ir po to 
ėjome atsilsėti. Liepos 21 jau 
buvo įdomesnė: žuvavome, 
maudėmės', važinėjome laive- 
veliais, sutvėrėme komuną, iš
sirinkome valdybą iš sekančių 
narių? pirmininku p. J. Vitkus, 
sekr. M. Jasulevičius, iždinin
ku Vitkienė. Komunos nariai: 
J. Jasulevičius, P. Mockienė, 
R. Rachaitis, A. Vitkus, V. 
Vitkus ir R. Vitkus.

Besimaudant Jasulevičiui ir 
Mockienei biskį perdaug nuga
ros paraudo, daktaro teČiaus 
nereikės.

Musų moterys nuėjo į (gi
rią) mišką parnešti uogų ir 
grybų, t uogos buvo pasikavo- 
jusios, taigi jų ir nerado. Gry
bų parnešė, bet jau buvo per- 
vėlu juos išvirti, tai atidėjome 
sekančiai dienai. Sekančią die
ną, 22 liepos, anksti atsikėlę, 
puolėmės prie, grybų, bet ne
laimė — grybų nėra, tiktai tuš
čią puodynę radome. Saulei 
pakilus pamatėme, kad grybai 
vaikščioja apie musų vasarna
mi. Po visapusiško tyrinėjimo 
pasirodė, kad tuose grybuose 
buvo tam tikrų neišnykusių 
gyvų sutvėrimų, kurie ir pri- į 
vertė musų grybus 
apie vasarnamį. kuose, — nei bėgti, nei rėkti.

Tdip-pat šį rytą p. J. Vitkų j Jokios pagalbos neprisišauksi, 
ir p. R. Rachaitį patiko kaipirj Ir neužilgo atsitiko tai. ko 
nelaimė. Mat, jie dar musų aš bijojau. Atvažiuoja prastas 
komunos nariams bemiegant atviras automobilis ir sustoja 
sumanė prigaudyt! žuvų, na tai' prie mano mašinos, 
čia ii- prasidėjo ta vadinama džia. 
nelaime. Ant jų meškerės ėmė no mašinos' 
kabintis per daug didelės žu-įžiūrėti į vidų. Pasigirdo ir kal- 
vys, taip kad jokiu būdu jie ba. Aš nieko neatsakau ir nu- 
nepajėgė tų žuvų Įsitraukti į J duodu miegantį. Pradėjo smal
savo valtį. Tai meškerės vir- kįau duris klabinti ir prašytfs 
vė trūksta, tai krukis lūžta, ir|į vidų. Tada aš truputį pravė

riau langą ir paklausiau, ko 
jiems reikia. Atsako, jog pa
vargę esą ir norėtų į karą at
sigulti. Aš griežtai atsisakiau 
juos įsileisti. Tąsyk pradėjo 
prašyti blanketo. Iš pradžių 
nesutikau, bet vėliau padaviau 
jiems blanketą. Pasiėmė blan-

Merrill, Wis
Plėšikų naguose

Nedarbo verčiamas aš suma
niau važiuoti iš Chicagos į 
Wisconsin valstiją, kad susi
rasti kur nors darbą arba nu
sipirkti farmą ir apsigyventi. 
Bet nedavažiavus iki vietos 
kelyj mane patiko nelaimė. Pir
miausia sugedo automobilius. 
Reikėjo tad pas farmerius ieš
koti pagalbos. Bet visos mano 
pastangos nuėjo niekais. Nie
kur negalėjau surasti vietos 
nakvynei.

Kadangi jau buvo apie 8 vai. 
vakaro, tai sumaniau kur ke-l 
lio pakraštyj sustoti ir per
nakvoti. Taip ir padariau. Bet 
kai atėjo vidurnaktis, tai pra
dėjo dėtis nepaprasti dalykai. 
Gulėdamas automobilyj, aš pa
stebėjau, jog vienas automobi
lis vis zuja apie, mano karą. 
Privažiuoja, atsuka lempas, pa
žiūri į vidų ir vėl nuvažiuoja 
savo keliais. Praeina kiek lai
ko, tas automobilis ir vėl su
grįžta. Kartą užklausė, gal aš 
reikalingas pagalbos. Atsakiau, 
kad man nieko nereikia. Nu
važiavo. Po kiek laiko ir vėl 
pris’istatė. Man pasidarė nebe
jauku. Galvoju sau, jog nak
ties laiku gali visko atsitikti, 

maršuoti Bet ką tu žmogus darysi lau-

kelio patiesė jį ant žoles. Pas
kui sugulė. Tai buvo du tvirti 
vyrai.

Praėjo keliolika minučių. 
Žiuriu, atsikėlė vienas vyras 
ir pradėjo bėgti. Vėliau jis 
sugrįžo ir ^prikėlė antrąjį. Gir
di, eikime. Atsikėlė gulintis 
ir abu ėmė eiti. Kartu nešasi 
ir mano blanketą. Aš pradė
jau šaukti. Sakau, draugai, 
sugrąžinkite tai, kas man pri
klauso. Nei mažiausio dėme
sio jie nekreipia į mano šauki
mą,—tik greičiau ėmė eiti. O 
paskui nubėgo į krumus ir din
go tamsoj.

Praėjo kiek 
pasirodė. Eina 
tru,—suglaudę
mai, apsiginklavę. Tiesiai pri
ėjo prie mano mašinos ir su- 
kamandavo: “Hands up! Leave 
your car!” Pravėręs langą 
ėmiau atsiprašinėti. Bet kur 
tau. Vienas suriko, jog jis 
šausiąs, jei aš greit nepaklau
sysiu. Nieko nebeliko daryti, 
kaip tik apleisti karą. Paklau
siau, ko jis nori iš manęs, ar 
nori mano karą. Atsakė, kad 
taip, ir liepė tuoj bėgti. Aš 
atbulas ėmiau trauktis. Vėl pa-

laiko ir vėl jie 
kareivišku muš- 
pečius'. Mato-

Tai pra- 
Kažkas prieina prie ma

la ngų ir pradeda

kamanda “Hands up!” 
abu ir1 čiupt man už 
Klausia, ar turiu re- 
Atsakiau, jog jokio 

Vienas iš-

sigirdo 
Pribėgo 
kišenių, 
volverį.
revolverio neturiu, 
traukė piniginę su $7.50 ir rak
tus nuo karo. Tik staiga nu
girdau balsą: “Shoot him!” 
Bet tamsoj pasigirdo kitas bal
sas, perspėjantis nešauti. Gir
dėjau ir daugiau balsų. Atro
dė, kad jų ten buvo kokie pen
ki ar šeši vyrai. Vienas' jų 
riktelėjo: “Run for your life!” 
Aš, žinoma, nieko nelaukdamas 
ir pasileidau bėgti. Vos spėjau 
nubėgti keletą desėtkų žings
nių, kaip pasigirdo šūvis ir 
kulka prazvimbė pro ausis. 
Aš pasileidau dar smarkiau 
bėgti. Įlindau į žoles ir guliu, 
bijodamas net pasijudinti. Pra
dėjo ir aušti, o aš vis guliu.

išaušo, tik tada aš 
ir nuėjau savo karo

šerifui.

ap- 
dar

M.

vietą ir
to kar-

Kai visai 
atsikėliau 
link.

Žiuriu, 
vietoj, 
tos, 
tas. 
ksta. 
name

taip jie kankinosi keletą va
landų. Galų gale pasisekė vie
ną įsitraukti į valtį, bet neil-

Kaip greit žuvelė pama- 
yaltyj sėdi ne jos 
tai nieko nelaukus 

gelbėti savo gyvastį.
Pirmiausia šoko aut p. Vitkaus
ir perkando čeveryką, po tam ketą ir nuėję kiek toliau nuo

mm.

(Irau; 11) 
si

Proga Lietuviams Laikraštininkams
PARSIDUODA “AIDO” SPAUSTUVĖ DETROITE

čia yra apie 15,000 lietuvių, kerių tarpe gali puikiai gyvuot savaitraštis 
“AIDO” spaustuvė yra ant pardavimo už prieinamą kainą. Joje galima 

spausdint tabloid formoj (12x16 dydžio) laikraštį ir daryt spaudos darbus.
laikraštininkai naudokitės proga. Rašykit:

1713 — 24-th Street, Detroit, Mich

Saukite YARDS
t

VALYMO už
Naujas žemas Kainas

Išvalomi ir Suprosinami

Siutai, 
Topkautai

$1.00

Moterų
Paprastos Dresės
Kautai

l šią kainą įeina pasiėmimas ir pristatymas

Kenvvood CIeaners
740-44 West 47th Street

piktadariai ir du blanketu. Iš 
drabužių nieko nepaimta.

Po to nieko nebeliko daugiau 
daryti, • kaip tik vykti į arti- 
miausį miestuką ir pranešti 
apie įvykusį dalyką
Aš taip ir padariau, šerifas 
nuvažiuoja į nurodytą 
apžiūri mano karą. Po 
tu su šerifu nuvažiavau pas
vieną fermerį. Ten užtikome 
vieną banditą ,kuris mane nak
tį apipiešė. Jis bandė pa
sprukti, bet šerifas jį sulaikė 
ir areštavo.

Ant rytojaus, t. y. liepos 28 
d., buvo tyrinėjimas. Vienas 
fermeris užstate $200 ir kalti
ninką paliuosavo Jo teismas 
bus liepos 29 d. Šerifas įsakė 
man, kad aš palaukčiau iki 
teismo. Tad dabar ir gyvenu 
pas Merrill miesto’ šerifą. Kuo 
tas visas dalykas' pasibaigs, tai 
parodys ateitis.

—*Joseph Gaizowsky.
tebėra savo

duris atidary- Indiana Harbor, Ind
karas'

Visos
o langas priešaky išmuš- 
Pradėjau žiūrėti ko tru-

Abu baksu dingę. Vie- 
buvo $35 doleriai ir svar-į 
dokumentai.

N.aujanybė

i k___ į Sakau naujanybė dėl to, kad
Nusinešė‘nuo pat lietuvių apsigyvenimo

šiame mieste, jie dar niekuo
met neturėjo tai, ką dabar tu
ri. Kalbu apie lietuvišką 
tieką. Tokio dalyko mes 
niekuomet neturėjome.

Neseniai lietuvis Jos.
Kromelis atidarė labai šaunią 
aptieką, kuri bus žinoma kaipo 
Kromel’s Pharmacy. Vieta — 
3902 Deodor St.

Dabar mes tikrai galime pa
sidžiaugti, kad sulaukėme tau
tiečio aptiekoriaus. Pirma tek
davo eiti pas žydelį arba len
ką, kur dauguma musų tinka
mai nei susikalbėti negalėjo. 
Dabar bus' tai kas kita. Mus 
klaidingai nesupras ir mes ga
lėsime gauti tai, ką norėsime.

Aš buvau apžiūrėti Kromelio 
aptieką. Turiu pasakyti, jog 
ji yra labai gerai įrengta. 
Vaistų turi visokių visokiau
sių. Taip sakant, ką paklau
site. tai gausite.

Dabartiniais karščiais reika
linga atvėsti. Kromelio aptie- 
koj tai galėsite padaryti, nes 
ten yra šaltakošės, sodės ir ki
tokių gėrimų. Na, o jeigu įsi
norėsite rūkyti, tai bėdos irgi 
nebus, —gausite tokius ciga-

l’US arba cigaretus, kokius la
biausia mėgstate.

žodžiu, galėsite gauti visko. 
Patarnavimas gi kuopuikiau- 
sias. Ponai Kromeliai yra la
bai malonus žmonės ir drau
giški. Eikite j jų aptiekę ir 
įsitikinkite ,kad aš teisybę kal
bu.—šapas Darbininkas.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockvell St.,

CHICAGO. ILL.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son
1531 — llth Avę 

Regina, Sask.
CANADA

Ofiso telefonas 22906;
namų — 23460

Pirkite Dabar kol kainos yra žemos
Pirmas Mokėjimas Prasideda Spalio 1 d.

Pilnai (rengtas Karštu Vandeniu Apšildymo Plantas

$275
IR AUGŠČIAU

N0W
ATING

BUY
COMP

Nelaukite iki paskutinės minutės. Įsiveskite apšildymą dabar ir tuo sutaupinkite nemažai pinigų 
ir taipjau išvengkite visokių nesmagumų. Jeigu jus manote įsivesti apšildymo plantą ateinan
čią žiemą, ateikite į musų ofisą, arba pašaukite mus telefonu ir mes mielai pasiųsime vieną mu
sų inžinierių apskaičiuoti kaip jus galite turėti patogų namą nesutrukdant kitų jūsų kasdieni
nių reikalų. Viskas ką jus turite padaryti, tai Įmokėti tiek, kiek jus tuo tarpu pajėgiate, likusius 
gi išmokėsite lengvais išmokėjimais net per du metus labai lengvoms sąlygomis.

Mes apskaičiuosime arba su įvedimu, arba jus patys galite įsivesti. Musų Inžinierius parodys 
jums geriausius budus pačiam įsivesti apšildymą. Mes paskolinsime jums, visiškai dykai, visus 
reikalingus įrankius.

Visos musų medžiagos yra garantuotos prieš kokius nors trukumus per penkis metus laiko.
Del bargenų plumbingo reikmenų ateikite į bile vieną iš musy trijų sankrovų. Mes užlaikome pilną pasirin

kimą sinkų, maudynių (vonių), toileto įrengimų, vandens šildytojų, tankų, paipų ir fittingų. Musų obalsis yra 
teisingas ir geras patarnavimas kiekvienam. Jeigu kuo nors iš musų pirktu būtumėt nepatenkinti, mes ap
mainysime visiškai dykai. . '

Pirm negu jus pirksite kur kitur, ateikite ir persitikrinkite patys, kad viskas, ką mes sakome, yra tiesa.
. Kada jus nusispręsite ateiti pas mus, būtinai apsižiūrėkite, kad ateitumėt į tikrą vietą. Musų vieta yra dvie
jų augštų mūrinis namas rytinėj State gatvės pusėj, arti 22-ros gatvės. Ant namo yra musų vardas M. LEVY 
& COMPANY, 2117 S. State St. yra vyriausios durys. Mes būname atdari iki 7 v. kiekvieną vakarą. Nedė- 
liomis iki 1-mos vai. Mes kalbame lietuviškai. Musų skyrių sankrovos yra: 1.—4101 Archer Avė., kampas Mo- 
zart St, telefonas Lafayette 0287. 2. — 9300 Commercial Avė., South Chicago, III., telefonas Saginaw 4847.

sų inžinierių apskaičiuoti kaip jus galite turėti patogų namų nesutrukdant kitų jūsų

M. LEVY & CO
SOUTH WEST SKYRIUS

VYRIAUSI ASANKROVA SOUTH CHICAGO SKYRIUS

4101 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0287

2117 iki 2127S. State St
TEL. CALŲMET 0645

9300 Commercial Avenue
Tel. Saginaw 4847
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BANKINI BIZNĮ
ATLIKITE SAVO APIF.LINKES BANKOJ, KURIOJ
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ DABAR ATLIEKA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

North Side

Ekskursija j maudynes

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11108-10 Michigan Avė.

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

RESURSAI

P-nia Gugienė išva 
žiavo atostogoms

rytines valstijas, 
savo seseria p-nia 

(iš Hillside, N. J.). Iš- 
automobiliu vakar, 8 
ryte.
Gugienė mano aplan-

apsiėmė p-nia 
ir 'traukiame 

Avė. Reporte-

I.oans and Discounts ............................
Overdrafts .......................................... .......
U. S. Government Investments ........
Municipul and Corporation Bonds .. 
Banking House (E<|uity) ..................
Furniture and Fixtures .....................
Cash 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

iii

Totai Resources $4,103,554.10

esame
nutar-

keliu.
Kaip

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ......................
Surplus .... ..............................
Undivided Profits ................
Reserve Account ..................
Dividens Unpaid .................
Deposits ..................................
Due to Banks ......................
Other 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

“Nash” ir susto
ji indo į žvirą iki 
ne vos pasiliuo-

Totai Liabilities $4,103,554.10

A STATE SAVINGS BANK
{steigta 1891 Inkorporuota 1918

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

lUFUCtHlMG

ir Fox Lake. Va- 
paežeriu. 
Įvažiavo- 
ir pabai- 

Keletas

Del žindamų moti^ 
nų. Nei vienas ne-

gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis * yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

debesiai 
skersai kelią, 

priešingos pu- 
kad grįžtu- 

ugnis plačiai 
vasarna-

EXTRA*PAtf

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 
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

čia tai reporteriui O“’ seilė 
ėmė varvėti, kad jis išgirdo 
apie tas antis. Jurgelionis ap
ėjo kuone aplink visą ežerą, o 
Vilių surasti vis vien negalėjo. 
Susidarius tokioms aplinky
bėms, maudytis nebuvo gali
mybės, tad vienas “biujikas” 
tuojau patraukė atgal j Chica- 
gą.

Tik ką pradėjus važiuoti pla
čiuoju keliu, pasirodė durnų 
debesiai. Privažiavę arčiau, 
pamatėme, kad čia jau ne juo
kai. Karštų durnų 
virsta, griūva 
Važiuojantys iš 
sės' įspėjo mus, 
mem atgal, nes
paplitusi, naikinanti 
mius ir pievos žolę, kuri yra 
išdžiuvusi nuo saulės kaitros. 
Susigrūdimas automobilių, visi 
skubusi pabėgti. O čia reikia 
apsisukti. Grūdasi viens' ant 
kito.

Sugrįžome prie ežero. Sura
dę kitą kelią, pasukome piet
ryčių link. Pavažiavome per 
laukus keletą mylių, pastebėjo
me, kad skersai kelią guli ant 
šono, ir dagi visai ant šono, au
tomobilius. Musų leidos susi
rūpino, kad^ tik nebūtų Vilių. 
Privažiaavom arčiau: nabagas 
didelis “pakardas” guli su ap
lamdytu priešakiu, o jo savi
ninkas' vaikštinėja juokdamas: 
matyti, kad dar ne taip pras
tai.

Pavažiavome dar keletą my
lių, ir vėl durnai kuliais ir de
besiu verčiasi skersai kelia. 
Bet ugnis, matyti, buvo toliau 
slėnyje. Kas degė, negalėjome 
pastebėti— greičiausia pievos, 
nes visur jos taip išdžiovintos, 
kad žole tik ruda, nudžiuvusi.

Po visų nemalonumų pririe- 
dėjome prie namų 2116 Mil- 
vvaukee Avė. čia radome pp. 
Vilius', žinome, gavome iš jų 
vėjo, kad pamėtėme juos, bet' 
mes atsilyginome tuo patimi, 
sakydami, jogei jie pametė 
mus.—Repor. “0”.

P-nia N. Gugienė išvyko ato
stogoms j 
kartu su 
Hunter 
važiavo 
valandą

P-nia
kyti draugus, rytinėse valstijo
se ir apsistoti ilgesniam laikui 
Waterburyje, pas savo tėvus. 
Grįžti i Cicago ji mano apie 
pabaigą rugpiučio mėnesio ar
ba pradžią rugsėjo.

P-nia Hunter buvo atvykusi 
Chicagon ir viešėjo pas Gugius 
apie savaitę laiko.

Naujos Dainų-Šokių 
Knygos ir Rekordai
Išleido Jos. F. Budrik, Radio- 

Muzikos krautuve, 3417 S. 
Halsted St. Chicago, III.

Jos F. Budrik, Radio krau
tuvė, 3417 S. Halsted St., ne 
tik pardavinėja įvairių išdir- 
bysčių radios, bet taipgi dabar 
išleido ir dvi muzikos knygu
tes. Viena< tų knygučių užvar
dinta.:

“Rinkinys lietuviškų liaudies 
I dainelių ir šokių, dėl piano, kai
na—$1.” Šioje knygelėje telpa 
sekamį dalykai: Maršas, Suk
tinis, I, Suktinis II. Kokietka, 
Pad-Espanas, Viengierka, Va- 
kar-Vakarėlį, Klumpakojis, Ag
uonėlės, Augin Tėvas, Meilės 
Valcas, Siuntė mane Motinėjė, 
Čigonai, Pelėda ir Noriu Mie
go.

Kas turi namuose pianą, nu
sipirkęs šią knygelę gali sma- į 
giai praleisti liuosas valandas 
skambinant šias Lietuvos liau
dies dainas

Antras
Šimkaus dainos vienam, balsui 
prie piano: 
telpa sekami 
sau laivelis, 
Kur bakūžė

ir šokius.
leidinys, tai Stasio

ieškoti,

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Yra Kasdieną
ŽEMOS KAINOS

Ypatingai dabar, kuomet eina 
Vasarinis Išpardavimas ant Radio, 

' Rakandų
IR-----

Visokių Kitų Namam Reikmenų!
Ką Peoples Kompanija žada tą ir duoda, žemiau parodome kele

tą bargenų pavyzdžiu, ir esame tikri, kad panašių ve nera
site niekur kitur. Todėl turite jomis pasinaudoti tuojau

inai terhw<* nuda
rymo parsiduoda beverčiai

$400.00 vertės perbudavoti Kini- 
ball grojikliai,
gvarantuoti ........................ vOv
$750.00 vertės Johnson groiikliai. 
pilnai gvarantuoti sem- $295 
Vartoti grojikliai, gerų padary
mų, gerai grajina $65 
Rankom craįvti vartoti pianai po 
$25.00, $35.00 ir augščiau.

Nau.įi radios parsiduo
da už pusę arba U 
dalį tikros kainos. Pa
sirinkimas visu Stand
ard padarymų, R. C. 
A. Radiolų, Atwater 
Kent, Zenith, Sparton, 
Bosch, Victor, Majes- 
tic, Fada ir kitų.

u

Augštos rūšies Mohair seklyčiom setai ver
ti $180, dabar po .............. .♦ ' 
Puikus Jacąuard. seklyčiom 

$100, dabar po ....................

Šioje knygelėje 
kuriniai: Plaukia 
Pamylėjau vakar, 
samanota ir Ant

marių krantelio. Kaina šio rin
kinio nepažymėta.

Kas' lavinasi dainuoti, nusi-
18 gatvės apielinke $82.50

Liepos 20/dieną, 9 valandą 
ryto, prie 2116 Milwaukee 
Avė., kur randasi pp. Jurgelio- 
nio ir Vilio dažų krautuvė, su
važiavo keturi automobiliai ir 
nutarė traukti į Silvian arba 
Silver ežerą. Reporteris “Ze- 
ro” tikrai nenugirdo ir nebuvo 
jam skirtumo ar į vieną, ar į 
kitą ežerą— bile tik važiuoti 
maudytis.

Vadovauti 
Gabrienė. Na, 
visi Milwaukee
ris “O” važiavo paskiausia. Po 
poros valandų važiavimo ir po 
keleto atsiklausimų, negalima 
buvo surasti aukščiau minėtų 
ežerų, tik paaiškėjo, kad 
netoli Fox Lake. Taigi 
ta važiuoti r Fox Lake.

Pasukome žviruotu 
Kalnai, pakalnės ir t.t.
Riverview parke. Nagi tik Mi
laševičiaus 
kiną. Ratai 
pusės. Vos 
savo.

Pasiekėme
žiuojame kalnuotu 
Ieškome maudynių, 
me į trikampę salą, 
ga musų kelionės,
žmonių maudosi. Bet paaiškė
jo, kad tai privatis resortas— 
vadinasi, mums čia vietos nė
ra.

Apsisukę autus, važiuojame 
ieškoti viešųjų maudynių. Per
važiavę per tiltą, kuris jungia 
ežero sąsmaugų, staiga pasi
gedome vieno savo auto, tai pp. 
Vilių. Grįžome atgal. Irgi ne
radome. Subruzdome
bet jis dingo vot kaip ugny! 
Atsidūrėme nesmagioj 
dar ir dėl to, kad pp. 
vo tik kų pirkę naują “hupmo- 
ilj” ir manėme, kad ar tik ne- 
užrustino ar nesusinaravijo 
mašina kaip naujiems savinin
kams.

Pabugome, kad kokia nelai
mė neatsitiktų su pasažieriais. 
Suskatome. Milaševičius su 
Gabriais prieš aukštą kalną. O 
čia ir vėl nelaimė: Milaševi
čiaus “Nash’' pradėjo riedėti 
atbulas žemyn ir vienas ratas 
įlindo į gilų griovį. Na, dabar, 
tu žmogus, ir iškelk jį, kad ge
ras. Bet geri vietos piliečiai 
paskolino keletą rąstų ir ilgų 
kartį, kuria atsvėrėme “Nash” 
ir iškėlėme jį ant kelio.

Beieškodami Vilių suradorpe 
ir viešąsias maudynes ir apsi
stojome. Vanduo nešvarus, o 
ir šiaip musų vieta nebuvo jau
ki—gal dėl to dar, kad kompa
nionai Viliai dingo. Ypatingai 
pp. Jurgelioniai jautėsi susirū
pinę, nes su Viliais buvo jų 
dukraitė Lilija, ir visi maudy
tis siutai. Dagi p. Jurgelionie- 
nė atsiminė, kad jos dvi keptos 
antys Vilių mašinoj pasiliko.

padėty
Šauni parė setai, verti

$49.50
bent keturias gražias dainas 
padainuoti.

Taipgi dabar yra išleisti du 
lietuviški rekordai: Finik pol
ka, Warceste,rio lietuviška or
kestrą, Albina Lietuvaitė, 
leader. Kitoj pusėj yra: Lie
tuvos kareivių polka, Worces- 
terio lietuviška orkestrą, Albi
na Lietuvaitė, leader.

Kitas naujas rekordas: Va- 
kar-Vakarėlj (M. Yozavitas), 
Budrik’st Radio Orchestra, with 
incidentai singing. Kitoj pusėj 
yra: čigonai (M. Yozavitas), 
Budnk’s Radio Orchestra, with 
incidentai singing.

Tuos visus dalykus galite 
nusipirkti Jos. F. Budrik ra
dio krautuvėj, 3417 S. Halsted 
St., Chicago, III. 1 Ir iš tolimes
nių miestų lietuviai gali užsisa
kyti, bus prisiųsta paštu.

—Ant.

ši 
mėjimui tam tikro skaičiaus 
metų sukaktuvių aptiekoriui J. 
Raslavičiui, kuris turi aptieką 
adresu 2028 So. Halsted St.

Mintis rengti parę gimė ir 
buvo išpildyta, taip sakyti, ant 
greitųjų. Į 24 valandas ji su
rengta ir atbaliavota.

Baliukas įvyko Klimo salėje, 
735 West 18 St.

Buvo gero alučio, kas šian
die yra retenybė, midaus, Stul
pino atgabentų iš Lietuvos pa- 
lendvicų, italioniškų kumpių ir 
kitų gerų dalykų.

Svečių dalyvavo įvairių — 
pradedant aptickoriais, dakta
rais, advokatais ir baigiant 
sausaisiais.

Linksmintasi iki aušros, iki 
ketvirtos valandos. Muziką 
sudarė šaunus triumviratas.

Gaspadinė to viso 
kuriai teko pakelti 
našta, buvo p-nia 
žmona p. Mockaus, 
kriaučių šapą.—Rep.

parė buvo, surengta atžy-

3-jų šmotų miegamo kambario setai, lova, 
šeforetas, ir kamoda, verti $130, kol tekši-

$69.50
7-nių šmotų (stalas ir 6 kėdės) valgomo 
kambario setai, verti $105 po $48.00
me, po

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

A $4,500,000 PRODUCT
THERES

HOOVER
ItBEATS... siUCImu

ONLY ONE
MAYTAG

WISSIG
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, 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 daugel) metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St„ kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

MARGUČIO PIKNIKAS 
Rugpiučio 17 August 
“The 0 A K ” Darže

(Archer Avė. ir 121st St. netoli Lemont)
Bus įvairus programas. Įžanga 50 centu.
Programe dalyvaus daug Chicagos artistu, kumštininkas JUO

ZAS VINCĄ ir ristikas JACK GANSONAS.
Golfo mėgėjai galės golfuotį COG HILL golflinkse, kuris ten 

pat yra.
Chicagiečiai galite užeiti j Margučio ofisą atsižinoti smulkme

nas. Gausite planą kaip nuvažiuoti. Adresas: 2437 W. 69th St. (an
tras blokas į vakarus nuo Western Avė.). Telefonas: Grovehill 2242.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

dalyko, 
sunkiausia 
Mockienė, 

turinčio

Maudymos Kostiumų Sankrova
Didžiausias pasirinkimas mau
dymosi kostumų (beiting siutų) 
Southwest sidėj.
Visos išgarsintosios rūšys: Jant- 
zen, Pelton, Catalina, Ritestile ir 
kiti.
Taipgi didelis pasirinkimas ro 
berinių daiktų: maudymosi šli 
periu, maudymosi kepuraičių 
vandens bolių ir kitokių maudy
mosi dalykėlių.

Geriausios kokybės ir žemiausios kainos.
DEL VISOS ŠEIMYNOS. PIRKTE TIESIAI Iš SVETERIŲ DIRBTUVĖS.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
4161 Archer Avenue

Peoples Krautuvėse geriausia vieta įsigyti Naują MAYTAG plo
vyklą, arba HOOVER kaurų valytoią. čia esti platus pasirinkimas 
visų kitokių Standard ir parinktųjų išdirbysčiu mašinų. Kainos daug 
prieinamesnės kaip kitur — didi nuolaida už Tamistų seną mašiną.

Lengvus Išmokėjimai.
Demonstraciją ir patarnavimus suteikiame namuose veltui.

Tūkstančiai įvairių namams reikmenų, nuo žemiausios iki augš- 
čiausios kainos randasi šiose krautuvėse. Didelė biznio apyvarta, 
ilgas patyrimas ją vesti, turėjimas užtektinai kapitalo, operavimas 
nuosavos dirbtuvės, Peoples Kompanijai yra visuomet daleistina 
sumušti konipeticiją ir pateikti šių krautuvių lankytojams parink- 
tesnes prekes už žemesnę kainą su geresniu patarnavimu.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
sgŠ. LARGĘSĮSg

rnrnn

/rRYTHlNG ForThe homeS

Tel. Lafayette 6358
A

2536-40 W. 63 St.- 4177-83 Archer Avė
Hemlock' 8400 l^afayettc 3171

t
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CHICAGOS 
ŽINIOS

vietus 55,638 bernaičių ir mer
gaičių.

Nusižudė dainų rašyto 
jas

Nori paduoti balsuoto- GBatterley’s 
jams vandens filtrą 

vimo klausimą

Lovcr”, 
Ulysses” ir

Padarė holdapą 150 
žmonėms

Banditai, prisidengę tuo, kad 
jie esantys mėgėjai lietus dėti 
ant arkliukų, įsipiršo į kamba
rius, kur dedama tie betai, Ar
go miestelyje. Sueiliavo betuo- 
tojus ir išsikolektavo apie tre
jetą tūkstančių dolerių. Visus 
150 bet notoj ų lengvai apžiurė
jo ir jų kišenius iškraustė pen
ki banditai, kurie betgi geres
niam “įtikinimui savo kostu- 
merių” turėjo labai “iškalbiil
gą” mašininę kanuolę.

Kada banditai išbėgo gatvėn, 
lai betų kambarių sargai pra
dėjo šaudyti j juos. Banditai 
atsakė taipjau šaudymu. Sar
gai pasigavo automobilius ir 
ėmė vytis banditus, bet šie vis
gi paspruko.

Nusižudė Roscoe Tobiss, 50 
metų, dainų rašytojas. Laiške, 
paliktame žmonai, Tobias pra
nešė, kad jis nusižudęs, idant 
pabaigti nemalonumus, kurių 
turėjęs dėl vėžio ligos.

Indaitino buvusį sausą
jį agentą

tris
Pa

Grand džiurė indai'tino 
vyrus, kurie yra kaltinami 
vogimu iš valdžios sandelio 
snapso $200,000 vertės. Iš tri
jų, vienas yra buvęs prohibi- 
eijos agentas, James Eern. Jie 
dabar bus teisiami.

Musu jaunoji karta

Naujas apšvietus tary
bos prezidentas

Chicagos a pš vietos tarybos 
prezidentu tapo išrinktas lx'\v- 
is E. M eyers, turtingas biznie
rius. Naujas prezideirtas pareiš
kė, kad jis dėsiąs pastangas 
Įvesti departamente taupumą, 
idant pakelti mokyklų kreditą, 
ir kad bus atkreipta ypatin
gas dėmesis, idjant palengvinti 
susigrūdimą Chicagos mokyk
lose, suteikti daugiau vietos 
mokiniams ir mokinėms. Ap
skaičiuojama, kad dabar viešo
se Chicagos mokyklose stoka

Policija suėmė tris bernai
čius, pasak pol. leitenanto, taip 
pasigėrusįus, kad vaikai atro
dę lig paraližuoti. Vienas tų 
vaikų tai John Vojta, 13 me
tų, gyv. adresu 1305 Sa. 50th 
court,-Cicero; kitas — Eugene 
Skili, 14 metų, gyv. adresu 
1315 So. 50th court, Cicero, ir 
Eugene brolis Šamas, 13 me
tų vaikiščias. Vaikai pasisakę, 
kad davę jiems pasigerti koks 
ten Joe.

Ir saugioji šėpa
ponia

ne

Plėšikai, apsišarvoję aceteli- 
no švituriu, išdegino duris sau
giosios šėpos Golden Rod lec 
Cream kompanijos plente (817 
West 21 st.) ir pasišlavę apie 
$9,000 išsinešdino.

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

Norėjo pasigydyti
— mirė

Viešųjų darbų komisionie- 
rius, Richard iWolf, stengiasi 
padėti ant baloto klausimų, ar 
chicagiečiai nori, idant geria
mas jų vanduo butų filtruoja
mas ateityje.

Šipsa ir teisme reiškia
— Keep Smiling — ne re

tai mokina biznieriai savo kler
kus. Devynių menesių amžiaus 
mergaitės, Dulcey\ Kirk, šipsa 
išgelbėjo jos tėvus, kurie iš
mainė. negerą čekį. Deliui to, 
kad ir policininkams, ir teismui 
ir biznieriams išmainiusiems 
negerą čekį, patiko Dulcey šip
sa, jos tėvai tapo paleisti ir 
dar gavo paramos kelionei pas 
Dulcės djedus, kadangi mergai
tės tėvas seniai jau be darbo.

Nušovė, vyra, kuris per 
sekiojo jo seserį

Užpykęs dėl grūmojimų, da
rytų jo sescrei, George Lum- 
bus nušovė Harry MciHugh, 27 
metų, kai šis įėjo į rooming 
hausę adresu 1458 W. Adams 
S't. Policija sugavo kaltininkų, 
kuris prisipažinęs galvažudystės

Šiandie laidoj#
Harmoną

Paddy

Joycc 
kitų. Knygos paduota 
to advokatui, idant jis 
retų, ar jos nėra 
kos.

James 
keletas 
distrik- 
peržiu-

nemorališ-

ATIDARIAU
Ceverykų Krautuvę

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

3109 West 63rd Street

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELTA K. JARUSH 

Physical Therapy & Midivife 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Paddy 
stadiono

laidotuvės
Chicagos 

ir pirmo jo prezi-

Graboriai

Simpatiškas 
Mandagus - 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABU VEDfiJAI 
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 3261

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

Akių Gydytojai

Phone
Hemlock 9252

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

Graboriai

Šiandie 
1 larmono, 
statytojo 
dento, kuris žuvo pirm keleto
dienų automobilio nelaimėje.

Areštuota knygų 
siuntinys

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

i,,... f
Turiu automobilius visokiems reika

lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Muitų valdininkai Chicagoj 
sulaikė siuntinį iš 13 knygų. 
Tarpe sulaikytų knygų yra 1). 
H. Lavvrcnce veikalas “Lady

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

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

Keletą dienų Dolores Cain, 
2 metų mergaitė (5938 South 
Kolin avė.), tėmijo kaip mo
tina gydy jos, Dolores, brolį. 
Mergaitei atrodė, kad brolis gė
rė vaistus, kuomet tikrenybė
je tie vaistai kūdikiui duota 
tik kvėpuoti.

Taigi ir mergaitė sumanė pa
ragauti brolio vaistų. Mergai
tė, motinos nematoma, išgėrė 
vaistų ir mirė.

Parodė, kaip vartoti re
volverį — nusišovė

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

Wslter Kascb, 23 metų, gyv. 
2119 Clayburn avenue, mėgino 
parodyti savo žmonai, kaip var
toti revolverį, jeigu vagiliai ar 
plėšikai užpultų namus, kai jo 
nėra namie. Bevolveris išsišo
vė, kulka pataikė 1 lašeliui į 
pilvą. Jis mirė.

Kaltina g*alvažudystč

B. K. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayetto 1083

M. Kozenski & Co
6542 So. Western Avė

Tel. Prospect 21Q2

James Roti, amatu veiteris, 
tapo areštuotas jo namuose 
3711 'Lake st. Jisai yra kalti
namas nušovimu Delberto Sudd, 
sargo pasiuntinio, kuris vežė 
$4,000 ir kuriuos trys bandi
tai atėmė apie metai laiko at
gal. Hold&pag buvo padarytas 
Illinois Central gelžkelio trau
kiny.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

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

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Paskendo
Paskendo VValtcr iSichor, 45 

metų, gyv. 910 Dakin st., mau
dydamasi.

L Yushkcwitz
2433 W. 69th St
Tel. Prospect 3140

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

A Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Pavog’e moterį
Vienu vienas banditas 

vertė p-nią Sidney liūlius 
s.'ti į jo automobili, kai ji 
k ė buso prie Dengias bulvaro 
ir Trumbull avė. Pasivežęs mo
teriškę keletą blokų, banditas 
atėmė iš jos graznas vertės 
$3,690.

Pašovė moteriškę

pri-

lau-

e Tel. Yards 0145

Sam Freeman pašovė Mrs. 
Marie Breede, našlę, kuri bu
vusi buk jo mylimoji. Moteris 
gal mirs. įvykis pasitaikė ad
resu 543 So. Dearborn st.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidari 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 1930.

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.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, 
, senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stato Banko

1800 So. Ashland A ve,
■o

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

Tel. Bruew1ck 4983«
Namą telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermla
-------O>—

VALANDOS j

Nuo 2 iki 4:31 Ir nuo 7 iki II 
Nedalioj nuo 2:80 Iki 4:80 po vist

Telefoną* Cana| 0464

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
Tel. Yards~*1829 ~~

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StH Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
8

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Ofleo Telefonai Vlrs-lafa 0088 
Bei. Tel. Vaa Bwea 5888 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
VAlandM 41 ryto Iki 1 po plotu, 8 Iki 4 ir 
‘Iki ‘ -------- -------------0 8 vakaro. Medalio m auo 10 Iki 12 

M. Namą oūiai Morth Side 
8413 Franklin Blvd. 

▼alaadoi 8:80 Iki V :80 vakaro
--------O-------- *

die-

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

Tel. Lafavette 4146
VALANDOS:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
" 8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nędeliomis nuo 9 iki 12 ryto .

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas, 
maža dalis žmonių ąupranta api^ _ 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiaiš ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodarhi iš namu i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwobd 1752

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

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

Phone Franklin 2460 e

Leonas S. Mikeloms
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai

jog 
jos

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel* Boulevard 7589

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

. Tel. Randolph 0331
*-f*-*JfWttdoŠ' nub 9 ryto ild i vak.

Office Boulevard 7042 *

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptieko»z 

CHICAGO. ILL.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

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

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

Tel/’Calumet .3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St., Suite 3.
Prčapect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt Stn Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioi nagai sutarti

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

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

52 E, 107th St.
Kampas Michigan Avis. 

Tel. Pu 11 man 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Bubėtomis

1646 W. 46th St

1327 So. 49th Ct.

Telefonai
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard S208

i r 
patar-

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

Tel. Kenwood 51D7
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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 lt iki 12

John Kuchinskas
• I ’ t

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

»

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

TIK SUGRĮŽUS IS EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

ROZALIJA RAUDIENĖ, 
po tėvais Kuizinaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 23 >L, 5:30 vai. vakaro, 
1930 m., sulaukusi 51 metus 
amžiaus, gimus Tauragės aps
krity, Girdiškių parap., Pabre- 
rninės kaime. Amerikoj gyveno 
apie 30 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyra Antaną ir 2 seseris Joha
ną ir Teklę ir 2 švogerius My
kolą Šimkų ir Pranciškų Rum
šą, brolį Petrą ir brolienę Juo- 
zefina Straukicnę ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Ona ir švoge- 
rį Joną Būdvyti ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4611 S. Wells St. Laidotuvės 
įvyks subatoj, liepos 26 d., 8 
vai. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimu. Nuliūdę liekame,

Vyras, seserys, brolis, brolie
nė, švogeriai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Undertaking Co
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai
710 W. 18th Street

Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Tel. Victory 1115

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai 
pigiai 
nauju dieną ir 
n a k t i visosp 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.
2205 Lake St. j 

’l’ei. Melrose 
Park 797

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 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallacc Street

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S’t., netoli Morgan St.
• Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
South Shore 2238 ar Rando! pb

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

6800

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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117.

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

Telephone Roosevelt 9990
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 960(1

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tol. Prospect 8525 •

Tel. Randolph 5130 * *
Paul M. Adomaitis

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

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

Tiktai pagal sutarti 
Tel. Canal 2552

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien.j, 2 iki 3 no niet,

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12,
Rez. Teltphone Plax^ 3292

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ahbland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockvvell St. 
Tel. Republic 9723

i



NAUJIENOS, Chicago, III, Šeštadienis, liepos 26, 1930

Tarp Chicagos 
Liefuvių

prez. St. Gegužiui, sekr. P. Jur
geliu tei, iždininkui K.
ir kitiems.

Bolševikai apskundė. Pildo
mąją Tarybą, buk ji buvusi ne
legaliai išrinkta ir buk bolše
vikiška grupė, išrinkta Melda- 
žio svetainėje, esanti Susivie
nijimo legalė Pildomoji tary
ba.

Tai buvo svarbiausias skun-

Antras gaisras buvo kįlęs 
Gugiui prie Halsted ir 31 gatvių. Gais

ras kilo senų rakandų krautu
vėj, šalę graboriaus L i ule v b 
čiaus įstaigos. Gaisras kilo apie 
2:30 vai. po piet. — Rep.

Bolševikų skundas 
prieš Susivienijimo 
1 , į x*n uuvii n > ui Mimisicvs on.uu-

VirSininkllS V61 pa- do punktas. Teismas peržiurė- 
rlnoffic foittlYllli skundą ir pareiškė, kad jisauoias teismui lnei$iaik0 kritikos, kad atrodo 

nepamatuotas. Bolševikų advo
katai ir patys pripažino, ka< 

Į skundas, kaip jis surašytas, ne
turi pamato teisme.

Teismas davė bolševikams de
šimti dienų skundai pataisyti. 
Paprasta lietuvių kalba: kal
bant *— teismas leido bolševi
kams skundą sulopyti ir davė 
dešimtį dienų tam. darbui at
likti.

Kada bolševikai, sugrįžo su 
palopytu skundu į teismą, 'tai 
svarbiausias skundo punktas 

jau atrodė kitoniškas — bent 
iš šalies klausant. Bolševikai jau 
nebepretendavo, kad jų frakci
jos išrinktieji esą Susivieniji
mo Pildomoji taryba. Jie da- 

ATŪIH bar i, (>(linėjo, buk PildomojiALrjJv/ IkUHUiUa Taryba — Gegužis, Jurgeliutė, 
No. 6-7. Galima gau- Gugis ir kiti — eikvoja Susi-! 
ti “Naniipnnsp ” 45c yienijimo 'O1><lusJ/ t?<iei gru- U liaUJlvllV3ve mojas pavojus tolesnio eikvo-

A j*1110. Tai, atrodė, kaip svar-
J ' biausias skundo punktas.

Teismas ir vėl pareiškė, kad 
skundas, kaip parašytas, neiš- 

Paminkly Išdirbyste paiko kritikos, kitaip sakant, 
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 Tautiškų kapinių 
3958 W. lllth St., Chicago, III. 

Tel. Beverlv 0005

Bolševikai vėl palopė skun
dą prieš Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje viršininkus ir 
padavė teismui. Kolei kas, va
kar, dar negalėjau patirti, ka
da skundas bus nuskirtas na
grinėjimui. Bet tenka manyti, 
kad neužilgo.

Ar ir su šiuo skundu atsitiks 
taip, kaip su pirmaisiais? Pa
žiūrėsime, pamatysime.

Dabar gi priminsiu, kas at
sitiko su pirmaisiais. Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj 36-tam 
Seimui baigiantis, teismas įtei-l 
kė pašaukimą (summons) pil
dančiosios tarybos nariams,

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimas 
dresių moka didele alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio . užsiė
mimo i trumpą laiką. Di- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnicka, 

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

hollanū-america,liNb

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

| neturi pakankamai tvirto pa
mato. Ir vėl bolševikų advo
katai sutiko su teisėjo nuomo
ne. Teismas gi ir vėl leido jiems 
pataisyti ir davė dešimti 
nų tai užduočiai atlikti.

Praslinko dešimt dienų, 
ševikai atrijo teisman su 
šymu duoti jiems dar 30 
nų laiko skundo lopymui, 

pinamųjų advokatams betgi 
užprotestavus, teismas sutiko 
duoti tik dešimtį dienų skun
do taisymui, vietoj prašytų 30 
dienų. Ir štai čįabar tos pas
kiausia duotos 10 dienų jau 
prabėgo, ir palopytas skundas 
vėl teisme.

Nebūdamas nei advokatas, 
nei koks privedėjas, apie teis
mus mažai tenusivokiu. Bet 
atrodp, iš to skundo mainy
mo ir iš skundėjų prašymo ati
dėti skundo padavimą vis il
gesniam laikui, kad bolševikai 
turi labai didelio vargo net 
bylai sulipdyti, jau nekalbant 
apie jos vedimą ir laimėjimą.

Rep.

die-

Bol- 
pra- 
die-

M.

Bridgeportas

Bridgeportas
J. Kiras, 3335 So. Halsted 

St., turi puikių flatų rendon

Beveik kiekvienas chicagietis 
žino, kad B/ridgeporto koloni
joj galima daug pigiau pra
gyventi, negu kitoje kurioje 
Chicagos kolonijoje. Kodėl? At
sakymas labai lengvas:—Stock- 
yardai ir vidurmies'tis arti, čia. 
viską galima daug pigiau nu
sipirkti.

Rendos irgi čia yra pigios.
M. .1. Kiras dair turi keletą 

labai puikių ir patogių flatų 
rendon. Tie flatai randasi mo
derniškuose mūriniuose namuo
se. Čia yra visi patogumai: 
krautuvės, mokyklos, bažny
čios, transportacija. Didžiau
sios dirbtuvės, kuriose dirba 
šimtai tūkstančių darbininkų. 
Čia turėti sau flatą, tikras pa
togumas. 'Nuvažiuokit į 

(lasižinokit apie
Kiro 
tuos

flatus.
(Apg.)

Radio Programai
ŠIANDIE VAKARE 

Chicagos didžiųjų radio
1020 Kc.—KYVV—294.

iš

5:30
6:00
6:25

6:30
7:00
7:15

7:30

8:00
8:30

9:00
9:15

9:30
0:00

0:05

stočių
M.

p. m.—Uncle Bob.
p. m.—Tony Nuzzo’s
p. m.—Teabcrry Sports Re- 
porter.
p. in.—NBC—Fuller Men.
p. m.—NBC—Dixie*s Circus.
p. m.—NBC—The Wonder 
Dog.
p. m.—Russo’s Edge. Beach 
Orchestra^
p. m.—Stone’s Congress Orch. 
p. m.—NBC—Dutch Master 
Minstrels.
p. m:—Miss Ad Taker.
p. ni.—Russo’s Edge. 
Orchestra.

Benrus Time, 
-Teaberry Sports

Orch.

Beach

p. m.-
p. mv- 
porter
p. m.—Chicago Herald and Ex- 
aminer Nevvs Flashes.
p. m.—-State Street Tomorrovv 
p. m.—NBC—Amos ’n’ Andy. 

Wayne King’s Aragon
Ballroom Orchestra.

11:15 p. m.—Public Service'— Wea- 
Correct

10:10
10:30
10:45 -p. m.

Re-

ther; Tempera ture; 
Time.

11:20 p. m.—Russo’s Edge. 
Orchestra.

12:00 mid.—Tony Nuzzo’s
Tea Garden Orchestra,
a. m.—Stone’s Congress 
a. m.—Tony Nuzzo’s
Teą Garden Orchestra, 
a. m.—Stone’s Congress 
a. m.—Nuzzo’s Canton

Beach

Canton

12:15
12:45

1 :OO 
1:30

Orch.
Canto
Orch.
Orch.

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearborn St. Chicago.

jau-

LOGIŠKAS 
SUSISIEKIMAS 
Amerika-Lietuva

, — PER —

KLAIPĖDA

Ketvergo ryte, 10 vai., 
nas apie 25 m. įamžinus vyras, 
padarė hold-up’ą kriaučiui Blaš- 
kiui, jo šapoje, kuri randasi 
prie kampo 30 ir Emerald gat
vių. Blaškys buvo priverstas 
atiduoti visus pinigus, kuriuos 
turėjo, bet jis teturėjo tiktai 
apie $6. Hold-uperis atrodė pa
našus į italą ir Blaškio kažkur 
matytas.

670 Kc.~— WMAQ —447.5 M.
5:00
5:30
6:00

6:15
6:30
6:45
6:50
7:30
8:00

9:00
10:00

10:10
10:15

Skandinavų 
Amerikos Linija

Vakar 2 vai. *po pietų, 'kilo 
gaisras prie 33 ir Halsted gat
vių. Buvo užsidegusi Bridge- 
port Tobacco Co. krautuvė.

10:30
10:45

11:00

visi nariai atsilankykite ir atsiveskit 
savo draugus, o mes užtikriname, 
kad visi busite užganėdinti ir links
mai laika praleisite. Už nebuvimą 
išvažiavime bausmė pagal Kliubo 
nutarimą.

Prierašas: — Važiuojant strytka- 
riais, imti Archer Avė. karus ir va
žiuot iki sustos. Tada imti Joliet 
karus ir važiuoti iki Oh Henry Par
ko, apie dvi 
Išvažiavimas

Furnished RoomsFinancial 
Finansai-Paskolos

AD VT.

mylias už Kcan Avė. 
jvyks Spaičio darže.

Park. Marųuette ParkMarųuette
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo mėne
sinis" susirinkimas įvyks liepos 27 
d., nedėlioj, 2-rą vai. po pietų, Gimi
mo Panos Šv. parapijos svetainėje, 
Washtenąw ir 68th St. Meldžiame 
skaitlingai atsilankyti i susirinkimą, 
nes bus apkalbėta apie rengiamąjį 
Kliubo išvažiavimą. — Valdyba.

I). L. K. Vytauto .Draugijos drau
giškas išvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepos 27 dieną šių metų, 10 
vai. iš ryto Svelainio darže, priešais 
Lietuvių Tautiškų kapinių. Visi na
riai yra būtinai kviečiami dalyvauti.

- — P. K. Rašt.

Jos.
3902

KROMEL’S
PHARMACY

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

Pirma Lietuviška Aptieka.
Calumet Distrikte 

Patarnavimas draugiškas.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St

Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.I f

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jųa atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgižius 
Real Estete kontraktus.

KAMBARYS dėl rendos su visais 
parankumais prie šeimynos. 3113 S. 
Halsted St. 3-čios lubos.

Estete kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava. 
--------o------------

b

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Personai
Asmenų Ieško

YRA pajieškoma po tėvais Magde 
Lipnickiutė, po vyru Dagilienė, Gy
vena ant farmos, rodos, Connecti- 
eut ar Massachusetts valstijose. Pa- 
jieško brolis Julius Lipnickas, širdin
gai prašo atsiliepti ją pačią ar kas 
žinot apie ją, tai prašom pranešti 
sekančiu antrašu: J. Markus, 911 N. 
Sacram'ento Djvd., Chicago, III.

KAZIMIERAS SHAKES prisiųskit 
savo adresą^ arba giminės, ar kas ži
note — malonėkite prisiųsti 
site dovaną. Rašykite Naujienos 
Box 1217, 1739 So. Halsted St.

Pantners Wanted
Pusininku Reikia

aau-

REIKALINGAS žmogus i pelnin
gą bizni. Reikia nemažiau $5,000. 
Geras pelnąs, yra užtikrintas. Kreip
kitės laišku. Knygynas Lietuva, 3210 
South Halsted St, Box 80.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOKYKLOS mergaitė 14 metų 
pajieško vietos prie lengvo narni) 
darbo, liuosam čėse nuo mokyklos. 
Mike Gutautas, 2213 Charleston St. 
arti North Leavitt.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas ir 
veiterka dirbti vakarais.

3457 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA pardavėja, gali pa
sidaryti $40 iki $50 i savaite, su 
gera ateičia; turi gerai atrodyti. 
440 So. Dearborn St., Room 250.

Automobiles
automobi- 
norite tu- 
kaina — 

tik $375.

PARDAVIMUI Packard 
liūs gerame stovyje. Kas 
rėti gerą karą ir pigia 
naudokitės proga. Kaina 

3113 So. Halsted St. 2-ros lubos.

RENDON šviesus moderniškas 
kambarys, vaikinui arba ženotai po
rai. 3365 So. Union Avė. antros lu
bos. Tel. Boulevard 5028.

KAMBARYS vaikinui arba mergi
nai. Maudynė ir visi patogumai, 
taipgi garažas. 3242 So. Union Avė.

Furniture & Fixtures

Aš PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 3 
menesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.

PARSIDUODA 4 KAMBARIŲ 
RAKANDAI Mohair setas, karpetas, 
komodos, lovos, siuvama mašina, pe
čiai, indai ir viskas kas priklauso 
orie namų; kaina labai pigi.

Pardavimo priežastis — palikau 
vienas. Galima parenduoti tuos pa
čius kambarius.

4031 So. Talman Avė. arba
4025 So. Talman Avė. 

netoli Archer Avė.
Brighton Parke.

PARSIDUODA barberio vienas 
baltas krėslas ir fixtures. 4540 So. 
Rockwell St. 1-mos lubos.

PARDUODU pigiai forničius, tin
kami dei fornishroomių. 827 West 
34th PI.,' pirmos lubos užpakaly. .... - —-------------------------------- —-•

PARDĄVĮMUI smulkmenų krau
tuvė kartu su fomičiais. Patirsite 
smulkmenas ant vietos. 568 W. 18 St

Miscellaneous for Sale
Įvairas Pardavimai

PIRKITE ANGLIS DABAR—;Su- 
taupinkite. Žemiausios vasaros kainos 
imant vežimais. Garsus Radium Mine 
$6 su pristatymu. Švarus rankomis 
išrinkti Lump $7.50 su pristatymu. 
Telefonuokit Govalis, Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU už teisingą pasiūlymą 
grosernę ir delicatessen. Esu viena 
moteris—persunku. 3407 So. Wallace 
Street.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė. Modemiški fixturiai, gera 
vieta, stakas. Bargenas.

2450 West 59th St.

GĖLIŲ (kvietkų) sankrova parsi
duoda pigiai. įsteigta 7 metai. Tai 
yra gerai apsimokantis biznis, ku
ris gali būti dar labiau padidintas 
lietuvio savininko. Frank Jindrich, 
2145 West 22nd St.

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

DELICATESSEN, Ice Crehm, sal
dainių ir cigarų sankrova. 4 kamba
riai pagyvenimui užpakalyje. Pigi 
kaina. Renda $20. 535 W. 45th St.

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

Skandinavu Amerikos k
Linija

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti 
atsiimti 
ką.

Amerikos Lietuviams 
savo gimines j Ameri-

Laivų

Rngp.
Rugp.
Rugp.

Išplaukimai iš New 
Yorko: 
“Oscar II” 
“Frederik VIII” 
“United States”

2
9

23 SpedallBtaa rydyme chronllką ir Majų U* 
rą. Jei kiti negalėjo jamla Ugydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iierzatnlnavi- 
mas atidengs jusą tikrą ligą ir jei a* apsi- 
imsia jas gydyti, sveikata jums sogryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jusq 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iM 1 po pietų

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

Scandinavian 
American Line

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

248 Washington Street, 
Boston, Mass.

st.

po

Real Estate For Sale
Nairiai-žemė Pardavimui __

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
------- O-------

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
6 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS 

su visais jtaisvmais, 2 karų gara
žas, kaina $4,900, įmokėti $900, ki
tus kaip renda. Savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, arba didesnio 
namo. Namas randasi 32nd St. ne
toli Union Avė. Priims lotus už pir
mą jmokėjimą.

C. P. SUROMSKI and CO.
3352 South Halsted Street, 

Tel. Yards G751. 
Res. Boulevard 0127.

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

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 modemiškos 
pilniausia, arti Chicago Avė, Divi- 
sion St., Cravvford Avė. ir Cicero 
Avė. gatvėkarių.

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupiginimas už cash iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spuL 
kos sąskaita be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mą imokėjimą.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

DIDELIS BARGENAS 2 fl. po 4 
kambarius Marųuette Manor, naujas 
mūrinis namas. Parduosiu $2,000 pi
giau negu man kaštavo. Savininkas 

■6822 So. Talman Avė.--- O---

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis ir 4 kambarių medinis namai ant 
to paties loto. Arti 26 ir Wallace 
gatvių. Kad užbaigti tvarkymą pali
kimo, bus parduota už puse kainos; 
išmokėjimais. $3,750. Matykite.

HOBBS and GRUBB
446 E. 47th St. Tel. Atlantic 4610.

—----- o------

PARDAVIMUI 4x4 kambarių 
medinis namas. Kampinis lotas tuš
čias.

• Randasi
1444 South 54th Court, 

Cicero, III.
Atsišaukite: 2348 So. Scovclle 

Avė., Berwyn, III.
Tel. Berwyn 2792.

p.m.—Topsy Turvy Time.
p. m.—Elementary Spanish.
p. m.—Daily News Concert 
Orchestra.
p. m.—Movie Calendar.
p. m.—Sports Announcements. 
p. m.—Safety Talk.
p. m.—Nevvs Concert Orch.
p. m.—:Dr. Pratt and Sherman.
p. m.—CBS—Simmons Show 
Boat.
p. m.—Musical Program.
p. m.—Harold Van 
pianist. • 
p. m.—Gruen Time 
p. m.—White Rock 
terš.
p. m.—NBC—Amos
p. m.—Daily 
Orchestra.
p. m.—Uptovvn Vilage and Via 
Lago Orchestras f3 hours).

Boulevard 6520 Res. Y arda 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

, PARSIDUODA Buick 4 durų vė
lyvų 1927 metų, karas atrodo ir 
bėga visai dar kaip naujas; arba 
priimsiu j mainus lota. 3362 South 
Auburn Avė., 2-ros lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, parsiduoda labai pigiai iš prie
žasties kad esu priverstas apleisti 
Chicagą. Gražus fixčiuriai. Galiu pri
imti i mainus gerą mašiną. 3647 
Archer Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 2 Sto
rai ir 7 kambarių flatas, parduosiu 
arba mainysiu ant dviejų flatų arba 
bungalow. 2715 W. 63rd St. tel. 
Hemlock 7030 arba Grovehill 0034.

Horne,

Signal.
Toastmas-

’n’ Andy.
Nevvs Concert

PRANEŠIMAI
pik-Morning Star Kliubo Besket 

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

Sandaros šimtinės kuopos naktinis 
piknikas ivyks, 26 d., Justice Park 
darže. Pradžia 8:00 vai. ir trauksis 
iki 4 vai. ryto. Dalyvaukite.

— Komitetas.

Bridgeporto Politikos ir 
Kliubas turės išvažiavimą 
sko daržą, prie Lietuvių 
kapinių — Kean Avė. Prasidės 10 
vai. ryto. Bus šauni muzika. Jeigu 
lytų išvažiavimas neįvyktų. Sve
čiams ir nariams įžanga liuosa. Pra
šome atsivežti savo draugus ir pa
žįstamus. —Kviečia Komitetas.

Pašei pos 
i Kučin- 
Tautiškų

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo išvažiavi
mas ivyks nedėlioj, liepos (July) -27, 
1930, 12 vai A dieną, Shądy Tree 
Grove Archer Road, Willow Springs,

LIETUVIS kontraktorius. Keliam 
namus, dengiam stogus, visokios rų- 
šies, ir atliekam visokj cemento dar
bą. Darbas garantuotas; ant išmokė
jimo, jeigu reikalinga.

Ant. ' Andrijauskas,
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

PARSIDUODA vėliausio modelio 
“Studebaker”. 3 pasažierių coupe už 
$225.00. Naujas kainavo $1,600. 
Monteliano. 1362 North Park Avė. 
1-mas aukštas (kamp. 301 W. Schil- 
ler St.).

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI PIGIAI mūrinis 
namas, 2 po ' 6 kambarius, naujas 
moderniškas karštu vandeniu apšil
domas, 2 boileriai, 2 karų mūrinis 
garažas.

3133 South Lowe Avenue 
Savininkas 3344 S. Emerald Avė.

For Rent

10% PIGIAU Už VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome stogus visokios rųšies 
bile kada ir bile Kur. Dykai ap- 
skaitliaviųpis. Mes atliekame ge
riausi darba miestą. Kedzie 8468

I I..............—...I ■-■■■■ II »!■■■■— .............

RENDON 5 kambarių flatas, nau
jai dekoruoti, didėti šviesus kamba
riai. Yra maudynė. Renda $20. Vie
ną mėnesį duosiu veltui lietuviams. 
4235 So. Princeton Avė., tel. Wen- 
vvorth 2835.

PARDAVIMUI farma, Scottville, 
Mich., 80 akrų geros žemės. Daržy- 
nė, 7 kambarių namas, vištininkas, 
garažas, grudų svirnas, padargų pa
šiūrė, sailo. Triobos visos geros. 2 
akioj sodnas, 5 akrai miško. Be to 
ši farma randasi aliejaus distrikte.
Atsišaukite Anna W., 2252 Ainslie 
St. (4900 North), Chicago, III.

PARDAVIMUI už paaukojimo 
kainą. $15,000 pirkinys už $11,000. 
6 kambariu, 2 karų garažas, taipgi 
groiiklis pianas; extra lotas šalę, jei 
norima. 7048 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI West Sidėj — 
1321 Washburn, arti Marketo, 6-7 
kambarių mūrinis, elektra; užpakaly 
2 flatų medinis, 4 ir 4 kamb.; ga
ražas, $6,850. Tel. Van Buren 4704.

Financial
Finansai-Paskolos

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 skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

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

105 W. Monroe St., tel. Randolph 4304

RENDON Storas tinka byle biz
niui geroj apielinkėj, priešais lietu
viu mokyklos. Renda pigi. 1505 So. 
49th Ct., "Cicerą.,

FLATAS rendon, 5 kambariai, fur- 
nace šildomas, netoli elevatorių ir 
gatvėkarių. 1643 N. Whipple St.

RENDON 3 ir 6 kambariai su vi
sais patogumais. Renda pigi.

Miscek, 3121. So. Morgan St.

EXTRA BARGENAS!!!
80 AKERIU farma Michigan val

stijoj, 12 akerių miško, 116 mylių 
nuo Chicagos. O kita visa dirbama 
ir visos reikalingos mašinos dėl 
farmos. 8 kambarių muro namas, 
gesas, maudynės, vanduo ir visi pa- 
rankumai. Naujos barnes su beis- 
mentu. Viena mylia nuo miesto, pub- 
lic high school. Parduosiu ar mainy
siu ant miesto nuosavybės.

5330 Wentworth Avenue. 
Anton Skurdelis

PARDAVIMUI medinis namas 2 
flatu po 5 kambarius; šalę lotas. 
Parduosiu pigiai. 1408 So. 48th Ct.

BARGENAS.

Negirdėta proga. Kas ieškote bar- 
geno, čia jis yra. Puiki muro bun- 
galow, 3 lotai, 2 karų mūrinis ga
ražas ir visi rakandai labai pigiai 
iš priežasties nesveikatos.

3624 W. 65th Place.

RENDON 4 kambariu flatas ant 
šviežio oro; gasas, elektra ir mau
dynės. Maža šeimyna, $20 i mėne
si; gera transportacija. .5268 South 
Central Avė. Tel. Prpspect 3787.

VISOKIOS rųšies farmos arti Chi
cagos. Atsišaukite 4-6 ar 7-9 vai. 
vak., arba rašykit Charles Kolarek, 
1553 W. Madison St.

Furnished Rooms
FURNIŠIUOTI kambariai su visais 

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

RENDON apšildytas, šviesus kam
barys be valgio merginai arba vai
kinui. 300 West 40th St. tel. Lafa- 
yette 7045.____________ ___________

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui gražus ’ kambarys su valgiu ar 
be valgio. 1-mos lubos, 4604 South 
Francisco Avė.

RENDON kambarys, apšildomas, 
prie švarių žmonių, be valgio. Ant
ros lubos. 6955 So. Rockvvell St. 
Hemlock 9499.

RENDAI kambarys dėl švaraus 
vaikino ar merginos, su valgiu ai

72 akrai su staku, laukai apsėti, 
6 kambariu namas, barnė ir dau- 
giaus budinkų, sodnas, žemė gera; 
145 mylios nuo Chicagos, 
ant namo.

60 akrų su budinkais, sodnas, ge
ra Žemė, 60 mylių nuo Chicagos, 
North West.

Mūrinis namas, 2 aukštų, morgi- 
čio nėra. Kaina $8500. Mainys ant 
^’latų naujo. Priimsiu morgičių.

PARDAVIMUI 2 flatų 5 ir 6 kam
barių, mūrinis namas ir 2 karų mū
rinis garažas, arba mainysiu į pra- 
pertę arba ūkį Lietuvoje.

3225 So. Lowe Avė.

mainys

2
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III, priešais Oh Henry Park. Būtinai 2139 S* Cicero Avė., tel. Rockvvell 2000 be, 4053 So. Artesian Avė. 1-st fl,

CHAS ZEKAS 
4454 South Western Avė

Ėxchange—Mainai
NORIU MAINYTI auzą i farmą, 

ne mažiau kaip 60 akrų žemės, Wis- 
consine arba Illinois.

Mainau be Real Estete.
Atsišaukit pas savininką

2335 So. Leavitt St., Chicago, III. 
Tel. .Canąl 6478,

DIDŽIAUSIS PASI- 
■RINKIMAS ĮVAIRIŲ

NAUJŲ MŪRINIŲ 
NAMŲ

2, 3 ir 4 flatų. Dabar 
tų namų kainos pigios 
Atvažiuokit j musų ofi
są ir pasiteiraukit apie 
tuos puikius namus.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.


