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o vietų valdžia įveda 
baudžiavos armiją

Nepriimami į raudonąją armiją deklasetų 
gyventojų kariuomenės amžiaus vyrai 
rekrutuojami į priverstino darbo armi
jos batalijonus.

RYGA, rugp. 1. — Maskvos 
Pravda praneša, kad, sovietų 
pramonės gamybos išlaidoms 
sumažinti, raudonosios armijos 
štabas dabar rekrutuoja viso
se Busijos provinci jose tam 

tikrus priverstino darbo Ini ta
lijomis.

Ligšiol rekrutai raudonajai 
armijai buvo imami tik iš dar
bininkų ir valstiečių šeinių. De
klasuotų elementų, tokių kaip 
inžinierių, advokatų, verslinin
kų, buvusių caro valdininkų ir 
iš viso “buržuazijos” sūnus bu
vo užginta priimti į raudonąją 
armiją, bet už tai jie turėjo

mokėti tam tikrą priverstiną, 
“išsipirkimo” mokesnį. Dabar 
gi, “išsipirkimo” mokesnio vie
toj, buržuazijos sūnus bus re
krutuojami į priverstino darbo 
batalijonus ir siun i į |vai- 
rias sovietų Rusijos, dalis bau
džiavos darbams terminui nuo 
12 iki 18 mėnesių. Rekrutuo
jant į priverstino darbo batan 
lijonus, niekam jokios išimties 
nebus duodama.

Pasak darbo ir apsaugos ko
misariato, tie priverstino dar
bo batalijonai, dirbdami dykai, 
sutaupys sovietams milžiniškų

Anglų dirižablis R-100, kuris yra daug didesnis už “Graff Zeppeįin”. Dabar jis atskrido 
Kanadą

Dirižablis R-100 at
lėkė į Montrealį

ST. I HUBERTO AERODRO
MAS, Montreailis, Kanada, rugp. 
1. — Britų dirižablis R-100, 
didžiausias pasauly orlaivis, lai
mingai baigė savo kelionę per 
Atlanto vandenyną, nusileidęs 
čia šį rytą kaip 4:36 vai. ir 
išbuvęs kelionėje 79 valandas.

R-100 išskrido iš Cardingto- 
no, Anglijoje, pirmadienio rytą 
9:45 vai.

Gauta žinių, kad dirižablis 
šioje kelionėj nedarys vizito 
Jungtinėms Valstybėms.

LIETUVOS ŽINIOS

Mooney-Billings by- Nedarbas Jungtinėse
los tyrinėjimas Valstybėse didėja

Komunistų areštai 
Baltijos kraštuos

Dar viena prokuratūros liudi
ninkė prisipažino neteisingai 
liudijus

Pagrobimas sovietų [Sovietų valdžia su- 
agento, atsisakiusio bruzdo lavinti mote- 
grįžti bolševikijon ! ris karo tarnybai

Buvęs narkomtorgo patarėjas 
klastingai atviliotas i sovie
tų garlaivi ir išdangintas į 
Rusiją

Nori, “piatilietkai” pasibaigus, 
turėti 5 milijoną moterų ar
miją, tinkamai išlavintą ir 
disciplinuotą

I lam-BERLYNAS, rugp. L 
burger Echo pranešimu, Kiele 
tapo pagrobtas buvęs sovietų 
tarnautojas Šeingoldas ir prie
varta išdangintas į sovietų Ru
siją. Pagrobimas buvo padary
tas panašiai, kaip kad Paryžiu
je buvo pagrobtas generolas 
Kutepovas.

šeingoldas, vokiečių-sovietų 
prekybos bendrovės “Dcrutra” 
vedėjo sūnūs, Maskvoje buvo 
narkomtorgo (prekybos komi
sariato) techninis patarėjas. 
Nusivylęs komunizmu, šeingol
das išsirūpino “komandirovką” 
į užsienį ir, atvykęs į Vokie
tiją, atsisakė begrįžti Rusijon. 
Reikalus su sovietų valdžia jis 
visai nutraukė. Del to Mask
va pritaikė jam “Besiedovskio 
įstatymą”: už akių nuteisė mir
ties bausmei, o likusį sovietijo
je jo turtą konfiskavo.

Bijodamas keršto, šeingoldas 
bastėsi po įvairius Vokietijos 
miestus, slapstydamasis nuo ta
riamų čekos agentų persekio
jimų. Palengva įsitikinęs, kad 
bolševikai nesirengia įvykinti 
jam mirties nuosprendį, jis ap
rimo ir, pagaliau, įsikūrė savą 
prekybos įstaigą. Po kurio lai
ko jo kontora gavo stambų už
sakymą. Tačiau, kontraktui kaip 
reikiant padaryti, šeingoldas 
buvo paprašytas atvykti į Kie-

BERLYNAS, rugp. 1.—.Rau
donojoj sovietų Rusijos armi
joj šiandie yra keletas tūkstan
čių moterų. Septyniasdešimt 
dvi jų užima komandotojų vie
tas.

Pastaruoju laiku sovietų val
džia ėmė uoliai lavinti moteris 
darbininkes kareivybės. Ligšiol 
jau 54 tūkstančiai moterų yra 
išlavintų vartot šautuvą; 43 
tūkstančiai išlavintų kavajeris- 
čių (raitelių); 11 tūkstančių 
išmokytos operuoti nuodingų 
dujų ir chemikalų gynimos 
priemonėmis; 16 tūkstančių iš
ėjo žvalgybos ir šnipavimo 
kursus.

Einant sovietų valdžios pla
nais, “piatilietkos” gale sovie-l 
tų Rusijoje turės būti ne ma
žiau kaip 5 milijonai moterų, 
priruoštų karo tarnybai. Karui 
aitsitikus, jos dirbs fronto už
pakaly kaip šoferiai, virėjos, 
telegrafistės, paštininkės, avia- 
torės, policininkės ir gailestin
gos seserys.

Sovietų valdžios nutarimu, 
darbininkės, baigusios darbą fa
brikuose, kasdien turi mokytis] 
kareivybės. Tam tikslui prie fa
brikų yra padarytos aikštelės, 
aprūpintos įvairios ryšies gin
klais.

SAN FRANCISCO, Gal., rug- 
piučio 1. — Estelle Smith, bu
vusi slaugė, dentisto kabinete 
ir prokuratūros liudininkė prieš 
Warreną Billingsą pastarojo ir 
Thomo ’Mooney byloj ryšy su 
bombos išsprogdinimu per ka
ro prisirengimo paradų 1916 
metais, vakar Augščiiausio Ka
lifornijos teismo teisėjų klau
sinėjama prisipažino, kad bom
bos išsprogdinimo dieną Bill
ings išbuvęs jos ofise, mylių 
tolumo nuo sprogimo vietos, 
iki 1:51 po pietų, tuo tarpu 
kai sprogimas įvyko 2:06 po

Per taip trumpą laiką Bill- 
ings nieku budu negalėjo pa
siekti Steuart ir Market gat
vių, kur įvyko sprogimas.

Billingso advokatas McKen- 
zie dėlto prašė Augščiausių tei
sėjų, kad Billings butų atga
bentas iš Folsom kalėjimo į 
teismą ir atklausinėtas.

Teisėjai tačiau advokato pra
šymą atmetė, pareikšdami, kad 
kol-kas nesą tam reikalo.

Trečias laivas su so 
vietų rusų mišku 

sulaikytas

Nieko bloga nemanydamas, 
šeingoldas išvyko į Kielį. Ge
ležinkelio stoty jį ten pasitiko 
du “tarpininkai.” Kas toliau 
atsitiko, tikrai nežinio. “Tar- 
pininkpii” kažkokiu pretekstu 
nusiviliojo jį į 
uoste garlaivį, 
goldas atvyko 
bematant buvo
laivis visu garu išplaukė jūron.

Garlaivio butą sovietų. Kie
lio uoste jis stovėjo su nuimtu

New Yorko policija ieš
ko “čekisto” Filino

stovėjusį Kielio 
Vos tik Šein- 

1 laivą, įkąrąs 
pakeltas, ir gar-

NTW YORKAS, rugp. 1. — 
New York Times praneša, kad 
vietos policija ieškanti bolševi
kų “čekos” agento Filino (Si
meono), kuris buvęs dviejų so
vietinių šnipų organizacijų gal
va.

Pasak Times, tos dvi šnipų 
organizacijos veikusios po Am
torgo — sovietų prekybos at
stovybės New Yorke — prie
danga.

NEW YORKAS, ruigp.
New Yorko uoste tapo 
kytas trečias laivas, atplaukęs 
su sovietų nišų miško krovi
niu.

Tai yra norvegų laivas Hck- 
tor, Amtorgo — sovietų pre
kybos agentūros New Yorke 
— pasamdytas.

Amtorgo valdininkai vis dar 
turi vilties, kad iždo departa
mentas nuims embargo ir leis 
atgabentą trimis laivais rusų 
mišką

Kiti 
miško 
kia.

1. — 
sulai-

iškrauti.
keli laivai su sovietų
kroviniais dar atplau-

5 asmens užmušti, 5 su
žeisti traukiniui už
gavus automobilį

Šeingoldo tėvas, kuris yra 
Berlyne, sako, kad jo sūnų pa
grobę čekistai ir prievarta iš
danginę į Rusiją nugalabinti.

Kosta-Rikos ministeris mirė

PARYŽIUS, rugp. 1. — Šir
dies liga čia mirė Manuel de 
Peralta, Kosta-Rikos ministeris 
Franci j ai.

10 metų vaikas netyčia 
nušovė berniuką

MOUNT VEiRNON, 111., rugp. 
1. — Dešimties metų vaikas 
Robert Toney mirtinai pašovė 
čia Ralphą Robinsoną, 17 me
tų, kuris nugabentas į ligoni
nę mirė. Prieš mirdamas jis 
pasakė, kad buvęs netyčia pa
šautas.

MANITOWOC, Wis., rugp. 
1. — Geležinkely netoli nuo 
čia šiandie buvo penki asme
nys užmuštų penki kiti suža
loti, traukiniui užgavus jų au
tomobilį. Užmušti ir sužeisti 
buvo trijų šeimų — Povalishų, 
Mrotekų ir Vanderibrushų — 
nariai, motinos ir jų vaikai.

Kiauno apyg. teismas Borisą 
Koganą pripažino neteisėtu ban
krotu ir nutarė suimti. Koga
nas pridirbęs skolų 1 mil. 300,- 
000 lt. norėjo bankrutuoti.

NVAISHTNGTONAS, rugp. -J. 
— VVilliam Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
sako, kad liepos mėnesį, paly
ginti su birželio mėnesiu, be
darbių skaičius Jungtinėse Val
stybėse padidėjo 1%.

Birželio mėnesį dvidešimt ke
turiuose didžiuliuose miestuose 
unijų narių tarpe bedarbių bu
vo 29%, o liepos mėnesį — 
21%.

Politinių pabėgimas 
* iš Archangelsko 

koncentracijos

Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir 
Suomijoj užgintos bolševikų 
anti-karo demonstracijos

Kunigas ganė avis 
nuo šėtono, pats į jo 

kilpas pakliuvo
Per pamokslus keikė degtinę, 

o pats maukė ją stiklinėmis, 
sako kunigienė

yra
vi-

va-

RYGA, Latvija, rugp. 1. — 
šiandie yra Maskvos kominter- 
no nustatyta komunistų tarp
tautinė anti-karo demonstraci
jų diena, kurios tikslas 
“advertizuoti” komunizmą 
šame pasauly.

Tų demonstracijų proga,
dinama Apsaugos sąjunga Mas
kvoj įteiks raudonajai sovietų 
armijai 51 bombarduojamą ae
roplaną, kuriuos jai nupirkę ne
va darbininkai savanorėmis me
zliavomis.

Kaip praneša, Baltijos kraš
tų — Latvijos, Lietuvos, Esti
jos ir Suomijos — vyriausy
bės užgynė komunistų demon
stracijas ir iš anksto ėmė areš
tuoti komunistų vadus.

OSLO, Norvegija, rugp. 1. 
— Čia atvyko kuopa rusų pa
bėgėlių, pabėgusių iš koncen
tracijos punkto Archangelske. 
Tarp pabėgėlių yra vienas len
kų studentas, kuris besivaikš- 
čiodamas buvo netyčia perėjęs 
sovietų sieną ir raudonarmie
čių suimtas; vienas Saratovo 
kaimietis, suimtas už tikybinę 
propagandą; vienas buvęs 
Vrangelio armijos kareivis, pa
tapęs baptistu, ir k.

Pabėgėliai pasakoja, kad 
koncentracijos punkte, iš ku
rio jie pabėgo, su nepaprastu 
smarkumu siaučia badas ir epi- 
demijos Uždarytųjų kūnai po "į”“ tu“'išvyko"7 (jteammer-

Anglijos premjeras 
MacDonald išvyko 

Vokietijon
LONDONAS, rugpiučio 1.

Ramsay MacDonald, britų mi- 
nisteris pirmininkas, su savo 
dukterimis Lsbbela ir Joana ir 
senu savo draugu Aleksandru

kelias dienas guli nepašalinti 
ir nelaidoti.

Meksikos mieste pa
skelbta karo padėtis

gan, Vokietijoje, pasižiūrėti gar
sių Kristaus kančių vaidinimo.

Nuo karo laikų, MacDonald 
pirmas britų premjeras, 
daro vizitą Vokietijai.

yra 
kurs

EL PASO, Tex., rugp. 1.—Ne
seniai per gubernatoriaus rin
kimų kampaniją Chihualiua 
valstybėj, (Meksikoj, kilę poli
tiniai kivirčai vakar vėl atsi
naujino, suėmus Juareze bur
mistrą Gustavo Floresą, miesto 
sekretorių Alejandro Fallinge- 
rį ir tris miesto tarybos na
rius, Jose Motta, Carlosą Gar- 
deą ir Valentioną Fuentesą. 
Tva'rko išlaikyti, mieste pa
skelbtas karo stovis.

40 vagonų Lenkijos 
prekių į Lietuvą

Lenkų spaudos pranešimu, 
per lenkų sienos stotį Rački 
išvežta per Rytų Prusus į Lie
tuvą 40 vagonų lenkų gele
žies, manufaktūros ir kitokių 
prekių. Tos prekės buvo pirk
tos prieš mėnesį laiko tam tik
ros lietuvių komisijos Lenki
joje.

KANSAS CITY, Mo., rugp. 
1. — Per dvyliką metų evan
gelistų kunigas Carl Walker 
ir jo žmona, kuri buvo jo se
kretorium ir asistentu, stropiai 
ganė savo pairapijos avis, gin
dami jas nuo šėtono žabangų 
ir viso pikto, ypačiai nuo gir
tybės, kuri yra visų nedory
bių priežastis.

Dabar atrodo, kad patsai ku
nigas ir jo žmona pakliuvo į 
šėtono žabangus. Bent tas šė
tonas pasėjo tarp jųdviejų ki
virčus ir, pagaliau, žmona krei
pėsi į teismą dėl išsiskyrimo. 
Parapijiečiuose sujudimas.

Teisme kunigo žmona pasa
kojo:

, “Mano vyras čia gynėsi, bu
sią degtinė, kurią aš radau jo 
bažnyčioje paslėptą, esanti ne 
jo, bol mano. Tai netiesa. Ta 
degtinė, buvo jo, ne mano. Jis 
čia gynėsi, kad niekados nė la
šo neimąs. Meluoja. Prieš ei
damas pamokslų sakyti jis vi
sados susiverčia viskės artipil
nę stiklinę. Girdi, dėl drąsos. 
Taigi. Rėždamas pamokslus baž
nyčioje jis keikia degtinę, kei
kia žmones, kurie ją geria, o 
tuo tarpu namie visa elektri
nė šaldyklai yra jos pilnas. Jis 
versdavo ir mane gerti, bet aš, 
Dieve saugok, nei į burną. O, 
per ilgai aš jo ištvirkimą, slė
piau, per ilgai jį gyniau!, deg
tinės pristato jam viena para
pijietė. Kai viskė baigiasi, jis 
pasišaukia tą moteriškę ir sa
ko: ‘Tetut, baigiu savo sirupą 
kosuliui. Atvilk jo daugiau.’ 
Ir ta bematant atvelka pilną 
krepšį butelių...”

Kol byla bus išspręsta, teis
mais įsakė kunigui mokėti sa
vo žmonai “alimonę.”

Kaunas — Jungtinės 
Valstybės — Meksika 

telefonu
KAUNAS. — Nuo šių metų 

liepos mėn. 14 d. įvedamas su
sisiekimas telefonu su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis, 
Kanada, Kuba ir Meksika ir 
nuo š. m. liepos 15 d. su Lais
va Irlandija.'

Pasikalbėjimai su visomis mi
nėtomis valstybėmis leidžiami 
visomis dienomis be laiko ap- 
rėžimo tik paprasti privatus ir 
valstybiniai.

Su J im grt i u emis Amerikos 
Valstybėmis, Kanada, Kuba ir 
Meksika mokestis už trijų min. 
pasikalbėjimą nustatytas pagal 
zonas.

Pasikalbėjimai turi būti už
sakomi vieną dieną arba bent 
kelias valandas anksčiau prieš 
pasikalbėjimą.

Su laisva Irlandija nustaty
tas vienas bendras visoms abie
jų šalių įstaigoms mokestis 51 
lt. 10 et.

Buvo suklastavęs čekį
KAUNAS. — “Spindulio” 

spaustuvės darbininkas Stukas 
gavo iš dir. Puidos 800 lt. če
kį, kurį persidirbo į 18,000 lt. 
ir norėjo iš Lietuvos banko 
tiek pinigų išsiimti. Banke Stu
kas buvo suimtas, o vakar Kau
no apyg. teismas jį nubaudė 
iy2 metų grasos kalėjimo.

Šoferio užpuolikai nu
bausti po 6 metus 

kalėjimo
Pasisamdę taksį ir išvažiavę 

už Kauno į Garliavos pusę no
rėjo šoferį Butnauską nužu
dyti ir apiplėšti, bet nepavy
ko. Piktadarius Bogužį ir Po- 
derį Kauno apyg. teismas va
kar nubaudė po 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

WRRS,
Afganistane siaučia 

choleros epidemija
&
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didėjąs debesįuotumas; kar
tais gali būt lietaus; šilta; stip
roki pietų vakarų vėjai.

Sekmadienį veikiausia bus 
gra-žu.

Vakar
tarp 64°

Šiandie
džiasi 8:09. 
12:33 ryto.

BOMBĖJUS, Indija, rugp.
— Gautsiis čia pranešimais 
žiemių vakarų sienos sako, kad 
Afganistane siaučia choleros 
epidemija.

Viename tik Dželelabade, pa
sak pranešimų, ta liga jau mi
rė 277 asmenys.

iš

11 Kanados vaikij skau
tų išgelbėti ežere

0TTAWA, Ont., Kanada, 
rugp. 1. — Deschenes ežete 
buvo išgelbėti vienuolika Ka
nados vaikų skautų. Ežere ap
virto jų valtis, ir vaikai per 
keturias valandas nardėsi po 
vandenį, laikydamies jos įsi
kabinę, iki atvyko pagalba.

Portugalija projektuo
ja statytis daugiau 

karo laivų

temperatura įvairavo 
ir 89° F.
saulė teka 5:43, lei-

Mėnuo leidžiasi

Žemės drebėj’imas Mas- 
sachusetts mieste

NEW BEDFORD, Mass., rug- 
piučio 1. — Praeitą naktį čia 
buvo jaustas lengvas žemės dre
bėjimas. i

LISABONAS, Partugalija, rug
piučio 1. — Juros ministerijai 
rengia karo laivų statybos pro
gramą, kuris turės būt tuojau 
pradėtas vykinti. Programas 
numatomas aštuoneriems me
tams, ir jo' vykdymui reikės 
60 milijonų dolerių kreditų.

Neprašytas “doros 
komitetas” parla
mente gavo barti

. IjONiDONAS, rugp. 1. — Ii- 
do kancleriaus Snowdeno pat- 
siulymu, parlamentas 304 bal
sais prieš 13 nutarė padaryti 
papeikimą atstovui Elijah Sand- 
liamui, darbiečiui, kuris prieš 
keletą dienų savo kalboj atvi
rai kaltino parlamento narius 
dėl girtybes ir kyšių ėmimo, 
bejjt spiriamas įvardyti bent vie
ną, kuris taip daro, negalėjo 
pasakyti.

Parlamento pirmininkas, su- 
bausdamas Sandhamą, pasakė, 
kad tolyais niekuo neparemtais 
kaltinimais jis šmeižia visą par
lamentą ir žemina jį savo kra
što žmonių ir pasaulio akyse.

Romanų studentų riau
šės prieš žydus

BARESTI, Rumunija, rugp. 
1. -r- Čia vėl įvyko neramumų 
prieš žydus, šeši šimtai stu
dentų paraduodami gatvėmis ir 
puldami žydus šukavo: “Valio 
Čodreanu!”

Codreanu yra antisemitų va
das.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

Tai bus ne tik populiariškumo, bet ir gražumo kontestas, kadangi apie kontes

tančių gražumą spręs specialiai paskirta komisija

Julia Yanauskas

Albertine ZvirzinBernice JakaičiutėPauline GudaitisMarijona MitkiutėMarijona Karkuckas

Julia Joseph 
(Jozepaičiutė)

Blanche Strauss 
(Strausai te)
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Piknike bus ir “LAUDSPYKERIS”, kuri Įves JOS. F. SUDRIKO krautuve. Bus 

Hp pat ir kitų margumynų. ,
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K. AUGUSTUI, J. VARK ALAI, J. ŠMOTELIUI ir V. RUČINSKUI

APŽVALGA
Bankai

gi laikai, bet žmonės, matomai, 
daugiau ruko. Gal iš susirūpi
nimo...

Ame- 
daug

Prieš keliolika metų 
rikoj buvo nepaprastai 
bankų. Kas tik norėjo, tas ga- 

pasiskelbti bankininku, 
tuo laiku patvarkymai 

gana lengvai išpildomi, 
metu užėjo mažų priva- 
bąnkelių bankrutavimo 

žmonės pražudė 
Kad to daugiau

bankininkavimo biz- 
gerokai suvaržytas, 
ėmė budriai 

bankus. Bet į 
m. Amerikoj 

kuomet

prižiu- 
ir tai 
buvo 

dabar

įėjo 
Mat, 
buvo 
Karo 
tiškų
epidemija, 
daug pinigų, 
neįvyktų, 

‘uis tapo 
Valstijos 
rėti savo 
dar 1921
30,848 bankai, 
jų priskaitoma tik 24,619. Ko
de! toks sumažėjimas?
^Dalykas toks, kad pastaruo

ju laiku pasireiškė tendencija 
neįmanomai didinti bankus. 
Visoj šalyj bankai vienijasi,— 
du ar trys bankai susilieja i 
vieną. Ačiū tam, bankų skai
čius ir mažėja. Kas be ko, pa
sitaiko ir dabar bankams nusi- 
bankrutyti. Bet nusibankrutija 
daugiausia mažų miestukų 
bankai, kurie verčiasi iš far- 
mertų. Tokie bankai išduoda 
farmeriams perdaug dideles pa
skolas 
versti, 
dažnai 
to.

Rusijos užsakymas
9 .

MilVvaukee mieste randasi 
International Harvester korpo
racijos dirbtuvės. Darbai ten 
buvo šiek tiek susilpnėję. Ta
čiau dabar skelbiama, jog gau
tas didelis užsakymas iš Rusi
jos. Esą bėgiu sekamų trijų 
dešimčių dienų produkcija bu
sianti padidinta ant 50 nuo
šimčių.

Užsakymas gauta padaryti 
tam tikrą skaičių traktorių. 
Kad tas užsakymas yra gana 
didelis, galima spręsti iš to, 
jog orderį busią galima išpil
dyti tik apie Kalėdas. O tai 
reiškia, kad International Har
vester traktorių Rusijai 
rys 
nūs

vesti muitų patvarkymus. Re
zultate iš Amerikos pradėta 
mažiau bepirkti visokių prekių. 
Reiškia, protekcioninio tarifo 
pravedimu Amerika nei 
nepagerino pramonę.

Dirbtinis šilkas

kiek

ve

ir paskui nebegali išsi- 
kadangi jų skolininkai 
irgi eina prie bankru-

Cigarete.!

Per pirmuosius šių metų še
šis mėnesius Amerikoj tapo 
pagaminta 60 bilionų cigaretų. 
Tai rekordinis skaičius. Dar 
niekuomet istorijoj per pusme
ti nebuvo pagamintas tokis 
milžiniškas kiekis. Nors ir blo-

šie lietuviai realestati- 
ninkai pasirengę jums 

patarnauti

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

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 21Q2

J. Yushkewitz
2433 W. 6»th St
Tel. Prospect 3140

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

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

J. J. Zolp

4559 So. Paulina St
Tel. Yards 0f45

už kokius septynis 
dolerių.

Dolerio vertė

pada- 
milio-

Nuo 1920 m. iki 1930 
pragyvenimas nupigo ant 
nuošimčių. Vadinasi, už dolerį 

tiek 
me- 

už 
su 

per-

ni.
23

šiandien galima nupirkti 
maisto, kiek prieš dešimtį 
tų buvo galima nupirkti 
$1.23. Tačiau palyginus 
1913 m. šiandien dolerio
kamoji vertė yra daug mažes
nė: už dolerį dabar galima 
nupirkti tik tiek, kiek 1913 
buvo galima nupirkti už 
centų.

Tai bent tonusai

m.
60

galė-
pus-

jog
pra-

Bethlehem plieno korpora
cijos prezidentas, Eugene G. 
Grace, už pereitus metus ga
vo $1,623,753 bonuso. Tai bu
vo neva atlyginimas už darbą, 
žinoma, reikia būti paskučiau- 

I šiam naiveliui, kad tikėti, jog 
žmogus per metus laiko 
tų uždirbti daugiau nei 
antro miliono dolerių.

Tačiau reikia žinoti. 
Bethlehem korporacija ir
eityj pasižymėjo savo aukštais 
bonusais viršininkams'. Apskai
toma, kad nuo 1911 m. iki 
1929 m. tos korporacijos vir
šininkai bonusais gavo $36,- 
493,668. ‘

Tie dalykai net daugeliui tos 
korporacijos šėrininkų nebuvo 
žinomi. Kai laikraščiuose tatai 
tapo iškelta aikštėn, tai kilo 
didžiausis sumišimas. Net Wall 
Stryto magnatai prisipažįsta, 
jog duoti savo viršininkams 
tokius didelius bonusus jokiu 
budu negalima. Tad dabar eina 
gandai, kad korporacijos' di
rektoriai, šėrininkų spiriami, 
bandys Ibonusus' visai panai
kinti.

Komai
kviečiams, kaip ži- 
pusėtinai nusmuku-

pastaruoju laiku į Ame- 
pradčta vežti komai iš 
šalių, ypač Argentinos, 
tenka ir muitas mokėti,

Kainos dirbtiniam šilkui 
nupigo nuo 10 iki 25 nuošim
čių. Manoma, kad dabar žy
miai pakils reikalavimas ant 
šilko, ir tuo pačiu laiku pasi
seks 
šalių

išvyti iš rinkos svetimų 
konkurentus.

Kalinių darbas
Neseniai Salt Lake Cityt įvy-> 

ko gubernatorių konferencija, 
kur vėl buvo svarstomas klau
simas apie kalinių pagamintus 
dirbinius. Dauguma pareiškė, 
kad tai yra didelis' kalinių iš
naudojimas. Tiesa, yra pagei
daujamas dalykas, kad kaliniai 
dirbtų. Geriausia butų dalykus 
sutvarkyti taip, kad kalimai 
galėtų kalėjime, bebūdami iš
mokti kokį nors, amatą. Dabar 
to nėra daroma. Kaliniai pave
dama kokiam 
kuris kalėjime
nors išdirbystę. Toks kontrak- 
torius daro gerą biznį, kadan
gi kaliniai priversti yra jam 
dirbti beveik uždyką. Trumpoj 
ateityj esą bus bandoma tą 
negeistiną reiškinį pašalinti. 
Kontraktoriai nebegalės eks
ploatuoti kalinius', kuriems 
duodama daugiau progos 
mokti kokj nors amatą.

Platins biznį
New Jersey Standard 

kompanija 
savo biznį
tyse ji pardavinės ne tik ga
zoliną ir aliejų, bet ir tajerus. 
Patarnautojai bus mokomi už
dėti naujus tajerus, o taip pat, 
reikalui esant, sutaisyti 
sius'.

kontraktoriui. 
įsteigia kokią

bus

Oil 
nutarė praplatinti 
savo gazolino sto-

senuo-

Chica-
Ameri-

Spulkos
Šio mėnesio pradžioj 

įsisteigė nacionalė 
spulkų lyga. Lygos vedė-
pareiškė, jog spulkos iki 
nieko nedarė, kad tinka- 
sutvarkyti statybą. Per 
laiką investuoti į namus

goj 
kos 
jas 
šiol 
mai 
visą
pinigai gal mažiausį nuošimtį 
nešė. O tai todėl, kad namų 
statymas nėra tinkamai su
tvarkytas'. Statyba yra toli at
silikusi nuo kitų pramonių. 
Kadangi per metus spulkos pa
deda žmonėms pastatyti ar nu
pirkti 500,000 namų, tai jos 
gali svarbią rolę sulošti staty
bos modernizavime.

Čia jau bus pravartu 
ti, kad Amerikoj 
12,340 spulkų, kurios
liuoja apie devynis bilionus do
lerių. Viso prie spulkų priklau
so apie 12 milionų žmonių.

K.

pridur- 
randasi 
kontro-

Francijos padėtis
Londono nusiginklavimo kon

ferencijai pasibaigus, rašo vie
nas žurnalas, Francijos būklę 
Europos valstybių bendroj sis
temoj šiandien jau galima 
skaityti pakankamai paaiškė
jusią. Francijos susiartinimo 
akcija su Anglija, kuri nuo pat 
Versalės taikos momento turė
jo savyj nemaža dirbtinumo, 
pasibaigė fiasko—Anglija atsi
tolino nuo Francijos ir sudarė 
sąjungą su Amerika. Europos 
kontinente Francija liko viena 
labai nemalonioj padėtyj —iš 
vienos pusės kaimynystėj su 
šiandien aiškiai labai jai ne
drauginga Italija ir iš kitos 
pusės su Vokietija, kuri nors 
ir nugalėta, bet Francijai vis 
dar atrodanti pavojinga. Tie
sa. Francija liko ne be draugų 
Europos kontinente —su Len
kija ir su ja vaidinamos ma

tos šalys: jos irgi pradėjo pra- žosios? antantės valstybes. To-

Kainos 
nia, yra 
sios. Tačiau visai kitaip yra 
su kornais. Kainos kornams 
palyginamai yra gana aukštos. 
Tad 
rika 
kitų

I Nors
vienok Argentinos' komai par- 
sidavinėja penkiais centais pi
giau už bušelį nei Amerikoj 
auginti.

Tarifas ir eksportas
Kai tapo priimtas tarifo įs

tatymas, tai jo šalininkai džiu
gino žmones, jog nieko blogo 
neįvyksią. Girdi, muitai apsau
gos pramonę. Na. o tai grei
čiau pašalins. dabar siaučiantį 
krizį. Darbai pagerės, ir tąsyk 
visiems bus gerai. Tačiau pa
sirodė, jog tas samprotavimas 
buvo iš pat pagrindų klaidin
gas. Pirmiausia,
visą' laiką labai daug visokių 
dirbinių eksportavo i kitas ša
lis. Bet kuomet ji apsitvėrė 
muitų siena, tai tokiu pat pi
nigu pradėjo atsimokėti ir ki

Amerika

J
kia yra, trumpai suglaudus, po
litinė pusė Francijos situacijos 
Europos kontinente.

Ką ji turi bendra su jos eko
nomine politika?

Čia reikalinga konstatuoti 
du faktai -1) anglo-francuziš- 
ko susiartinimo akcijos fiasko 
Francijai nebuvo netikėtas i- 
vykis—Francijos politikai tai 
numatė, tik negalėjo tiksliai 
spėti to įvykio laiką; 2) Fran
cijos- politikai gerai supranta, 
kad politinės sąlygos su kokio
mis valstybėmis jos butų su
darytos, yra juo stipresnės, 
juo daugiau jos pagrįstos eko
nominiais interesais. Šie du 
Francijos diplomatinės politi
kos faktai nusprendė ir Fran
cijos ekonominę kryptį Euro
pos kontinente, kuri pradėjo 
pasireikšti franką stabilizavus 
ir ypač pastaruoju laiku.

1 Franką stabilizavus trumpu 
laiku paaiškėjo, kad taupumo 
instinktas Fancijos visuomenėj 
nesumažėjo— Francijos Banko 
balansas 1928 m. birželio 25 d. 
rodė aukso fondą 29,700,000,- 
000 frankų. O jau 1930 m. pra
džioj tas fondas pasiekė 43 bi
lionų frankų, ir be to dar de
vizų fondas 25 bilionus fran
kų, t. y. viso iki 70 bilionų.

Kaip yra žinoma, Francija 
pravesdama franko stabilizaci
ją, daug nerimo yra sukėlusi 
tarptautinės politikos sluoks
niuose. Balansuodama franko 
stabilizaciją ne devizų padengi
mo principu, bet auksu. Fran
cijos' bankas pradėjo turimus 
devizus (tuomet 45 bilionus 
brankų) didelėmis sumomis iš
mesti i rinką ir gabenti pas sa
ve auksą. Šios operacijos ar
timiausias rezultatas buvo 
toks: 1) devizų fondas iš 45 
jilionų sumažėjo iki 25, o auk
so padidėjo iki 43 bilionų fran
kų; 2) nuolatiniais. Francijos 
aukso transportais Anglijos 
Bankas turėjo pergyventi, sun
kų krizį ir 3) nuolatinis devizų 
išmetimas i rinką paruošė dir
vą finansiniam krachui 1929 
metų pabaigoj.

Tačiau klausimas lieka ne
išspręstas: ką mano daryti 
Francija su tokia milžiniška 
kapitalo suma, kuri tuo tarpu 
be produktyvaus suvartojimo 
galimybės' akumuoliuojama 
Francijos Valstybiniame Ban
ke?

“Šalin nuo 
šios finasinės

Londono!” yra 
politikos laki 

mintis. Francijos Banko val
dytojais Moreau jau nuo 1928 
m. propaguoja Europos finan
sinio centro perkėlimo idėją iš 
Londono į Paryžių, vykdo vi
sas tam reikalingas reformas 
bankų ir biržų operacijų įsta- 
tymdavystės srityje. Jau pra
dėtas kurti specialus akceptų 
bankas tuo tarpu su kapitalu 
tik 100 milionų frankų. Čia 
pat tenka paminėti, kad 1913 
m. Francijos bankų akceptų 
portfelis siekė tik 1,200 milio
nų frankų, tuo tarpu kaip Ang
lijos 8 bilionų frankų; dabar
tiniu metu, po karui, šešių di
desnių bankų akceptų protfelis 
siekė—1926 m. 300 milionų 
frankų, 1928 m. 860 mil. ir 
šiandien jau apie 3 bilionus.

Ar galima laukti, kad Fran
cijos sluoksnių idėja išsipildys, 
t. y. Paryžius taps' pasaulinės 
prekybos finansiniu centru 
Londono vietoj?

Turint omenyj nors kiek ir 
tolesnę ateitj, j šį klausimą 
tenka atsakyti neigiamai. Lon
donas yra ir liks pasaulines 
prekybos finansiniu centru ne 
todėl, kad jo bankai valdo di
desnius kapitalus,' bet todėl, 
kad Anglija yra šalis, kurioj 
daroma didžiausia pasaulinės 
prekybos apyvarta, t y. 
lis,, kurios valiuta 
soma didžiausia dalis 
kybinių faktūrų, kurios 
liūtą atliekami didžiausi
kėjimai visų pasaulinėj preky
boj dalyvaujančių šalių ieško
mi ir randami akcepto kredi
tai. Kapitalai čia vaidina, pa
lyginamai, nežymų 
nes jie daugumoj 
šalių, kurios jais

sa- 
išra- 
pre- 
va- 

nio-

vaidmenj, 
sunešami tų 
' naudojasi;

(ypač su Vokietija) tuo tarpu 
ji lygintis negali.

Tel. Boulevard 6060

The VViersema State Bank

RESURSAI

$4,103,554.10

ATSAKOMYBĖ

$4,103,554.10

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio užbaigus Birželio 30, 1930, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

m.

i 
f

i v

25 metai
Stiprumo ir Saugumo

Valandos Departamentai

Šubatomis

9 v. ryto iki 8 v. vak.

Kitomis dienomis

po piet

$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

1870
1890
1912
Pagal

Franci j o
atskirų valstybių 
skirstė šiaip:

$2,715,572.86 
........ 489.75 
.... 76,147.99 
.. 551,849.95
.. 168,600.00 
... 18,944.18 
... 562,510.42 
..... 9,438.95
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Roosevelt Road at Halsted Street. Chicago

[Pacific and Atlantic Photo] >

Yonkers N. Y. — William 
Royce Thompson, kuris įstei
gė augalams tirti institutą. 
Birželio 27 d. Thompson mirė 
turėdamas 61 metus amžiaus.

drovėse, kurios randasi užsie
niuose.

Visas šias Francijos kapita
lų investacijas užsieniuose su
sumavus nors dar toli nepa
sieks prieškarinio inves'tacijų 
masto, tačiau jos taip, kaip ir 
Paryžiaus pinigų rinkos orga
nizacijos problema, vykdomos 
Francijos politikos įtaka. Vie
toj Rusijos, su kuria Franci ja 
buvo sudariusi politinę sąjun
gą ir todėl buvo investavusi 
didžiausią dalį savų kapitalų, 
šiandien dominuoja Lenkija,
Čekoslovakija, Jugoslavija ir 
Rumunija, Sąjungoj su šio
mis valstybėmis Francija tiki
si garantuoti savo padėtį Eu
ropos kontinente ir todėl kon
sekventiškai jos ekonominė po
litika nukreipta šių valstybių
kryptimi. Vidurinės Europos 
valstybės yra Francijos eko
nominių interesų centras. Bet 
ir čia Francija susitinka su 
galingais konkurentais — Vo
kietija ir Italija, su kuriais

Palagas ir Priežiūra
St. Paul’s Ligoninėj

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Kiekvienos šalies didesnis ban
kas laiko rezervus ten, kur 
yra pasaulinės prekybos ir mo
kėjimų centras. Iki Francija 
negalės . pasaulinės prekybos 
vagą pakreipti į savų pusę, iki 
tol Paryžius gali tapti didelės 
pasaulinės reikšmės kapitalų, 
bet ne trumpalaikių akcepto 
kredito rinka. Francija, kaipo 
finansinis centras, turės grįžti 
į tą pačią padėtį, kurioj ji 
buvo prieš karą —užimti vado
vaujančią vietą kaipo kapitalų 
eksportieris ir tapti svarbiu 
faktorių pasaulinio ilgalaikio 
kredito srity j.

Iki karui Francija, greta 
Anglijos', buvo didžiausias ka
pitalų eksportieris. Suma, ku
rią ji turėjo susidėjusi užsie
nio vertybės popieriuose, siekė 
45 bilionus frankų ir, be to, iš 
naujai sudarytų šutaupų ji ga
lėjo investuoti kas metą 3— 
3% bil. frankų. Todėl Franci
jos kapitalų • eksportas augo 
šiaip:

bilionų frankų

.... ;....................... 20

...... .............. 40—52 
1913 m. duomenis 
kapitalų eksportas 

tarpe pasi-

bilionų frankų 
Rusiją ................... 12—13
Angliją ir Ameriką ....... 5
Pietų Ameriką ............... 6
Balkanų šalis, Ispaniją, 
Portugaliją, Turkiją ir 
Egiptą .... 
Australiją 
Aziją .....
Vokietiją 
kitas šalis

Viso ............... 42,500,000,000
Kaip matome, apie 30% vi

sos kapitalų sumos teko Rusi
jai. Čia pat sVarbu prisiminti, 
kad prieš karą tarp Rusijos ir 
Francijos buvo sudaryta taip 
pat ir politinė sąjunga.

Karui pasibaigus Franci ja, 
kaipo kapitalų eksportierius, 
beveik kaip ir nedalyvauja, nes 
1) karo metu ji pati daug kam 
įsiskolino (jos skola tik Angli
jai ir Amerikai siekia/ apie 100 
bilionų frankų) ir 2) karo me
tu sunaikinto krašto ir pramo
nes atstatymas' pareikalavo di
delių kapitalų.

1927 metais atskiroms vals
tybėms suteiktų kreditų suma 
siekė apie 5,500.000,000 fran
kų—

frankų 
Jugoslavijai .... 1,946,000,000 
Rumunijai   1,050,000,000 
Lenkijai ......... 1,047,000,000
Čekoslovakijai .... 474,000.000 
Graikijai ........... 812,00,000
Italijai ............... 210,000,000
Portugalijai ......... 9,000,000
Latvijai ................. 9,000,000
Vengrijai, Autrijai,

Albanijai ........... 2,700,000
Dauguma tų kreditų buvo 

suteikta tuojau karui pasibai
gus daugiau politiniais, negu 
ekonominiais tikslais.

Be šių kreditų nuo 1918— 
1928 m. Paryžiuj buvo praves
tos penkios valstybinės emisi
jos. To pačio dešimtmečio bė
gy j buvo emituota privačių 
užsienių firmų vertybės popie
rių suma vieno biliono frankų. 
Be to, 1927 m. Francija turėjo 
įdėtų kapitalų 296 milionus 
frankų Francijos akcinėse ben-

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM Ir VĘENDAM 
yra populjariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę 

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

Loans and Discounts .......................:....
Overdrafts .................................................
U. S. Government Investments .........
Municipal and Corporation Bonds .. 
Banking House (Eųuity) .................
Fumiture and Fixtures .................. ...
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources

Totai Resources

Capital Stock ................
Surplus ..............................
Undivided Profits ...........
Resėrve Account .............
Dividens Unpaid ............
Deposits .............................
Due to Banks .................

„ Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities ....

Pasirinkite didelį banką ant kampo 
Roosevelt ir Halsted gatvių, kad 

atidaryti sau Taupimo ir 
Čekių Sąskaitas.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$1,600,000.00

Taupimo,
Komercinis,
Real Estate

Paskolų,
Saug-ios Dėžutes,
Užsienio Reikalų,
Trust Departamen

tas,
Auksinių Bonų.
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DORYBĖS ŠULAS

Kansas City, Mo., teisme buvo nagrinėjama vieno 
“evangelistų“ pamokslininko žmonos skundas prieš jos 
vyrą. Skundėja, p-ia Walker, reikalavo, kad teismas 
atskirtų ją nuo vyro, Re v. Carl Walker, nes ji nebega
linti toliau su juo gyventi. Apie savo vyrą ji papasa
kojo teisme, kad jišai nuolatos gerdavo degtinę, kurią 
jisai savo pamoksluose smerkdavo. Prieš kiekvieną pa
mokslą kunigas Walker išgeriąs du trečdaliu arbatinio 
stiklo, degtinės, o paskui rėžiąs karstą pamokslą apio 
degtinės pragaištingumą. Jisai savo žmonai sakęs, kad 
degtinė duodanti jam energijos.

Per dvyliką metų Rev. Carl Walker šitaip “stipri* 
no dorybę’* savo parapijoje, iki pagaliau jisai susipyko 
su savo “prisiega” ir ji viską iškėlė aikštėn teisme.

Tokių darybės šulų, kaip kun. Walker, pastango
mis tapo Amerikoje įvesta pfohibiciją. Ir kol jie kon
troliuos visuomenės nusistatymą atsilikusiuose šteituo- 

tol šito “kilnaus eksperimento” kraštas nenusikra-se,

SVEIKAS PROTAS IR BIZNIS

Keliolika stambių Amerikos biznierių šiomis dieno- 
išreiškė spaudoje nuomonę, kad darbininkų algųmis 

mažinimas ne padėtų, bet dar. pakenktų krašto bizniui. 
George F. Johnson, batų fabrikantas iš Edincott, N. Y., 
pasakė:

“Algų karpymas arba darbininkų pajamų ma
žinimas yra ne vaistas nuo biznio depresijos, bet 
tiesioginė jos priežastis.”
Charles R. Hook, American Rolling Mill kompani

jos prezidentas, pareiškė:
“Musų nuomone, algų mažinimas labiau kenk

tų bizniui, o ne jį stimuliuotų.”
Panašius pareiškimus padarė ir eilė kitų kapita

listų, kurių apie tai buvo atsiklausęs yieno žurnalo re
daktorius.

Tai nėra nepaprastas Amerikoje reiškinys. Tokių 
nuomonių jau seniai teko gii’dėt iš garsiojo automobi
lių fabrikanto Fordo ir ne vieno kito Amerikos pra
monės vado. Kuo šitokį kapitalistų “palankumų” dar
bininkams išaiškinti?

Labai paprastu dalyku.
Išmintingas kapitalistus žino, kad pelno padary

mui reikia ne tik prekę pagaminti, bet ir jų parduoti. 
Jeigu prekė ir bus padaryta labai pigiai, bet jeigu jai 
neatsiras pirkiko, tai gamintojas pelno negaus. Gi žy
mių, ir tolyn vis nuolatos augančių pirkikų dalį Ame
rikoje sudaro darbininkai. Kadangi žemas algas gau
dami darbininkai negali išpirkti daug prekių, tai ka
pitalistai supranta, jogei algų kapojimas darbininkams 
kenkia bizniui.

įdomu, kad šitų tiesų pirmiausia ėmė suprasti tie 
kapitalistai, kurie gamina masių vartojamas prekes. 
Fordas stengėsi parduot kiek galint daugiau pigių au
tomobilių, todėl jisai viešai vedė agitacijų už aukštas 
f lajr b inlnKų aJg:as- Aukštų al«ų šalininkai senini
yra taip pat rūbų fabrikantai ir batų fabrikantai. Tuo 
gi tarpu plieno dirbtuvių savininkai yra papratę ne
paisyt, kiek dubininkai uždirba, kadangi jų pirkikai 
yra daugiausia kitos dirbtuvės ir kompanijos.

Bet jeigu mes pripažinsime, kad sveikai protaująs 
kapitalistas dėl biznio sumetimų turi stoti už aukštas 
algas darbininkamš, tai kas tuomet pasiliks iš žinomos 
socialistų teorijos apie klasių kovų? Argi tarp kapita
listo ir darbininko jau nebėra interesų priešingumo?

Žinoma, kad yra. Kapitalistas vistiek duoda dar
bininkui daug mažesnį atlyginimų, negu darbininkas 
padaro jam naudos. Iš šito skirtumo darosi kapitalisto 
pelnas, ir kapitalistas yra suinteresuotas tuo, kad tįs 
skirtumas butų kaip galint didesnis, t. y. kad darbi
ninkas butų kaip galint labiau išnaudojamas.

Visas dalykas yra tiktai tas, kad kapitalistas šita 
kryptim negali eiti perdaug’ toli, nes darbininkas yra 
kartu ir vartotojas. Kapitalistas yra priverstas skaity
tis su juo, kaip su prekių pirkiku, ir juo didesnis da-

Komuniąt.ų. vadintoji “lįja- 
cionąlč Mąjnierių Unija“ jau 
išnyko. Jos vietoje tapo su
tverta kita organizacija, kuriaj 
priklausys ir angliakasiai, ir 
“aliejaus traukėjai“ (?>, ir ge
ležies tirpiu tojai-. Sulig “Lais
vės” pranešimu, ta naujoji ko? 
munistų organizacija angliškai 
vadinsis “Mine, Odl, and Smel
ter Workers Industrial Union“; 
vienu žodžiu — Chop'Suy.

Įdomu, kode! komunistai ne
pridėjo prie savo naujosios 
“unijos“ dar kokį pustuzinį 
pramonių. Juk jeigu vienoje 
“unijoje“ gali būti angliakasiai 
su aliejaus pumpuotojais ir 
geležinės' rudos tirpint’ojais, taį 
kodėl į tą “uniją“ negali įeiti; 
sakysime, 
dailidės ir gatvių šlavikai?

Sudėję į daiktą apie- dešimtį 
arba daugiau įvairių amatų, 
komunistai gal ir sudarytų 
“uniją“ iš šimto, kito žmonių 
(po tuziną nuo kiekvieno amar 
to); o dabar tai ta jų naujoji 
organizacija bus toks pat bur
bulas,. koks buvo “nacionalė 
mainierių unija“.

Panaikinti “nacionalę“ uniją, 
pasirodo, nutarė pati tos unir 
jos konvencija, susirinkusi 
Pittsburghe. “Laisvė“ aprašo 
tatai šitaip:

“Konvencija padarė visą 
eilę persitvarkymų. Pirmiau
siai nutarta pakeisti vardas, 
iš Nacionalės Mainierių Uni
jos (kas neatsako jos tiks
lams) į * Mainierių, Aliejinių 
ir Tarpintojy Darbininkų

M

overads“ siuvėjau

lindustrinę Uniją (Mine, Gili, 
and Smelter Workers In? 
dustrial Union). Nutartą 
prisidėti prie Darbo Unijų 
Vienybės Lygos ir, aiškų, 
drauge prie Raudonųjų Unir 
jų Internacionalo.

“Unij.a paremta klasių ko
vos pagrindais. Viršininkam 
algos į savaitę nutarta mor 
kėtį $35 (Lewis gauna $250 
į savaitę).

“Unijos viršininkai susir 
dės: įš prezidento, sekreto? 
riausį 
riaus.
triktai 
njnkus

ir organo redaktor
Distriktai ir subdis?
sau atskirus darbi?* 

turės?’
Taigi, kaip matome, “Nacio? 

nąlės Mainierių Unijos“ konr 
vėncija pripažino, kad tas var
das, kurį ši komunistą orgajii? 
zącija iki šiol nešiojo, neatsa
ko jps tikslam* Ką tąį reiškia? 
Aišku, ką. Ji vadinosi “nuainie? 
rių” uniją, o tuof tarpu mainie- 
riąi į ją nesidėjo; ji vadinosi 
“nimŪHjąlė“ (visoje šalyje vei? 
kianti), unija, o tuo tarpu ji 
ne tik nebuvo suorganizuota 
visoje šalyje, bet neturėjo į t a? 
k,os nė vienoje valstijoje. Na- 
turąliška, kad aky vaizdo j e ši
tų faktų teko jai savo vardą 
pakeisti.

Bet pažiūrėkite, kaip negu
driai bolševikai mėgina blefuo
ti. Brooklyno organas rašo, 
kad Pittsburgho konferencijo
je “dalyvavo 383 delegatai, at
stovaują 80,580- mainierių ir 

=161 mainą.“ Tik pagalvokite: 
jeigu komunistai butų turėję 
šitokią masę organizuotų ang- 
liakąsių, tai ar tų angliakasių 
konvencija butų nutarusi at
mesti mainierių unijos vardą 
ir dėtis į vieną organizaciją 
su aliejaus pumpuotojais ir ge
ležies tarpintojais?.

Juokingi pleperiai tie komu
nistai! 

■! I .......... 1

nų jis irgi vengia terpentine 
pamirkytos musės.

Kartais tiesiog yra sunku ir 
prileisti, kad voras visai ne
mąstytų. Australijoj gyvena 
nepaprasti vorai. Patelkos at
rodo, kaip vaivorykštės. Gyve
na tie, vorai medžiuose. Jie ka
bo šakose, pasikabinę ant ko
kių trijų colių siūlelio. Ten jie

pasidaro kitą kokio colio ilgio 
siūlą, kurio galas yra padary
tas iš skystos ir labai limpamos 
medžiagos. Kai muse 
uodas lekia pro šalį, tai 
stengiasi tą siūlelį taip 
kyti, kad prie jo priliptų
Atrodo, kad voras nors trupu
tį turi mąstyti, kad galėjus to
kį dalyką padaryti. —K. A.

arba 
voras 
nutai- 
auka.

Atostogos Alpėse |
iiiiiiiiuuaiiiiiiuiiiimuuiiiiiiiwiiHiiuiiiQiiiwiu AKLASMATE . .................................

Lietuviškieji Patas ir 
Patukas Alpėse

i Apie įvairius Dalykus ;>
Į 

VORAS

yr i reikalingi ir naudin-
— Skirtumas tarp vorų 
vabzdžių., — Vorai yra

■ šilkui gaminti
Parašiutai. — Vor

instinktas. — Voratink-
— Patinai ir patelkus.—

Vorjai 
gi. 
ir 
nuodingi,
liaukos. ■

liai 
Eksperimentai su. vorais,
Australijos vorai,.

Angis 
gyvūnas, 
prastai 
Driežliai

nemalonus 
su juo pa- 

susidurti.

yra labai 
ir žmonės 
nemėgsta 
irgi daro kokį tai at

stumiantį įspūdį. Visai kitaip, 
yra su vorais, link kurių žmo? 
nės didelės antipatijos nejau? 
čia. Ir reikia pasakyti, kad tai 
labai įdomus gyvis.

Vienas žymus Amerikos filo
sofas savo laiku pasakė, jog; 
jam patiktų gyventi tokiame 
pasaulyj, kuriame nebūtų vorų. 
Bet jei jis, sako prof. J. Ar- 
thur Thomson, b.utų geriau su
sipažinęs su gamtos: mokslu, 
tai tokios nesąmones nebūtų 
pasakęs. Pasaulis be vorų pa? 
sidm’ytų nepakenčiama vieta 
gyventi, O tai dėl to. kad vo? 
rai žymiąmę laipsny! sulaiko 
vabzdžius nuo pei’didelio yoisir 
mosi. Senovėj anglai turėdavo- 
labai teisingą, posakį, kuris, 
skambėdavo taip:

“If you wish to live and 
thrive,

Let the spider run alive.“
Vorai įMėra vabzdžiai. Jie 

vabzdžiams tėra tiek giminiu? 
gi, kaip-angiai paukščiams. Vo
rai neturi sparnų, o tuo tarpu 
beveik visi vabzdžiai juos turi.

rfnumn'r it-’1 i1"'--

Vienok nežiūrint į tai,, vorai 
gali skristi oru savo padary
tais parašiutais. Vorai neturi 
antenų (savo rųšies ūsų), ku
riais vabzdžiai “susikalba“. 
Gal jokis kitas gyvūnas nepa- 

’s'ižymi tokiu jutimo švelnumu, 
kaip voras.

Vorai turi keturias poras 
kojų, o vabzdžiai tik tris. Sa
vo* kojomis1 voras be, jokio var
go gali įsikibti į menkiausią 
nelygumą; todėl jis gali akro
batiškai bėginėti lubomis.

Vabzdžiai, turi, tris poras 
žiočių, o vorai tik dvi. Vorų 
žiotys atrodo lyg prilenktas 
peilis ir prie sulenkimo pabai
gos randasi nuodų liaukos. Vi
si vorai yra nuodingi. Jie pra
kanda Savo žiotimis aukas ir 
suleidžia į jas iš Ijąukų nuo
dus. Bet gal įdomiausias daly- 
kas apio vorus yra tas, 
turi spcciales liaukas, 
gamina skystą šilką.

Įdomu pastebėti dar
kad vorai gimsta jau pilnai su? 
formuoti. Kitaip skkaait, mažas 
voras yra visai panašus į di
delį,. Tuo tarpu mes žinome, 
jog vabzdžiai turi pereiti per 
kelias stadijas, kol jie galutir 
uaį išsivysto.

Bičių, męs negalime suprasti, 
jei nieko nežinome apie vašką. 
Taip pat mums nesuprantamas 
yra ir voras, jei mes nepasi
rūpiname; šį tą pažirti apie šil
ką. Mąt, reikią žinoti, kad vi
si vorai z gamina šilką. Tas šil
kas yra skystoj formoj,
esti išspaudžiamas iš daugelio 
mažyčių liaukų/ kurios randasi 
voro 
eina

kad. jie 
kurios

ir tai,

Jis

kūne. Iš liaukos šilkas iš- 
srovelės pavidale. Kai tik

apie 60 
Amerikos 
pasirodė

voratinklį

Tuo tarpu trinktelėjau- į- kokį 
kietą daiktą, net galvoj nu? 
žvangėjo. Bodas, piktos dvasios 
pągavę svaido mane ties yra? 
garo vartais, šiurpas ir baime 
nukrėtė, bandžiau sušukti, bet 
tirštas rūkas čia pat prarijo 
batea aidą. Bedj^gnū rodėsi pa
naši. į Biilžiuišką kątilą, įš ku
riu kįlu tiršti, nepennatom’. geli- 
svi garų volai. Desperacijoj par 
kėliau akis į dangų.

Danguj ant aukštybių sosto 
(spindulių aureole aj/siaustas. sė
dėjo Patas! Jis tiesė j. mane 
raukas ir aa lėtai artinaus į jį 
galva brazdėdamas į aštrias uo? 
las. — Jis šventas! pamaniau ir 
negalėjau į jį žiūrėti —- nuo 
jo tyška, saulėj Užsimerkiau 
Pagaliau mane pakėlė ir pasta? 
tė į kojas. Fokusas paaiškėjp-- 
Bajias buvo perėjas debesų sluo
ksnį ir sėdėdamas ant kalno 
viršūnės rankomis traukė į sa? 
ve virvę su pririšta mano koja. 
Aš buvau greta jo. Musų kojas 
tebsupė minkšti debesų miglos 
patalai; o, galvos maudėsi akli
nančių karštų saulės spindulių 
jūrėse.

—Tu esi Vergilijas
nau į Patą labai jausmingai.

—Deja, tu ne Dante, jei ta? 
ve iš pragaro reikia už kojos 
vilkti.

- Danguj tau bus už 
gausiai atmokėta,— dėkojau 
vo gelbėtojui.

—Visą Šopeną baltvynjo! 
Visą Šopeną baltvynio!

Danguj.
Kuf žemė? Atsigręžęs žval>- 

giaus lyg vaikas motiną pame
tęs...

Ji liko anapus debesų.
Jokio aido, jokio gyvybės 

ženklo, kas primintų gimtąją 
žemę. Apačioj debesys, viršui 
žydra bedugnė, kurios pačiame 
dugne prisegtas karštas saulės 
kamuolys, kurio nematomi 
spinduliai, šaudydami per praa
rė tėjusią oro erdvę deginte de
gino odą. Apsukui negyvi tyr
laukiai, žvilgančios plokštumos 
ir gigantiškos kupros palšų sur 
sprogulėjusių masių.

Tai nebuvo žemė nei 
o kažkas panašaus į 
veidą, žiūrint iš arti,
niai palši griozdai, baugiai išsi? 
kalų iš debesų jūrių.

Naujas pasaulis, laki nuotaij-- 
lengvas oras, amžinoji sau? 
akinanti sniego laukai, ne 
svieto tyrai. Pro kalnų var- 
pukšnoja gaivi vėsuma.

DaugAus mėlyname lauke 
stebinančiu ryškumu žavi akį 
išdjdusios uolos.

Ėjom stačiomis plokštamo? 
mis,. &niegų laukais, kubinomes 
i rauKšlčtus kalnų klodus, vinr 
gių vingiais išsiverždami per 
milžiniškus volus, apeidami 
drėgme žiovaujančias prapultis.

Sustyrusips ir amžinai nuri? 
musios didžiulių žemės bangų 
kupros. 0. gąl tai akmenimis 
paversti titanai dar prieš istor 
rijos laikais pasikėsinę gyvi 
palipti į dangų? Jie tyli ir nigr 
kas gyvas nėra dar iš jų žodžio 
girdėjęs,

Greit iš visų keturių pašau? 
lio šalių apsupo mudu grasi? 
nančios milžinų sienos, 
daug, daugiau, kaip, pačių pra
pulčių. Jos dar pirm žilųjų am
žių nukrautos. Jų šonai lyg 
dramblio slėpsnos sukepę 
susproginėję dėl amžino kaiti?

vėjų

susiduria su oru, tai tuoj ta 
skysta srovelė sukietėja. Iš 
skysto šilko voras' padaro gra
žų voratinklį ir tam tikrą mai- 
išuką savo vaikams laikyti. Jei 
Voras bėga lubomis ir nebega
li ten užsilaikyti, tai jis tuoj 
išleidžia šilko srovę, kuri pri
limpa prie lubų ir virsta savo 
rųšies siulu. Tuo siulu voras 
paskui lengvai gali leistis že» 
myn.

šilką voras naudoja keliems 
tikslams, Iš jo jis padaro sa
votišką lopšelį, kuris savo išr 
vaizda yra pąnąšus į maišuką. 
Į ,tą maišuką. jis padeda kiau
šinėlius, iš kuriui tam tikram 
laikui praėjus išsirita maži vo? 
rai. Kartais šilko siūlai yrą 
naudojami padarymui parašius 
tų. Tais parašiutais maži vorai 
nuskrenda oru keletą desėtkų 
mylių. Savo knygoj, “Voyage 
of the Beagle” Darwin’as ra
šo, jog laivas buvo 
mylių nuo Pietų 
kranto, kai ant jo 
maži vorai.

Voras pina savo
naudodamasis vien tik instink
tu. Kitaip sakant,, jam nerei
kia mokytis, nereikia turėti 
patyrimo,, kad tą darbą dirb? 
ti. Prie to ir susiveda instink
to misterija. Kai jaunas voras 
pradeda pinti pirmą savo vor 
jratinklį, tai jjs. atlieka tokį 
pat darbą, kaip ų? seni vorai, 
kurie turi daug patyrimo. Par 
daryti voratinklį vorui daug 
laiko neima, —- vos kelias va
landas. Tą darbą jis gali dirbti 

i šviesoj ir tamsoj. Klaidos nie
kuomet nepadaro.

Pirmiausia voras praveda pa
matines linijas, kurių papras
tai yra keturios. Tos linijos 
arba siūleliai esti ypatingai 
tvirti. Po. to jis praveda daug 
silpnesnių siūlelių, kurie suda? 
ro lyg stipinus tinklui. Kai tas 
darbas tampa užbaigtas, tai 
voras 
pradeda austi voratinklį, 
viena vorų rųšis padaro 
tingų voratinklį.

' Lytiniu atžvilgiu vorai 
skiriasi. Patinas yra tiesiog 
nykštukas palyginus su patelį- 
ka. Santykis tarp, jų yra toks, 
koks butų tarp vyro, sverian
čio 160 svarų, ir moters, kuri 
sveria 200,000 svarų.

Laike susituokimo periodo 
būriai patinų sueina į krūvą ir 
pradeda kariauti. Jų karas gal! 
prasitęsti keletą ar net kelio- 
liką valandų. Bet kai jis užsi
baigia, tai nei sužeistų nei ne
gyvų nėra. Visa tai primena 
tarpusavę politikierių kovą, — 
triukšmo daug, bet kraujo pra
liejimo neįvyksta.

Su patelkomis patinąi turi 
būti labai atsargus. Jei kas par 
tplkoms nepatinka, tai jos be 
jokio pasigailėjimo sulamdė sa
vo “kavalierius“. Sulamdo taip, 
kad tieji atsisveikina su šiuo 
pasauliu. Kiek patelkos žiau
riai apseina su savo meilužiais, 
tiek jos yra pavyzdingos mo
tinos. Kiaušinėlius jos suvy
nioja į šilkinius maišelius, ku
riuose padeda tokioj vietoj, 
kad" negalėtų priešas prieiti. 
Kartais tą maišelį ji nešiojasi 
su savimi. Jei kas maišelį nuo 
jos atima, tai ji ilgai jo ieško.

Yra nepaprastai įdomių vo
ro, kurie padaro savo rųšies 
submarinų dėl savo kiaušine- 
liy. Tį submarina paneria van- 
dienyj, kol. ten išsivysto maži 
vorai, Tie ir jiems panašus da
lykai mus stebiną. Nejaugi vo? 
ras visą tai guli padaryti in? 
.stinktyviai, nei truputį negąlt 
vedamas •? Atrodo, kad • taip..

Bet tuo pačiu laiku kaiku- 
ri.e eksperimentai rodo, kad 
vorai *lyg ir mikroskopiš
ką protavimą. Jąig.u. vorui pa
kišama vilioja/iti musė, tąį jis 
tuoj ją griebia, Tąsyk mu»č 
sušlapinamą terpentinu. Voras 
ją griebia, bet tuoj ir pasitrau
kia. Jei už pusvalandžio jam 
pakišama ta pati musė, tai jis 
ir vūl griebia. Bet po trijų ar 
keturių tokią bandymų voras 
daugiau terpentine mirkytos 
musės nebekečia. Sekamą die- nimo ir neapčiuopiamų

tampa užbaigtas, 
nusileidžia i centrą ir

Kiek-
skir-

labai

i šia?

tat
sa-

akmuo, 
mėnulio 
Sidabrk

ka, 
16, 
šio 
tas

Sienų

ir

kalnų milžinai, milionus 
prarymotomis akimis ra- 
į j j žiūrėdami perkūnais 
atsako: Galybių Valdovas 
kurdamas pasaulį pastatė

liežuvių laižymo. Giliomis rau-» 
kšlėmis teka į bedugnes kalnų 
prakaitas, šian bei ten styro 
fantastingos pilys. Milžinų bo
kštai saugo jų vartus.

Man rodosi: vartuose atsi
stos kerubinas su ugnies kar
čiu ir įimtąją, kurčių aidų su- 
gaus jo balsas: — Aukščiau 
gyvi nelipa!

O 
metų 
miai 
jam 
Pb«m
mus čia jo dangaus skliautų re
mti. Nesuskaitomus amžius' ty- • 
lėdami pildom Tavo valią, Vie
špatie Galybių. Apvalyk mus 
nuo žemės vabzdžių — matai, 
kaip užimtos yra musų pečiai 
ir rankos — I

Tačiau dangus buvo giedras 
ir maloniai šypsojosi. Vien ve
jas iš neužmatomų tolių lyg iš 
drakono nasrų gelmės plūdo ne
lygiais dūsavimais. Pūstelės — 
pasigraibys aplink kepurę, sau
su kyapu aplaižys veidą, mė
gins kilstelt nuo uolos kupros 
ir vėl siausdamas nerias į be
dugnę, neįveikęs centrinio trau
kimo nugalėti. O tiek maža be
truko!

Toli, toli sniego lauke paste
bėjau keletą juodų taškelių, ku-r 
rie tartum krutėjo.

—Kruta ar nekruta? paklau
siau vado.

—Kas?
—Ana va tie juodi,taškeliai 

sniege, rodžiau pirštu.
\—Ir nė taip nė kitaip at

sakė jis.
—Na gi o kaip? klausiau.

O gi eina — laimėjo Pa
tas. Gera dar, kad nėjau su 
juo lažybų.

Tai leidos jau nuo žugspitzės 
vakarykščiai jos galūnės pasie
kė ir ten nakvoję turistai.

Kometa.
—Heil, heil! ! j
—Palaimos! Mudum prišau- 

' kė išaugę j žmones mano ma
tytieji juodi taškeliai sniego 
lauke. Tai buvo pirmas žmo
gaus balsas šiame pasauly. Bu
vo stiprus vyrai ir liemeningos 
mergaitės. J*ų veidai, paraity
tos rankos ir atlapotos kruti
nės buvo nudegę, dantys lyg 
tas sniegas po kojų, akys nusi
dažę dangaus mėlynėj pačios 
šypsojosi gerumu ir nuotaika.

Prasilenkėm su avangardu. 
•Pačiam vidury barzdotas grak
štus kalnietis už virvės sniego 
lauku vilko pririštą storą dvi- i e
kojį. Dvikojis negailestingai 
kreksėjo ir mynė sniege gilias 
pėdas. Jis atsidavė gyvais bu- 
trebrodąis. Vėl pajutau gimtą 
žemės kvapą ir pakalnėse šliau
žiojančius gyvas mėsos krūvas. 
'Kalnietis tystelėjo, dvikojis nu- 
kibildavo paskui.

Pačiame karavano gale kiek 
atokiau ėjo jauna moteriškė. 
Jos kilių krutinę dabino trys 
šilkalapiai Edelveiso žiedeliai. 
Akyse ji nešėsi du sklypeliu 
dangaus mėlynės, kuriose bu
vo nuskandinta po vieną iŠ 
saulės pavogtą spindulį.

—Heil! tarė ji, plačiai atida
rydamas savo akių dangas ir 
smeigdama dviem paraleliai ; 
spinduliais kiaurai per visą

(Bus daugiau)

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

nė Konferencija
Rašo Observer .

Pas mus daug- kas nusiskun
džia dėl nedarbo. Apie tai 
daugelis kalba. O pastaruoju 
laiku dar atsibaladavo Stalino 
raugo prisigėrę klapčiukai. Jie 
tai tikrai atrodo proletariškai 
nuo viršugalvio iki pat kulnų. 
Drabužiai nuskurę, tik siūlų 
galai maskatuoja. Pažiurėjus 
i juos net nejauku darosi. , Jį^ 
landžioja po stubas ir mitin
guoja bei dalinasi Angariečio 
knygutėmis. Iš tų tai brošiū
rėlių jie šviečiasi. Ir taip nu
sišviečia, kad su jais sunku bė-| 
ra susikalbėti.
jų taip pat yra keliarodis. 
skaito ją atsidėję ir siūlo 
tiems.

Argumentus bolševikėliai 
bai šaunius vartoja.

(Tęsinys)
7:10 vai. vakare iš salės per

einamą į kitą kambarį, kame 
posėdis vėl buvo tęsiamas nuo 

vai. Iš eilės prieinama 
Spaudos reikšmės ekono- 

Referentams neatvy- 
kalba apie 
nurodo jos 

bėganti upe 
atlikti, tik 

spaudą nau-

Asociacijos organo (iš geg. 15 
d.), kuri skamba taip:

“Uncertainty as to the fate 
of the bill will probably con- 
tinue for a while. In the mean- 
time, members are advised to 
proceed on the. basis that there 
\vill be a new triff on the 
books before long.”

Dr. Vinikas po to pastebėjo, 
kad šis Amerikos tarifas palie
čia visą pasaulį, ir paklausė, 
ar mes eisime 1 protestuojan
čių eiles.

Gen. Konsulas žadeikis atsa- 
kad Lietuva protesto ne- 
nors 
kiek

kė, 
kels, 
bent

nauji muitai užgaus 
ir Lietuvos ekspor-

Laisvė” tarp 
Jie 
ki-

la-
Sako, 

žiūrėkite kiek miesto krautu
vėse yra visokio gero, bet 
mums jis nėra prieinamas, ka- 
dančia kapitalistišką tvarka. 
Ot, kada mes paimsime valdžią 
j savo rankas, tai bus visai 
kas kita: mes tais turtais pa
sidalinsime.

Tačiau visa bėda yra tame, 
kad bolševikėliai čia visai ma
žai pritarėjų teturi, šiaip žmo
nės jiems tuoj atsako: “Na, o 
jus turtų ar nenorite?” Rau
donieji, žinoma, išsisukinėja. 
Girdi, koks čia musų turtas, 
kad beveik Adomo rūbais vai
kštinėjame. Tąsyk žmogus 
pagalvoja kiek ir atšauna: 
“Nesuprantu, kodėl jumis tas 
vargas taip baisiai kankina, 
kad neturite net tinkamo dra
bužio. Kiti žmonės juk šiaip 
taip gyvena. Su jumis gal bė
da yra ta, kad jus ir dirbti 

kada darbas galima Į 
Matomai, nenorite 

žujams vergauti.”
Na, tikras vargas 

sų bolševikėliams. 
tarimo pas žmones 
Jie tik slankioja

prie 
m i ko j e”.
kus, p. Žadeikis 
spaudos reikšmę, 
jėgą: spauda kai 
gali dideli darbą 
reikia tikslingai
doti. Jis siūlo pareikšti padė
ka už spaudos suteiktą para- 

I m£ą, rengiant Ek. Konferenci
ją, ypač vietiniams New York’o 
ir Brooklyno laikraščiams. Nu
tarta išreikšti padėką visai 
Amerikos lietuvių spaudai už 
nuoširdžią talką. Nutarimas 
priimtas entuziastiškai.

Prie šios progos iškeliamas 
klausimas apie Ek. Centro' ir 
Vaizbos Butų organą. Reko
menduojamas Bostone “Tarpi
ninkas”. Šiuo klausimu kalbė
jo eilė dalyvių. Nutarta, kad 
pats Ek. Centras pasirinks sau 
organą ir tą patį padarys Vaiz
bos Butai.

ganti. bur

tiems 
Jokio 
jie neturi, 
po stubas,

kaip kokie šešėliai.—Dagis.

mu- 
pri-

Laiškas Redakcijai
Gerbiamoji “Naujienų” redak
cija :

Malonėkite neatsisakyti pa- 
talpint savo laikraštyj mano 
tėvelių paieškojimą.

Mano tėvas Stanislovas Apo- 
navičius, gyvenęs Seinuose,* da
bartinėj Lenkijoj, išvyko į 
Ameriką 1907 metais ir moti
na Milija Šereikytė-Aponavi- 
čienė išvyko į Ameriką 1908 
ar 1909 metais, palikdama ma
ne pusantrų metų amžiaus glo
boje dėdės Jono Sereikos. Di
džiojo karo metu mane dėdės 
Jono Sereikos žmona Agota še- 
reikienė parsivežė Lietuvon ir 
man vidaus pasą išdavė Vokie
čių okupuotoji valdžia po jos 
šereikienės pavarde ir po pa
varde Stasiaus Sereikos. Da
bar gyvenu Lietuvoje, Lietuvos 
kariuomenėje atitarnavęs, 
Šakių mieste, paštas Šakiai, 
Pievų gatvė Nr. 6.

Tėvelių prašau atsiliepti ar
ba žinančių pranešti man apie 
juos.

Priėjus prie dienotvarkėje j 
numatytos paskaitos apie D. 

| L. K. Vytauto ekonominę poli
tiką, Lietuvos Ministeris p. 
Balutis paaiškino, kad jis su
ėjęs kun. J. Koncevičių, kuris 
šiandien Vašingtone gaunąs 
daktariate ir todėl negalįs at
vykti konferencijon savo pa
skaitos laikyti. Jis rašąs isto
rišką veikalą anglų kalboje 
apie Vytautą Didįjį. Kun. Kon
cevičius betgi atsiuntė savo re
feratą vėliau ir jį galima bus 

Į išleisti su kitais Konferencijos 
darbais.

Apie “Amerikos muilus” 
feravo p. Žadeikis. Anot 
Amerikoje visi, biznieriai 
įtemptoje nuotaikoje dėl busi
mojo naujojo muitų tarifo. Ta
rifo ilgas “gimdymas’’, kenkia 
bizniui; nepastovios muitų po
zicijos neleidžia daryti kalku
liacijų. x Paskutinis Senato ir 
abiejų Rūmų Konferencijos 
priimtas tarifo projektas atro
do bendrai nelabai palies Lie
tuvą, nors ir užgaus kai ką. 
Lietuva eksportuoja pusžalius 
produktus, gi tokie produktai 
Amerikoje yra pageidaujami 
ir Įleidžiami kartais be muito. 
Maisto produktams muitas iš
eis padidintas. Pastaruoju lai
ku kilo smarki agitacija visai 
atmesti muitų tarifo bilių. 
Prieš importerius stovi klausi
mas: ką daryti? Kaipo atsaky
mą. p. žadeikis pacitavo iš-

ro
jo, 

esu

Su pagarba, 
Stasius Sereika-Apanavičius.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

I DKL JŪSŲ ŽOLYNŲ IK VACAKCIŲ ■ 

| SKYSTAS ŽOLYNU 
I MAISTAS

Vartojamus ir reko
menduojamus kvietki- 
ninkij per 15 metų. 
NEW PLANT LIFE 
ra ekonomiškas, be 
.vapsnio ir patogus. 

Tai vra idealčs trąšos 
dėl medžių, gėlių, krū
mų ir žolynu.
PARSIDUODA PAS VISUS KVIETEI 

IK SEKLIŲ SANKROVOS!
(ZENKK’S)

I New Plant Life

galime ir turime daly- 
nes išlaidos duotų tel- 
rezultatų. Svetimų vai- 
pavilionams skiriamos 

žemė nemo-

naujai išrinktas Ek. 
Centro pirm. Dr. Pranas' Pus
kunigis gavo prabilti dėl Cent
ro uždavinių. Jis nurodė, kad 
Centro laukia didelis ateities 
darbas. Vietose Vaizbos Butų 
nėra, ir dar teks juos organi
zuoti ar pertvarkyti. Seniau
sias Butas yra Bostone ir čar- 
teris dar neatimtas, tik trūks
ta veikimo. To Buto tikslas 
buvo auklėjamasis ir socialis 
apart grynai ekonominio vei
kimo. Pradedant tvarkytis, yra 
didelis spaudos talkos reikalas: 
opozicijos spaudoje nenumato
ma. Kitas didelis darbas bus •— 
importo ir eksporto apyvartos 
didinimas. Jis lauksiąs Konfe
rencijos ir pavienių dalyvių pa
tarimų. Ketinąs naudotis “Tar
pininku”, kadangi leidėjas ža
dėjęs talkininkauti talpindamas 
straipsnius. Reikės daug ben
dradarbių spaudoje. Prašąs ne
kaltinti, jei nepakels sunkios 
naštos ir dėkuojąs 
už išrinkimą.

Malonaus 
kalba sukėlė 
Pasibaigus 
Dr. Vinikas, 
pirmininkas,
Centrui kloties: darbas nors ir 
nelengvas, bet baigsis tuo, kuo 
baigėsi kova už politinę nepri
klausomybę. t. y. laimėjimu. 
Šiame svarbiame darbe visuo
menė teiks visakeriopos para
mos. /.... . i >•

Iš eilės “Čikagos Parodos” 
reikalu referuoja konsulas p, 
A. Kalvaitis. Santraukoje refe
ratas atrodė šiaip: Esama įvai
rių nuomonių dėl tos Parodos 
pasisekimo ir lietuvių dalyva
vimo. Jos tikslas — ne pra
plėsti .biznį, bet grynai kultū
riniai propagandinio pobūdžio: 
parodyti, kaip iš kaimo išaugo 
didmiestis. Bus parodyta 
100 mętų atliktas
teknikoje etc. Kyla klausimai: 
a) ar mes lietuviai turime ką 
pasauliui parodyti? b) ar bus 
iš dalyvavimo parodoje nau
dos? c) ar pakelsime išlaidas?

P-o Kalvaičio manymu, at-

eiles

Dr. 
gyvo

nuoširdžiai

Puskunigio 
entuziazmo, 

aplodismentams, 
kaipo Konferenc. 
palinkėjo Ek.

traukų iš Amerikos Importerių sakymai yra: a) taip; b) taip

Delko Visi Patyrę Žmones Perka

Chrysler Automobilius?
Dėlto, kad Chryslerio 
žiausi ir geriausi, ką 
pirkti.

automobiliai yra stipriausi, grą- 
už tuos pinigus šiandie galima nu-

nauda ir garbė Įsigyti ChryslerioKiekvienai šeimynai 
automobilių. Darbininkams, biznieriams ir profesionalams 
didelis pasiskyrimas. — visokios rųšies ir visokių kainų.

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

Automobiles

3207-09 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Calumet 4589

parodytume pasauliui, ką gali, 
ką nuveikę per nepriklausomą
jį gyvenimą, kad nelygintų 
mus su necivilizuotais negrais 
etc.; c) lietuviai nerodo dide
lio noro save pasirodyti, ir jau 

\čia kyla didelių (.abejonių. Rei
kia plačios propagandos, kad 
Lietuvą parodyti, jos grožius, 
patraukti turistus, pareikšti 
lietuviškas pajėgas etc.

Mes 
vauti, 
giamų 
stybių
geriausios vietos, 
karna. Be to. Parodos Komite
tas statys namus ir pavilionus 
išnuomavimui. Medžiagos kai
na — 37 centai už -pėdą. Nuo
mos kainos, iš kitos pusės* bus 
aukštos. Todėl apsistokim: sta
tykim savo pavilioną su musų 
arkitekturos bruožais. Turėki
me du skyrių: Lietuvai ir iš
eivijai. Pastatymas kainuotų 
$80,000. Ši suma dalintina, 
pav., amerikiečiai lai sumoka 

ir Lietuvos vyriausybe 
Nutarus dalyvauti, rei- 

turėti komitetus visosekėtų 
kolonijose. Lietuvoje irgi turė
tų būti komitetas iš arkitektų, 
sportininkų, biznierių ir kt. 
Paroda tęsis 50 dienų.

Šia proga p. E. Vileišienė, 
vilniečių atstovė, entuziastiš
kai pažadėjo dalyvauti su vil
niečių eksponatais, tai kodėl 
amerikiečiams dvejot?

P-as Pivarunas pastebėjo 
apie lankymąsi Clevelando pa
rodoje, kame lietuvių skyriuje 
matęs gražių dirbinių, bet vien" 
moterų: vyrų vien klumpės bu
vo išstatytos. Jei dalyvauti, 
tai reikia gerai prisirengti.

P-as Balutis pareiškė savo 
idomavimąsi šiuo reikalu, ka
dangi Lietuva gavo oficialį pa
kvietimą. Lietuvos vyiiausybė 
dar nedavė galutino atsakymo, 
ir viskas priklauso nuo aplin
kybių. Čia maišosi lėšų ir val
stybės prestižo klausimai. Apy
tikriai, dalyvavimas minima
liai kainotų apie 100,000 dol. 
Grynai biznio apyvartos at
žvilgiu neapsimokėtų dalyvau
ti, bet norimą duoti “show”

amerikiečiams. Jei amerikiečiai 
lietuviai parodytų didelio noro 
dalyvauti, ne vien pliko no
ro, — tai Lietuvos vyriausybė 
yra linkusi pagelbėti, gal net
gi — tatai yra jo asmeniška 
nuomonė — padengti /kiekvie
nų amerikiečių dolerį savo do
leriu, nes kitaip našta butų 
perdidelė. Vyriausybė neduos 
galutino atsakymo Amerikos 
vyriausybei kol galutinai pa
aiškės finansinis planas ir A- 
merikos lietuvių susidomėji
mas.

Kuil S. Draugelis paaiškino 
savo patirtį Sesųuicentennial 
Parodoje Philadelphijoje. Bu
vo pertrumpas laikas, daug 
valstybių, tarp jų ir Lietuva, 
atsisakė dalyvauti. Tautoms 
buvo skirtos tam tikros die
nos. Amerikos lietuviai ryžosi 
dalyvauti, ir gražiai pasirodė. 
Ūpo žvilgsniu reikėtų dalyvau
ti ir Čikagoje. Laiko yra. Nau
dos yra. Amerikos lietuviai 
gal galėtų garantuoti Lietuvos 
vyriausybei sukelsiu bent 30,- 
000 dol. Jei Lietuvos valdžią 
padengtų dolerį doleriu, tai 
vistik turint 60,000 dol. valsty
bė kaipo valstybė negali pasi
rodyti. Ek. Centras' per Vaiz
bos Butus gal galėtų čia pusę 
rolės atlikti, bet su tokia su
ma tegalėtume dalyvauti ne 
kaipo valstybė, bet kaipo tau
ta. Per vadus reikia eiti į vi
suomenę. Reikalinga eiti i dar
bą per tam tikras interesuotas 
organizacijas, ne per pašaipi
uos. Kad tik vyriausybė padė
tų, galima tikėtis gražaus pa
sisekimo.

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES 

“STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS

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 greitų, patarnavimų. Tai ogi pagelbės sutvarkyti jūsų 
Insurance (apdraudos) reikalus be jokių kaštų ir atsakomybės 
tamstoms. '

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

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

Tol. Republic 8899

OurmS
Night and Morning to kcep 
thcm Clean, Clear and Healthy

Write for Free "Eye Care’* 
or “Eye Beauty” Book

Matine Co., Dept. H. S., 9 R. Ohio St.,Clnc«fio ,

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

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

ZAS VINČA ir ristikas JACK GANSONAS.
Golfo mėgėjai galės golfuoti COG HILU golflinkse, kuris ten 

' pat yra.
Chicagiečiai galite užeiti į Margučio ofisų atsižinoti smulkme

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

Žemiausios Kainos Visam Mieste
ANT

RADIJŲ 
PIANŲ

Ik —-

Visokių Namams Reikmenų
GALIMA RASTI

Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

per
progresas

Apie penkiolika mylių nuo Chicagos, 
Springs, ant 83-čio ir Willow Springs kelio 
daužę su daržu, svetaine ir gražiu sodu. Tai 
gražiausia vieta piknikams, išvažiavimams, 
parems arba vestuvėms. Privažiavimas geras,
kit ant šio žemlapio ir rasite pažymėtą, vietą “Willo 
West”.

Išmokėjimai Suteikiami VisiemsLengvus-

Lafayette 3171

O

I

„___ - _ BETTER
RYTHING ForThe KOMES

PARANKI VIETA IŠVAŽIAVIMAMS 
prie Willow 

turime ro- 
paranki ir 
visokioms 
Pasižiurė-

63 RD STREET

TH. STREET

Draugijos arba šiaip lietuviai susitarę išvažiuoja pra
leisti šventadienius prastesnėse vietose ir daug toliaus. 
Atvažiuokit ir apžiurėkit musų vietų, o užtikrinam, kad 
jums patiks. Mes renduojam visiems.

Mes taipgi užlaikom dėl pakeleivių valgių ir bile lai
ku paruošiam geriausius pietus. Užvažiuokit ir persitik- 
rinkit. Nepadarykit klaidos. Akmeninis namas, raudonas 
stogas.

WILL0 WEST UŽEIGA
MICHAEL KARN1LA IR E. J. NORBUT, savininkai 

83rd Street ir WiUow Springs Road 
Willow Springs, UI.

PHONE: WILL0W SPRINGS 117

Radios po
Radios po
Radios po

Vertės
Vertės
Vertės
Vertės
Vertės
Vertės
Vertės
Grojikliai Pitnai d<
Vertes Grojikliai Pianai po ...
Vertės Grojikliai Pianai po
Vertės Kimball Grand Pianai

$1,500.00 Vertės Reproducing Grand Pianai
Gerame
Gerame
Vartoti
Vartoti

SI 50.00 
$195.00 
$500.00 
$250.00 
$100.00 
$200.00 
$300.00 
$400.00 
$550.00 
$750.00 
$950.00

nauji 
nauji 
nauji
Kombinacijos Radios po 
nauji Radios po .....:......
puikus Radios po ...........
puikus Radios po ...........

stovyje vartoti Grojikliai Pianai po 
stovyje Upright Pianai po ............
gerame stovyje Radio Setai po ....
gerame stovyje Gramafonai po ....

90.00 
195.00 
120.00 
50.00 
95.0C 

100.00 
19K.OO 
225.00 
350.00 
475.00 
750.00
50.00 
25.00 
10.00

.. 5.00
Ir augščiau.

Seni muzikališki instrumentai imami į mainus ant naujų už pri
derančia nuolaida. Pirkliaudami PEOPIJ5S KRAUTUVĖSE, žinote, 
kad perkate atšakomingiausiose ir didžiausiose Lietuvių Krautuvėse 
Chicagoje, kur galite rasti didesni pasirinkimą geriausių išdirbys- 
čių Radios ir Pianus už daug

prieinamesnę kainą kaip kitur.

2536-40 W. 63 St.- 4177-83 Areher. Avė
Hcinlock 8400

)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juozo Budriko Radio 
valanda

žmonėms. Jis atpigino fintų 
renetas. Vadinasi, apie 1(M) šei
mynų dabar galės pigiau gy
venti jo puikiose ir moderniš
kuose namuose. Kam tuojau yra 
reikalingas geras [lutas, lai 
kreipiasi į M. J. Kiro ofisą, 
3335 So. Halsted St. čia gaus 
pilnas

daugelį metų priklausėte Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Jus žinote, kad Pildomoji T«r 
ryba yra tu, kuri laivo užtvir
tinta įSus'vienijimo 36-me sei
me. Ir netikėkite bolševikams
ir bobtevikūms, kurie skelbia j mynų auklėjančių kūdikius — 
savo sąrašą, sudarytą Meldąžio malonę 
svetainėje. Jų kalbos yra me- natvėje 
las.

•&. MA
dienos. Bet tėvai negali užmir
šti neatlyginamo nuostolio, ne- 
užgijančios sielos žaizdos.

Ir rytoj, ažuot džiaugtis ir 
linksmintis 
linksminsis

kaip džiaugsis ir 
daugelis kitu šei-

informacijas.
— Ant.

Rytoj, sekmadieni, rugpiučio 
3 d. ,nuo 1 vai. iki 2 po piet, 
iš Radio Stoties WCFL lietu
viams dainuos gerai žinomas 
latvių baritonas Leonardas 
Brun valdas. Šį sykį jisai ren
gia lietuviams siurprizą, —tai 
yra lietuviškas dainas. Neuž
mirškite atsukti savo Badio.

Rep. 3.

18-ta Gatve
PraneŠimas S.L.A. 129 kuopos 

nariams

šiandie ir paramą se- 
— jie lindės sunkiau 

nei kitas dienas, prisimindami 
129 kuopos I ištikusią juos nelaimę. Ir bus 

diena Tamašiunams liudė- 
•diena dar daugelį metų.

Justinas Dabar, metinėms sukaktuvėms 
ivieniii- prisiartinus' nuo dienos mirties 

jų sūnaus, pp. Tamašiunai 
(3716 So. Union avenue) dė-

zevičia dar pamanė, kad čia 
jau tu r Juit kišenvagių tr ik
sas; kad, jau kas nors iš va
žiuojančių pasiges savo pinigų.

jgraibšt už 
paties $24 
platformoje 
gal būt jo

jis .vidun,

a-

Bridgeport
kai-M. J. Kiras atpigino rendų 

nas savo namuose, Bridge- 
porte

Kaip žinia, M. J. Kiras yra 
senai žinomas Bridgeporto real- 
estatininkas. Jis čia turi pri
statęs daug moderniškų ir 
brangių namų. Tie

ne- 
namai tin

ka, bile vienam darbininkui. Ga
lima juos nusipirkti lengvomis 
sąlygomis.

Jis visuomet stengiasi, kad 
Bridgeporto kolonija gražiai ir 
švariai atrodytų. Jo pastatyti 
nauji namai daug prisideda prie 
papuošimo Bridgeporto koloni
jos.

Dabar iM. J. Kiras sumanė 
dar vieną gerą padaryti darbo

Kadangi 129 kuopos kai ku
rie valdybos nariai prasižen
gė Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Įstatams agitacija ir 
nusitarimu nesiųsti Centrui na
rių duoklių, tai tapo išrinkta 
valdyba, kuri prisižadėjo elgtis 
taip, kaip organizacijos įstatai 
nusako.

Tas buvo padaryta specialia
me 129 kuopos įsusirinkime, 

kuris įvyko liepos 25 dieną G. 
Černausko svetainėje, 1900 So. 
Union avenue.

Susirinkime dalyvavo 48 na
riai. Susirinkimai tapo perkel
ti iš pirmo nedėldienio i 
trą nedėldieni kiekvieno 
nėšio.

pirmininkas J. M. G< 
finansų sekretorius V. 
sis ir iždo globėjas 
Baltušis nusižengė Su
rno įstatams, pasipriešinimu sių
sti narių duokles į Centrą, tai 
tapo išrinkta valdyba, I 
dys Susivienijimo konstitucijos 
reikalavimus ir pasiųs jūsų mo
kesnius į Centrą, šiton valdy
tum įeina: J

F. Ja misai tir — pirmininkas; 
Jurgis Čemauskas— pirm, 

pagelbininkas;
A.- Stonis -

kuri pil- k°ia giminėms, draugams ir pa-
žįstamiems už atjautimą jų ne
laimės, suraminimą ir pagelbą 
buvusiose sunkiose jiems va
landose. Draugas.

kišenes 
nebėra! Išbarstęs 

vyras (ir 
jau spėjo išlipti iš ka- 
jais kartu ir 24 Am-ro, o su 

brazeviČiaus doleriai.

Burnside
Išvažiavimas

Re p.

Susi vienijimo 1 .ietuvių 
rikoje 318 jaunuolių kuopa lie
pos 27 dieną turėjo savo iš
važiavimą i Flint Lake, India
na. Ta vieta 
turias mylias

Nors prieš

Ame-

an- 
mė-

129Taigi sekantis 
kuopos susirinkimas atsibus 
rugpiučio 10 dieną, 1:30 va
landą po pietų, Jurgio Čer- 
nausko svetainėje, 1900 South 
Union avenue.

Gerbiamieji S.L.A. 129 kuo
pos nariai ir narės, neklausy
kite bumbukiškų bolševikų agi
tatorių ir agitatorkų. Jus per

B. Žolinas finansų rašti
ninkas;

Pranas Valaitis — kasierius;
Anton Zalagėnas — prgąni-

zatorius;
J. Kaminskas ir Kanapka — 

kasos

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užiruodijimą 
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 daugelį metų ir išgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedaliomis iki 12 d.
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 RooMvalt R<L 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Radio Programai
Į Kas Nedėldienj iš Stoties WCFL.

970 Kilocycles nuo 1 iki 2 vai. no pietų

Kas Ketvergą iš Stoties WHFC
1420 Kilocycles, duodami

už atsilankymą.
Jaunuoliai rengė išvažiavimą 

ne 'pelnui, bet kad susitikti, 
susipažinti vieniems su kitais. 
Ir tenka pasakyti, kad kurie 
buvo išvažiavime, tie jautėsi pa
tenkinti.

/ » » »
Raudonieji agitatoriai norėjo 

mums pakenkti, pradėjo šmeiž
ti vissip S.L A. ir kuopos dar
buotojus, atkalbinėti nuo išva
žiavimo žmones. O ir patys jie 
re n ? C važiavimu šeš

ti. vakare.
truputi ne-

na-

26
ne

Paminklu Išdirbystė
Vienatinis Lie
tuvis Vakari- 

j nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus. Pasirin
kimas didžiau
sias. Kainos 
pigiausios.

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

Tel. Beverlv 0005

gus.

Bet |ię 71111 
pakenkė, tik patys

DEL GERIAUSIO 
DARBO

greito patarnavimo ir žemiausių 
kainu sekamuose dalykuose: viso
kiausios Apdraudos. Ileal Estate, 
Laivakorčių, išgavimo Pasu i vi
sas šalis ir visų Notaro paliudiji
mu dokumentų, de) platesnių ne
mokamų žinių kreipkitės i

J.C.Wehrens & Son

Helen Pilkis

NOW
ATING

0)

Bridgeportas
.<»

Iškraustė kišenes

SEKCI-

parduoti

gara užblokavo taką. Arnbra-
isivesti.

genera- 
sukako 
stoti. į 
farma-

ras ir pabėrė savo pinigus. Ėmė 
juos rinkti.

Ambrazevičių mėgino praeiti

1531 — llth Avė 
Regina, Sask.

CANADA
Ofiso telefonas 22906;

namu — 23460

Pirkite Dabar!

i

MALT TONO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

globėjai.
A. Stonis, prot. rast.

randasi apie ke- 
nuo* Valparaiso.
išvažiavimą per 

naktį lijo ir iš ryto visi buvo
nusiminę, kad negalima bus va
žiuoti, bet apie? 10 valandą pra
dėjo ‘blaivėti, tai ir susirinko 
pusėtinas būrys jaunimo — pil
nas trokais, virš 50. Pasirodė 
keletas mašinų — net trys jų 
iš Marųuette Parko, su S.L.A. 
260 kuopos nariais.

Reikia ištarti širdingą ačiū

MIRĖ

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo moKfiti 50c ar 
daugiau, kad gauti trerų dantų 
košelę. Liaterine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupiau 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Phartnacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Jonas Maksvitis, 53 metų, po 
sunkios ligos mirė Cook pavie
to ligoninėje liepos 31 dieną. 
Kadangi buvo biednas ir ne
paliko lėšų palaidoti, tai kai 
kurie jo pažįstami ir draugai 
Roselando biznieriai padarė rin
kliavą jam palaidoti.

Maksvičio laidotuvės bus pir
madienį, rugpiučio 4 dieną, iš 
Eudeikio koplyčios (4605 So. 
Hermitage avenue) į lietuvių 
tautiškas kapines 2 valandą po 
pietų.

Rado negyvų

Katryna Kniumba, 50 metų, 
gyveno adresu 4632 So. Her
mitage avenue. Ketvirtadienio 
vakare (liepos 31 d.) ji nu
ėjo gulti jausdamos! visai svei
ka. Penktadienio rvta rasta ne
gyva.

Policija atvežė mirusiosios 
kūną į Eudeikių koplybią, 4605 
So. Hermitage avenue.

Koronerio tyrinėjimas bus 
šiandie, išeštadienį, 10 valandą 
ryto, Eudeikių įstaigoje. ,

Rep.

Metinės sukaktuvės

Budriko Krautuvės.

Naujos, žemos kainos ant Radio. šis Radio, kaip ant paveikslo, 
su tūbomis, su viskuo

$69.00
Tik $10 tereikia įmokėti. Pašauk Boulevard 4705 dėl dykai de

monstravimo jūsų namuose.

Jos.F.Btidrik,!"0
3417-21 South Halsted Street

REX, GENERAL MOTORS RADIOS
3343 South Halsted Street

šį pavasarį ji baigė Harrison 
Tcchnical Tligh Scliool 
lį kursą, nors jai vos 
15 metų. Rudenį žada 
universitetą ir mokytis 
kolegijos.

P-lū Helena yra labi 
Ji ne tik dalyvavo visokiuo
se parengimuose būdama mo
kykloje, bet ir mokinosi mu
zikos American Conservatory 
of Music ir yra gabi pianistė.

Jos tėveliai yra gerai žino-

linkeje. Tėvas, p. Povilas Pil
kis,- ilgus metus turėjo krau
tuvę, o dabar užsiima realesta- 
tu. Pp. Pilkiai yra visų ger
biami ir mylimi šviesus, pado
rus ir inteligentiški tėvai ir 
todėl gali išauklėti pagarbos 
vertus vaikus.

Gero pasisekimo pp. Pilkių 
šeimynai. Mtė.

Trečiadienį, liepos 30 dieną, 
vakare, A. Ambrazevičia, 3210 
So. Halsted Street, važiavo gat- 
vekariu. Prie Grand avenue ir 
Halsted street jam toko mai
nyti linija. Belipant i kitą gat-

Bugpiubio 3 dieną 1930 me
tų skaudi nelaime ištiko pp. An
tano ir Petronėlės Tamašiunų 
šeimyną.

Automobilis užmušė jų jau-|vėkarį, prasibriovė pirmiau vy
ną sūnų, Beimondą, pusketvir
tų metų bernaitį, ties namais, 
kur jis gyveno.

Byloj sukanka metai laiko pro šalį, bet nepažįstamojo lin

inio tos liūdnos Tamaši linams

MALT TONJC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

fltVtaORATiHO
ooo roa coNv*L»*t*N1* 

RtFRtSHlNO
GOOO KX» TH< H0rt»

Prašykite 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

NEAPLEISKITE SAVO PATIES NAMŲ!
Apsaugokite savo namą nuo žiemos nesmagutaų!

BUY
COMP

Pilnas karštu vandeniu apšildymo plantas dėl penkių radiacijų 
darbo, su visais fittinęais, paipomis, automatiška spaudimo sis
tema ir APSKRITU ar RED JACKET KETVIRTAINIU 
NIU BOILERIU už $275 cašh kainų.

3 svarbios priežastys kodėl jus turite leisti mums 
jums apšildymo plantą dėl jūsų namo:

MES NEPERDEDAME VERTES DAIKTŲ! 
MES DUODAME JUMS PATARNAVIMAI 
MUSŲ KAINOS YRA TEISINGOS!

Mes apskaičiuosime su įvedimu, arba jus patys galite
Musų inžinieriai parodys jums geriausius budus pačiam įsivesti 
apšildymų. Mes paskolinsime jums, visiškai dykai, visus reikalin
gus įrankius. <

PLUMBING0 SPECIALAS ŠIA SAVAITĘ! 
A rųšies 42 colių St. sienos sinka tiktai — $15

M. Levy & Co
VYRIAUSIA SANKROVA:

2117-27 SOUTH STATE STREET
TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius: So. Chicago Skyrius
'4101 Archer Avenue 9300 CommerciaI Avė

Tel. LAFAYETTE 0287 Tel. SAGJNAW 4847
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikų centai sukrovė 
$190,000,000

Tikisi greitai išrišti 
slapti

pa- 
.. A''

A. Bunte, saldainių išdirbė
jus, saldainių fabrikantų aso
ciacijos suva<žiaivime pareiškė, 
kad praėjusius metus 
kos vaikai, pirkdami 
kas kartas už centą, 
išleitlo $190,00(1000!

Ameri- 
kendžių 
už du,

Utand džiurė, j kuri tyrinėjo 
d.tivinius ryšy j su nušovimu 
“Tribūne
Lingle, įteikė savo raportą tei
sėjui 
džiurė 
simas 
busiąs

Džiurė rekomendavo paauk
štinti kapitoną John Stege, ku
ris pirmiau buvo detektyvų vir
šila ir tapo padėtas atgal į po
licijos kapitonų tarpą po Tri
būne reporterio nušovimo.

nušovimu
► Alfred

Normoyle. Tarpe kitko, 
išreiškia viltį, kad klau- 
“kas užmušė Lingle?” 
artimoj ateity išrištas.

Apsivedė susirašinėji 
mu—ieško skirybų

Mrs. Amelia Moultou (2118 
Wesley avė.) susirašinėjimu su
sirado vyrą. Ištekėjo už jo. 
Bet ištekėjusi patyrė, kad vie
na jo koja esanti medinė. Tai
gi dabar prašo, idant teismas 
duotų jai skirybas.

Airišiukų paroda
Associat<’<l IrijJi Amej’icau 

C.lnbs ruošia airių vaikų paro
dą rugpiučio 39 d. Manoma, 
kad parodoje bus apie 1,(K)O 
kontestantų vaikučių nuo 6 
mėnesių iki 3 metų.

Specialiai** ryilyme chrunlftku ir aauJu Il
gą. Jei liti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kyklt pas mana. Mano pilnas Megzaminavi 
tnaa atidengs juiq tikrą liga ir jei aft apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jutui sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just] 
kur ir kas jutui skauda, bet pati paiaky* 
po galutino itegzaminavlmo—kai jums

Dr. J. E. Zaremba
2(1 W. Jackson BĮ v d., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po Dietų

St.

po

IŠMOKIT DEZAININIMA 
Dezaininimas ir siuvimai 
dresiu moka didelę alga. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė- » 
mimo i trumpą laiką. Dl- 
plomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTEB COLLEGE 
Jos. F. Kaanicka, 

Principalas
190 N. State SU k. Lake St. 10 f 1.

LOGIŠKAS
SUSISIEKIMAS 
Amerika-Lietiiva

KLAIPĖDA
Skandinavų 

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

Skandinavų Amerikos 
Linija

ištaisė patarnavimą tikslu pa
gelbėti 
atsiimti 
ką.

L

Amerikos 
savo gimines i

Lietuviams
Ameri-

Laivų New

Ar mirties elektros ke 
dė yra priepuolis?

Pirm keleto metų buvo nu
galabytas elektros kedeje Har- 
ry Diamond, paskilbęs piktai- 
daris. Jisai turėjo $10,000 po
lisą apsaugai nuo priepuolio 
(accident policy). Diamondo 
tėvai kreipėsi į teismą, kad iš- 
kolektuoti vaiko apdraudę. Tei
smas betgi pripažino, ksd mir
tis elektros kėdėje nesąs prie
puolis (accident), ir todėl Dia
mondo tėvai apdraudos negavo.

Naujas užsiėmimas mo 
terims

Deliai to4 kad tapo sumai
šyti kūdikiai Bambergių —Wat- 
kinsų šeimynų, prasidėjo nau
ja agitacija. Slierman viešbu
tyje įvyko keleto šimtų mote
rų susirinkimas. Jos nutarė pra
dėti vajų, idant butų išleistas 
Illinois valstijoj įstatymas, ku
ris roikalantų gimusius Jkuda- 
kius tuojau sužymėti. Sutverta 
tam tikslui ir organizacija, pa
vadinta “The Associatud 
Mothers of Illinois”. Taigi jos 
turės ir vėl darbo.

Sausieji darbuojasi
Sausieji agentai padarė kra

tą dar vienoj užeigoj, kurią 
lankydavo pasiturineioji sosai- 
dė. Šį kartą krata padaryta 
North Star Inn. 15 W. Divi- 
sion st. Areštuoti bartenderi?:i 
Alfred Gurri ir Paul Urban 
Svečių nekliudyta.

Nors užgriuvo namas 
vaikas išliko gyvas

Charles Jasbin, neturįs tė 
vų nei namų, pardavinėja laik
raščius. Vietą nakvie.nei pasi
rinko jis tuščią ir apleistą n,"i- 
mą adresu 1220 North West- 
ern avė. Tas namas sugriuvo 
ir užvirto Jasbiną. Bet kai ug- 
nėgesiai atkasė grovėsius, tai 
rado Jasbiną tik pritrenktą, bet 
šiaip net nesužeistą.

Užmiršo kas esanti

Rugp.
Rugp.
Rugp.

Išplaukimai iš 
Yorko: 
“Frederik 
“United States 
“Hellig Olav”
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Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba:

Scandinavian 
American Line

27 VVhitehall St. Nc\v York,N.Y.
130 N. La Šalie St., Chicago, 111.

248 Washington Street, 
Boston, Mass.

ATMINIMUI PADĖKAVONĖ

ONA RUTKAITĖ,

Duktė, 4 į metu amžiaus, ku
ri persiskyrė su šiuo pasauliu 

’augusto 1 d., 1929 metais, ir 
yra palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Giaboriai

Padėkavoju visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir grabo- 
riui St. Mažeikai už gerą pa
tarnavimą.

EMMA GUMALIAUSKA1TĖ
Mylėjom mes ją gyvą, neuž

mirštame jos ir mirusios. Pa
minėjimas metu sukaktuvių mu
sų mylimos dukrelės, kuri per
siskyrė su Šiuo pasauliu rug
pjūčio 8 d., 12 valandą pu
siaunaktyje, 1929 m., sulaukus 
7 m. amžiaus,; palikdama dide
liame nuliudime motiną Almą, 
tėvą Bruriol Jau praslinko vie
ni metai kaip til beširdė mir
tis- išpiešė iš musų tarpo myli
mą musų dukrelę, o paliko mu
sų širdyse žaizdas, kurios neuž- 
gys ant amžių.

Spaudžia jumis šalta žemelė, 
o musų širdis veria gailestis ir 
nuliūdimas. Netekome skais
čios kvietkelės, kuri žydėjo 
musų akyse, pranyko iš musų 
akių ir pasislėpė j juodą že
melę Tautiškose kapinėse.

Ilsėkis brangi musų dukrele 
šaltoj žemelėj, lauk mų^sų atei
nant prie savęs,

Liekame nuliūdę,
Motina Alma, tėvas Bruno 
Gurnaliauškai,

8380 So. Kerfoot Avenue.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miesteliu da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victorv 1115

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

' Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avcu Tel. Dlvd.

Liekame nuliūdę,

3211

Akiu Gydytojai

Tėvai ir Seserys
ONA BUTKIENĖ ir 
VLADAS BUTKUS.

PĄpĖKAVONĖ

lietuves AJnišfrfe
MRS. ANELIA K, JARUSH 

Phyaical Therapy & Mldvrife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

A. A. Vaclovas Baranauskas 
kuris mirė liepos 27-tą d., 1980 
m. ir palaidotas tapo liepos 81 
d., 1930 m., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo ii į ta neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musu 
tarpo, reiškiame Kiliuuaięi putlo
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
dvasiškijai šv. Clare’s parap., 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; (lekavoja
me graboriui A. Masalskiui, ir 
pagalios dokavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylimas 
sūneli sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje lauk mus ateinančių. 
Musų širdys palieką ant vi-. 
sados sugraudintos.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju nrie 
gimdymo, duodu 
maiiage. eleetrie 
treatment ir uiag- 
netic blankete ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai

a

Nulipdę liekame,
Spultas Šeimyna.

KOSTANTAS MIKULIS

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. HJS.

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

akiu aptemimo, nervuotu.- 
mo, skaudamo akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos valkus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
8

| aptieką įėjo jauna, kokių 
27 m. moteriškė, klausdama 
daktaro. Moteriškė sakosi ne
atsimenanti kas ji yra, nė iš 
kur atvykusi. Jos ridikiulyje 
rasta vedybų certifikatas, išduo- 
tiis 1926 m. įMoteriakė atme
nanti tik, kad važiavusi trau
kiniu, ir kai ,visi pasažier.iai iš
ėję iš vagono, tai ir ji išėjusi.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lie os 30 dieną, 4 vai. po piet, 
1930 m., gimęs Vilniaus red., 
Žąslų parap., Prazariškių kai
me. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me moterį levą, po tėvais Bu- 
nevičaitę, tris sunūs: Alenksan- 
drą, Joną ir Kazimierą ir gimi
nes. o Lietuvoj du brolius — 
Jurgį ir Vincą.'

Kūnas pašarvotas, randasi 
160 E. Ij6th. St., Kensington.

Laidotuvės 'įvyks yubątoj, 
rugpiučio 2 dieną, 2 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas i • 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kostanto Mikulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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 PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St. 
Phone Kenwopd 1752

Lietuviai Gydytojai

—

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musu patarnavimo 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti Bažiningjui ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu uilai- 
kymui įkyriu. \

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Bedarbis nusišovė
Nusišovė George Klein, 

metų, seniau dirbęs kaip nak
tinis sargas. Nusižudė todėl, 
kad neteko darbo ir nebesiti
kėjo gauti kitą. Gyveno 2125 
So. Millard avė.

(j’.-)

Autų nelaimių skaičius 
padidėjo ■

Koronerio Bundeseno prane
šimu, skaičius mirčių dėl au
tomobilių nelaimių per pirmuo
sius 7 menesius 1929 metų bu
vęs 183. O 1939 m. per tuos 
septynias mėnesius šitokių ne
laimių buvo 556.

Fram Youlli to Age
Yra trys sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta l moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki* kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tais laikais Lydla E. Pinkham’s 
Vcgetable Compouud pagelbsti 
alsteigU normalu sveikata Ir 
gyvumą.

l.YDiA E. PINKHAM’S
V E G ETA BI E COM PO UND
LYII1A J. Mk'p» CO.. l.YNNįMASS.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sanai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

METINES mirties 
»SUKAKTUVĖS.

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

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

— -r...... - ■ -------

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

. Tel. Kenwaod 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Ganai 6222

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
LIETUVJS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidari antrų 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.

Šonas 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. Nedėliomii tik pagal su
tarti.

o

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauke« Avenue, Room 209 
Kampa* North Avė. ir Damen Avė. 
Val.1 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Bnuuirięk 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermią 
------- o

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Oflio Telefoiai TirglBla 0080 
Bu. Tel. Ym Burei 8808 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valeidoa 11 ryto iki 1 po pieta, S iki 4 ir 
0 iki 8 yekaro. Nedaliom iuo 10 iki 13 dle 

•«. Namu ofliM Mortb Sidi 
3413 Franklin Blvd.

Valaidoi 8:80 UŪ 9,90 rtJuro 
-------O---- —

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo G iki 9 valandai vakaro ——------ o-----------

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Rczidence Phone Hemlock 7691

‘ Office'Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio A p tiekos 

CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 233Q 
Qfiso valandos 2 iki 4. 7 Ud 4 

Nedčlioj nagai sutarti

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyry ir moterų, 
senas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:84 Ir nuo 7 Ud 14
Nedčlioj nuo 2:80 Ud 4:80 po pint

Telefonai CanaJ 0484

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

Valandos : 1—8 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienu

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 fki 8 vaL kiekviena 

vakarų, išskyrus ketverge.
Nedaliomis nuo O iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas ST Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vaL 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street, 
Room 1701 Tel. Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai 
3241 S*. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vąkare 
Olis—Utar., Kotv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios v.

0.331 
vak. 
0562

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 Michjgan Avu.

Tel. Pullman 5954
Nuo 8 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas

RAYMOND TAMAŠIUNAS
Brangus sūneli, netikėta mir- 

čia likai ištrauktas iš musų 
tarpo auguato 3 <1., 1929 m.,
5:30 vai. vakare—liko užmuš
tas automobilio t’es namais, 
kur gyveno. Ką tik ^ražydęs 
jaunas Rayinond, sulaukęs 3 ir 
pusės metų, nuo žiaurios ne
prietelio rankos turėjo mirti.

Jau metai laiko praslinko.' 
bet musų širdis dar didesni 
skausmai kankina, ašaros rieda 
per musų veidus, slėgdamos 
gailesčio pilną kęutinę. Musų 
mylimas, užgesai kaip žvaigž
delė, nelinksminsi musų dau
giau. O kaip skaudus likimas 
patiko musų gyvenimą. Nieka
dos neužmiršime, kol gyvi'bu
sime. Lauk musų pas tave atei
nant, bet mes tavęs nesulauksi
me. Dienoj mirties sukaktuvių 
meldžiame ištarti Amžiną Atil-" 
sj, lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

Kaitų širdingai dėkavojame 
visiems už suteikimą gėlių bu
kietų giminėms ir draugams; 
dekavojam. visiems žmonėms, 
taip skaitlingai dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse; taip
gi draugui Gasiunui už pra
kalbą; dekavojam visiems kas 
tik padavė pagelbos ranka nu
liūdimo valandoj. Laidotuvėse 
patwrnavo gerb. graborius St. 
Mažeika.

Nuliudusi šeimyna
Tamašiunų, Antanas, Petronėlė 
ir brolis Petias.
3746 So. Union Avė., Chicųgo, I

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

----- -
Įvairus jGy dy to jai ;

TJK SUGRUBS 11 EUROPOS ’ 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MHwaukee Avenue

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

z Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Cąnal 2552

Valandos 9 ryto iki t vakaro. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wasbington Street 

Cor.' Washington and Clark Sto. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hydę Park 8395

1646 W. 46th St

Telefonas
Boulevard 8208

1327 S®. 4fth Ct.

Telefonai 
Cicero. 8724

Tel. Dresel 6323 (
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 Dorchester Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

| Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris toagel- 
bininkS.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

Ofiso ir Ręz. 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 Wallace Street

Rez. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRUKGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

NedeŪoj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South SJhore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W..» Adams SU Room 2117

Telephone Randolph 672?
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo

Telephone Roosevelt *9t90 • 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9600 — ——o—-------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ave^ 2 lubos 

CHICAGO, ILU 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v, diena 

Phone Midway 2880

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6890 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av<

Tel. Prospect 8525
-------o-------

4729
Tel. Ilandolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building
38 SO. DFARBORN STRĘET 

Vakarais 2221 W. 22nd St.
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552 
-0-------

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Sonth Ashland A varne

' Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piet.

7 iki 8 vai. Ned<?J. nuo 10 iki 12.iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 12. 
Rez. Telephone Plaza 3202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas J

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockwe!l St.
Tel Re Public 9723

r

i



A

Tarp Chicagoš
Lietuvių

“Naujienų” gražuo 
lių kontesto daly

vės.
telpa kontestančių 
Kaikurių gražuolių 
negalėjo tilpti laik-

žemiau 
sąrašas, 
paveikslai 
raštyj, kadangi nesuspėta po-
daryti klišės.

1. Bernice Bukausky
4446 So. Sawyer Avė. 
Chicago, III.

2. Estelle Evans
6145 So. Halsted St.
Chicago, III.

3. Paulina Gudaitis
7130 So. Maplewood A v.
Chicago, III.

4. Bernice Jakaičiute
944 W. 35tn PI. 
Chicago, III.

4. Julia Joseph
4043 Montgomery Avė.
Chicago, III.

III.
Mitkus 
43rd St 
III.

12.

13.

14.

Artesian 
III.
Zvirzin 

Pershing 
III.

Avė.

Rd.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

5. Ann Joseph
1043 Montgomery 

Chicago, III.
6. Marijona Karkuckas 

2448 W. 63rd St. 
Chicago, III.

7. Ona Matulevičiuke 
3426 So. Halsted St. 
Chicago,

8. Marijona 
. 2519 W.

Chicago,
9. Mamie Noksas 

2822 Emerald Avė. 
Chicago, III.

10. Josephine Urban 
3409 So. Leavitt St. 
Chicago, III.

11. Ona Leonora Liberiutė 
2859 W. 64th St. 
Chicago, III,

Alice Yasaitis 
5945 So. Loomis’ St. 
Chicago, III,

Christie Chizauskas 
6801 S. 
Chicago, 
Albertine 
3135 W. 
Chicago,

Bertha Yanush 
3000 Canal St. 
Chicagro, III.

Julia Yanauskas 
4563 Wentworth Avė. 
Chicago, III.

A. UginČius
4611 So. Honore St. • 
Chicago, III.

Blanche Strauss 
6412 Ellis Avė. 
Chicago, III.
Jeanette Stankus 
530 So. 22nd Avė. 
Belhvood, III.
Adeline Šoris 
4201 Western Blvd. 
Chicago, III.*

Eilėn Pangonis 
4354 So. Maplewood A 
Chicago, UI.

Rosie Knosh
601 N. Jefferspn St. 
West Frankfort, III.

Petronella Račkaitė 
2543 W. 69 St. 
Chicago, III.

Julia Chpukin 
4001 Brighton Place 
Chicago, III.

Iš laivakoršių 
skyriaus

Lie-Iš Chicagoš išvažiavo į 
tuvą per Naujienų laivakorčių 
skyrių: Antanina ir Jonas Ged- 
raičiai, Kaz. Pocius ir Jonas 
Rinktinas.

Chicagą jie apleido liepos 
31 dieną, iš Union stoties, 3čią 
vai. po piefų. O į laivę sėdo 
rugpiučio 1 dieną, 11:30 pa- 
landą vakare, New Yorke.

Virš minėti piliečiai važiuos 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
Bremen.

Laimingos kelionės visiems.

■—r
“Naujienų” Pikniko 

Darbininkai
“Naujienų” piknike dirbs 

miau išvardyti asmenys:
že-

J.

A. Sinkus 
Žile 
Valiulis 
Narbutas

G. Balevičius
J. Pučkorius
P. Galskis
X. šeikus
J. Degutis
K. Liutkus
M i ss L. Joseph 
A. Ambrazevičia 
J.. Vilis
J. Bačitinas
Ch. Navickas 

Briedis 
Vilis 
Žymantas

Kaulinas 
Rypkevičius 
Mišeika 
švelnys 
Garbukas

J

A.
Skurkis
Ascilla
Mrs. Rypkevičienč
A. Vilienė
V. Mankus
Algirdas Mickevičius Jr.
B. Namajuška 
Šmotelis Jr. 
Šmotelienė 
Pučkoriene

Miller 
čepukas 
Jurėnas

K.

aukščiau išvardytų as-Visų
menų prašome rugpiučio 3 d. 
apie 9 vai. ryto atvykti į čer- 
nausko daržą.

Karolis Požėla

NAUJIENOS, Chicago, ui
Reiškia, tas laikraštis sako, mėt gerame stovyje, 

jog Londos ir Požėla šiandien
yra geriausi pasaulio ristikai. 
Kad kokios netolimoj ateityj 
Požėlai gal pasiseks laimėti pa
saulio čempionatą. Aš manau, 
kad visi lietuviai jam to tikrai 
linki. — K,

A. Montvydas, įgalioti 
nis Skandinavų Ameri 

kos Linijos Kaune
Antanas Montvydas perstatytas 

Vidaus Reikalų Ministerijai, kaipo 
Skandinavų Amerikos Linijos Kaune 
atsakomingas vedėjas, tapo p. Vi
daus Reikalų Ministerio, patvirtintas 
birželio mėn. 28 d. Taigi Scandinavų 
Amerikos Linijos kontora tapo ati
daryta oficialiai Kaune Laisvės Alė
joj N r. 18.
PIRMIEJI LIETUVIAI IMIGRAN

TĄ ATVYKO SKANDINAVU

Tik įsteigus Skandinavų Amerikos 
Linijos Kontorą Kaune, Laisvės Alė
joj, Nr. 18, tuo j .susidarė pirma gru
pė lietuvių imigrantų, kuri laivu Os- 
car II, kuris vežė oficialu Vytauto 
Ekskursiją, pasiekė Hobokeną sek
madieni, liepos 27 dieną. Tarpe pir
mųjų lietuvių imigrantų Skandinavų 
Amerikos Linijos atvyko sekantieji: 
Anelė Kundyelauskiutė i Brooklyną, 
Juozas Vensredenis su sesere Ona 
Venskredeniute i Dolgville, N. Y., ir 
Ona Dramardiutė j Glen Cove, L. I. 
Kiekvienas iš atvykusių naujon že
mėn lietuvių atrodo sveiki ir links
mi, — pasitenkinę bei dėkingi Skan
dinavų Amerikos Linijos Agentūrai 
Kaune ir visai kelionei laivu Oscar 
II. Po šio tikimąsi kiekvienu sekan
čiu Skandinavų Amerikos Linijos lai
vu sulaukti lietuvių keleivių į Jung
tines Amerikos valstybes bei Kana
dą. Šiam tikslui Linijos yra prireng
ta visa galima pagalba ir patarnavi
mas lietuviams keleiviams.

yra 
ris- 
gal

Karolis Požėla šiandien 
vienas geriausių pasaulio 
;ikų. Amerikos publika jį 
abiau mėgsta, negu bile kurį
eitą risitiką. štai kodėl, nežiū
rint didelių vasaros karščių, jis 
neturi poilsio: ristynių mėgė
jai vis nori jį matyti Lesin
ant.

Dabartiniu laiku Požėla ypač 
pasidarė populiarus Baltimorėj 
ir Philadelphijoj. Jis (ten gana 
dažnai/ritasi. Prieš kiek laiko 
is ritosi su Paul Jonės, ku

ris priklauso prie geriausios klap
sės ristikų. Ir Požėla ristynę lai
mėjo. “The Evening Sun” ra
šo:

It was the f irs t time Pozclla 
>as tnken part in the main 

Jout of the shows John (įx>n- 
tos has promoted iand many of 
the wrestliiig fans thought the 
Jthuanian was too small to 
tackle men likę Steele, McMil- 
an, Stcinkc, Londos and Shi- 
cat to a finish.

O šitai ką “The Evening Sun” 
parašė apie Požėlos ristynes su 
pasaulio čempionu Jim Lon
dos:

As Vor the mateh itself, it 
was a great exhibition of wrest- 
ing by two of ithe strongest 
and smartest men in the game.

Even for those who don’t 
enthuse over the sport, even 
’or ithose who look upon it 
as a show rather than a sport; 
;here was enough to lašt 
nigth’s mateh to command ati
mi ration.

You couidn t help look at 
Londos and Pozclla and watch į
them without commenting on 
their wonderful physical con- 
dition; itheir strength and en- 
durance.

Seldom will you see in any 
game two men better trained, 
better equipped to handle 
themselves in <the roughest 
competitive sport man engages 
in.

DVIEJŲ
AŠMENŲ BRITVĄ 

(SenąjĮ ir naująjį modelį) 
Geresne Britva

—arba pinigai grąžinami

1 00 50c■ už dešimti w V už pęnkes 
Garantuotos

PROBAK CORPORATION 
f OMUOMOt •

AvtoSirop Soltty Co4 , N Y. C

Draugystės Atgimlics Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų mėnesinis 
susirinkimas Įvyks rugpiučio 3 <1., 
1 vai. po pietų, Tautiškos parapi
jos svet., 3501 So. Union Avė. Ma
lonėkite susirinkti laiku. Daug yra 
svarbių reikalų.

Rašt. M. Ceplinskas.

Bridgeport. — Simono Daukanto 
draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, rugpiučio 3 <1., 12 
vai. dieną, Chicagoš Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Jlalsled St. Visi 
nariai būtinai malonėkite dalyvau
ti, nes turime daug naujų reikalų 
apsvarstyti. Taipgi privalote apsi
mokėti savo mokesčius Į draugiją.

I*. K. nut. rašt.

CLASSIFIEDADS
Educational

Mokyklos

ATOSTOGOS tęsis nuo bir
želio 30 iki rugpiučio pirmai 
dienai.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA ■

3106 So. Halsted St.

Chicago, III.

ii ......  -r
Apsižiūrėkite, 
agitacijos ir

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKOME p. Konrado Ayste- 
teno, jisai 1904 metais atvyko į S. 
Valstijas. Yra labai svarbus reika
las. Prašome jo paties arba kas apie 
ji žino pranešti, busime dėkingi.

Rašykite i Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

PA1EŠKAU giminių —• Amerikoje 
ir Lietuvoje — Adomo Banio, kuris 
1927 m., spalio 28 d., liko užmuštas 
N. Y. Central geležinkelio. Velionis 
paėjo, rodos, nuo Rokiškio. Yra la
bai svarbus reikalas. Atsišaukite 
tuojaus. Charles Gūdzunas,

1813—3rd Avė., North Escanaba, 
Mich.

Help Wanted—FemaJe
Darbininkių Reikia

MOTERYS
darbus pinigų.
Pardavinėkit kojines ir šilkinius/ rdiUaVlIlUnll KUJlHcn JI Diiniiuun 

'skalbinius savo kaimynams, ’ drau
gams darbininkams ir tt. Puikiausis 
komisas, Pilną laiką ar liuoslaikĮ. 
Ateikite arba rašykite. Royal Crown 
Mills, 68 W. Washington St.

Automobiles
BUICK, 4 durų sedanas, mažai 

vartotas, labai gerame stovyje. At
eikite pamatyti, kad patys galėtu
mėt Įvertinti. 3400 Auburn Avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

NEPAPRASTA PROGA
Aplinkybės priverčia mane par

duoti savo vėliausio modelio Stude- 
baker “Commander” keturių durų 
sedaną, kurį pirkau lygiai, dešimt 
mėnesių atgal. Karas yra absoliučiai 
kaip naujas. Tai yra gražiausias ir 
ekonomiškiausias karas, koki aš tu
rėjau. Turi 5 originalius visiškai 
naujus tairus, 4 ratų brėkius. Lorain 
spot light, snubers, gražų užbaigi
mą, geriausi mohair išmušimą ir 
geriausi tyku motorą. Karas yra 
kaip diena išėjęs iš dirbtuvės. Jis 
kainavo man virš $1,850. Priimsiu 
tik $375, nes man reikia pinigų. 
2231 North Kedzie Avė. Ist flat.< 
Atsišaukite nedėlioj.

'by J.

Arthur

by Al

La- 
and

Co-

ovcr

Ball-

with 
Walter

Radio programai
ŠIANDIE VAKARE

iš Chicagoš didžiųjų radio stočių
970 Kc. — WCFL — 309.1 M.

5:00—5:30—Junior Federation Club 
5:30—6:00—WCFL all star Orches

tra ,
6:00—6:30—DeLuxe Variety Prog- 

ram
6:30—6:45—Insurance Talk

C. McMahon
6:45—7:00—Pianologues by 

Koch
7:00—7:10—Organ recital

Carney
7:10—7:20—Rev. Elmer L. Williams

7:20—7:30—Organ recital continu- 
ed

7 įSO1—7 :/|F—Bulletijn Board— 
bor Flashes, Agricultural 
Weather report

7:45—8:00—Adolph & Rudolph, 
medy Team

8:00—<8:30—Goldman’s Band
i NBC netvvork

8:30—9:00—Irish Program
9:00—9:30—Merry Gardens 

roome Orchstra
9:30—9:45—Tank Tovvn Shovv 

Murry K. Hill & 
Duffy

9:45—10:00—Navy Pier Orchestra, 
Joe Kayser, directing

10:00—10:02—Longine’s Time Sig
nalą over NBC netvvork

10:02—10:15—WCFL Radio Study 
Club

10:15—10:45—Merry Gardens Ball- 
room Orchestra

10:45-—11:00—Navy Pier Orchestra 
11:00—11:30—Berney Rapp and his 

Hotel New Yorker Orchestra 
12:00—12:15—Organ recital by Al 

Carney
NEDĖLIOJ, RUGP. 3 D.

9:00—10:00—A. M. Watch 
Chain Program from 
York

10:00—10:30—Rev. Elmer L. 
liams

10:30—11:30,—Organ recital by Al 
Carney

11:30—11:45—Columbia Clock Prog
ram

11:45—12:00—Felz Musical Program
12:00—1:00 P. M. Brunsvvick’s Po- 

lish Hour
1:00—2:00—'Brunsvvick’s Lithuanian 

Hour
2:00—3:00—Recital by Velia Cook, 

Contralto, Al Carney at orgar
3:00—5:00—Baseball retums or 

studio program
5:00—5:30—DeLuxe Variety Prog

ram vvith Agnės Sternberg, 
Marčia Dahlberg and Charles

Tower
New

Wil-

Marcfa Dahlberg 
Graves

5:30—6:00—Recital by 
phens, Soprano

6:00—6:30—EI Tango

Pauline Ste-

Romantico 
over NBC network 

6:30—7:00—Major Bovves 
Party NBC netvvork 

7:00—7:30—Organ recital 
Carney

7:30—8:00-r—Goldman’s Band over 
NBC netvvork

8:00—8:15—DaVid Lawrence, Editor 
U.S.Daily over NBC network 

8:15—9:00—German Radio Hour 
9:00—9:30—Merry Gardens Ball- 

room Orchestra
9:30—10:15—WCFL all star Orches-

10?15—10:17—Įjongine’s Time Sign- 
als over NBS netvvork.

10:17—10:45—Merry Gardens Ball- 
room Orchestra

10:45—11:00—Joe Kayser’s Navy 
Pier Orchestra

11:00—11:30—Merry Gardens Ball- 
room Orchestra

11:30—12:00—Joe Kayser’s Navy 
Pier Orchestra

12:00—12:15—Organ recital 
Carney

Theatei

by Al

by Al

PRANEŠIMAI
18-tos Kolonijos SLA. 129 kuopos 

reguliaris mėnesinis susirinkimas 
jvyks rugpiučio 10 dieną, 1 v. p. p. 
Chernausko svetainėje, 1900 South 
Union Avė. Visi nariai dalyvaukite 
ir užsimokėkite duokles, kad butu-

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGĘ,

672 West Madison Street.

Advance 
darbo ir 
paauko- 
kainavo

Business Service
Biznio Patarnavimas

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir
Dekoruojam

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

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

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

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

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

1706 W. 47th St.
CHICAGO

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

Ant. Andrijauskas, 
2926 South Wallace Street, 

Tel. Calumet 4759.

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 $800skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

Skolinam Jums Pinigu?
$100 iki $2.000

Jus atmokote uiaŽomjj mineslnA 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mnrgiėius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Broa 
1647 W. 47th St

Arti Marslifield Ava.

b

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGTČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

RETA PROGA
NASH vėliausio modelio 

6 sedanas. Kadangi netekau 
man yra reikalingi pinigai, 
siu tiktai už $300. Karas
man $1,600 tik trumpą laiką atgal. 
Jis yra absoliučiai geras kiekvienu 
žvilgsniu, nes aš vartojau ji visai 
mažai. Kam pirkti naują karą, kuo
met jus galite nupirkti manąjį tik
tai už $300. Jus turite pamatyti 
karą, kad ji įvertinti. Atsišaukite 
bile laiku, nedėlioj, 2116 North 
Spaulding Avė., Ist apartment.

PAIGE vėliausio modelio sedanas. 
Moteris turi parduoti. Išvažiuotas 
tik kelis tūkstančius mylių. Karas 
yra geriausiame Stovyje ir sunku jį 
atskirti nuo naujo. Negaliu pati ka
ro draivinti ir paaukosiu jį tiktai už 
$250. 2538 North California Avė., 
Ist flat.

For Rent
PASIRENDUOJA arba išsimaino 

public garažas, randasi South Sidėj. 
Priimsiu 2 ar 3 flatu namuą. Ren- 
da pigi. 840 W. 51st St. Tel. Victo- 
ry 9129.

RENDAI 3-jų arba keturių kam
barių fialas. 4065 So. Campbell 
Avė.

PASIRENDUOJA 4 ruimų flatas 
—frontinis, yra maudynė. Taipgi 
parduodu namų rakandus. Matyti 
galite kasdien apart nedėldienio.

827 West 34th Place.

RENDON 3 ir 6 kambariai su 
visais patogumais. Renda pigi. Mis- 
cek. 3121 So. Morgan St.

FLATAI! FLATAI!
Proga rendauninkams, nužemin

tos rendos, nauji namai, moderniš
kos

5 
ant 
Avė.

5 
ant

5
ant
St.

4
ant
St.

gražios dekoracijos.
kambariai, pečium šildomas, 
pirmų lubų, 3418 S. Auburn

kambariai, pečium šildomas, 
pirmų lubų, 840* W. 34th Place 
kambariai, pečium šildomas, 
pirmų lubų, 3346 S. Wallace

kambarių, pečium šildomas, 
pirmų lubų, 3346 S. Wallace

*

kambarių, garu
pirmų lubų, 6622 S. Fairfield Avė.

5 kambarių, garu Šildomas, ant 
pirmų lubų, 7657-9 S. Morgan

M. J. KIRAS
3335 S, Halsted St.

Šildomas, ant

Furnišhed Rooms

St.

PASIRENDUOJA 2 kambariai, 
miegamas ir frontinis kambarys, ve
dusiai porai. 4146 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 9832.

PASTOVUS blaivus Kero charak
terio švarus vyras (dirba ofise) pa- 
jieško sau kambario prie mažos šei
mynos ir švarių žmonių. Atsiliepkite 
atvirute arba laišku, Naujienos Box 
1219, 1739 South Halsted St.

JIEŠKO PARTNERIO
Pajieškau partnerio dėl ~vvenimo. 

Turiu 2 kambarius 
apšildomus. Galima 
gis pasigaminti — 
činas. Turiu garažą 
jeigu kuris norėtų.
1 blokas nuo Humboldt Park. Kam 
reikalinga šaukite: ,Brųnswick 5097

šiltu vandeniu 
pačiam ir val- 

vra atskiras H- 
del automobilio, 
Renda nebrangi,

PASIRENDUOJA kambarys vai
kinui ar merginai, Į)® valgio. Kam
barys didelis ir šviesus.

3362 Auburn Avė., 2-ros lubrts

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino 

ar merginos, 2-ros lubos, 827 W. 
34th Place.

FURNISHED ROOM vaikinam, 
galima ir valgis pasigaminti. 658 
West 61 st St. pirmas augštas.

PASIRENDUOJA 
kinams, šviesus ir 
rys. 2 flat. 3365 So. 
Tel. Boulevard 5028.

kambarys vai- 
patogus kamba- 

Union Avenue,

PASIRENDUOJA šviesus, švarus 
miegamas kambarys dėl vaikinų, yra 
garažas. 1507 N. Irving Avė.

PASIRPjNDUOJA ruimas vaikinui 
arba merginai. 3520 South Lovve Av. 

1-mos lubos užpakalis.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikini, Šviesus R-oras kambarys su valjęiu arba be valRio, pirus ir su 
visais parankamais. 4359 So. Maple- 
wood Avenue. /

KAMBARIAI rendon vyrams, šil
ti šviesus, su ar be valgio. Gera 
apielinkė. Nebrangiai. 4543 So. Troy 
Street.

PALIKAU našlė, paieškau bur- 
dingierių ąnt kvateros. laikysiu pi
giai. Pašaukite: Republic 5667.

PASIRENDUOJA kambarys su 
visais parankumais dėl blaivaus ir 
švaraus vaikino, šaukit Boulevard 
0268.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino be valgio prie mažos šeimy
nos 3-čios lubos. 3328 Emerald Avė.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

8040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Kiekvlonan, ypačiai jaunos vedusios poros, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksimo jums rakandus tiesiai 
iš dirbtuves už sutaupinisj mažiausia.

50% cash pamatu
Jokie užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų, šaukite Šiandie. 
Mes nuvefiime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoie. šaukite Columbus 0467. 
M R. WELL9 dėl platesnių žinių.

PARSIDUODA barbernės fixtu- 
riai. Turiu dviejų barbernių, vienus 
parduodu už pusę kainos. Taipgi 4 
kambarių rakandai parsiduoda. Gali
ma ir tuos pačius kambarius ran
duoti. 657 West 18th St

5 KAMBARIU rakandai vėliau
sio styliaus; 1,000 grojiklis pianas 
su mandolinos atačmentu, suolelis, 
roliai ir kabinetas; Singer elektri- 
kinė siuvama mašina su atačmen- 
tais ir suknių siuvimo kursu. Viską 
išsiparduodame.

FRANK KROLL
1341 W. 67 St, tel. Englevvood 3982.

4 KAMBARIU rakandai parsiduo
da pigiai, šaukite Lakeview 9550.

Business Chancen 
Parduvimnl TUrnlal

PARSIDUODA bučeme ir gro- 
sernė labai pigiai arba mainysiu j 
lotą arba karą. 3647 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai barbemė; 
modemiškai baltai įtaisyta, ant biz
niavos gatvės. Renda su pagyvenimu 
$35.00. 3262 So. Morgan St.

PARDAVIMUI kendžių štoriukas.
Pigiai. 4448 So. Honore St.

PARSIDUODA barbernė pačiam 
vidurmiesty. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Parduosiu pigiai, 
nes turiu dvi barbernes, arba ge
ras barbens gali gauti darbą, bet 
turi kalbėti ir angliškai. Savinin
kas Vincas Slukas, 310 So. Elm- 
wood Avė., Waukegan, III.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
‘dirbtuvė. Parduosiu pigiai. 4534 S. 
California Avė.

PARDAVIMUI grosernė. minkštų 
gėrimų, saldainių, kampinė vieta, 6 
kambariai pagyvenimui. Gera proga. 
3400 Emerald Avė.

Exchange—Mainai
TURIU NEDIDELĮ NAMĄ

Su mažu mortgičiu ir cash pinigų, 
noriu gauti į mainus du flatus po 
5 arba 6 kambarius, nepaisau apie- 
linkės.

Telefonuokite Republic 4066 arba 
atvažiuokite prie 6640 So. Francisco 
Avenue.

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO trys flatai mūrinis 

namas, 5-6 ir 3 kambarius. Namo 
kaina $5,500, mainysiu ant loto arba 
nedidelės farmos.

IŠSIMAINO du flatai medinis na
mas po 5, ir 4 kambarius, mainy
siu ant bučemės ar loto.

IŠSIMAINO du flatai, Brighton 
parke, karštu vandeniu šildomas su 
dviem garažais, kaina $9,500, mai
nysiu ant farmos, arba didesnio 
mo.

IŠSIMAINO puikus restoranas 
romas geras biznis, mainysiu 
namo, arba loto. Kas pirmas, 
laimės.

IŠSIMAINO bizniavas
bizniu, Brighton Parke, namo 
$14,500 mainysiu ant dviejų 
namo, nepaisant apylinkės.

F. G. LUCAŠ and CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107.

na-

da- 
ant 
tas

su

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 160 akerių 
su budinkais. Parduosiu pigiai už 
cash arba priimsiu maža mainą.

6001 So. Carpenter St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE ♦ 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na* 

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųšies. bįpra 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

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda 5 kam. ir sleeping 

porch mūrinis bungalow, 6535 So. 
Francisco Avė. oktagon frontas, tile 
sienos toileto, blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant loto Marąuetto 
Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. Naujas 
muro namas. 1-st class įrengimai 
octagon frontas, blizgančiais lan
gais, garu šildomas, 3 karų garažas 
prie Marquette Parko 
Avė. Kaina prieinama 
imsiu mažą namą ar

Prie to jeigu jums 
minėti namai, tuomet 
pastatyt pagal jūsų noro gerai ir 
prieinama kaina. Kontraktorius

JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St. 

Tel. Virginia 2054 
-------O------

7030 Fairfield 
j mainus pri- 
bungalow.
nepatiks virš- 
mes galėsime

----- o-----
PARDUOSIU arba mainysiu 6 

kambarių namą su bučeme ir gro- 
seme, ant farmų arba mažesnio na
mo. 2547 W. 71st St. Prospect 4586.

-------- O--------
PARDAVIMUI 4x4 kambarių me

dinis namas. Kampinis lotas ty
čias.

Randasi:
1444 South 51 st Court,

Cicero, III,
Atsišaukite: 2348 So. Scovelle 

Avė., Berwyn, III.
Tel. Berwyn 2792.

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

NAŠLĖ turi paaukoti 5 flatu na
rna ir 4 karu garažą Marąuette Man- 
nor apielinkėi, ant kampo, arba mai
nys ant mažesnio. 1516 West 63rd 
St., tel. Republic 4023.

Pardavimui negirdėtas
BARGENAS

Ant 63 gatvės biznio mūrinis na
mas. štoras ir flatas. šiltu vande
niu apšildomas ir 2 karų mūrinis 
garažas. Pigi kaina $15,500, cash 
tiktai $4,500. Biznieriai 'nepraleiskite 
šios progos, nes užmokate už lotą, o 
murinj narna ir 2 kam Garažą gau
nate už dvką. Nenriimsiu mainų. 
Parduodu tik už “cash”. Savininke 
galima matvti nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare. A 

2839 West 63rd St.

PARDAVIMUI mažas namelis ant 
didelės bizniavos gatvės. Parduosiu 
nigiai arba mainysiu ant dvieiu fla- 
tų. Šaukit Frank Ridlauskas, Repub
lic 1861.

Už $32.50 I MĖNESĮ

Mano keturiu kambarių medinė 
cottage su dideliais uždarytais 
frontiniais porčiais. Randasi 3853 
Oketa Avė. Visa naujai dekoruota 
ir labai patogi vieta už $3250. Įmo
kėti tik $100. Pamatykit šį namą 
ir pašaukite mane.

Mcrrimac 4773

DIDELIS bargenas Ciceroj. Par
davimui grosernė ir meat marke- 
tas, moderniškas, gerai Įrengtas, 
arba mainysiu i lotą ar, automo
bilių. Tel. Cicero 5697.

PARDAVIMUI arba mainymui 
5 kambarių bungalotv. Mainysiu Į 
grosernę arba farmą, 7219 South 
Mozart St.

PARDAVIMUI 5-6 kambarių mū
rinis namas pigiai, furnaso Šilu
ma, 2 karų garažas, arti 63 ir 
Halsted gatvių. Tel. Englcvvood 
9627.

MŪRINIS moderniškas 6 ir 7 
kamb. namas, ka tik užbaigtas, 1324 
So. 49th Ct., Cicero, III.

NAMAS parsiduoda 3 flatų po 7, 
7, 6, štymu šildomas, neša rendos 
j mėnesį $175. Arba išsimaino ant 
Lietuvos ūkės, arba Kaune ant na
mo. Kas turite ir manote mainyti, 
prašau atsišaukti po numeriu 658 
W. 61 St., Joe Sabalauskis.

PARSIDUODA namas: štoras ir 
4 kambariai ir šeši ant antrų lu
bų, 50 pėdų lotas; kaina $6000, 
Įmokėti $600. J. Kąmendulis, 4554 
So. Wcstern Avė.

namas 
kaina 
flatų

NAMAI! NAMAI!
Žmonės norinti įsigyti sau mo

dernišką ir gražų namą, lai tuojau 
kreipiasi pas mus, nes yra didelis 
pasirinkimas.

M. J. 
Real

3335 So.

KIRAS 
Ėst ate 
Halsted St.


