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Nori Voldemaro Proto
Sveikumą Patikrinti

santi numarinta. Jos tardymą 
vedąs tardytojas Morkeliunas, 
kuris, ekspertų padedamas, ty< 
rinėjąs Petrulio ministeriavimo 
laikų bylas.

Tardymas busiąs pabaigtas 
šiemet ir šiemet busianti spren
džiama ir byla.

Buvęs Lietuvos diktatorelis sergąs didy
bės ir persekiojimo manija. — Volde- 

. mariene rūpinas išvežti vyrą j užsienį
trukdyti. Reaguodami i tai, Dė- 
delė ir Voldemaras išsiėmę re
volverius, pagrasinę jais valdi
ninkui ir jį palikę nuvažiavo 
į Platelius.

Alt’. Dėdelė iš krim. polici
jos nugabentas į Kauno sunk, 
darbų kalėjimą, o Kretingos 
adv. Petronaitis į Bajorų ka
lėjimą. Tačiau ir Dėdelė ir Pet- 
'ronaitis tebėra Šiaulių apygar
dos teismo valstybės gynėjo ži
nioje.

Tautininkų savitarpė kova 
proklamacijomis

Pastaruoju laiku ypač daug 
paplito slaptų proklamacijų, lei
džiamų smetonininkų ir volde- 
marininkų prieš vieni 
Viena' tokia, “karininkų gru
pės”, ir Ameriką pasiekė. [Bus 

šaltinių i įdėta “Naujienose“]. Kita “vil- 
“Echo” praneša, kad valdžios'kų” proklamacija ir keletas abi- 
organai nemaną daryti Volde- pusių paskvilių plačiai kursuo- 
maro psichinio stovio patikri- ja Kaune ir provincijoj, 
nimo ekspertyzos, tačiau pas
kutiniu laiku jo elgiasiai darą 
nenormališkumo įspūdį.

Girdėt, Platelių “šposas“ (pa
sikėsinimas bėgti), kuris, tiesą 
sakant, galėjo pasibaigti labai 
liūdnai, esąs aiškinamas Volde
maro proto netvarka.

Tas pat “Echo” rašo apie 
kažkokius Kaune pasirodžiusius 
lapelius be parašo, 
moksliškai 
Voldemaras 
— kvirilentas, t. y. — sergąs 
didybės ir persekiojimo mani
ja.
Kaip norėta Voldemaras “pa

vogti“ iš Platelių

Platelių incidento dalyviai, 
apie kuriuos ir “Elta“ buvo 
pranešusi, A. Dėdelė [“Taut. 
Kelio” redaktorius. Jo tikra pa
vardė Vagner] ir adv. Petro
naitis sulaikyti ir randasi Šiau
lių apygardos teismo valstybės 
gynėjo žinioj.

Mat, jie abu šeštadienį 
vo nuvykę automobiliu į 
telius pas Voldemarą.

Jie laisvai pasikalbėję 
Voldemaru, o vėliau išėję 
sivaikščioti į Platelių paežeres. 
Jiems jau gerokai nuėjus už 
miestelio, pas juos atvažiavo 
jų automobilis ir visi, kartu su [daug kaltinamos medžiagos.

KAUNAS. — Kaune plačiai 
kalbama, esą Voldemaras ne
norįs būti Platelių ištrėmime, 
anot “Ryto” — liaudininkų “ci
tadelėj“, todėl jo žmona p. Vol- 
demarienė daranti žygių, kad 
jie butų išleisti į užsienius.

O užsieniai tuo tarpu užim
ti paskutine Platelių sensacija, 
kurią spauda apibudina, kaip 
Voldemaro bandymą pabėgti.

Voldemarienė jau galutinai 
apleido Lietuvos banko rumus 
ir laikinai apsigyveno “Kęstu
čio” viešbuty. Voldemarų daik
tai esą sukrauti į dėžes ir su
dėti į banko sandelius.

Liepos 30 d. p. Voldemarie
nė išvažiavo prie vyro.
Psycho-ekspertyza Voldemarui 

tuo tarpu atidėta • |
“Iš autoritetingų 

praneša, 1

Sovietų “penkmečio” 
planas esąs karo 
baimės padaras

Bolševikai 
pitalistų 
siją, ir 
.rengti

11 vu.ue-,tvi 
i kitus. ar

esą įsitikinę, kad ka- 
valstybės pulsią Ru- 
norį tinkamai prisi-

Tribūne korespon-

kuriuose 
įrodinėjama, kad 
esąs paranoikas

ja Kaune ir provincijoj.
Kriminalės policijos viršinin

kas pulk. Rusteiką pranešė 
spaudai, kad dėl lapelių pla
tinimo, tai Šiauliuose suimtas 
J. Ramančionis Šiaulių apygar
dos teismo raštininkas, kuris 
spausdino ir platino it viena 
studentė, kuri rašė adresus ant 
vokų. Nors pamfletai buvo pa- 

tačiau tai yra 
asmenų. “Ge- 
kurio vardu 

pasirašinėjami,

ministeri-

rašo, kad 
ministeri-

bu- 
Pla-

su 
pa-

sirašyti įvairiai, 
darbas pavienių 
lažinis vilkas“, 
pamfletai buvo 
likviduotas.

Iš autoritetingų sferų “Echo“ 
praneša, kad dėl paškvilinių la
pelių tardymas eina skyrium; 
jau esą susekta dalis jų lape
lių platintojų, dalis jų jau su
laikyta.
Pas Voldemarą rado 

jų bylų
“Lietuvos Aidas“ 

pas Voldemarą rasta
jų bylų, kurios grąžintos ati
tinkamoms ministerijoms.

Kalbama, kad pas Voldema
rą rasta ir ne jam adresuotų 
laiškų. Be to neatidarytų laiš
kų su užrašu “skubu, slapta” 
— dar iš 1928 metų.

Bendrai, esą rasta daug vi
sokių susirašinėjimų, sąrašų, 
pranešimų, kurie duoda labai

Voldemaru, norėjo susėsti. Bet 
juos sekęs apsaugos tarnybos 
valdininkas pasipriešino tam, 
nes, esą, Voldemarui, kaipo po
licijos priežiūroj esančiam, pa
sišalinti nevalia. Jei nori va- 
žiuoti, tai tegu ir jį priima į 
automobilį, Voldemaras ir Dė- 
delė nesutiko. Tada' valdinin
kas pasakė busiąs priverstas 
vartoti jėgą išvažiavimui su-

•vORRS
Chicagai ir apielinkei Tedera, 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
sauja:

Veikiausia bus gražu; nedi
delė temperatūros 
lengvi mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 65° ir 77° F.

Šiandie saulė teka
džiasi 7:57. Mėnuo teka* 10:53 
vakaro.

Voldemaro byla dėl pinigų 
pasisavinimo

“Idiše štime” įdėjo pasikal
bėjimą su Vyriausiojo Tribu
nolo valstybės gynėju Kalvai
čiu apie bylas buvusių minis- 
terių — Voldemaro ir Petru
lio.

Voldemaras turįs vieną bylą 
dėl pasisavinimo 50,000 daniš
kų kronų.

1921 m. Voldemaras buvęs 
pasiųstas Kopenhagon atsiskai
tyti finansiškais reikalais, bet 
sugrįžęs iš ten neįnešė iždan 
50,000 daniškų kronų. Jam bu
vusi užvesta 
mą sutrukdę 
dymo laikais 
Varnius.

Tapus ministerių pačiam 
Voldemarui, byla buvusi sulai
kyta, bet nenumarinta. Dabar 
ji tęsiama. Ją vedąs tardyto
jas Žostautas. Netrukus bylos 
tardymas bus užbaigtas ir ji 
busianti nagrinėjama dar 
met.

Petrulio byla taip pat

byla, bet tardy- 
krikščionių val- 
ištrėmimai jo j

atmaina;

įvaįriavo

5:58, lei- šie-

ne-

Chicago 
dentas, Lorimer Hammond, grį
žęs iš sovietų Rusijos į Lon
doną, kablegramoj savo laik
raščiui sako, kad tik rasai so
vietų valdžios penkerių metų 
industrializacijos plano auto
rius esąs karas.

Pradedant pačiu diktatorium 
Stalinu ir baigiant jauniausiu 
“pionierium”, kiekvienas geras 
komunistas Rusijoj šiandie esąs 
tvirtai įsitikinęs, kad anksčiau 

vėliau pasaulio kapitalistų 
valstybės susijungsiančios ir 
milžiniškomis armijomis pul
siančios sovietų Rusiją. Ir tas 
baubas sovietų vadams nesąs 
juokas: jie rimtai taip maną. 
Bandymas industrializuoti kra
što žemės ūkį esanti dalis kom
plikuoto programo 
prisirengti,, kad galėtų 
kyti prieš svetimųjų armijų 
puolimą.

Sovietų karo kolegija 
taip tikra, 
briausiančios 
jogei jau iš 'anksto esą suda
ryti planai perkelti valdžios 
centrą iš Maskvos į daug sau
gesnę vietą, būtent, už Uralo 
kalnų. Ten, už Uralo kalnų 
tvirtumos, jau dabar esą sta
tomi dideli fabrikai, kur bu
sią gaminama amunicija, mai
stas, rūbai ir kiti gyvenimui 
reikalingi daiktai. Jeigu sveti
mos armijos ir įsiveršiu į Ru
siją, tai užuralio jos visvien 
negalėsią pasiekti.

tinkamai
atsilai-

esanti 
kad į Rusųą įsi- 

priešų armijos,

77 žmonės žuvo Ki
nų laivams susi

dūrus
LONDONAS, rugp.

Praneša, kad juroj ties Šan- 
tungo krantais per tirštą mig
lą susidūrė du Kinų garlaiviai, 
Tongan ir Lien Hsing.

Tongan, smarkiai sužalotas, 
tuojau paskendo. Septynių de
šimčių pasažierių ir septynių 
įgulos žmonių pasigendama. Ma
noma, kad jie visi prigėrė.

6 esmenys užsimušė Al- 
I>iv kalnuose, ieškoda- 

dami kalnų gėlių
INNSBRUKAS, Austrija, rug- 

piučio 15. — Tiroliaus Alpių 
kalnuose, beieškodami edelvei
sų — Alpių sniegagėlių — va- 
kai’ užsimušė šeši asmenys.

Vienoj vietoj užsimušė, nu
kritusios skardu į pakalnę, trys 
moterys, jii tarpe viena Mila
no grafienė. Kitoj vietoj už
simušė 
išvykę 
kalnus.

trys vokiečių mokiniai, 
su savo mokytoju j

Nusišovė karo invalidas
♦

Liepos mėn. 23 d. Šiaulių 
gt. 36 nr. savo bute revolveriu 
nusišovė karo invalidas Cemo- 
tlonskis Jonas 31 metų am
žiaus. Žudyniosi priežastis ne
žinoma.

[Atlantic and Pacific Photo]

KO

Jie “sumušė” visus šokimo! rekordus. — Mike Gouvas ir Ann 
Gerry (dešinėj) — laimėtojai šokimo kontesto Chicagos Merry 
Garden balių salėje. Jie šoko be paliovos 2,831 valandą, pradė
ję šokti balandžio mėnesio pradžioj ir baigę dabar. Jack Ritof 
ir Theresa Zito (kairėj) — antra laimėtojų pora.

Svetimos valstybės 
įspėja Kinus nuo 

bombardavimų
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

15. — Iš Tsinano praneša', kad 
centralinės (tautinės) Kinų val
džios karo aeroplanai nepaliau
ja bombardavę šantungo pro
vincijos sostinę, kuria laiko už
ėmę kinų sukilėliai. Bdmbų 
sprogimo įvairiose miesto 
lyse suardyta triobesių, jų 
pe geležinkelio stotis, ir 
mušta dvidešimt žmonių.

Užsienių konsulatai Tsinane 
įspėjimą valdžios karino-’ 
kad saugotųsi bombar- 

komercinę miesto dalį, 
daugiausia' svetimšalių

da- 
tar- 
už-

išleido 
menei, 
duoti 
kurioj
gyvena.

Daugelis japonų mųterų ir 
vaikų vakar išsikraustė iš Tsi
nano į Tientsiną.

Gen. čiang Kaišek, vyriau
sias centralinės valdžios karo 
vadas, oficialiame pranešime 
sako, kad valdžios kariuomenė 
esanti jau tik per dešimtį my
lių nuo Tsinano, ir jis esąs tik
ras, kad šiauriečių sukilėliai ne
trukus busią išvyti.

Tariama “caro dūk 
tė” gal busianti 

deportuota.

15.WASHINGT()NAS, rugp.
— Mme. Anastasia čaikovska, 
kuri sakosi esanti buvusio Ru
sijos caro Nikalojaus II duk
tė, stebuklingu budu išlikusi 
gyva, kai visi kiti caro šeimos 
nariai buvo bolševikų nužudy
ti, gal netrukus bus deportuo
ta iš Jungtinių Valstybių.
. Ji atvyko 1928 metų liepos 
mėnesį ir leidimas pasilikti čia 
jai buvo jau kelis kartus pa
ilgintas. Dabar pailginimo lai
kas išsibaigė. Jeigu ji neišsiru- 
pins naujo pailginimo, po mė
nesio laiko ji- veikiausia bus 
ištremta. t

Čaikovską laiko savo globoj 
Mrs. VVilliam B. Leeds, milijo
nieriaus fabrikininko pati, bu
vusi Graikijos princesė Kseni
ja.

Už Dancigą vokiečiai 
planuoja atiduot len-

PARYŽIUS, rugp. 15. —Ry
tų' Europos krizis kelia nerimo.

Vakar Gottfried Treviranus, 
Vokietijos okupuotų kraštų 
ministeris, vėl atkartojo, kad 
Vokietija artimiausiu laiku 
reikalausianti rytų sienų revi
zijos'. Tas klausimas busiąs 
formaliai pakeltas Tautų Są
jungoje gal ateinantį rugsėjo 
mėnesį.

Del šitokių Treviranuso pa
reiškimų Lenkija kelią protes
tus.

Tuo tarpu Lietuva, kuri pa
laiko gerus santykius su Vo
kietija ir Rusija, bet atsisako 
atidaryti sieną su Lenkija, 
pranešė Tautų Sąjungai, kad 
ateinančioje T. Sąjungos sesi
joje ji dar kartą pakeisianti 
Vilniaus klausimą.

Visą tą imdami dėmėsiu, tū
li politikos observatoriai spren
džia, kad Vokietijos sieny ry
tų Europoje revizijos planas 
yra maždaug toks:

Lenkija turi grąžinti Vokie
tijai Dancigą ir vjodinamą ko
ridorių.

Lietuva turi užleisti Lenki
jai teritorijos juostą su KlaL 
p&dos uostu ir tuo duoti 

kims išėjimą į jurą.
Už tai Lietuvai turi būt 

šiaip ar taip atlyginta terito
rija Vilniaus krašte.

Atrpdo, kad šitam savo pla
nui Vokietija tikisi gauti pla
čios paramos Tautų Sąjungos 
susirinkime.

len-

Nušovė dėl meilės pa
čios, kuri jį pametė

CINCINNATI, Ohio, rugp. 
15, — Maurice Rose, Chicagos 
tramvajų motormanas, 32 me
tų amžiaus, nušovė čia Benja
miną Lowe, 26, kurį jis įtarė 
dėl meilinimos jo buvusiai žmo
nai Gladys, 28 metų amžiaus.

žmona buvo per teismą su 
juo pasimetus, bet Rose norė
jo prikalbinti ją, kad eitų vėl 
su juo gyventi.

Keturi asmenys sužeis
tu traukinio kolizijoj
TERRE RAUTE, Ind., rugp. 

15. — Ties Liggett stotim su
sidūrė ėjęs j rytus pasažieri- 
nis Pennsylvania geležinkelio 
traukinys su krovinių trauki
niu. Kolizijoje keturi asmenys 
buvo sužaloti.

Harry Fishwick keti
na trauktis iš Ang

liakasių vadybos
Harry Fishwick, Illinois Mine 

Workers unijos prezidentas, 
tos organizacijos laikrašty “Illi
nois Miner” .praneša, kad, pa
sibaigus jo tarnybai ateinančių 
metų kovo 31 dienų, jis visai 
pasitrauksiąs iš vadovybės an
gliakasių unijoje ir ateinančiais 
unijos viršininkų rinkimais ne- 
bekand [datuosiąs.

Į 12-to Distrikto (Illinois) 
angliakasių unijos prezidentus 
kandidatais numatomi John H. 
Walker, dabąrtinis reorganizuos 
tos internacionalinės angliaka
sių unijos sekertorius-iždinin- 
kas, ir John Hindmarsh, Spring- 
fieldo subdistrikto prezidentas,

Green atvirai išėjo prieš 
Ilinois angliakasių 

uniją
SPRINGFIELD, III., rugp. 15 

— William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
atvirai išėjo prieš Illinois an
gliakasių uniją, kovojančią prieš 
internacionalinį angliakasių uni
jos prezidentą Johną Lėw- 
isą.

laiške Victorui A. Ola'nde- 
riui, Illinois Darbo Federacijos 
sekretoriui, Gr^en pataria, kad 
į busimą Illinois federacijos kon
venciją Springfielde, rugsėjo 15 
dieną, nebūtų įsileidžiami dele
gatai iš “maištą keliančios an
gliakasių f akcijos“, vadinas re
organizuotos mainierių unijos.

Estijos sienos sargy
ba nušovė sovietų 
armijos aeroplanų
RYGA, rugp. 15. — Vakar 

ties Narva atskrido per sieną 
i Estijos pusę sovietų armijos 
aeroplanas.

Kai estų sienos sargybiniai, 
įspėdami, šovė, sovietų lakūnas 
iš aeroplano ėmė kulkosvaidžiu 
šaudyti į juos. Estų sargyba 
tada atsakė ugnim, ir po 20 
minučių šaudymos aeroplanas, 
kulipkų kliudytas, pasitraukė at
gal ir netoli sienos nukrito so
vietų teritorijoje.

Ryšy su tuo, Estijos užsie
nių reikalų ministeris Lattikas 
įteikė sovietų ministeriui Ta
line, liaskolniltovui. aštrų pro
testų prieš atkartotįnus sovie

tų aeroplanų lakstymus ant 
hestijos teritorijos. 

-

Nužudė moteriškę, atsi
sakiusią už jo tekėti, 

ir pats nusižudė
---------T-------

PEORIA, III., rugp. 15.—Del 
to, kad jauna moteriškė, Mrs. 
Cynthia Da'y, 24 metų amžiaus, 
atsisakė eiti už jo, Robert Hop- 
ple, 39, nušovė ją, paskui pats 
galą pasidarė.

Tragedija įvyko Cynthijos tė
vų namuose.

PORT -AU -PRINCE, Haiti, 
rugp. 15. — Protestui prieš 
paskyrimą Caųlo Colvino tech
nikos mokyklos direktoirum, 
Haiti kabinetas vakar atsista
tydino.

LIETUVOS ŽINIOS
Ministerių kabinetas 

savo posėdy
Nutarė paskirti pensijas li

gi gyvos galvos šiems knygne
šiams: S. Račėnui, A. Brože- 
liui, M. Bundzai, Dalbokui, A. 
Didikai, J. Karabinui, J. Lųo- 
bikui, A. Matulaičiui, M. Na- 
cevičiui, J. Stasiulaičiui, J. 
Vacekauskui, V. Vitkauskui ir 
B. Vytui, iš viso trylikai žmo
nių. Pensija paskirta nelygi— 
nuo 30 ligi 100 litų kas mė
nuo.

“Iš carizmo tavo sūnus 
dar mandrybę semia”
Kauno sunkiųjų kalėjime ka

liniai turėdavo sveikintis tik. su 
aukštesniais kalėjimo adm. tar
nautojais, o dabar sveikinimo- 
s'i būdas pakeistas taip:

Kai ateina j korpusą vedėjas 
arba budjs valdininkas, tai ko
ridoriaus prižiūrėtojas sušunka 
“Ramiai!” ir visose kamerose 
kaliniai turi šokti nuo narų ir 
kamerose sustoję išsirikiuoti ir 
stovėti, kol išeinant adm. val
dininkui prižiūrėtojas nesušun
ka “laisvai“.

Anksčiau taip turėjo rikiuo
tis tik krim. kaliniai, o dabar 
ir polit. skyrius prie tos ri
kiuotės pratinamas. Anąsyk 
prižiūrėtojui užkamandavojus 
“ramiai“, kelios politinių ka
meros pasirodė nepaslankios ir 
už tai neišsirikiavusios kame
ros nubaustos: dvi savaites ne
gaus su atsilankiusiaie pasima
tyti ir per tiėk pat laiko mai
sto produktų negalės iš laisvės 
priimti.

Ciklonas Italijoj padare 
daug žalos; keturi as

menys žuvo
i ROMA, rugp. 15. — Vakar 
Italijoje siautė smarkiausia au
dra, padarydama daug žalos. 
Skaudžiausiai užgautas buvo 
Neapolio miestas, kur keturi 
asmenys buvo užmušti ir sep
tyniasdešimt ar daugiau sužalo
ti. Ciklono buvo paliesta ir Ro
ma.

Kartu su audra, Florencijoj 
ir apielinkėj buvo jaustas stip
rus žemės drebėjimas.

Kanados mieste siaučia 
vaikų paralyžius

WINNIPEG, Man., Kanada, 
rugp. 15. — Calgary, Albertos 
provincijos 90,000 gyventojų 
mieste, paplito vaikų paraly
žiaus epidemija. Keturi jau mi
rė, daug kitų vaikų kritingai 
serga.

Kovai su epidemija, vyriau
sybė įsakė neleisti vaikų j tea
trus, maudyklas, bažnyčias, 
tramvajus ir kitas viešas vie- 
tas.

Fordo įmonė Italijoj 
bus perkelta į Genuja 
GENUJA, Italija, rugp. 15.

— Vietos finansinėse sferose 
kalbama, kad Fordo automobi
lių įmonė Italijoje busianti per
kelta iš Triesto į Genują, kaip 
j daug patogesnę biznio atžvil
giu vietą.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
P a S t u ir Telegrama. 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai - - -

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

.
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2 BIZNIO, EKONOMUOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 į
Eina kiekvieną šeštadienį, bendradarbiaujant

K. AUGUSTUI, J. VARkAEAI, J. ŠMOTELIUI ir V. RUŠINSKUI

APŽVALGA
Kviečiai ir komai

tie
Ag-

dūliuose kavos yra sukrauta 
tiek, kad jos užtektų visiems 
metams, o tuo tarpu, dar nėra 
nuimtas nuo laukų naujas ka
vos derlius. Ačiū tam, labai 
nusmuko kainos, — už kavą 
dabar mokama mažiau nei pu
sę to, kas buvo mokama per? 
nai šiuo laiku.

duoti už dvidešimtį

dar ir šiandien yra 
mainų prekyba te

Daktarai

Sausra pusėtinai apgadino 
javus. Pavasarį ir pradžioj 
vasaros buvo dejuojama, kad 
Amerika vėl turės labai didelį 
kviečių perviršių. Tačiau 
pranašavimai neišsipildė,
rikulturos departamentas ap
skaičiuoja. jog kviečių derliui’, 
šiais metais lyginsią 800,000,- 
000 bušelių. Tai maždaug toks 
pat kiekis, kaip ir pernai. Bet 
labai galima, kad tikrumoj tas 
derlius bus kur kas mažesnis.

Su kornais reikalas dar blo
gesnis. Apskaičiuojama, jog 
dėl sausros šiais’ metais užde
rės kornų ant kokių 300,000,- 
000 bušelių mažiau nei turėjo 
užderėti. Praeitų metų kornų 
derlius lyginosi 2,600,000,000 
bušelių. Pranešimai apie saus
ros padarytus nuostolius žy
miai paveikė rinką. Paskuti
nėmis dienomis kainos ker
nams pradėjo nepaprastai 
ti, ypač dar ir dėl to, kad 
sireiškė didelė spekuliacija^

Jungtinėse Valstijose, viso dak
tarų priskaitoma iki 150.000. 
Vidutiniškai imant, kiekvie
nam daktarui išpuola 20 ket- 
virtainiškų myliij distriktas’. 
Bet faktiniu mažuose miestu
kuose iv farmerių distriktuose 
daktarų trūksta, o dideliuose 
miestuose jų yra perdaug. Jau
ni daktarai, sako vienas žur
nalas, privalėtų apsigyventi 
mažuose miestukuose, kadangi 
ten jie galėtų- turėti 
pasisekimą.

v MUistas
Amerikos žmonės dabar val

go du karta daugiau daržovių; kesnius žirniais, 
nei prieš dešimtį metų. Mėsos nigais” 
jie kur kas mažiau bevalgo. Ta laivuku. 
permaina, žinoma*, turėjo atsi- 
liepti ir į žemės ūkį,— pradė
ta- auginti daugiau daržovių ir 
vaisių. •

jis turi 
kiaušinių ?

Pasaulyj 
vietų, kur
beegzistuoja. Pasakojama, kad 
viena franeuzų dainininke su 
koncertais apvažinėjo visą pa
saulį. Tarp kitko ji aplankė 
ir Draugingumo salas. Ten jai 
buvo surengtas koncertas. Už 
savo dainavimą ji turėjo gauti 
vienų trečdalį visų 
Koncertui pasibaigus 
daryta atskaita. Ir 
nininkės daliai teko: 
kai, 23 kalakutai
5000 koktuso riešutų ir labai 
daug bananų, lemonų bei kitų 
vaisią. Kadangi dainininkė 
negalėjo savo “turtą” nei par
duoti nei sunaudoti, tai turė
jo jį palikti.

šiaurinės Amerikos pirmieji 
kolonistai labai vertino taba
ką, kuris iki tam tikro laipsnio 
pavadavo pinigus', 
ina, kati

įplaukų, 
buvo pa
štai dai- 
3 paršiu- 

44 vištos,

Cukrus

didesnj

ki!- 
pa-

pešt metus buvo 
cukraus iš cukri- 
10,363,000 tonų ir 
8,823,650. Vadina 

19,363,000 tonų.

pramonę, štai keli 
1914 m. Japonijoj* 
157,050 tonų cuk-

Agrikulturos Departamentas 
sako, jog nuo 1909 iki 1914 m. 
vidutiniškai 
pagaminama 
nių nendrių 
iš runkulių 
si, maždaug
Cukraus gamyba 1929 m. pašo
ko iki 29,9970,000 tonų. Reiš- 
čia, cukraus tapo pagaminta 
apie 50 nuošimčių daugiau.

Karo metu ir tuoj po karo, 
kaip žinia, pasireiškė didelis 
cukraus trukumas. O tai vy
riausia dėl to, kad tapo su^ri^ 
dytas cukrinių runkulių augi
nimas. Po karo, kuomet kai* 
ros cukrui buvo gana aukštos, 
visos šalys stengėsi, išvystyti 
cukraus 
pavyzdžiai, 
pagamino
raus, o jau pernai gamyba pa
siekė 930, 000 tonų. Prieš Še
šis metus Anglija irgi pradėjo 
gaminti cukrų. Paaktinimui 
tos pramonės valdžia net subsi
diją paskyrė. Panašiai atsiti
ko ir kitose šalyse.

Na, ir kokie viso to rezulta
tai? Kaip žinia. daugiausia 
cukraus pagamina Kuba. Ten 
randasi diliausios cukraus 
plantacijos. Galima sakyti, vi

sai ies gerbūvis yra parem- 
cukruus pramone. Viskas 
gerai, kol kitos šalys ma- 
tegamino to produkto. Bet

dabar ir Kubai tenka sunkius 
laikus gyventi. Jau 
tai, kaip cukraus 
siaučia depresija.
Kuba eksportavo 8,770,426,669- 
svarų cukraus', gaudama $374,- 
496,287 įplaukų;. 1925 m. cuk
raus eksportas pašoko iki 10,- 
882,399,222, o įplaukos nukri
to iki $280,349,738. Dar blo
giau atsitiko pernai, kuomet 
10,271,639,000 svarų cukraus 
tapo parduota už $188,635,735. 
Šie metai Kubai bus dar blo
gesni, nes kainos cukrui vėl nu-

sos 
tas 
ėjo 
žai

šešti me- 
pramonėj 
1921 m.

krito.
Cukraus pramonės krizis Ku

boj skaudžiai palietė ir ame 
rikiečius, kadangi faktinai 
amerikiečiai tą pramonę kon
troliuoja ir turi į ją investavę 
milžiniškas sumas pinigų.

Kava

Pasaulinėj prekyboj kava 
užima labai svarbią vietą, nes 
visose civilizuotose šalyse ji 
yra vartojama kaipo gėrimas. 
Kavos plantacijų daugiausia 
randasi Pietų Amerikoj, o ypač 
Brazilijoj. Per pastaruosius 
kelis metus pradėta kavos pa
gaminti daugiau, negu jos bu
vo reikalaujama. Perviršis 
nuolat augo. Ir štai dabar san-

Paša ko j a- 
vienas Conneeticut 

mokesnių rinkėjas surinko 
Su tais

reikėjo perplaukti 
smarkus 
tapo sugadin-

avys pavadavo pinigus. Bet tai 
buvo labai neparanku. Mat, 
vienos karvėj buvo riebios, ki
tos Jiesios; vienos dideles. l<i- 
tos mažos. Reiškia, nebuvo 
jokio standardo.

Aišku, kad pirm negu preky
ba pradėjo vystytis turėjo bū
ti išrasti kokios nors rųšies
pinigai, žmonės ėmė daryti
eksperimentus su metalais. Kai 
kuriose Afrikos' dalyse už va
rinį kryžių, sverianti mažiau 
nei du svaru buvo galima nu
sipirkti pačią (kaip vienas ko
lektorius sako) vidutiniško 
ūgio ir svorio bei neblogos iš
vaizdos. Geležis buvo labai 
anksti panaudota pinigams da
ryti. Sparta nenorėjo, kad 
jos žmonės keliautų, todėl ji 
darė kibai sunkius geležinius 
pinigus. Na, o su tokiais pi
nigais' buvo labai neparanku 
keliauti. Tais laikais, kada 
žmonės neturėjo kišenių, pini
gai su skylėmis buvo labai 
vankųs.

Pradžioj 
liūliuojami 
žesniais 
vo 
kai
ėuropoje dar 
galima užtikti 
novės namų, kur būdavo sve
riami metalai. Vėliau ant me
talinių monetų buvo išmušami 
antspaudai, kurie garantavo jų 
tyrumą. Pirmieji 
pinigai pradėta 
istoriški rekordai

čius, kurių vertė siekė $24.
Auksas ir sidlabras pasirodė 

labai tinkamas pinigams dary
ti. Tų metalų vyriausia savy
be yra ta-, kad jie nerūdija. 
Antra, tų metalų yra pakan
kamai, bet nėra perdaug, kad 
jų vertė galėtų labai nusmuk
ti.

Viduramžiuose karaliai nuo
lat vesdavo karus. Tam buvo 
reikalinga daug pinigų, ku
riuos jie patys pasidarydavo. 
Kadangi! aukso ir sidabro truk
davo, tai primaišoma buvo 
daug pigios rųšies metalų. Dū
liai to labai skaudžiai nukentė
davo paprasti žmonės.

rodė pirmieji popieriniai pini- ( ygj krito Vario kainos 
gai. Pasirodė jie Italijoj, o iš 

ersimetė ii’ į kitas šalis, 
mainytojai iš-Italijoj pinigų 

vystė ir savotišką bankinį biz
nį, kuris šiandien ekonominia
me gyvenime vaidina neįmano
mai svarbią .rolę.

—K.

Amerikos auksas plau
kia Francijon

Vario pramone pergyvena 
gan sunkius laikus. Dar pava- 
sarį vario svarui buvo moka
ma 18 c svarui. Po to pradė
jo vario kainos kristi ir pasie
kė 11c svarui. Bet užvakar 
kai kurios' vario kompanijos 
jau pardavinėjo varį po 10% 
centų svarui. Tečiau didesnės 
ir stipresnsė kompanijos dar 
laikosi savo kainos, būtent 1'1 
centų svarui. —R.

pa-

čir- 
ma- 
bu-

metalai buvo 
didesniais ar

šmotais, kurie 
sveriami kiekvieną kartų,

reikėjo biznį daryti.
ir šiandien 
rinkose se-

Bankų indėliui

Bankų Induliai per pereitą 
mėnesį padidėjo visu bilionu 
dolerių. Tai, sako Boyal F. 
Munger, yra geras prajovus. 
Prajovas to, kad depresija biz- 
nyj ir pramonėj eina prie ga
lo. Praeitą vasarą pinigai bu
vo traukiami iš- bankų speku
liacijos tikslarnSk Ačiū tam

mo- 
“pi- 
upę

žmones vy-

Užėjo 
tus ir jo pinigai 
Ui.

Senovėj, kada
iriausia užsiėmė medžiokle, žvė
rių kailiai atstojo pinigus. Ru
sijoj iki pat Petro Didžiojo 
laikų cirkuliavo odiniai pini
gai. Vietoj pinigų Amerikos 
indėnai naudojo karielius*. In
dijoj/ ir Afrikoj indėnai nau- 
dbjo karielius. Indijoj ir Af
rikoj nuo senų laikų pinigų ro
lę lošė gelsvi straigių kiautai. 
Pietinių Salų gyventojai pini-

’ gų vietoj naudoja raudonas 
pasireiškė pinigų trukumas, o piun.ksnas, o fidžiečiai bangi- 
tai-, savo keliu, atsiliepė į visą nįu 

savo laiku buvo 
batos pihigai. 
suspaudžiama 
-šokoladas, ir 
nigų vietoj.
ir suris vaidino pinigų rolę.

Nomadų laikais galvijai ir

Del tos jau priežasties buvo 
reikalingi pinigų mainytojai, 
kurie pirko ir pardavė visokios 
rųšies metalines monetas. Bet 
ir pinigų mainytojai mažai te
galėdavo pagelbėti pirkliams, 
kurie vedė prekybą su tolimais 
miestais. Vežti pinigus į to
limus miestus buvo draudžia
ma. Todėl pirklys priverstas 
buvo siųsti prekes į kitus mies
tus ir ten jas parduoti, o uz 
gantus pinigus nusipirkti 
kas jam buvo reikalinga.

Apie 1000 m. klioštoriai 
vo savo rųšies bankai,
laiku jie buvo labai praturtėję 
ir skolino pinigus visokiems 
kunigaikščiams' bei šiaip žmo
nėms.

Tryliktame šimtmetyj pasi

Chieago Tribūne Press Ser
vice praneša, kad dar 3,000,000 
dol. vertės aukso yra siunčia
ma Francijon. Pridėjus šitą 
skaitlinne prie pirmiau išsiųsto 
aukso, sudaro viso aukso eks
porto $70,500,000, Bet kadangi 
buvo importuota aukso Ameri
kon už $15,000,000, tai tą skai
tlinę sumažina. Viso nuo apie 
liepos vidurio išvežta aukso už 
55,000,000 milionus dolerių.

Kviečiais kiaules šeria

tai,

bu-
Tuo

Nepaprastai žemai nupuolus 
kviečių kainoms', ūkininkai pri
ėjo išvados, kad dabar kviečiai, 
kurių kaina yra vos 97 centai 
bušeliui, yra geriausias ir pi
giausias maistas kiaulėms. Ii 
pastaromis dienomis kai kurie 
kiaulų augintojai farmeriai 
ėmė pirkti kviečius ir jais pe
nėti kiaules. Tai lyg keista, 
bet business is business. —R.

UŽKIETĖJIMAS IR SKILVIO 
NETVARKUMAS

Aštrus skausmai ar atbukę gėli
mai, gasai, išpūtimai, atsiraugėjimai, 
surūgęs skonis, blogas kvapas. Jus 
galite daug pagerinti į kelias savai
tes su žolėms ir 50 metų senumo pa
sekmingas gydymas atvežtas i Chi- 
caga iš rytų.

Lengvi nedėliniai išmokėjimai. Ek- 
zaminavimas dykai. Viena savaitė 
trytmentas dykai dėl patikrinimo jus 
galima išgydyti, arba pr i siųski te dėl 
5 dienų namu trvtmento.
CONSTIPATION 9TOMACK DEP., 

S-M-S’ HEALTH INSTITUTE, 
1869 N. Damen R ve., 

Chieago, Illinois
Valandos 10 iš ryto iki 8tos v. vak. 
Nedėlioj 10 iŠ ryto iki 2 v. po piet 

(Apgarsinimas)

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO. ILL.

Garsinkites Naujienose

ekonominį gyvenimą. Dabar 
dalukų”padėtis* tupėtų >pradūtr 
krypti gercrįon pusėn: 'pinigų, 
gausumas, ir kitos prielankios 
sąlygos turės prisidėti prie 
nio ir pramonės atgijimo.

PINIGAI

biz-

Rusijoj ir Kinijoj 
am i ar- 

Arbala būdavo 
plytelėmis, kaip 

cirkuliuojama pi- 
Kinijoj priegtam

Mainų 
atlyginimai — Tabakas. — 
Keisti pinigai. — Metaliniai 
pinigai. — Blizgučiai. —Pi
nigų mainy tojau — Popie
riniai- pinigai.

prekyba. —Dainininkės

Įsivaizduoti sau pasaulį be 
pinigų yrą sunku. -Bet pinigai 
j.uk yra žmogaus išradimas. 
Dar šeštame amžiuje prieš 
Kristų , “Wbrld Traveler” žur
nalas sako, visa prekyba buvo 
vedi-ma mainais. 

' «• • J o ,
Mainų prekyba buvo labai 

komplikuota. Pirmiausia bw- 
vo sunku surasti du žmogui, 
kurie norėtų viens kito prekės. 
Je( žmonės norėdavo 
ar kitą daiktą, tai 
turėdavo duoti kokį 
daiktą. Kita sunki 
buvo —nustatymas
Sakysime, žmogus turi mėsos, 
o nori įsigyti kiaušinių. Kyla 
klausimas, —kokį -kiekį mėsos

įsigyti tą 
už ji jie 
nors savo 
problema 
vertybės.

T

1

t

ATING

metaliniai 
daryti, kaip 

rodo, maž
daug 600 metų ' prieš Kristų.
Juos pradėjo daryti Cro.esus, 
kuris' pasižymėjo savo turtin
gumu. Beveik tuo pačiu laiku 
metaliniai pinigai pradėta da
ryti ir Kinijoj.

Svarbiausi priežastis, kodėl 
auksas ir sidabras pradėta nau
doti pinigų darymui buvo ta, 
kad tie metalu į tinka papuoša
lams. Jie gražiai atrodo, bliz
ga ir nerūdija. O senovėj 
žmones nemokėją kitokios rų
šies blizgučių pa
liau laukiniai žmones pradėjo 
labai branginti .'stiklinius ka
belius iv kitus blizgučius. Sep
tynioliktame šimtmetyj pagar
sėjusi Manhattan. Island. iš in
dėnų buvo nupirkta už blizgu-

Lietuviai
GYVENTOJAI VIENUOLIKTO WARDO:

Mes kreipiamės prie jūsų su specialiu užkvietimu-, kad 
ateitumėt j

West Thirty First State Bank
nariu didelėsAtidaryti taupimo sąskaitą ir pataptumėt 

šeimos depozitorių.
Jus esate užtikrinti ypatiškos atydos jo .viršininkų, 

ypatingai jo Prezidento ir Kasieriaus', kuriuos galima ma
tyti bile dieną laike banko valandų. ■,

Taupymo sąskaita gali būt atidaryta su $1.00 depo
zito. Čekių sąskaitas patariame dėl biznierių.

Šis bankas yra po kontrole State Auditoriaus, pasek
mėj jus esate užtikrinti absoliutišku saugumu.

Visoki Bankiniai Reikalai Atitekami.
Slaugios Depozitų Skrynutes.

W88tThirtyFirstStateBank
31 St. at Wallace

Ignatius Chap, Eres. Arthur I. Chap, Cashielr.

Nedaug Laiko liko Del Jūsų Apšildymo Planlo!
rrz®: MMnrtvr

BUY NOW
COMP

*42-

Pirk dabar ir sučėdyk pinigų. Nelauk iki kainos pakils rudeny.
Lengvi išmokėjimai — 24 mėnesius mokėt!*
Jeigu jus norite pats darbą atlikti, tai musų žmogus padarys 

planą dėl jus ir parodys jums kaip tinkamai turi būt įvesta.
(Mes absoliutiškai užganėdiname savo kostumerius.
Didžiausias stakas plunmbingo materijolų nužemintą bargeno 

kainą. K
Ateik ir persitikrink pats dėl savęs.
Atdara vakarais iki 8 tos. — Nedėliomis iki 1-mai.

M. Levy & Co
3 KRAUTUVES 

VYRIAUSIA SANKROVA:
2117-27 SOUTH STATE STREET 

Arti 22-ros ant rytų pusės stryto 
TELEFONAI: Calumet 0642-0643-0644-0645

South West Skyrius; So. Chieago Skyrius:
4101 Archer Avenue 9300 Commercial Avė

4101-03-05 Arcer Avė., kampas Mozart Kampas 93-čioa gt.
Tcl. LAFAYETTE 0287 Tel. SAGJNAW 4847

Kalbame Lietuviškai
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Darbo-unijų organi 
zacijos ir narystė 

Suv. Valstijose
192?9m. Amerikos Da'rbo-Uni- 

jų rankvedys ką tik Suv. Vals
tijų Darbo Statistikų Biuro iš
leistas, parodo kelias permainas 
per trijų metų laikft. Narystė 
visų darbo-unijų, kurios priguli 
ir kurios nepriguli prie Suv. 
Valstijų Darbo Federacijos, pa
rodo 112, 272, sumažėjimą. 
1926m. buvo 4,44.3,523 nariai 
ir 1929m. 4,331,251. Iš kitos 
pusės unijos prigulinčios prie 
parodo narystės Amerikos Dar
bo Federacijos padidėjimą iš 
126,430 narių. Tas yra dėlto, 
kad Gelžkelių ir Laivų Rašti
ninkų Brolystė vėl prisidėjo 
prie Federacijos.

Sulig vėliausio tyrinėjimo, 
116 tautiškos organizacijos vei 
k3 birželio mėn., 1929 m. Iš tų 
106 priguli prie Darbo Federa
cijos.

Didžiausios organizacijos sta
tymo užsiemime yra United 
Brotherhood of Carpenters and 
Joiners of America, su 376,400 
nariais. Bricklayers'. Masons, 
and Plasterers, International 
Union of America ir Brother
hood of Painters, Decoratdrs 
and Paperhangers of America 
kiekviena po 125,000 narių. Iš 
viso 1,090,840 darbininkų pri
guli prie statymo užsiėmimų 
darbo unijų.

Organizuotų 
darbininkų yra 
priguli prie 33
zacijų. Didžiausia yra Brother- 
hood of Railroad Trainmen, su 
184,000 narių.

Anglių ir aliejaus industri
jose yra 481,000 organizuotų 
darbininkų, iš kurįų net 450,000 
yra nariai L’nited Mine Work- 
ers of America. 1928m. nepri
klausoma tautiška angliakasių 
unija pradėta, bet neišduoda 
kiek narių turi.

Drabužių industrijoj nau ja or
ganizacija, Needle Trades Work-

trfinsportacijos 
1,059,220 ir jie 
įvairių organi-

*■ ■ —■—- — 1    —
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.

A

Nusišypsojimai

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO

vandeny 
nuo ak- 
vandenį 
klemsus

visą laiką

ers Industrial flnion pradėta tar
pe moterį) gatavų —drabužių 
siuvėjų. Organizacija yra prie
šinga ir neturi nieko bendro su 
International Ladies Garment 
VVorkers Union ir Internationa) 
Fur Workers Union, Šita nauja 
organizacija bando pritraukti vi
są drabužių industriją. Neskai
tant tos naujos organizacijos 
drabužių darbo—unijos turi apie 
386,000 narių.

Toks pat padėjimas buvo ir 
audimo industrijoj. American 
Federation of Textil Operatives 
yra priešinga United Textile 
VVorkers, kuri yra Amerikos 
Darbo Federacijos unija audimo 
industrijoj per daugelį metų. Iš 
viso yra 5 darbo—unijos šioje 
industrijoje su 55,300 narių. 
Tarpe kitų tautiškų darbo uni
jų yra Mašinistų Tarptautiška 
Draugystė su 137,000’ narių; 
Tarptautiška Spaudi nimo Unija 
su 77,000 narių; Barzdaskučių 
Tarptautiška Unija su 51,840 na
rių; Tautiška Federacija Fede- 
ra'lių Darbininkų su 47,000 na
rių; Tautiška Laiškų Nešiotojų 
Draugystė su 56,480 narių ir A- 
merikos Aktorių ir Artistų 
Draugystė su 14,0(X) narių. 

Y1 T T

Geri laikai uogų 
paviete

[Pacific and Atlantic Photol

Siegfried Wągner, garsus vo
kiečių kompozitoriaus Richar
do Wagnerio sūnūs, šiomis die
nomis miręs Bayreuthe, Vo
kietijoj.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

attingas circulum meum!
Neliesk mano cirkelio!” sa

kinys yra pasakytas kokius 
pustrečio tūkstančio metų gar
siojo senovės matematiko Py- 
tagores Romos kareiviams, at
ėjusiems jį užmušti ir radu
sioms jį labai užimtą matavi
mais.

Geras sakinys niekuomet ne
pasensta. ir ji bile valandą gali 
Uekvienam pakartoti ne kas 
eitas kaip pats Vanagaitis, 
/teikia tik prieiti, ištiesti deši
nę ranką, paduoti, pasakyti at
virai amerikoniškai “Halio, ha- 
vvaje?” ir kaire ranka stipro
kai tapštelti per petį. Tik pa
bandykite. Galbūt Vanagaitis 
ir nesuriks lotyniškai “Ne 
attingas circulum meum!” bet 
juodą akį tai tikrai duos. Aš 
beeinu, kad duos; ir štai delko.

Po gerų' pietų, į kuriuos mu
sų chicagoanai tik graudingo
mis akimis begalėjo pažiūrėti, 
didžiuma svečių išvažiavo į 
Indian Lake maudytis, o mes 
keturi: Juozas Budrikas ir Va
nagaitis, Juozas Račiūnas ir aš, 
išplaukėme savininko motori-

Ne

Tel. Republic 8899

Tel. Yards 6894

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

DEL GERIAUSIO 
DARBO

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

J.C.Wehrens & Son

o1.iand-amebica.|Ne

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

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

B. V. Milaszewicz
4600 So. Wood St.

Tel. Virginia 0117

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

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

šykite dėl nemokamos 
knygelės.

MASTER COLLEGE 
Joa. F. Kasnicka. 

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

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St

Tel. Yards 0145

1531 — llth Avė 
Regina,. Sask.

CANADA
Ofiso telefonas 22906;

nąmų — 23460
I sv'. . .'.V..

tys laikėsi, tai kojas po vieną 
kad ir su* dideliu vargu, įkil- 
nojome j laivą. -rKol sugrįžo
me ir Vanagas buvo nebe va
nagas, bet tikras keptas čikin. 
Jau kurs laikas, bet prie pe
čių neprisileidžia.

(Bus daugiau)

va. Reiškia, viskas tvarkoj.
Dabar reikia dar ir Budriką 

išmaudyti, bet kaip? Pasiro
do artimą išmaudyti visi grei
ti. Dabar jau ir Vanagaitis 
sutiko padėti. Bet Budrikas 
sutaupė mums vargą, ir maty
damas, kad jau ateiname, jo 
versti, pats plumptelėjo į van
denį. Bangos buvo dar dides
nes, kaip Vanagą įmetus!

Išversti bepig, bet kaip at
gal besukelti? Įlipus į laivą 
reikėjo vėl lipti į vandenį kitų 
kelti. Gal butume niekuomet 
nebes'usilodavę, jei ne Bačiuno 
sumetimas. Įsilipęs paleido 
motorą. Chicagiečiai lyg du 
balonai paplūdo šalimis laide
lio. Kadangi rankomis jje pa

Išaiškino i
— Mama, kas yra fiktyvus 

ir defektyvus?
— Paprastas dalykas, vaike

li. Pavyzdžiui, tavo tėvas yra 
fiktyvus, o tu — defektyvus.

“Sovietiškai”
' U ' ' <

— Jūsų šeima didelė?
— Kaip čia pasakius, ♦- trys 

oktebriukai, du pijonieriai ir 
vienas komsomolas.

kunui saulės duoti. Ali right!
Kelionė žavinga upe tęsėsi 

geras penkias valandas. Smagu 
buvo sekti, kai žuvės 
šokinėja, kai čerepokai 
menų ir kelmų į 
pliumpsi, kai žvejai 
meškerioja. Saulė
tvilkė kiek begalėdama.*

Su Budriku bepig buvo: kas 
minutę palalistai, pašlakstai 
vandeniu, ir tik juokies į sau
ją kaip jo oda lyg chameleo
nas spalvas keičia. Tas atsi
mins ir savo vaikų vaikams 
pasakys! Bet, kitaip buvo su 
Vanagaičiu. Jis s’usikiutino 
laivelio gale, užsisagiojo, ir lie
žuvį laidina. Negi liesi van
denį ant paskutinių kelnių.

Sumaniau, kad be smurto 
Vanagaičio neiškepsi. Reikia 
jį prievarta išrengti, bet kaip, 
įmesti į vandenį, sušlapinti. 
Bet pavojinga ir preteksto nė
ra. Atsiklausiau, Vanage, ar 
moki plaukti? — Yes. Vanage, 
ar moki vandeny nerti?—Yes. 
Vanage, ar nori maudytis?..— 
Sakoma, nekask kitam duobės, 
pats įkrisi. Nebaigiau savo 
žodžių, kai atsidūriau pats' van
deny. Įmetė, latras. Laivelis 
kaip plakė, tai ir nuplaukė. 
Rašyk testamentą.

Už kelių šimtų yardų užsi
kabinau ant išsikišusio kelmo, 
nubaidžiau 
džiu. 
kėlė, 
tekstas yra. 
tą paėmiau 
nos kojos, 
už kitos nei 
džio, sakau 
Virsiu pats, 
tave, ir pagavęs už skaudžiau
sios vietos įtraukiau į vandenį. 
Eksperimentas pilnai apsimo
kėjo. Kai virto, rodėsi, kad 
banga ir laivą apvers. Nebėra 

nagaičio. Jau rengiausi 
gvoltos šaukti, kuomet iš upės 
dugno iškilo plyna, vandens nu
glostyta lyg bolė, Vanago gal

Vaikiai žmogų suriša
— Tiesą sakote, kad vaikai 

žmogų suriša.
— Nugi?
— Mano kolegą tarnyboj, ka

sininką Kapšaitį, vaikai surišo, 
atėmė pinigus ir dingo.

Maskvos benamis vaikiščias 
samprotauja

— Greitai ir gyventi nebe
bus galima! Geriausius laužus 
ima atstatyt, kad juos velniai!

Didžiausia Apsauga

tyri, geografijos 
anot Vanagaičio, 
kiekvienas savyje 
me. Chicagiečiai

4701 South Ashland Avenue

NARIAI FEDERAL REZERVE BANKO
Daktaras

Kapitonas
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinui 
kraujo, odos; ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave„ Tel. Crawford 5573

niu laiveliu St. Joe upe aukš- 
studijuoti, 

Bet iš tiesų, 
velnią manė- 

manė prie
vandens kiek atsigauti, o mu
du manėme juos gerokai iš
maudyti.

Vanagaitis atsargesnis; jis 
ne tik “bividi” ir marškinius, 
bet ir paskutines kelnes' užsi
movė. Budrikas ne tik nieko 
neužsidėjo, bet ir savo “be- 
tingsiutą” ligi pat pavojaus 
juostos nuleido: sako, reikia

čerepokus ir sė- 
Atgrįžo laivelis, mane j- 
Viskas tvarkoj ir pre- 

Nulaukęs momen- 
Vanagaitį už vie- 
Nė nekruta. Imu 
tiek. — Be skau- 
gumbo negausi, 
bet nuversiu ir

Musų tikslu visuomet yra, netik teik
ti geriausį patarnavimą, bet ir did
žiausią apsaugą. Kad tai galima butų 
atlikti, tai mes esame nariai Federal 
Rezerve Systemos virš dešimties me
tų. Ta narystė reikalauja, kad mes 
padėtumėm į Federal Rezerve Banką 
dalį savo depozitų, be nuošimčių. Mes 
maloniai tai darlome, žinodami, kad 
tai reiškia didesnę apsaugą dėl jūsų.

Ta didesne apsauga yra svarbi, kuo
met jus atidarote taupymų sąskaitą.

DEPOSITŪRS STATE BANK

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

MALT TŪNIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichoIas
Prašykite saro groserninko M.ba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

By Ad Carfer1
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Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — pažtuj .

Metams ______—- ...
Pusei metu.........................
Trims mėnesiams — -
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per ilneiiotojusl

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

$8.00
. 4.90
. 2.00
- 1.50 
_ .75

Apžvalga
SUIMTI DEL PLATELIŲ IN

CIDENTO.

konstitucija galutinai patremp
ta ir žmonės net užmiršo, kur 
ją gruodžio 17 nakties riteriai 
užkišo, Smetona Tauragėj savo 
ištikimųjų buriui pasisakė šio
kį tikslą: (

“Vytautas Didysis vadinosi 
Magnus Dux—didysis vadas. Aš 
esu tik mažas vadas, kuris no
ri praskinti kelią dideliam Lie
tuvos vadui”...

Nagi šiomis dienomis ateina 
iš Lietuvos laiškai su naujo
mis pašto markutėmis, ant ku
rių pasodinti gretimais Vytauto 
ir... Smetonos vaizdai.

Yra rusų priežodis, kad ne
turint gerbuoto popieriaus ‘ ra
šo kad ir ant paprasto. Ar 
gi jau Smetona bus pasiauka
vęs, ir nerasdamas už save di
desnio vado, pats tuo didžiuo
ju apsiėmęs būti!

Geras (teliktas kurį; laiką par- 
žaisti, bet kada komedijos nu
sitęsia, jos pradeda šlykštėti. 
Tad ar ne laikas baigti svietą 
juokinti?—J.

viens kitam ranką, Vladislo
vas sušnibždėjo į ausį, maldau
damas :

—Atsimink, nei žodžio jam, 
nežiūrint kas neatsitiktų, nei 
žodžio! — Ir išvažiavo.

Pasiliko juodu dviese. Na
muose viešpatavo mirtina tyla, 
tik juęse siautė kančių audra.

—Ar tu jauti tą tuštumą, 
kuri įsigavo į šiuos namus? 
Atsimeni, kaip čia buvo kitaip, 
visai kitaip? Pergyventi tokią 
nelaimę ir neišeiti iš proto. 
Keturi metai laimės, keturi 
metai meilės be mažiausio še
šėlio. Kiekviena diena per tuos 
keturis metus buvo kupina lai
mės ir meilės. Ir dabar pasilik
ti vienam. Kas ir už ką taip 
baisiai mane baudžia? Kuo aš 
nusikaltau? Dieve mano, Die
ve!

karališką kepurę nepamanė, bet 
stačiai instinktyviai vengė vi
sa, kas monarkijos raugu at
siduoda. Ar šiandien Lietuvos 
liaudis pakeitė savo nuo amžių 
išbujojusią demokratišką tra
diciją?

Ne Lietuva pekeitė, bet ke
letas iš tų-, ką Lietuvai iš nak
ties sprandą užsėdo tikrai ka
rūnos įsigeidė! Tik paimkime 
keletą faktų, kaip palengva jie 
noko.

Greit po perversmo išdygo 
Lietuvos “bajorų ir kunigaikš
čių” sąjunga (kaikas tada juo<- 
kais pavadino profesine sąjun
ga). Greit pakeista žemės re
formos įstatymas ir pradėta 
atgaivinti dvarininkai- Vėliau 
skaitėme apie monarkistų vizi
tus iš Baltijos ir kitur pas da
bartinius Lietuvos valdovus. 
Vienas tokių, didžiausia® rusų 
juodašimčių vadas Suvorinas, 
net nerimo sukėlė savo laisvais 
elgesiais Kaune.

Dabar, kada Lietuvoj visokia

sų tarpe tokių zoologiškų 
srovių nebus. Naivus buvo 
manymas! O ir negera butų, 
kad tas manymas butų išsi
pildęs. Nebūtų pilno įvairu
mo. Džiaugiuos, kad gamtos 
kūrybinio įvairumo dėsnis ir 
šiuo atžvilgiu pas mus pasi
reiški. Mes, kaip ir kiti, tu
rime tautiškos minties sro
vę, kurios šalininkai yra įsi
tikinę, kad kitų srovių pas 
mus jau nebus...”
“Istinno russkije liūdi 

riuos mini prof. Leonas, 
tie “šimtaprocentiniai”

’lkos Rusijos “patriotai,” 
skelbdavo neapykantą

* | taučiams' ir rengdavo pogro
mus žydams ir universitetų 
studentams. Studentų jie ypač 
neapkęsdavo už revoliucines ir 
socialistines jų idėjas.

žmonių kalboje, ta partija 
buvo žinoma, kaipo juodašim
čiai.

Visai teisingai sako prof. 
Leonas, kad mūsiškiai “zoolo
giški” tautininkai savo esme 
yra ta pati srovę, ką buvo pas 
rusus.

Subscription Ra tesi 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

Kauno laikraščiai rašo, kad 
du asmens, kurie norėję “pa
vėžinti” Voldemarą Plateliuose 
(kur jisai yra ištremtas), bū
tent. Kretingos advokatas Pet- 
ronaitis ir žurnalistas Alfr. 
Didelė, tapo suimti ir pasodinti 
į kalėjimą.

Spaudoje jau buvo žinių, 
kad Voldemaras bandęs iš sa
vo trėmimo vietos pabėgti, i 
Bet ar jisai tikrai mėgino pa-1 
sprukti, kolkas nėra paaiškėję. 
Sakoma, kąd pas jį atvykę pa- 

. simatyt Petronaitis ir Dčdelė 
Prezidentas Hooveris laikė konferenciją su 13 vai- -r Dasįuį kvietę jį pasivažinėti 

stijų gubernatoriais, tardamasis su jais, kaip padėti Lulomobiliu. Policininkas tam 
nukentėjusiems dėl sausros žemės ūkio sritims. Tai jau pasipriešino. Tuomet Dėdelė ir 
yra antras dalykas, dėl kurio valdžiai tenka rūpintis Voldemaras išsitraukė revolve- 
farmerių gelbėjimu. ' rius ir grąsino valdžios tarnui.

Pnmiaus valdžia lauže galvą, kaip padaryti, kadi h. v-liau bl
nepultu javų kainos. Buvo įsteigta kongieso įstatymui lareštuoti. Apie p. Dedelę 
Federalinė Farmų Taryba, kurios uždavinys yra regu- pranešama, kad iš kriminalines 
liuoti, kiek galima, kviečių ir kornųi rinką. policijos stoties jisai esąs nu-

n .. X- 1 • v ♦ gabentas į Kauno sunkiųjų
Dabartinė konferencija svarstė, kaip paremti sei- darbų kalėjimą: o adv. Petro- 

mynas nukentėjusiuose dėl sausų orų plotuose, kad jos j nuitis’ — į Bajorų kalėjimą. Smetona rengiasi karunavotis 
turėtų kuo gyventi per ateinančių žiemą; kaip apsaugo- ----------------- . karalium?
ti nuo išnaikinimo gyvulius, kuomet grasina pašaro tru- VOLDEMARAS SERGĄS -----------
kūmo pavojus; ir kaip kovoti su ligų epidemijomis to- PR0TO LIGA- ' Li(;tuV0J mėnesį eina sa-

\ ------------ votiski atlaidai. Užsakytas
se sn yse. . . Voldemariniai ir smetoniniai dailjninkas nupiešė Vytauto Di-

Konferencija nutarė, trumpai suglaudus, kad tiems ^.uHmnkai pradėjo leisti vie- džiojo paveikslą. Tą paveiks- 
reikalams butų stengiamasi parūpinti privatinių arba | nį prieš antrus slaptus lape- lą valdančiosios partijos tre- 
valdžios paskolų, suteikti nukentėjusiems farmeriams liūs. jukė: kanauninkas Tumas, Sta-
darbo, sumažinti kainas už maisto ir pašaro gabenimą | Dar prieš Voldemaro ištrė- sys šilingas ir Ki šakenis(švie- 
geležinkeliais ir kviesti talkon Raudonąjį Kryžių. buvo pas-rodę Kauną ir timo ministeris) pakabinę ant

/.V kitur “patriotiško” turinio at- trišakio koto išnešė pęr Kauno
Nėra abejonės, kad šitie konferencijos nutarimai sišaukimai, kuriuose aštriai gatves į gelžkelio stotį ir iš

rodo gerus valdžios norus ir iš jų gal būt; išeis nemaža | atakuojamas Smetona. Del tų gabeno į provinciją, kur pa- 
naudos nukentėjusiems sodžiaus gyventojams. Bet ko atsišaukimų dabar einąs tardy veikslas yra su karališkomis 
mes pasigendame šituose svarstymuose apie pagelbą mas ir kai, k,uri" ■’« Platintoj« iškilmėmis vežiojamas ir nėšio- 
nelaimes ištiktam žemes ukiui, tai — pačių ūkininkų • Lai|.;.aštis ..E,,ho„ rašo te„ paveikslo pi,sitikti ir garbę ati- 
balso. t čiaus, kad ir prk š Voldemarą duoti, kelius gėlėmis kloti ir

Farmeriai ir kiti iš žemės ūkio gyveną žmonės žino yra išleisti lapeliai. Juose, gir- vartus statytį. Sakomi pamo
savo vargus daug geriau, negu apie juos gali papasako- di, moksliškai įrodinėjama, kslai, griežiami orkestrai, pu
ti prezidentui suvažiavę į Washingtoną gubernatoriai. ’<ad tuvęs Lietuvos diktatore- čiamos dūdos; Bažnyčiose lai- 
Kodel gi tie žmonės arba jų įgaliotiniai nebuvo pakvies- lis esas l)aran01kas ir kviri- komos iškilmingos mišios ir ki- 

ti į Kontei enciją. I persekiojimo manija. Atlaidai, ne atlaidai, bet
Galima numanyt, kad šituos maskaradas’ be pinigų.

lapelius pagamino smetonine Tai butų labai natūralu, jei 
tautininkų frakcija. tos savotiškos procesijos tiks-

----- las butų vien tik kaikada gy
venusio, valdžiusio, kariavusio, 
laimėjusio ir pralaimėjusio as- 

Jau buvo rašyta, kad Lietu-lmens paminėjimas, be kitų 
vos krikdemų lyderis, kun. M. Lnotyvų. Tie kiti motyvai ir 
Krupavičius, grįžta iš Franci- verčia paklausti, ką tai reiš- 
jos, kur jisai ilgoką laiką hja?
“studijavo”, laukdamas progos, Prieš tą maršrutą su nupie,š- 
kada klerikalai galės vėl pri- paveiksiu pradedant, pats 
eiti prie valdžios ėdžių. Vyriausias' Vytauto Didžiojo 

Krupavičius į Kauną jau su- iškilmių komitetas ir visi or- 
grįžo. Bet jo sėbras, kun, ganai pareiškė, kad tos proce- 
šmulkštys, dar pasiliko Ameri- sijos turėsiančios tikslą “sa
koj e. Sako, jisai buvo beva- kelti visų Lietuvos gyventojų 
žiuojąs Europon, teciaus New dvasią vieningame pasiryžime 
Yorke jį sulaikiusi valdžia ir įvykdyti didįjį Vytauto testą-Į 
jį' laukiąs teismas. Mat, Šmulk- mentą”.
štys su 
vožiję” 
kokiose 
kapinėse per Atmintinių šven-1 istorijos faktus užs

$8.0t
37.00
$8.00

8c

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act oi 
March 8rd 1879.

Naujienoi eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujiena” 
Bendrovi. 1789 So. Raistai 9t., Chl
oro. III. Telefonas Roosevelt 8500.

Viena kopija_ 8c
Savaitei ----- ---------18c
Mineliui ------  ... - .___ 76c

Metanui____-----____ ----- $7.00
Pusei meti____„ _____ 8.50
Trims mineaianu_____------- 1.75
Dviems mėnesiams __________ 1.25
Vienam mineaiul ______ --------- .75

Lietuvon ir kitur uiaianiuoM 
[Atpiginta]

Metanui ........ ..................... $8.00
Pusei meti__________ —____4.0$
Trinu mėnesiams —________2.60
Pinigus reikia siusti pafito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

VALDŽIOS PAGELBA ŪKININKAMS

RUSIJOJE BADAS, O MAISTAS EKSPOR
TUOJAMAS '

Seniai yra žinoma, kad Rusijoje žmonės gyvena 
pusbadžiais. Jau net Maskvoje, kurią bolševikai geriau
sia maitina, kai kurių maisto produktų paprasti pilie
čiai visai negali gauti, o kiti yra parduodami tik val
džios nustatytomis proporcijomis, pagal korteles.

Tečiaus, to neveizint, sovietų vyriausybė dar vis 
gabena į užsienius duonų. Prieš dvejetą savaičių ji pa
darė prekybos sutartį su fašistiška Italija, pasižadėda
ma pirkti iš jos tam tikras), pramonės prekes, o jai par
davinėti javus (kurių Italijoje užauga mažai), aliejų ir 
t. t. Šios sutarties vykinimas, kaip praneša' telegrama iš 
Berlyno, jau iššaukė riaušių pietų Rusijoje.

Novorosijsko uoste darbininkai krovė į laivus kvie
čius, kurie buvo paskirti eksportui į Italiją. Bet krovė
jus užpuolė minios, daugiausia darbininkų moterų, 
šaukdamos: “Neimkite/ musų duonos! Musų šeimos, mu
sų vaikai neturi ko valgyti!”

Bolševikų raudonoji armija, žinoma, su tomis kly- 
kiančiomis moterimis lengvai “apsidirbo.” Keturios de
šimtys dalyvavusių riaušėse buvo suimtos. Ir supranta
ma, kad Rusijoje mažai kas ir teišgirdo apie šituos No
vorosijsko įvykius, nes visą spaudą Rusijoje kietai laiko 
savo saujoje valdžia ir į laikraščius tenai nepatenka 
tokios žinios, kurios pasako tiesą apie bolševikišką 
‘‘rojų.” -

Bet padėtis dėl to nepasidarys geresnė. Rusijos dik
tatoriai verčia žmones badauti, atimdami iš jų duoną, 
kadangi jie turi ką nors eksportuoti į užsienius, idant 
butų pinigų mašinoms pirkti iš Amerikos, Vokietijos ir 
Anglijos ir vykinti “penkių metų planą.”

Per penkis metus (dabar jau per tris!) Stalinas sa
kosi paversiąs Rusiją industrijos šalim, kuri galėsianti 
vesti konkurenciją (kompeticiją) su visu kapitalistišku 
pasauliu. Bet šitokia ūmi “industrializacija” šalyje, ku
rios pramonė iki šiol buvo labai menka, negali būti įvy
kinta kitokiu keliu, kaip tik mašinų, importavimu iš už
sienių. Importuojant gi mašinas, reikia eksportuoti že
mės ūkio produktus, visų-pirma duoną.

Taigi tas “penkmečio planas” yra niekas kita, kaip 
^Rusijos badu marinimo planas.

Kažin kaip ilgai Rusijos darbininkai ir ūkininkai 
sutiks, vardan beprotiškos Stalino “idėjos”, badą, kęsti?

Revoliucija prieš carą Mikę, kaip žinoma, prasidė
jo tuomet, kai žmonėms pritruko maisto.

VOLDEMARAS SERGĄS 
PROTO LIGA.

’, ku
tai— 

cariš- 
kurie 
kita-

Ką tai reiškia?
1

W. Reymont Vertė K. A.

SUSITIKIMAS
ėjb tylė- 

takeliu, 
laukus į

tu 
ta-

Nors tu 
ir labai

Aš me
nes

(Tęsinys)
Kai'kurį laiką juodu 

darnu saiuru, slidžiu 
kuris vedė tiesiai per
Kuronskio sodybą. Jau temo. 
Staiga Antanas paklausė:

—Tai mane nesmerki?
—Už ką? Ar užtjat, kad 

nelaiminimas. Man tik gaila
vęs, kaip gaila yra kiekvienos 
geros sielos, kuri bereikalingai 
aikvojasi, kaip gaila yra kiek
vieno noro, kiekvienos svajo
nės, kuri neišsipildo.

—Ačiū tau, drauge, 
vienas. Ji tave pažino 
gerbė.

—Nelaiminga siela,
j kuomet jos nesmerkiau, 
labai jau gerai ją supratau.

—Ar tu su ja dažnai susi
tikdavai per tuos du metu?

—Aš su seseria atvažiuoda
vau kas savaitę. Ji niekuomet 
neprisiminė apie tai, bet aš 
žinojau, ką ji jaučia, ir pasa
kodavau jai apie kiekvieną ta
vo laišką, perduodavau visas 
smulkmenas iš tavo gyvenimo. 
A® 'žinojau, kad ji gyveno tik 
tais trupiniais. Birželio mėne
syj, mano vardinių dienoj, juo
du abu atvažiavo pas mus. Bu
vo daug žmonių, bet aš stebė
jau ją. Ji buvo baisiai nubu
dusį, ir man pasidarė jos gai
la. Aš ilgai pasakojau jai apie 
tave. Ji godžiai klausėsi, o pas
kui paklausė taip tyliai, kad aš 
su dideliu vargu nugirdau:

—Ką, ar jis labai kankina
si? Neatvažiuos?

Vietoj atsakymo aš padaviau 
jai tavo paskutinį laišką. Ji pa

kuti. Karalium “išne-1 Kurs yra tas didysis Vytau- Į slėpė ir greit po to išvažiavo 
amerikonišką vėliavą to testamentas? Kad ne s’ą 'namo. Kelioms savaitėms pra
leidai I’ennsylvanijos I nioningas save vertimas prieš slinkus, ji pakvietė mane. Jos 

„/merkti tie ve^as buv0 išblyškęs, akys ži- 
tę. Sako, kun. Šmulkštys esąs Į patys “gyventojų dvasios kė- ^^0 atrodė labai nerami, 
paleistas po kaucija. Įėjai” pamatytų, kad su Vy- ,Mudu buvova vienodu, bet ne-

------ ----------  tauto testamentais reikia elgtis žiūrint į tai, ilgai tyidjOva.
PROF. LEONAS APIE “TIK- jaj)ai atsargia’’, ir verčiau juos -Pasakykite jam, kad as ir- 

RUOSIUS RUSUS.” paiikti amžinai užmarščiai... kelnčiu; mirM“ nuK° 'kan" 
---------  . Nedaro skirtumo kurį tą|čllLbet ” 

Iš falangos kurorto prof. testamentą imsi, pradedant su- 
Leonas paraše vienam Kauno tartimis Krėvgj., ant Dubysos 
dienraščiui laišką, išdėstyda- saios> Sandomiriuj, Kokuvoj, 
mas jame įvairius savo durno-J Horodlėj, Vilniuj ar kad ir pa
jinius. Be, kitko jisai tenai Lj paskutinį testamentą Tra- 
Hako:------------------------------------kuose..., visi jie gali būti bran-

“...Kai buvo įsteigta Vals- gus tik lenkams, kryžuočiams I ^anęs' nei kiek 
’ ~ ~ .............. arba kunigams, tik ne lietu-|IJ

viams! Tad verčiau nė nekelti 
tų žaizdų, kurias penki šimtai 
metų šiaip taip užgydė.

Bet dar yra vienas neįvyk
dytas “didis” testamentas', ir 
tai yra vienintelis, kurs gali 
vilioti šių dienų Lietuvos mas
karadų mėgėjus, tai nepasiseki
mas Vytautui ; apsivainikuoti 
karalium. ' Gal tais laikais ta
tai butų buvę Lietuvai dauge
liu atvejų naudinga, nes tada 
karališka karūna buvo kaip ir 
“de jure” pripažinimas. Bet 
ką tai reiškia šiandien? Lietu
va nuo pat pirmųjų 
dienų ne tik

KRUPAVIČIUS KAUNE.

tybės Durna (Rusijoje), jau 
Rusijos visuomenė pasirodė 
suskilusi j daugelį partijų, 
tarp kurių partija vadinama 
‘istinno russkich liudej” (ti
krųjų rusų žmonių) buvo 
palyginti nedidelė, o ji kaip 
tik ir atstovavo, anot jos, 
tikrąją tautišką mintį. Jos 
gi pagrindinis dėsnis buvo 
tas, kad kitų partijų neturė
tų būti, o turėtų būti tik ji 
viena ir ji atstovautų tautos 
vienybę. Lygiai tokios rūšies 
sroves buvo ir Vokietijoje, 
ir Prancūzijoje. Musų tautai 
kylant iš tautinio letargiško 
miego, man rodėsi, kad mu-

nebus. — ant galo ji pratarė ir 
karčiai apsiverkė. Mudu vėl il
gai kalbėjova. Tąsyk aš turė
jau progos iki dugno pažinti 
tą sielą, — vieną tyriausių ir 
puikiausių selų, koką man kada 
nors teko sutikti. Jos mirtis 

nenustebino. 
Toks turėjo būti galas. Del jos 
dagi geriau: Nustojo jausti.

Tylėdamu juodu priėjo na
mus. Vladislovas nenorėjo net 
į vidų eiti, bet Kuronskis pri
vertė jį pasilikti vakarienei.

Be jų trijų nieko daugiau 
nebuvo. Antanui tas namas pa
sidarė baisus. Buvo jame ko
kia tai tuštuma, nejaukumas 
ir šiurpus šaltis. Visi trys tu
rėjo vieną ir tą pačią mintį:— 
Mirė! — ir tai jiems užspaudė 
burną ir šaldė kraują. Jiems 
buvo kaip tai šalta ir tamsu, 
nors lempos degė šviesiai ir 

atgimimo I pečiuj traškėjo degančios mal- 
niekuomet apie I kos. Kažkoks gedulo mirtingu-

mas pripildė kambarį ir laikė 
juos sustingime. Tarnai pada
vė vakarienę, eidami pirštų 
galais, tarsi bijodami nubaidyti 
vaiduoklį, kuris stovėjo kažkur 
už lango ir žiurėjo į vidų. Ir 
jaukėsi keistas nerimas, -^-sun
kus, dilginantis nervus, —kiek
vienas garsas, kiekvienas šiuk- 
šdesys veržėsi, kaip perkūnas 
į nuvargintus smagenis, sukel
damas baimę. Vėjas nuolat da
rėsi stipresnis, laužė sode nuo 
medžių šakas ir draskė langi
nes, tarsi per jėgą norėdamas 
jas atidaryti. Juos kankino 
daugybė smulkmenų, kurios t 
metėsi į akis ir priminė apie 
mirusiąją.

Valgė tylėdami, . bijodami 
net subelsti peiliu, kad nesu
drumsti ramybę, nors tyla juos 
labiausiai slėgė.

—Kada tu išvažiuoji? —
paklausė Vladislovas.

—Rytoj.
—Pęieš išvažiavimą užsuksi 

pas mane?
—Būtinai užsuksiu,

pasimatyti ‘su jūsiškiais ir at
sisveikinti. Gal būt, jau nebe
matysiu jus.

Kuronskis pašoko. Per jo vei
dą perbėgo širdingo nusimini
mo šešėlis.

—Tu nori rytoj išvažiuoti? 
Ne, aš su tuo nesutinku. Tu 
turėsi pąs mane pasilikti ma
žiausia kokiom, dviem savaitėm. 
Priegtam galėsi aplankyti pa
žįstamus. Suprask, kaip man 
dabar yra sunki vienatvė. Tu 
pasiliksi, tu neatsisakysi išpil
dyti to savo draugui. Elenos 
vardu prašau tavęs, vardu tos 
tolimos praeities, kada mes vi
si trys smagiai praleisdavome 
laiką. Jeigu tu man draugas,— 
pasilik.

Antanas nieko neatsakė. Jis 
nuleido galvą ant krutinės, 
nepastebėtų jo paraudusio, 
smaukusio veido. Paskui 
Ibi i pasakė:

—Rytoj aš turiu išvažiuoti, 
būtinai privalau, net dabar, 
nieko nelaukdamas turiu išva
žiuoti.

—Kodėl — privalai? Prieš 
porą metų tu kalbėjai panašiai 
ir išvažiavai. Aš neklausiau — 
kodėl, — nors dalinai ir turė
jau teisės tatai padaryti. Bet 
žmona patarė man to nedaryti, 
Tačiau dabar nepavelysiu, kad 
tu mane, draugą, paliktum ne- 
žinystėj.

—Būtinai turiu, važiuosiu, 
— neklausk priežasties, ne
klausk! — šnibždėjo Antanas, 
dįdeliu sunkumu nugalėdamas 
sumišimą.

—Pasikalbėkite apie 
man jau laikas važiuoti, - 
reiškė Vladislovas, 
atsisveikino.

Antanas palydėjo 
mo.‘ Pasirengęs jis 
iš tų namų, jeigu 
mas butų įmanomas. Kada at- 
sisveikindamu juodu spaudė

Turiu

kad 
su- 
ty-

tai, o 
pa- 

atsikėle ir

jį iki veži- 
buvo bėgti 
toks beg i-

Ir tik dabar draugo akivaiz
doj jis davė valią ašaroms. 
Uždengęs rankomis akis, jis 
gailestingai kukčiojo ir skundė
si tam, kuris po žmonos buvo 
jo artimiausias draugas.

Nakties tamsoj ir tyloj jo 
verksmas ir nusiskundimas bu
vo tiesiog nepakenkiamas. An
tanas, nuleidęs galvą, sėdėjo 
krėsle nesijudindamas ir darė 
didžiausias pastangas, kad ne- 
sušukti: — Aš esu viso to kal
tininkas. Aš atėmiau iš tavęs 
laimę. Aš nužudžiau ją.

Kiekvienas Kuronskio sude
javimas, kiekvienas jo kūkčio
jimas, pliekė jį kaip sumazgy
tas botagas. Lyg geležinė ran
ka gnaibė Antano vidurius ir 
trauke už galvos žemyn. Jis jau
tė, kad jis yra kaltininkas tų 
ašarų, mirties, nelaimių, ir jau
tė, kad jis neturi teisės nu
imti nuo savęs to prasikaltimo 
naštą.

—Ir taip netikėtai tatai įvy- 
,ko, jog ir dabar negaliu dar 
atsipeikėti. Pirmadienį ji buvo 
dar visai sveika. Dieve! Kodėl 
aš taip gerai viską atsimenu. 
Mudu tą dieną kalbėjova apie 
tave, paskui jinai su Zose išva
žiavo į mišką pasivaikščioti. 
Sugrįžusi iš miško ji vis kosė
jo. Tur būti, persišaldė, nuėjo 
gulti anksčiau nei paprastai; 
naktį ji pradėjo dar labiau ko
sėti; aš patariau jai išgerti vai
stų, norėjau pats atnešti, bet 
ji iššoko iš lovos ir nuėjo prie 
šėpos, kur buvo vaistai sudėti. 
Ten pačiame lentynos krašte 
stovėjo neseniai parvežta mik
stūra. Ji žinojo tai, dar sek
madienį davė tą mikstūrą tar
naitei. Aš žiurėjau, kaip ji pi
lė į stiklinę, kaip gėrė... Ak, 
kad aš bučiau galėjęs dasipro- 
tėti!... Prieš mane dabar ne
paliaujamai stovi tas momen
tas, aš matau, kaip jinai ne
žmoniškai surikusi meta stik
lą ir sudrimba... Aš pakėliau 
ją nuo žemės ir nunešiau į lo
vą. Baisių kančių suspausta, ji 
mėtėsi po lovą... Subėgo visi 
namiškiai, bet nei vienas ne
galėjo jai pagelbėti... Kol atva
žiavo daktaras — numirė. Kiek 
aš kentėjau, negaliu nei ap
sakyti!... Matyti, kaip ji kan
kinasi, dejuoja, jausti jos 
skausmą ir bejėgiai stovėti ša
lia jos, tai baisu. Aš, kaip pa
siutęs šuo, bejėgiai sukinėjaus, 
roviau plaukus nuo galvos ir 
piktžodžiavau, o jinai visgi nu
mirė, numirė! Ir aš niekuomet 
neužmiršiu tų minučių, nepa
jėgsiu užmiršti, niekumet, nie
kuomet.

Kuronskis pasakojo* 
mis, ta’rsi bijodamas 
balsu iššaukti naujus 
nimus. Jo betvarkiame 
jime buvo 
mumas, per 
nai sužeista 
peracija.

(Bus daugiau)

šnibždo- 
garsiu

prisimi-' 
pasako-

net savotiškas ra- 
kurį jautėsi mirti- 
siela ir bejėge dės-

Palagas ir Priežiūra 
St. Paul’s Ligoninėj 

PER 10 DIENŲ 
Normaliuose atsitikimuose 

$60.
828 West 35th Place

Tel. Boulevard 6060
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Po truputį
Sako, jog Italijoj kunigai 

mėginą įtikiriti žmones, buk že
mės drebėjimas įvykęs deliai 
to, kad' moters dėvi trumpus 
sėjomis. Mano supratimu, jei
gu kunigai nedreba pamatę 
trumpus sėjomis, tai kų jau 
žemei drebėti! Ot, kaip sako, 
Italijos piliečiai dreba nuo fa
šistu valdžios, tai gal ir žemė 
nuo j ii valdžios pradėjo dre
bėti ?

» » »
Jau yra žinių, kad Lenino 

kūnas supuvęs. Aš tuo ne kiek 
nesistebiu, nes Rusijoj kai ku
rie ir gyvi žmonės jau pu
siau supuvę; tai ką bekalbė
ti apie mirusius.

Antra vertus, visa Rusijos

O visgi Rusijos komunistų el
gesį jie giria.

a » » \
Kai kuriems žmonėms atro

do keista, kad Susivienijimas 
jau antrą kartą bando skirtis. 
Na, ir kas čia tokio? Vyras 
su savo žmona būna tik du, 
ir tai divorsuojasi, o dabar no
rite, kad keli tūkstančiai su
gyventų. Pustapėdis.

Rytoj Lietuvių radio 
programas

Iš stoties W.C.F\L. 970 kilo- 
cykles, nuo 1 iki 2 vai. po pie

tų. Budriko krautuvių Radio 
Valandoje dalyvaus: P-lė Ona 
Vilkiutė, soprano, Juozas Olšau
skas, baritonas, su kanklėmis, 
Petruševičia', smuikininkas, 
Sauris gros vargonais. Daug 
naujų dainelių bus sudainuota 
ir sugrota. Bus Stepukas ir ki
ti. Nepamirškite atsukti savo 
radio ir pasilklausyti lietuvių 
liaudies dainų ir muzikos.

u —)» ■ I »» < — I III I I.a Iii .

į musų eiles ir bukime vienas 
kito draugai.

Džianitorių kliubo mokesniai 
yra' maži. Juos gali kiekvienas 
savęs neskriausdamas, užsimo
kėti.

šis kliubo susirinkimas nuta
rė ir išrinko keturius organiza
torius, kurie atlankyt, kiekvie
ną lietuvį džianitorių ir kvies 
stoti į kliubą. Taigi, Ikai orga
nizatoriai 'atlanlfys tamstas, ne
atsisakykite, bet stokite į kliu- 
bą, o ateityje pamatysite, kad 
džianitorių kliubas teks daug 
naudos: ligoje teiks pagelbos 
ir užtars kitokiuose reikaluo
se, kuriuose pavieniai būdami 
mes negalime gauti atsparos, 
ba neturime užtarėjų — ypač 
šaiis sunkiais laikais.
Kliubo organizatoriai: P. Dau

baras, P. Punis, P. Galvanaus
kas ir Rakauskas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
-t—------ -------------------
kitokių programo punktų. Pa
sižymėjusieji gaus dovanas. 
Bus gera muzika ir smagus šo
kiai.

Kvicčiaini visi atsilankyti.
Komitetas.

spalių mėnesį ciceriečiai rems 
chicagiečius. Vietinis.

Cicero

valdžia yra supuvusi. Tik ko
munistai nosis užsikimšę, tai 
jie tų puvėsių neužuodžia.

» «
Sako, kad lietuvių kalba 

esanti viena seniausių kalbų 
pasaulyje. Aš tuo tikiu. Tik 
gaila, kad ne visi lietuviai tarp 
savęs susikalba. Vienas pav. 
sako: “Jesli tebie šalta, tak 
poidiom išsigerti”. O kitas kal
ba net ir taip: “Džyzus kraist! 
Listen džian, tu nueik į štorą 
ir parnešk boisui šiušius”.

Reikėtų dar įmaišyti keletą 
kitokių žodžių, tai pasidarytų 
esperanto kalba.

s « a
Chicaga yra tikrai keistas 

, miestas. Jeigu koks gengsteris 
nušauja žmogų, tai polieija 
tuoj puola gaudyti žudei ką. Ale 
ažuot pagauti jį, tai tankiau
sia pagauna dolerių. O, žino
ma, dolerį pagavęs negi kar
si jį: juk dolerįui yra saugi 
vieta kišenėje.

o O O
Komunistai iš kailio neriasi 

deliai to, kad Indiana valstijoj 
minia nulinčiavo dir negru. Ir 
iš tikrųjų tai buvo beprotiškas 
minios darbas. Nes valdžia, į- 
s ta tymų keliu, turėtų nusikal
tėlius bausti.

Bet komunistai neturi tei
sės prieš tokį elgėsi protestuo
ti, ba Rusijoj jie yra sušaudę 
tūkstančius žmonių be teismo.

Burpside
S. L. A. 348 kuopa turėjo su

sirinkimą rugpiučio 11 dieną. 
Marių atsilankė mažai, ba dau- 

yra išvažiavusių atosto
goms.

Buvo išduoti Visokie raportai, 
švažiavimo komisija pranešė, 

<ad iš vadinamos truck party 
iko keletas dolerių pelno. Ir, 

kaip šiuo nedarbo laiku, tai iš
važiavimas gerai pavykęs. Nu
pirkta gėlių bukietas sergan
čiam nariui F. Zabrokui. Jisai, 
Žabrokas, yra ligoninėje, su
žeistas. Jo padėtis kritiška.

Susirinkimai! buvo atsilankę 
aunuoliai iš Marųuette Parko. 
Kvietė paremti jų rengiamą iš
važiavimą. Kai kurie šios kuo
pos nariai pasiėmė biletų išpla
tinti. Ir gerai padarė.

Tenka pasakyti, kad musų 
kolonijoje randasi keletas as
menų, kurie savo protu negyve
na. Jie varo purviną agitaciją 
prieš jaunuolių kuopą, idant ją 
suardyti. Bet matyti, kad ne 
kaip sekasi ardytojams, ba vie
tos gyventojai seniai jau pažįs
ta juos, kaip vėjo pučiamus ir 
lygsvaros neturinčius. Todėl ir 
nekreipia dėmesio į jų pasakas.

Girdėti, kad netolimoje at
eityje manoma visai uždaryti 
Illinois Central gelžkelio dirbtu
ves. Sakoma, kad tos dirbtuvės 
busiančios uždarytos nuo 16 d. 
rugpiučio. Darbininkai buvo at
leidžiami per keletą savaičių. 
Ažuot darbai pagerėtų, ątrodo, 
kad jie dar labiau prastėja’.

Užsinuodijo Steve Nemet, 
senas vietos gyventojas veng
ras. Jis pasiturintis biznierius. 
Valgė kenuotų vaisių ir sun
kiai susirgo. Guli ligoninėje. 
Daktarai nesurandą kas per 
liga.

—Koresp.

Lietuvių Amerikos 
Piliečių Džianitorių

Kliubas
Rugpiučio 13 dieną lietuvių 

džianitorių kliubas laikė mėne
sinį susirinkimą Colony Hali, 
5436 So. Wentworth avenue.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir visi draugai smagus.

Apsvarsčius reikalus, kliubo 
įstatus ir mokesčių knygutes 
priimta vienu balsu. Toliaus, 
raportavo apie belgų ir vokie
čių džianitorių kliubų darbuo
tę drg. Daubaras. Paaiškino jis, 
kaip minėti kliubai turėjo sun
kaus darbo kolei suorganizavo 
savo tautos žmones, nes dau
guma buvo priešinga jų dar
bui.

Taip yra šiandie ir su Lie
tuvių Džianitorių Kliubu. Yra 
tokių asmenų, kurie parodo 
priešingumo sakydami, ką mes 
lietuviai galime nuveikti, žino
ma, yra sunku darbuotis tu
rint priešininkų. Bet visi lie
tuviai, kurie esate džianitoriai, 
nusitarkite, jogei mes visi, susi
dėję. į tokią organizaciją, pasek
mės turėsime tokias ateityje, 
kokių norime. Tik stokite visi

Džianitorių išva
žiavimas

Jau visiems yra žinoma, jo
gei džianitorių išvažiavimai es
ti smagus. Kam teko dalyvau
ti tuose išvažiavimuose, tie ne
sigailėjo. Ir daugelis klausinė
jo, kada bus kitas jų išvažia
vimas.

Taigi šį Sekmadienį, rugpiu
čio 17 dieną, įvyksta ir antras 
džianitorių išvažiavimas Bav- 
shis miške, prie 87 ir Maple

Vietos draugijos ir kliubai 
turėjo susirinkimą trečiadienį, 
rugpiučio 13, bažnytinėje sve
tainėje. Susirinkime dalyvavo 
nedaug delegatų.

Kalbėtasi, tartasi apie apvai'k- 
ščiojimi, Vytauto jubilėjaus, 
nes jau laiko tik mėnuo laiko 

tepaliko. Ir nepamatysime, kaip 
prisiartins rugsėjo 14 diena.

Ir Cicero pasirodys taip, 
kaip dar niekuomet nebuvo pa
sirodžius. Kareivių Draugija 
pasirodys naujais rūbais. O tie 
nauji rūbai tai bus pirmos rų- 
šies. Dvi naujos vėliavos ir 25 
kareiviai naujomis uniformo
mis. žodžiu, visikas blizga’, vis
kas žyba.

Ir kitos draugijos nesnaud
žia. Ale ir nieko nauja pas jas 
nesimato. O tų draugijų čia 
yra galybė — didelių ir ma
žų. Bet visų jų didžiausias tai 
Red Rose kliubas, kuris ap- 
vaikščiojime taipjau dalyvaus 
su savo benu.

TheEnglishColumn
l—- - - - - - - - - - - - -

Marųuette Murmurs
WHAT’S IN THE AIR?

Iš kitų draugijų — didesnių 
ir mažesnių — nieko ypatin
go negirdėti, bet visos jos ims 

gatvių, trys blokai nuo Archer dalyvumą apvaikščiojime. O 
avenue į rytus. prie to, prisidės ir chicagiečiai
Bus įvairus programas, trauks — bent tie jų, kurie turi auto- 

kanpinę vyrai ir moters, bus ir mobilius, atvyks į Cicero. Gi

The Marųuette Club, SLA. 
Gr. 260 officcrs and committec- 
men have been feverishly 
working these lašt few weeks 
for the doinjįs scheduled Ibis 
weck-end. The Party and Dance 

Sattiday Nite and the “Mar
gutis” Picnic, Sunday.

» B 8
The Gra’nd Rapids SLA. Gr. 

60 contingent is scheduled to 
arrive this afternoon. If you 
see an immense gathering at 
69th and Artesian Avė. in front 
of the Margutis Office that is 
merely the Marųuette Club 
vvelcoming Felix Zukaitis and 
his boys.

» » »
Buddy Rusgis reportg. cxtra- 

ordinarily favorable riekėt sales 
for the Party and Dance being 
given in honor of G.rand Rapids 
at Bavshis Grove, 87th and 
Maple Avė. tonight.

» » »
Ben Church of Burnsidc 

SLA. 348 and Fra’nk Kantenis 
of Universal Club SLA. 344 
promised to bring along some 
of their pals. Maybe make a 
little whoopec.

Flo Belsky, John Macas, An- 
thony Schnukas, Stanley Valen
tine, Kate Shadbar and Bud 
■are trying to figure out how 
big a mob to expeot. They are 
charged with feeding ’em and 
can’t imagine how many beasts 
and fowls to slay.

« » »
The Marųuette Nighthawks 

under the direction of John 
Leneckis will toot the necessary 
horns.

» » »
The Marųuette Maroons en- 

gage the Gra’nd Rapids team 
in a game of baseball tomorrovv 
morning at eleven. The scene 
is the Margutis picnic at “The 
Oaks” 119th and Archer Avė.

8 » »
Meet the Marųuette Club at 

the Margutis Picnic tomorrow. 
They’ll all be there.

» »

I
n , |« ,, | j,,.. MĮh

A little ibirdie froin Holly« 
wood, California a'dvises us that 
Billee Bennett our erstwhile 
talcnted artist and now Mrs. 
Kįngston, is expecting the stork. 
Only a year ago we bid her a 
foijd fare thee well. Such is 
the mystery of life.

» » »
All ye faithful Marųuetteers 

mark ye well that we con- 
gregate this eve at the inter- 
section of 69th St. ahd Arte
sian Avė,; the hour of eight.

jlheii on the morrow we 
meet once' more thereat the 
hour of ten forenoon for the 
picnic.

One and all be ye therę.
—- Prexy,

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

VAŽIUOKITE J LIETUVĄ 
Tiktai vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivu I p Im u k i m a i Iš New York}

S. Š. “UNITED STATES” .... Rugp. 23
S. S. “HELLIG OLA V” ....... Rugp. 30
S. S. “OSCAR 11° ..........  Rugsėjo 6

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės 
pas savo agentą arba:

SCANDIHAVIAN-AMĘRICAH LINE 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO< ILL,

KAINOS NUMAŽINTOS 
iki $355HUDSON

PARSIDUODA PASAULY DIDŽIAUSIAS ASTUONIŲ
‘ A • I

Dabar $885 ir aukščiauESSEX
DIDELIS, PUIKUS, 113 COLIŲ SUPER-SIX

Dabar $050 ir aukščiau

KITOS NAUJOS HUDSONO KAINOS
Dviejų Pasažierių Coupe, ................................  $885.00
Coach, ................................................................. 895.00
Rumble Seat Coupe, .......................................... 925.00
Standard Sedfan, ...............   1025.00
Touring Sedan, ....................................... Y....... 1145.00
Brougham, ..............................  '....i.,........ 1195.00
Sunsedan, ....j................................ . .................. 1045.00
Roadster, .......................   995.00
Septynių Pasažierių Sėdim, .y....................... 1295.00
Pasaulio didžiausis pardavimas astuonių. Pirmutiniai kiek
vienam lenktinuojančiam nuotikijc — pradėjo naeionališkai
ir internacionališkai. ^Amerikoj, Francijoj, Lenkijoj ir 
Australijoj, Hudsono namas' laimėtojas, prieš didžiausius ir 
daug atsižymėjusias vietas kada buvo reprezentuojamas. 
Šios naujai nužemintos kainos padaro tai daugiau negu ka- 
!da nors, pasaulio vertės tarpe AštUonių,

Visos kainos, F. O. B. Faftory Detroit

PASAULIO DIDŽIAUSIOS VERTYBĖS
Smulkmeniškas pardavimas Hudsono ir Essex karų Chicagoj ir priemiesčių aplinkyne jau da

bar rodoma išimtinai per žemiaus nurodytus pardavėjus
NOKTH

Relmont Purk Motor Soleo 
3028 N. Cicero AvO.

auckinubiiui Motore, Ine. , 
N. Donkeii Avė.

[Lincoln Avė. at Irvlng Pk. Blvd.J
Kevutone Motor Snie* C'orp.

8148 Lawrence Avė., and 
■lOfiO >. Mentern Avė.

Portale Purk Hudaon Co. 
<1101 MUuaukee Avo.

MEST
(hieago Oakley Motor Sale*

•:.3O7-13 W. (Iilcago Avė.
**•

Siilllvan.Morgan- Motor Sales 
170/ Uabhiugton Uh d- and

BliOl W. »2nd St., Bcnvvii, 111., 
uhd 5517 W. Chlrago Avė.

SOUTH
AJax Auto Co.

7800 Stony leland Avė.
8H35-3I) Coinnierclal Avė.

Heverly Auto Salva
8058 S. AmĮiIuik! Avė. 

tiurke Motor Baloe
3513 Archer Avė.

Cahnnet Motor Co.
10040 S. Middgan Avė.

Heyne Motor Salev
5104 S. Aklialnd Avė.

Mid'Voy Hudqon-E»«ex €ort>.
COftiigc Grove Avė.

S. A U. Motor Sale* 
8031 S. Maistai St.

Stratford Motor Salt* 
708 W. <13(1 St. and 
7023 S. Ifabtcd St.

MINTHKOP HARHOK. UJU— 
FohhIhiuI Service A Garage z

PAKE KIltGK, ILI„—
Frlcke Motor Šulce, 12-18 Malu 
St.

U’AtJKEGAN, ILL.—
Grigsby Hudson Co.

GKĄVSLAKE, 1LL.— 
Ė. J. Shcldon

OAK PAKK.1LL.—
(randa lt Mptor Car Co., 51 
T.ahc Sf., ’at i><( Avc., May'vood. 
III. and 535 Madleon St., Ouk 
Putk. and Elinburst, III.

IVINFIELD.
J. C. Abbott

BARKINGTON, ILL.—
Burrlngton HudH(»n-EeKex Co.

I1IGHLAND PAKE, ILL.—
Mllllte lfudeoii-Kheex Co., I.orcl 
and 2d Avė. lllgliland l’ark. 
>iik1 070 Llnden Avė., M'lnnet- 
ku, III.

SUH KBAN
GLEX ELLYJf, ILL.— 

llacold CroMH A Co.
RIVEK GKOVE, ILL.—

Oavle Service stiitlon 
|)ES PLAINES. ILL.— <

A. D. Fleiitge Motor/ Co.

HINSDAI.E, »I.V.— 
liinedule Hudeon Co.

MtMBARD, ILL.— 
Lonibard Auto Repuir

LYONR, !LL.— 
I.yone Motor Hales, 8027 Ogden 
Avė,

DOMNKKS GK0VK. ILL.— 
Kliudė Hudeon Co.

BfltND LAKE, 1Lt.— 
Kound Lako Gurate

LA GRANGJp, ILL,— 
Schafcr A Carteon

HAMMOND, l\D — 
Agneiv Motor Co., <W»O liulmiaii 
St.

BLl E ISLAMU ILL.—

Hill Motor Salve
GARI. įsn.—

Melutryre Hndson Co., Ine. 
Fifth Avė. aAd Mansachusetts 
st,

HARVKY. UX.—
South Tovrn A|ito Mules

t.MtT OHIGAGO. 1>H—
Daile (iorage A

HOŠAŠT.
Lv«1ie Storey

INDIANA HARBOR. INI» —
Agmtf'v Motor ('<>. 
l<ndH>>n-EeH«*x Sale* Co.

IVHITING, IND.—
MLlting Hudeou-teeei Co.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

St. Kodžio laidotuvės
Ketvirtadieni, 3 valandų po 

pietų, mirė Stasys Kodis savo 
rezidencijoj, 4049 North Spring- 
field street.

Kūnas yra pašarvotas na
muose, kuriuose gyveno.

Stasys Kodis gimė Lietuvo
je, Smilgių kaime, Panevėžio 
paviete, Kauno rėdyboje, gruo
džio 7 dieną 1880 metais.

Amerikon atvyko 1893 me
tais.

Jo laidotuvės bus pirmadie
ni, rugpiučios 18 dieną, 2 valan
dą po pietų, iš namų į čekų 
tautinę Ikrematoriją (Bohemian 
National Crematory), kuri ran
dasi adresu 5300 North Craw- 
ford aveliu e.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Lulevičius, turįs lai
dotuvėms įstaigą ir koplyčią 
adresu 3103 So. Halsted Street.

Rep.

Iš džianitorių kliubo 
veikimo

tuvių kliubas tą patį nuveiks. 
Jau ir dabar lietuvių džiani- 
torin kliubo nariai, susižinoda
mi su belgų kliubu, daug ko 
pasimokino.

įvairiais reikalais, kuriais 
džianitoriams reikalinga sveiko 
ir rimto patarimo, nutarta 
kreiptis j Universal State Ban
ką, pas p. Elias, nes čia duotu 
patarimu visuomet galima pa
sitikėti. Kliubietis.

prasilavinti taiįykliško lošimo. 
Tai yra vienatinė lietuvių golfo 
įstaiga. Gerai žinomas lietu- 
vys golfo instruktorius A. K. 
Menas čia duoda golfo lekcijas, 
parduoda ir pataiso golfo laz
das. Nepamirškite. Golfo prak
tikavimo aikštė randasi prie 
Archer ir Cicero gat. Archer 
karai priveža prie pat vietos.

—M.

SPORTAS
Golfo rungtynės

DEL GINČŲ GOLFO TURNA-
MENTO WEST SIDE, SU

TOVVN OF LAKE

Lietuvių Džianitorių kliubas 
13 dieną rugpiučio laikė susi
rinkimą. Susirinkimas buvo 
tvarkus.

Apsvarsčius kitus reikalus, 
komitetas, skirtas rūpintis ruo
šimu išvažiavimo į Jos. Bav- 
shis mišiką, išdavė raportą.

Išvažiavimas rengiama sek
madienį, rugpiučio 17 dieną. 
Komitetas darbuojasi sušilęs, 
kad išvažiavimas patenkintų 
kliubo svečius, ir tenka many
ti, kad jis tikrai bus draugiš
kas ir linksmas ir kad ne vie
nas neapsivils dalyvaudamas ja
me. Skaitykite pranešimą apie 
išvažiavimą.

Susirinkimas išrinko keturius 
organizatorius, idant jie perei
tų per stubas visų džianitorių 
lietuvių ir visus surašytų į 
kliubą, kaip belgų, švedų ir vo
kiečių kliubai yra padarę.

Svetimtaučių, pavyzdžiui, bel
gų kliubas daug ką gali savo 
narių gerovei padaryti. Ir lie-

JONIŠKIEČIŲ L. ir K. 
KLIUBO PIKNIKAS 

PINIKAS 
įvyks 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ

17 d. Rugpiučio
Už tautiškų kapinių ant Kean avė.
Bus Piknikas su programų ir išlaimė- 

imu. x
Moterims, Vyrams, Mergaitėms ir 

Berniukams yra paskirtos dovanos vi
siems, kas išlaimės. tai tas ir gaus.

Bus gera muzika, malonėkite visi at
silankyti.

Kviečia Komitetas.

/TARPTAUTINIS BIBLIJOS 
TYRINĖTOJŲ SUSI

VIENIJIMAS

LIETUVIŲ 
VALANDA

Pirmos šio sezono ir gan į- 
domios rugtynčs įvyko tarpe 
vvestsidės ir tovvnlakos golfi- 
ninkų. Westsidiečiai yra geri 
sportininkai ir šaunus golfi- 
ninkai. Du metai atgal jie pa
sikvietė bridgeportiečius golfi- 
nikus ir apgalėjo keliais kir
čiais. Šiemet nesulaukdami 
rimtesnio atsakymo nuo savo 
aukų, jie pasikvietė golfuot 
tonwlakiečius ir apsiriko—pra
lošė keliais kirčiais. Rengėjais 
westsidūs jaukto yra pp. J. B. 
Brenza, J. Mackevičius ir Dr. 
Biežis, kiti golfininkai su jais 
lošė jauni vaikinai ir geri gol- 
fininkai, būtent Buchas, Czy- 
zas, Deksnis', Ruselavičius ir 
Jaknas. Daug garbės žinoma 
priklauso rengėjams už suda- 
rimą gražaus būrelio golfinin- 
kų iš vvestsidės.

Tovvnlakiečiai rengėjai savo 
jaukto yra pp. D. Pivariunas, 
J. Kazlauskas ir N. Počiulpa, 
apart jų dalyvavo A. Kvedaras, 
J. Miller ir du broliai jauni 
vaikinai Jukniai, kurie geriau
siai atsižymėjo runktynėse. 
Tovvnlakiečių jauktas buvo su
darytas gana drūtas ir, beabe- 
jonės, oponentams buvo sunku 
atsilaikyti. Nemažai garbės 
užsitarnavo Pivariunas su Kaz
lausku prirengdami savo jauk
tą j laimėtą kovą prieš savo 
priešininkus— Fore! Pasekmė
mis gali pasididžiuoti, nes iš
lošė rungtynes prieš gerai or
ganizuotus vvestsidės golfinin- 
kuš.

Lošimas įvyko liepos 30 d. 
š. m. “Coghill” kliubo aikštėje. 
Medalis—trimis 36 skylių loši-, 
mais po 8 kontestantus iš prie
šingų pusių. Bendras visų 
kirčių skaitymo būdas.

Bridgeportiečiai žinoma no
rėtų atsigriebti praloštą garbę 
vvestsidiečiams' du metai atgal 
ir stropiai rengiasi į kovą (tik 
ne ties Žalgiriu). Pastarieji 
taipgi turi gerų golfminkų ir 
mano apsidirbti su oponentais 
be vaikų. Rungtinės įvyks šj 
mėnesi.—Menas.

GOLFAVIMAS
Kad golfas yra gražus spor

tas tą visi gerai žino ir kad 
golfą gerai lošti reikia gero pa
tyrimo tą niekas taipgi neuž
ginčys'. Todėl seniai (laukta 
golfo praktikavimo aikšte jau 
atidaryta, čia galima. gerai

Eina garsai iš VVestsidės, 
kad jie laimėjo turnamentą. 
Gal kur ir laimėjo bet ne iš 
Town of Lake golfininkų.

Del aiškumo pasakysiu štai 
ka: “Copijos” score cards te
bėra pas abiejus ir abiejų pu
sių skaitytos ir užrašytos. Ir 
dar galima kartą skaityti. 
Aišku, kad Westside geidžia 
dar kartą lošti su Town of 
Lake, bet mes nematom reika
lo, o ypač šj metą. Tikiu, kad 
šie ginčai užsibaigs su šiuo 
kartu.

—Town of Lake Golfer.

Both teams hit hard, the Stars 
getting 15 hits and Cooneys 
Boosters made sixteen. Most 
of Cooney’s scores were made 
when the. bąli was hit over or 
through the short right field 
wall. Eddie
leading Star batter 
hits out of 5 times 
Fryer, Domikaitis, T. 
dan Home made 2 hits
while Gricius, Judas and Dec
ker made one hit apiece.

Yausellin 
the hurlei 

pitehed 
for the 

played 
making 

Cooneys

Extin was the 
with 4

Yukon 
ai piece

Iš Radio VV-O-R-D Stoties
202 METRŲ

1480 KILOCYKI.ES

Nedėlioję, 
Rugpiučio-Aug. 17 

dieną
Lygiai nuo 1:30 iki 3 v. po pietų 

Chicago Daylight Saving Time.
Programas bus įvairus ir laibai 

įdomus. Kalbės

F. Zavist
Temoje: 

“KOKS YRA SKIRTUMAS TARPE 
DIEVO IR JĖZAUS”. 

Ir bus dvieju pasikalbėjimas.

A. BITINO
Paminklų Išdirbystė

RęliePin lepinate!!
*CLICK' 

CORN REMEDY^
Tai yra stebėt yna gyduolė dėl 

kornų, Callouses, Bunidns, Warts, 
etc. šį gersinimą nuneškite pas sa
vo aptiekorių reikalaudami “Click”. 
Jeigu negalite gauti, Ui prisiųskite 
50c. stampoms, arba $1.25 už tris 
bonkutes, mes jums prisiųsim paštu.

“CLICK” LAB.
. 1900 South Halsted St.

. CHICAGO, ILL.

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

sutartį” Buckley išva-
New York sutarties da-

York Garden buvo pa-

$100,000 garantijos, 
sutartis neįvyko. Chica- 
žada Sharkey tą $100,- 
garantuoti, ir stambus

Teisingas Pirmas
MORGICIUS
Yra Puikiausias

Vienatinis Lie
tuvis Vakari
nėse Valstijose 
išdirba Euro- 
piškus ir A- 
rikoniškus ak
menius pamin
klus.
kūnas 
sias.
pigiausios.

Pirmas prie
šais Sv. Kazi
miero kapines
Taipgi skyrius prie Tautiškų kapinių
3958 W. lllth SU Chicago, UI.

Tel. Beverly 0905

The Stars usLl 
and Decker for 
while Jack Kinderman 
the full nine innings 
Cooneys. The Stars 
good bąli defensively 
only 2 errors' while 
Nine were, very ragged mak
ing 7 errors. A return game 
will be arranged for later in 
the season as

Investmentas
Šis bankas pasiūlo savo patari
mą ir duodą rodą laike, kada 
saugumas ir užsitikejimas lošia 
svarbią rolę investmento progra
me atskiro žmogaus.

P-lė Bukauskaitė-Bukar ir jos 
partneris Pat

Keistai atrodanti pora —ar 
ne? Ir keistose apys'tovose. Ale 
žiūrėkite koks dalykas.

P-lė Bukauskaitė, gyv. 4446 
Savvyer Avė, dalyvauja Mara
tono šokio konteste. Tas kon- 
testas eina Pershing Ball- 
room’e, prie 64-tos gatves ir 
Cottage Grove Avė.

Numeriai rodo kiek valandų 
šokta. Bet p-lė Bukauskaitė 
ir jos partneris jau tol pralen
kę pažymėtus paveiksle nume
rius. Faktinai, jie yra jau pa
darę daugiau, negu 1,500 va
landų.

Ir dar šoka, kaip sakoma,— 
strong! Apie tai tenka* spręsti 
iš paties paveikslo, kuris rodo, 
kaip musų lietuvaitė šoka, kuo
met jos partneris miega.

Aš bečiju, kad jaunas vy
ras, gavęs tokią merginą už 
moterį, tikrai galės jaustis tu
rįs paramą gyvenime.

Norintieji pamatyti kalbamą 
porą, ypač šauniąją lietuvaitę, 
gali atlankyti minėtą salę bet 
kuriuo laiku—dieną ir vakarą. 
Įžanga pigi. O, regis, yra ir 
vietos atsilankiusiai publikai 
pašokti prie geros’ muzikos.

—Rep.

jų miestų eilę, ar pasiliks už
kampiu. Rungtynėms numato
ma arba kuris iš didesniųjų 
parkų salįų arba Soldiers Field, 
ir pajamų numatoma sukelti li
gi $750,000.

Jack Sharkey po nenusiseku
sių kumštynių su Max Schmei
lingu, dabar yra kaip ir už
mirštas, ir jo promoteris John 
Buckley pareiškė, kad “Jack 
Sharkey sutiks mušti Primo 
Carnera Chicagoj, jei tik Chi
cagos promoteris patenkins 
Sharkey sąlygas... Sharkey no
ri darbo. Jis prašė parinkti 
jam bent kokius keturis' ar 
penkis ateinančiai žiemai. Aš 
kalbėjau su juo apie Carnera. 
ir jis skubino kuogreičiau pa
daryti 
žiavo į 
ryti.

New
siūlę Sharkey muštis su Willie 
Stribblingu, bet Sharkey parei
kalavo 
tad ir 
giečiai 
000
bankininkai esą pasiryžę padė
ti.

Primo Carnera yra italas, 
nesenai dar Francijoj buvęs 
juodadarbis, kurį vienas fran- 
euzas Leon See surado ir iš
kėlė. Bet Carnera pernai me
tais buvo Californijoje diskva
lifikuotas už susektas sukty
bes. Dabar Carnera yra at
statytas atgal, bet su sąlyga, 
kad jo menageris See nebeda
lyvautų su juo. Carnera pa
reiškė, kad be See jis ir už 
milijoną dolerių nesimuštų, 
nes See esąs jam kaip tėvas’ ir 
motina.—Taigi Sharkey ir Car
nera kumštynės priklauso vien 
nuo to, ar Carnera sutiks atsi
sakyti nuo savo menagerio.

šiandie Chicagoj jau gauta 
žinių, kad Sharkey pasirašė 
sutartį kumščiuotis Chicagoje 
rugsėjo mėnesy.

we feel we can
defeat them.

BOX SCORE
Golden Stars AB R H.
Fryer RF 5 0 2
Home CF 4 0 2
Domikaitis 3b 5’ 0 2
Gricius ąs 5 1 1
T. Yukon 2b 5 1 2
Extin LF 5 2 4
Romanos 1b 3 1 0
Yydas c 4 0 1
Jauscllin P 2 0 0
Decker P P 2 0 1

40 5 15
Cooney A C. AB R H
Nardi CF 5 1 0
O’Hara LF. 5 2 2
McCue 3b 5 1 3
Mueller RF 4 1 1
Schmidt 1b 4 2 2
Mancusso 2b 5 2 3
Connalley ss 4 0 2
Wente c 3 2 1
Kindeman P 4 1 2

40 12 16
Golden Stars:

0 10 10 3 0 0 0— 5 15 2
Cooney:

0 0 5 2 2 3 0 0 x—12 16 7

CENTRArt&^BANK
ATRUST COMPANY

UlOWest35A Street
A State Bank • • • • AClearingHouseBank

Žinojimas Kur Pirkti Radio
Suteikia daug malonumo pirkėjui

Todėl stengkitės įsigyti sau naują

Golden Stars Jose
The Golden Stars lošt their 

fourth game of the season 
when they were trounced by 
the strong semi-pro nine the 
Cooney Boosters by the score 
of 12 to 5 at St. Rita field.

Two base hits, Extin, McCue, 
Mueller, Schmidt, Mancusso, 3, 
Connally, Kinderman 2, T. 
Yukon.

Strike outs', Decker 3, Yaus- 
sellin 4, Kinderman 2.

Base in balls, Yauselin 1, 
Decker, 1, Kinderman 1.
' Sacrifice hits, Romanas.

RADIO

RENGIA SHARKEY KUMŠ
TYNES CHICAGOJE

Jack Sharkey ir Primo Carne- 
ra bokso rungtynės rugsėjo 

mėnesį?

Mique Malloy Chicago pro- 
moteris iškeliavo i Nevv Yorką 
su tikslu pasirašyti sutartį su 
Jack Sharkey rugsėjo menesio 
kumštynėms su italu Primo 
Carnera. Malloy pareiškė, kad 
dabar atėjęs laikas parodyti, 
ar Chicaga vėl pakils į pirmų-

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

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

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

pat yra.
Chicagiečiai galite užeiti j Margučio ofisą atsižinoti smulkme

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

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

BRIGHTON PARK STATE BANK
ARCHER AND KEDZIE AVENUES

"STIPRUS VALSTIJINIS BANKAS”

5iiiWrir

NAU.IAS BRUNSWICK
Radio Mados 15

NAUJAS BRUNSWICK
Radio Mados 22

Iš Didžiausių ir Atsakomingiausių Lietuvių 
Krautuvių Chicagoje

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
Maudymos 
Siutu

Viską turime išparduoti žė-- 
miau musų pačių kainų;

Didžiausis pasirinkimas visų žinomų ir išgar
sintų išdirbysčių delei visos jūsų šeimynos.

CONTINENTAL KNITTING MILLS
4161 Archer Avenue

The Peoples Furniture Compaoy
Pirkdami šiose krautuvėse Brunswick Radio arba kito

kį atsakantį radio, mokėsite žemesnę kainą, gerūsitės 
lengvesniais išmokėjimais, ir gausite geresnį patarnavi
mą. Prie to tamstų išmokėjimo kontraktas nebus perduo
tas' arba užstatytas kokiai “finance” įstaigai, kuri rei
kalaus palukų nuo 10 iki 20 nuošimčių, priskaitant viso
kius nuošimčius ir carrying charges. Peoples įstaiga pati 
suteiks tamstom tą paskolą, nerokuos nuošimčių, duos 
atsakančias prekes ir geresnį patarnavimą. Todėl žiūrė
kite kad dėl tamstų pačių saugumo 
butų iš Peoples Krautuvių.

naujas Bruns\vick

Taipgi čia rasite iš kitų Standard 
naujus 1931 metų modelius, Kimball, 
tie, Victor, Atwater Kent, Zenith ir kitus.

išdirbysčių radio
Brunswick, Majes-

4177-83 Archer Av.
I.afuyette 317J.

2536-40 W. 63 St
Hemlock 8400

Jk

KILOCYKI.ES


Šeštadienis, rugp. 16^ 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

sęs Bagdonui, o ne jai, bet vė
liau pareiškiusi, kad alkoholis 
buvęs jos.

Dar vienas gensteris 
mėginta nudaigoti

Naujas teatras atsidarė
Il’a'ymarket Theatre, Madi- 

son gatvėje, tuoj prie Halsted 
st., pertaisytas ir išpuoštas, at
sidarė kaip pirmos klasės bur- 
leskos ir vodevilių teatras.

šis paskibbęs teatras duos 
numerius, kuriuos pildys 
liaujančių aktorių trupės, 
darymo savaitę duodama 
gramas Peek-a-Boo, kuris 
konkuruoti su bet kuriuo
gramu ant Broadway, New Yor- 
ke. Sąstatai įeina daug žymių 
komikų, šokėjų, dainininkų ir 
choras — viso per 60 asmenų.

Biletų kainos prieinamos.

ke- 
Ati- 
pro-

Rockforde nežinomi gengste- 
riai mėgino nušauti Tommy 
Abbotų, Chicagos iiorthsidės 
gengsterį, policijos nužiūrimą 
kaip dalyvį nušovime “Tri
būne” reporterio Lingle ir but- 
legerio Zuta.

Abbot betgi išliko gyvas, o 
nušautas buvo Rocklordo but- 
legeris Giovingo, kurio automo
bilyje Abbot sėdėjo. į 
go pataikė 11 kulkų, 
iš kulkosvaidžio.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 — Pirm. 
Stanislovas Stankus, 1079 W. 123 
St., West Pullman, tel. Commodore 
3037; pirm, pagelb. Ona Grakaus
kienė, 4541 S. Hermitage Avė.; uut. 
rašt. Joe Dabulski, 204G W. 22nd 
St., tel. Canal 5810; iždo rašt. 
Aleksandra Ambutas, 16000 S. Lin
coln St., Harvey, III.; kasierius An
tanas čėsna, 4501 S. Paulina St., 
Boulevard 4552; kasos pagelb. Jo
nas Motuz ir Ida Kačinskienė; 
maršalka p. Tiškeviče.
Draugystė susirinkimus laiko kas 

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

JĄUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS' KLIUBAS. — Pir
mininkas Juozapas Rūta, 3262 S. 
Halsted St.; pirm, pagelbininkas 
Povilas Petraitis, 4649 So. Wash- 
tenaw Avė.; nut. raštininkas Sta
nislovas Kuneviče, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rašt. Jonas Grinius, 723 
W. 34 St.; kontr. rašf. Feliksas 
Kasperas, 3585 S. Lowe Avė.; ka
sierius Domininkas Gulbinas, 3144 
S. Wallace St. Kasos apiekunai 
Pranas Kuneviče ir Vladas Rainis, 
Sudžia Antanas Stukas.
Susirinkimus laiko kas pirmą 

penktadieni kiekvieno mėnesio, 7:30 
v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Nariais priimami nuo 18 
|ki 40 m. amžiaus.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušeres

Lietuviai Gydytojai___
PRANEŠIMAS

DR. M. T, STRIKOL
LIETUVIS

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So,. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. TeL Boulevard 7820 
-Rez. 6641 S. Albany Avė. TeL Pros
pect 1980. Nediliomis tik pagal su
tarti.

Įvairus Gydytojai
‘‘ GYDO

Kraujo, odos, chroniškai
/

slaptas ligas vyrų ir moterų.
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Stato Banką

1800 So. Ashland Avė.

prė

Narkotikų aukų 
čius didėja

Policininkų paroda
šiandie ir rytojs Soldiers 

Field aikštėje yra. metinė Chi
cagos policijos departamento 
paroda. Bus išpildyta įvairus 
ir įdomus programa. Vartai į 
aikštę atsidarys 1 vai. popiet. 
Programa# prasidės 2:15 vai. 
po piet.

Įžanga pigi. Pelnas skiriama 
našlėms ir našlaičiams tų poli
cininkų, kurie žuvo s'aVO parei
gas eidami.

Viešųjų darbų departa 
mento programai 

per radio
Viešųjų darbų departamen

tas ateinančią savaitę duos pa
skaitas šiomis temomis:

Pirmadienį, rugpiučio 18, 
kalbės Otto W. Hansen tema: 
‘‘(’onstruction and Maintenance 
of Chicago’s Bridges”.

Trečiadienį, rugp. 20, Ar- 
thur J. Devereux kalbės tema: 
“Ačtivities of the Bureau of 
Water”.

Penktadienį, rugp, 22, H. O. 
Roempler kalbės tema: “What 
the people of Gano think of 
the ‘Wolfe Plan’ of Street Re- 
surfacing”.

61 metų moteris arės 
tuota kaip butlegerka

Giovin- 
paleistų

skai

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

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti t- 
nusipirk typewriterj.

Graboriai

Komisijos vienodiems įstaty
mams šioje šalyje leisti posė
dy, Chicagoje, iškelta aikštėn 
faktai, jogei skaičius narkoti
kų aukų Suvienytose Valstijo
se per 3 metus padidėjęs 100 
nuošimčių.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POLITINIS KLIUBAS, pirminin
kas C. Kairis, 5128 George St., tel. 
Pensacola 1367; vice-pirm. L. Striu- 
pas, 3636 W. North Avė., tel. 
Spaulding 0745; nut. raštininkas A. 
Valskis, 3341 Ėvergreen Avė., tel. 
Belmont 1448; fin. rašt. S. Banec- 
kis, 3316 W. Wabansia Ave„ tel. 
Spaulding 3765; kasierius A. Zille, 
3327 Le Moyne St., tel. Spauldinjr 
6038; maršalka C. Lukis, 3236 
Pierce Avė.

Telefonas Yards 1188 

Stanley P. Mažeika 

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius viBoltiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. JLL.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1930 Metams
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Pirm. A. Milerienė, 1030 Central, 
Evanston, III.; pirm, pagelb. Pet. 
Grigonienė, 3322 So. Union Avė.; 
nut. sekr. A. Dudonienč —7917 
So. Harvard Avė.; fin. sekr. A. 
Vąlančunienė., 5929 So. Throop 
St.; kontr. sekr. M‘. Pašiškevičie- 
nė, 4441 So. Fairfield Avė.; ka
sos glob.' M. Kiziehę, 3232 So. 
Union Avė.; iždininke Uršulė Ra- 
dziavičienė, 3347 So. Union Avė.; 
Maršalka K. Astrauskienė, 3343 
So. Union Avė.
Susirinkimai Įvyksta kas trečią 

subatą kiekvieną mėnesį (vakarais) 
Mark White Parko svetainėje.

Garsinkitės ‘N-nose’
■u t

JONAS GAURINSKAS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS j

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

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Phyeical Therapy & Midvrife 

Naujoj vietoj , 
6109 South Albany Avenue

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukes Avenne, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Val.i 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvrick 4988
Namų telefonu Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermls

VABASDOSj

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 1M 11
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po pini

Telefoną* C&na] 0464
Phone

Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI.

On»o TBlefoaai Tlrglala 0089 
JB«a. Tel. Vaa Bures B8SS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
ValaaOoa 11 ryto iki 1 po pietų, S 11d A 
0 iki 8 vakaro. Nedalom wuo 10 iki 12 d M«. Kame oflena Mortb 

3413 Franklin Blvd.
▼alandoa 8:80 Iki 9:80 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicagų 
arti S18t Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomi* ir Iventad. 10—12 dienų

Advokatai

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBAS. — Pirm. Walter Lėkis, 
7000 S. Rockwell St.; pirm. pag.

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

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

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU- j 
VIŲ TAUTOS, MOTERŲ IR VY-į 
RŲ. —■ Pirm. Jonas Kazlauskis,1 
920 W. 54 Place; vice-pirm. Fran-j 
ciška Zakarevičiene, 830 W. 36 St.; 
nut. rašt. Antanas Treonis, 917 W. i 
34 St.; fin. rašt. Adelė Varanavi- 
čaitė, 1426 W. 47 St.; kasierius! 
Petras Augustinas, 656 W. 35 St.; 
kasos apiekunai Barbora Vaičienė, 
3649 S. Union Avė. ir A. Jachunas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 dieną, 11 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs pusę 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Raguvos parap., Koncegalių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime draugus ir pažysta
mus, o Lietuvoj vieną brolį ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3725 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 16 dieną, 
pietų iš namų bus 
į tautiškas kapines.

Visi A. A, Jonp ' 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžhH kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugia ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

subatoj
2 vai. po 
nulydėtas

Gaurinsko 
pažįstami

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių (tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
ma# su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas; Speciali atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone, Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1610 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta

Tel. Yards 1-829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

• I »■ »

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

PRANEŠIMAS

R. A. VASALLE
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street,

Tel. Randolph

Ofisas irn Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 7042 4

DR. C. Z. VEZELIS

Room 1701
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai
3241 S'. Halsted St. tel. Victory

Valandos — 7 iki 9 vakare
Subatos vak.

Vasalle—Pam, Ser. ir Pėtnyčios v.
Olis—Utar., Ketv. ir

0831 
vak. 
0562

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

Room 928 
Tel. Ftanklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subatas

Dentistas
Persikėlė į naują vietą po 

numeriu
1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banką 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST
Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar ran
dasi 4660 Grosą Avė.

Tel. Yards 4317

1646 W. 46th
Telefonai

Lietuvio vardai Įveltas

ke-

visose 
dalyse, 
paarei-

Boulevard 5203
Boulevard 8413 *■*

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 8161

JULIUS JAKAWiai

nBKUMLMJMMKE

Areštuota tapo 61 metų mo
teris, Mrs. Cornelia Hurn, gyv. 
adresu 2224 West Marųuettc 
road.

Moteris yra kaltinama 
kiusi svaiginančių gėrimų 
raže prie Banuj, kuriuose 
vena.

Policija užtiko garaže 10 
nų alkoholio, po 5 gali(
kiekvieną; taipgi 8 kenus po 
12" painčių įtalpos kiekvienų 
juose buvę gėrimo vadinamo 
“Horseshoe bourbon”; tris bon- 
kas alkoholio po galioną įtal-

Lietuviai Gydytojai

lai- 
ga- 
gy-

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St„ Canal 2331 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nadilioj nagai sutarti

52 E. 107th st.
Kampas Michigan Avie.

Tel. Pullman B95t
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

John Kuehinskas

kį skystimo.
Areštuotas taipgi John Bag

donas, kuris miegojo 'ant por- 
čių, kai kratytojai atvyko.

Mrs. Hurn ir Bagdonas pa
leisti, kai užsistatė kiekvienas 
po $1,000 kaucijos. Iš karto, 
anot “Tribūne”, moteriškė pa
sakiusi, kad ‘alkoholis priklau-

metines mirties
SI KARTUVĖS

MA'I’EUSAS KARNELSK1S

persiskyrė su šiuo pasauliu 
18 dieną, rugpiučio mėn. 1929 
m., sulaukęs 60 m. amžiaus, 
gimęs Kybučių kaime, Tilavė- 
nų parap. Paliko dideliame 
nuliudime du sunai, trys dūk 
terys ir žentai. Liutbiai at 
minčiai musų brangaus gimi 
naičio bus laikomos šv. Mi
šios šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
rugpiučio 1<8 dieną, 1930 m., 8 
vai. ryto. Kviečiame . visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus atsilankyti į pamaldas. 
Mrs Kavęs Mu.sų brangusis 
Maleušui niekuomet neužmir
šime. Tu pas jau nebesugrįši, 
bet mes ankščiau ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę lieka, 
t Giminės.

Stanislovas Rodis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 14 dienų, 3:30 

valandą po pietų, 1930 m., sulaukęs 50 metų amžiaus ’, gi
męs Lietuvoj, Smilgių kaime. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį ZarieLt ir dukterį Grace, gimines ir draugus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4C49 N. Springfield Avė.

Laidotuvės’ įvyks Pirmadieny, Rugpiučio 18 dieną, 2 
vaalndų po pietų iš namų į Bohemian National Cemetary, 
kur bus jo kunaa Creamated.

Visi A. A. Stanislovo Rodžio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Gimines ir Draugai.

Li idotuvėse patarnauja graborius Julius Lulevičia, 
Tel. Victory 1115.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Bugpiučio lllą dieną, 12:45 va- 
po pietų, 1930 m., sulaukęs 42 metu amžiaus, gimęs Lie- 

j, Panevėžio apskr., Miežiškių parap., Kirblonių kaime. Ame
rikoj išgyveno 21 metus. Paliko dideliame nuliūdime moterį Apo
loniją (po tėvais Maliaušaitė), 2 dukteris — Bronislavą 16 m., 
Emiliją 10 m., sūnų Feliksą 17 m., seserį Evą ir švogerį Antaną 
Jankaičius, du brolių — Antaną ir Vladislovą, sesuo ir broliai 
gyvena Klein, Montana. Fuseserė Marijona Aniulis ir giminės. 
Kūnas pašarvotas randasi 944 W. 35th Plaee.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Bugpiučio 18tą dieną, 8tą vai. 
ryte iš namų į S.V. Jurgio parapijos ;buŽJiyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. . v.

Visi A. A. Julio Jakasvirhiaus giminės, draugai ir •paž|sjami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Sūnūs, Sesuo, Broliai, 
Puseserė, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

J J Lulevicius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victorv 1115

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

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

Sąžiningai i r 
pigiai patar
nauju dieną ir 
n ak ti 
miesto 
Moteris 
bininkė.
2205 Lake St.

Tel. Melrose
Park 797

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. Cicerd 3794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. Tet Blvd. 3261

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Repubhc 7868

Phono Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 1* iki 12

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedčlioj pagal autartj .

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vietarmiestyjų
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weąt Washington Street

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso TeL Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3895

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

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 

ir nuo G iki 8 vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 8201 South Waliace Street

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

x Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street* 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
siuš 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 S>ore 2238 ar Randolph' 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams StM Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Renublic 9600. _ ----- o ■ — —

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedšl. 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 At.

Tel. Prospect 8525
------o—---

4729
Tel. Randolph 5130

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS

721 First National Bank Building 
38 SO. DEARBORN STREET

Vakarais 2221 W. 22nd St. 
Tiktai pagal sutarti 

Tel. Canal 2552 
o-

Telefonas Yards 0994

DR. MAIJRICE KAHN
4631 South Ashland Avense 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pn plot, 

7 iki 8 vai. Nodėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Teleąhoae Plaza 8202

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ava.
Tol. Boulevard 2800

Rcs. 6515 So. Rockvvcll St
TeL Republic 9723
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

programai
ŠIANDIE VAKARE ?

iš Chicagos didžiųjų radio stočių

Aplankius nelaimės 
vietą

5:30
6:00
6:25

6:30
7:00
7:00
7:15

7:30

8:00
8:00

8:15

8:30
9:OO
9:15

9:30 
9:30

10:00

10:05

10:10
10:30
10:45

11:15

11:20
ant
25

na-

Praėjusį pirmadienį nuvykau 
ir aš pamatyti nelaimės vietą, 
kur į gazo tanką įkrito aero. 
planas su trimis asmenimis. Ta 
vieta randasi tarpe Division ir 
Augusta gatvių, ir vienas blo
kas j rytus nuo Elston avenue. 
Vieta galima prieiti iš Division 
gatvės.

Arti kalbamos vietos priėjau 
stovintį žmogų, kuris ir už
klausė manęs, ko ieškau. At
sakiau, kad noriu pamatyti tan
ką, kurion orlaivis įkrito, žmo
gus pareiškė, kad prie tankos 
negalima prieiti, bet jei noriu 
pamatyti, tai turiu palipti ant 
to namo stogo, ties kuriuo sto
vime.

Paklausiau kaip užlipti 
namo, žmogus pareikalavo 
centų už leidimą.

Užvedė mane žmogus ant
mo stogo. Iš ten buvo matyti 
viskas gerai. Tanka visa sulin- 
dusi į žemę, taip kad jos viršu
galvis buvo lygus su žeme. Ge
rai matėsi skylė, kurią orlai
vis pramušė. Matėsi ir daugiau 
skylių. Bet jos buvo užkaltos 
lentomis. Rodytojas paaiškino, 
kad tas skyles iškirto, kada 
narus leido į tanką.

Matytis buvo orlaivio dalis, 
išimta iš tankos. Matyti, kad 
orlaivis buvo raudonai malevo- 
tas. Rodytojas pasakojo, kad 
jis matęs, kaip aeroplanas kri
tęs iš viršaus, nes jis buvęs 
lauke ir prie namo sienos pri
siglaudęs nuo lietaus.

Staiga išgirdęs nepaprastą 
birbimą ir užimą, pradėjęs dai
rytis ir pamatęs orlaivį kren
tantį stačiai žemyn. Krisdamas, 
orlaivis smarkiai sukėsi, kaip 
grąžtas. Išgirdęs taipjau riks
mą ir spiegimą. O kai orlaivis 
nupuolęs ant tankos, tai gar
siai bumptelėjęs, gi gazas ptlk- 
šterėjo j orą, ir tanka tuo mo
mentu susmukusi į žemę. Taip 
ji ir tebestovinti dabar.

Pirm to gi, kai ją užgavo 
orlaivis, ji buvo pakilusi aukš
tai ir siekusi namo porą aukš
ty.

Nelaimei įvykus, jis pirmas 
pribuvęs vieton, bet pagelbėti 
nieko negalėjęs. Ir 'bematant 
nelaimės vietą aplinkui užplū
do 
per 
Jis 
tai
gelžkelio nesužeista, nes trau
kiniai tankiai ten bėgioja į abi 
puses. žinius.

Žmonių minios, o gelžkelis 
varstą buvęs užblokuotas, 
ir pats nesuprantąs, kaip 
pasitaikė, kad žmonių ant

Sp«ct&ll*tM sydym* chroniškų Ir sauja U- 
rų- kiti negalėjo jumis llrydytl, štamui' 
kyku dm mane Mano pilnas 
ma* atldenrs jurų tikra lira ir Jei a* ap*l- 
Imsiu ju* gydyti, sveikata jum* augry* Ei
kit pa* tikra •pecUdi*ta, kari* aeklau* jn*ų 
kur Ir ka* lama skauda, bet pats pasakys 
po galuUao tftegsamlaartmo—kas joms yra

Dr. J. E. Zaremba
28 W. Jackran Blvd.. netoli State St. 

Kambary* 1016 "
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valando*: nuo 10 ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 

lioi nao 10 rvto iki 1 po olėta

Bernard Petkas
Pilnas Pasirinkimas

Vyrišky papuošalų, geresnes rū
šies, didesnios verčios, ge- 

riausių spalvų
4171 Archer Avenue
kampas Richmond St.

Pinigų Siuntimo Skyrius at-

iki 8 v. vakare. NedSldieniais-

12:00

1020 K c.-—KYW—294 M.
p. m.—Uncle Bob.
p. m.—Tony Nuzzo’s Orchestra, 
p. m.—Teaberry Sports Repor-

C«r-
P-
P- 
P-
P-

m.—NBC—Fuller rpen. 
m.—Olsen U Ebann Time, 
m.—NBC—Dizie’s Circus, 

m.—NBC—The Wonder
Dog.
m.—Russo’s Edge. Beach

Orch.
p. m.—Olsen W Ebann Time.
p. m.—“Finance” Talk —■
Thomas Temple Hoyne.

p. m.—Alberti's Congress Or
chestra.

p. m.—NBG—Dotch Master 
Minstrels.

p. m.----Miss Ad Taker.
p. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

p. m.—Benrus Time.
p. m.—Russo’s Edgevvater Beach 

Or.
p. m.—Teaberry Sports Repor- 

ter.
p. m.—Chicago Herald and
Examiner News Flashes.

p. m.—State S reet Tomorrow. 
NBC—Amos ‘n’ Andy.

Aragon

P-

p. m
p. m.—Wayne King’s 
Ballroom Orchestra.

p. m.—Public Service —Wea- 
Correct

Time.
p. m.—Russo’s Edgevvater Beach 

Or.
mid.—Tony Nuzzo’s Canton 

Tea Garden Orchestra.
12:15 , a. m.—Alberti’s Congress Or

chestra.
a. m.—Tony Nuzzo’s Catyon 
Tea Garden Orchestra.

a. m.—Alberti’s Congress Or
chestra.

i. m.—Nuzzo’s Canton Orches
tra.

Kc.—WMAQ—447.5 M.
m.—Topsy Turvy Time.
m.—Elementary Spanisb.

m.—Daily News Concert Or
ches ra. »

m.—Sports Announcements.
m.—Safety Talk.
m.—News Concert Orchestra.
m.—Dr. Pratt and Sherman.

m.—CBS—Simmons Show 
Boat.

p. m.—Musical Program.
p. m.—Harold Van Home, pia- 

nist.
p. m.—Elgin Time Signal.
p. m.—Harrison Weather Report.
p. m.—White Rock Toastmas- 

ters.
p. m.—NBC—Amos 'n' Andy.

Daily News Concert Or-

12:45

1 :00

1:30

670
5:00
5:30
6:00

P-
P- 
P-

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

9:00 
10:00

10:10
10:10
10:15

10:30
10:45

11:00

p- 
p- 
p-
p-
p-

p. m.—
cbestra
p. m.—Uptown Village and
Via Lago Orchestras (3 hours

870 Kc.—VVENR—344.5 M.
-Tip Top Ensemble. 
-Telecbron Time.
Irma Glen, Organ Con-

6:00 p. m.
6:15 p. m.-
6:16 p. m.-

cert.
6:28 p. m.-
6:30 p. m.*
6:58 p. m.~

Off t
12:00 mid.—i

—Outing SI Recreation.
—Farm Program.
—Illinois Watch Time.
the Air at 7:00 p. m.
Midnight Dance Frolic — 

Herbie Kay’s Orchestra; Jim- 
my Green’s Orchestra.
Off the Air at 2:00 a. m.

770 Kc.—WBBM—389.4 M.
6: 00 p. m.—Times News Flashes. 

6:10 " ' - ' - - -Henri Gendron’s Orches-

7:00
7:15

7:30

8:30 
9:00

10:00

p. m.'
tra.

p. m.—“The Country Doctor”. 
p. m.—CBS—“American Indust- 

ry.”
p. m.—Aaronson’s Comman- 
ders.

p. m.—“Heli Box Program.
p. m.—CBS—Paramount -Pub- 
lix Hr.

p. m.—Off the Air Until Mi - 
nite.

12: 00 Mid.—Around the Town with 
Irving Aaronson’s Orchestra; 
Frank Shaw; Tom Gerun’s 
Orchestra and Henri Gendron's 
Orchestra (2 hrs.).

7:00

7:30
7:35

8:00

8:30

870 Kc.~ W L S—345 M.
p. m.—Supperbell Variety, Mu

šk.
p. m.—United Press News.
p. m.—Visits With the Home 
Folks’ Poets.

p. m.—White Rose Orcb. and 
Singers. ,

p. m.—NBC—General Electric 
Prog.

9:00p. m.—National Barn Dance (3 
hrs.). Fiddle Band. Brad Kin- 
caid, Hiram U Henry, Prairie 
State Quartee. Pie Plant Pete. 
Kentucky Ridge Runners. I—ic- 
tie German Band, Cowbell Roy. 
Dixie Harmonica King, etc.

12:00 mid.—Sign off.

SKIN IIGHIHG EMOS 
isfhen soothlng lamo f s usedf 

Right from the firąt touch. antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin aftlictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eaaes razor-amart. AIways 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggiat. 85c, 60c, $1.00.

From Youth to Age
Yra trya sunkus periodai mo
teries gyvenime: kada mergaite 
snbrasta 1 moterį, kada moteris 
gimdo pirma kūdiki, kada mo
terie pasiekia vidurį amžiaus. 
Tale laikais Lydla E. Pinkham’a 
Veretable Compound pagelbsti 
atstelgtl normale sveikata ir 
gyvumą.

1 \ DlA E. PINKHAM’S
\ I (.ElABl.E COMPOUND
i \ » i riMi'nM mh> t o.. m

PRANEŠIMAI
Lietuviška Teatrališka Drau 
ystė Rūtos No. 1 išvažiavi 
įas Įvyks sekmadieny, rugpiu 
io 17 d. Savicko darže, prie

gystc 
mas įvyks sekmadi 
čio 17 d. Savicko 
šais Tautiškas kapines.
Kviečia atsilankyti Komitetas,

Bridgeport. — Didž. L. K. Vytau
to draugijos mėnesinis susirinki
mas {vyks sekmadieny, rugpiučio 17 
dienų, 12 vai. dienos, Chicagos Lje- 

| tuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Nariai būtinai malo
nėkite dalyvauti, nes turime vienų 
labai svarbų reikalų apsvarstyti, 
kaslink vieno nario. Taipgi apsimo
kėkite savo mokesčius.

P. K., nut. rašt.
Draugija “Lietuvos Ūkininkas” 

susideda iš įvairių Chicagos kolini- 
jų narių. Tqs draugijos centras 
randas West Side. Draugija “Lie
tuvos Ūkininkas” absoliutiškai ne
sikiša į tikybos, nei į politiškų 
partijų reikalus. Jos tikslas, teik
ti pašalpų ligoje ir moka pomirti
nę. Norintieji Įsirašyti į minėtų 
draugijų, mėn. susirinkimas {vyks 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
rugpiučio 17 d., 1 valandoj.

Stefa Lenkauskienė.

Dženitorių draugiškas išvažiavi
mas nedėlioj, rugpiučio 17 d., 1930 
m. j Jos Bavshis miškų ant 87 ir 
Maple Avė., trys blokai nuo Archer 
Avė. į rytus, bus {vairus progra
mas: trauks kanapinę vyrai ir mo
terys, ne uždykų gaus praizus.

Kviečia Komitetas.

Burnsidės Apšvietos ir Dailės draugi- 
a rengia išvažiavimą į San Dun$, Indi
anos valstijoj, sekmadieny, rugpiučio 17. 
Vieta labai tinkama, tyras vanduo, auk
šti kalnai, karšti smilčiai, ant kalnų la
bai puiki vieta, o pakalnei pasiplaukit 
dėl jaunuolių, nebus pro šalį ir senes
niems. Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugijos susi
rinkimas atsibus šeštadieny, rugpiu
čio 16 d., 7 vai. vakare, Mark Whito 
Parko svetainėje, prie Halsted ir 28 
gatvės. Narės malonėkite visos 
laiku pribūti ir kurios esat lankę 
sergančias drauges, turi būt pilnas 
raportas ant šio susirinkimo.

Nut. sėkr. A. Dudonienė.
Brighton Park. Kliubo nariams 

pranešimas. American Lithuanian 
iCtizen Club susirinkimas {vyks ne
dėlioj, rugpiučio 17 d., lygiai 1 vai. 
po pietų, K. Gramonto svetainėj, 
4535 So. Rockwell St. Kaip nariai, 
taip ir visi tie, kurie jau esat pa
reiškę norų jstoti kliubdn, prašau 
būtinai šiame susirinkime dalyvauti, 
Kliubas yra jau nutaręs bėgiui še
šių mėnesių priimti naujus narius 
be įstojimo mokesties, nuo 18 iki 
35 metų, be skirtumo, ar jie butų 
piliečiai šios šalies, ar nepiliečiai. 
Kurie nori padaryti sau ir kliubui 
gero, prašomi šia proga pasinaudo
ti. Kurie 'nori, tai gali išpildyti 
įstojimo aplikacijų iš anksto. Kreip
kitės prie kliubo raštininko, Anton 
Jusas, 3959 Afcher Avė., Phone 
Lafayette 7819.

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

Į CLASSIFIEŪ APS
EducationaJ

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘfiE,

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės. stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
dstema stebėtinai rreitai užbaigiama 
oradini mokslų i devvnis mėnesius: 
aukštesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių išrijo mokslus. Ateikite 

šiandien Ir Jums nadžaime 
isisnrti a/belną mokslą. Savo būvi iy- 
miai paderinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo Sakose apslšviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

\ J. P. OLEKAS, Mokytoja*
8106 S. Halsted St.

PHICAGO ILL

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7Y) 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd

Business Service
Biralo Į**tara*vim>*______

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam tr
Dekopiojam

8147 S. Halsted St
Victory 7261, Ros. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Nes. Yard* 4401
NORKUS & CO.

Pertraustęm rakandus, pianus ir vi 
šokius biznius, taipgi i* miesto I 
miestų. Teisingas patarnavime* 

1706 W. 47th St.
t. CGttCAGO ..

CLASSIFIED
Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai___ '

Keal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rūšies.

B., PELECHOWICZ.
2800 W. Chicago Avė. Brunsvrick 7187

AR REIKIA JUMS ANGLIŲ
Aš esu pardavėju James Coal Co. 
anglių, kurių yardai randasi 58 ir 
Halsted St. ir 81 ir Wallace St. Kai
nos

Aš PARDUOSIU su dideliu .sau 
nuostoliu savo gražų penkių kamba
rių rakandus mažai vartotus. Yra 
seklyčios setas, dining room, vir
tuvės ir dviejų bedruimių, taipgi 
mašinų Iloover karpetoinis klynit. 
Išvažiuoju į Lietuvą. Petras Skodzis 
2139 W. 24 St.

prieinamos visiems. Laukiam jūsų 
PETER ADOMAITIS

6680 So. Talman Avė. 
Tel. Prospect 8988 

- ■ o------

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

PARDUOSIU cash registerį, nuo 
5c iki $5, pigiai. 1832 Canalpo*rt 
Avė.

APDRAUDA 
(Insurance) 

Apdraudžiame nuo ugnies ir

Furnished Rooms

Apdraudžiame nuo ugnies ir vėjo, 
namus, krautuves, langus, rakandus 
ir visokias nuosavybes.

Apdraudžiame automobilius ir 
trokus nuo visokių nelaimių kaip 
tai nuo ugnies, pavogimo, sužeidi- 
dimo, užmušimo ir t. t.

Kas šiandie svarbiausia tai su
žeidimas žmonių ir jų nuosavybių. 
Kiekvienas automobiliui nėra liuo- 
sas nuo minėtų nelaimių.

Atstovaujame viena iš geriausių 
ir didžiausių apdrauuos kompanijų.

KAMBARYS ant rendos su visais 
patogumais, su valgiu ar be valgio, 
prie mažos ir švarios šeimynos, 
6609 So. Campbel Ace. Tel. Hemlock 
0010.

V ■ '

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, su valgiu. 4359 So. Maplewood 
Avė.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos, 1 Datas, 3549 So. Wallace 
St. - /

SUN INSURANCE
OFFICE

Paul M. Smith & Co.
4425 S. Fairfield Avė.

Tel Lafayette 0455

RENDON kambarys dėl vaikinų. 
Gera vieta. Vienas blokas nuo 
Humboldt Parko, Mrs. M. R. 2621 
Crystųl St. 3-čios lubos.

RENDAI švarus kambarys vaiki
nui. Karštu vandeniu apšildomas, 
maža šeimyna. 3437 Emerald Avė.

Financial
Finansai-Paųkoloų

SKOLINAM PINIGUS 
nuo $50 iki $30,000 

Neimam komiso iki $800.00 
J. NAMON & CO.

Po valstijos priežiūra
6755 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PASIRENDUOJA kambarys clel 
vieno arba dviejų vaikinų — su 
valgiu arba be valgio — gali nau
doti ir garadžių. 3238 So. Union 
Avė. Tel. Victory 1408.

For Reni
RENDAI 6 kambarių fiatas, nau

jai dekoruotas, šviesus, porčiai stik
liniai, renda pigi. 3117 So. Union 
Avė. /

Skolinant Jums Pinigus
S100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis tnėneain* 
nis mokestimia.

Mes taipjau perkame mnrgižins
Estate kontraktus.

Petrzilek Bros 
1647 W 47th St 

Arti Manhfleld Ava.

b

Paskolos suteikiama i vienų dienų 
2-RI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai 
Mes perkame ’ real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.60 
8804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette; 6788-6716

PINIGAI
r- 4

Mes skolinant nuo $50 iki $800 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėto* 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 S. Kedzie Avė.

Personai

PAIEŠKAU pusbrolio Ignaco Gri
gais, Kontaučių parapijos, Jono 
Venckaus, Antano ir Barboros Jo
kūbų ir visų pažįstamų. Aš esmi 
Fediksa Venckaus duktė, Kontau- 
Čiij parapijos, RimuČių kaimo, labai 
norėčiau pasimatyti; aš esu atva
žiavus iš Detroito į Chicagų, 3959 
So. Kedzie Avė. Tel. Virginia 1284. 
B. Dapkienė.

PAIEŠKAU Jono Trimirkos. Pa- 
einn iš Miknaičių kaimo, Šakių ap
skrido. V ra svarbus reikalas ir 
naudingas. Meldžiu atsišaukti po 
šiuo adresu: 2002 Canalport Avė., 
F. M., Chicago, III.

. Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

BARBERYS .reikalingas, katras 
supranta savo darbų, turi turėti bis- 
k{ pinigų. C. P. Suromski. 3352 So. 
Halsted St. Tel. Yards 6751, Rez. 
Boulevard 0127.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

AŠ PARDUOSIU su dideliu sau 
nuostoliu savo gražius 4 kambarių 
rakandus ir kaurus, vartotus tik 8 
mėnesius. Atsišaukite tuojaus.

3040 West 62nd Street.

RAKANDŲ BROKERIAI
Klokvienaa, ypačiai jauno* vedusio* poro*, 

esate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
IA dirbtuves už sutaupimą mažiausia.

50 % cash pamatu
Joki s užsakymas nflra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Šaukite Šiandie. 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryšius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. šaukite Columbu* 0407. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

PARSIDUODA Pianai, seklyčios 
setas, phonografas, komodės shifo- 
ners, pilnai {rengta lova ir kiti da
lykai. Rusiškas siųnovoras. 6222 
So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA furnišiai 6 kamba
rių dėl priežasties vienatvės, An
tanas BunarĮ 7141 So, Rockvvell St.

FLATŲ RENDOS 
ATPIGINTOS

Galite pasinaudoti šia 
nepaprasta proga. Dar yra 
keletas gražių, moderniškų 
flatų, M. J. Kiro, naujuose 
namuose.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St

REIKALINGAS fiatas dėl mažos 
mažos šeimynos |)e vaikų Marųuette 
apielinkėj. Tel. Prospect 10434. --------- o---------

IšSIRENDUOJA du Platai po 5 
kambarius, vienas furniŠiuotas, pe
čiais šildomi, gražioj vietoj, pigi 
renda. 2428 W. 34 Ęlace. 

• —. o--------------

RENDAI 6 kambarių Datas, mau
dyne. Renda $25.00.

714 W. 30 St.

Automobiles
STUDEBAKER “Comander” Se- 

dan, paskiausio modelio. Priežastis 
patrotijau darbų, esu priverstas pa
aukoti. Naudotas tik nedėldieniais 
per manę ir yra visai naujas. Ge
ros tairos, 4 ratų brekės. Už $300 
paimsi. Atsišaukit nedėlioj, 4448 
North Racine Avė. Apartment 29.

NASH PAGERINTAS 6 VĖLIAU- 
SIS MODELIS SEDAN

Kad sukelt pinigų, našle yra pri
versta paaukauti jos praktiškai 
naujų SEDANA, kuris yra kaip tik 
naujas, vargiai buvęs vartotas. Ka
rų turite matyti, kad apvertinti. Aš 
negaliu važiuoti karą pati ir par
duosiu tik už $325. 2538 North Ca- 
lifonia Avė.

NEPAPRASTA PROGA
Aš esu priverstas paaukauti mano 
vėliausio -modelio BUICK MASTER 

SEDANA, vartotas yra la
imi trumpą laiką, ir tikrai kaip nau- 
jas. Įrengtas su 6 originaliais vi- 
sai naujais Baloon tairais, 4 ratų 
trekiai, Lorain Spotlight, llydroli- 

niai stabdžiai, karas neturi jokio 
brėžimo ir apmušimas yra be plet- 
no, tai duos jums daug metų pa- 
arnavimų gal be jokių 

Man reikalingi pinigai, 
causiu tiktai už $325.
kaštavo $1700, mažiau kaip metai 
atgal. Atsišaukite nedėlioj tiktai. 
2116 N. Spaulding Avė.

ckspensų.
Aš paau-

Karas man

GYVENIMO PROGA
Willys-Knight 6 — keturiu durų 

Sedanas. Pirkau tiktai penki mė
nesiai atgal ir vartojau tik kelis 
šimtus mylių. Tai yra gražiausias 
ir geras karas kada nors aš turėjau 
r yra kaip tik vienų dienų iš dirb

tuvės. Aš tik noriu $375. Kaina
vo man $1850, tik 5 mėnesiai atgal. 
Atsišaukite nedėlioj, 2231 North 
<edzie Avė. 1 apartmentas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Malt ir Hop krau
tuve, įsteigta dešimts metų, arba 
mainysiu. Labai pigiai. 732 W. 
31 St.

PARDAVIMUI gerai išdirbta ga
zolino stotis, garadžius ir automo- 
>ilių Asesory’s Storas, 6 pagyveni- 
venimui kambariai, 
arba 
flatj 
ke.

Business Chanco
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA krautuvė, cigarų, ci- 
garetų, ice cream ir kitų smulkmenų. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vietos. 
2451 W. 69th St.

PARSIDUODA saldainių, cigarų 
ir kitų smulkmenų, senas biznis, 
didelis bargenas. Nepraleiskit pro
gos, 615 W. 18th St.

PIGIAI prsiduoda mažas Lunch 
Room ir ('andy Store, 3 pagyveni
mui kambariai. 1623 W. 51 St.

GAZOLINO stotis labai,geroj vie
toj. geras biznis, parsiduoda arba išsimaino, ant namo, lotų arba far- 
mos. Norėdamas gerų gyvenimų 
daryti atsišauk

3352 So. Halsted St. 
Yards G751

Rez. Boulevard 0127

PARSIDUODA delikatesen krau
tuvė ant biznio kampo, geras biz
nis, seniai išdirbtas, pigiai. 7009 S. 
Halsted St. Tel. Stewart 8375.

PARSIDUODA barberne, biznis iš
dirbtas per 7 metus, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu dvi barbernes. 
Galima nupirkti su mažai pinigų, ant 
lengvų išmokėjimų.

V. STUKAS, Sav.
37 So. Genesse St 

Waukegan, III.

PARSIDUODA saldainių krautu
vė, gera vieta arti 2jų bažnyčių, 
pagyvenimui kambariai, renda pi
gi. 1656 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI restaurantas iš 
priežasties partnerių nesutikimo — 
vieta išdirbta ir neša gerų pelną. 
7427 So. Western Avė.

PARDAVIMUI ’grosernė, pagyve
nimui kambariai. Renda nebran
gi. Parduosiu pigiai. 3735 So. Eme
rald Avė,

KAS NORI PINIGŲ. Nusipirki
te dideli meat market ir grosernę, 
tai turėsi pinigų užtektinai. Pašau
kit Canal 5065, bile laiku.

PARSIDUODA KVIETKŲ 
KRAUTUVE

Septyni metai kaip uždėta dide
lėj lietuvių kolionijoj. Biznį gali
ma nupirkti už vertę tik įrengimui 
nieko už gerą will. Bile lietuvių 
šeimyna gali sudubeltavoti biznį { 
trumpų laikų.

Rašyk “Naujienos” Box 1223

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių farma 
Wisconsino valstijoj, dalinai apdirb
ta, likusi miškas, su namu ir bar- 
nėms, gera žemė, arti mokyklos, 
kaina tik $480.00.

A. MOTKE 
3608 W.- 66th Place

130 AKRŲ FARMA 6 ruimų auza, 
elektros šviesa, didelė barnė ir dau
gel kitų budinkų, 5 karvės, 2 ark
liai, 6 kiaulės, 100 vištų, trųktoris, 
ir visos mašinerijos, mainys , ant 2 
flatų, bungalow arba cottage.

CHAS. ZEKAS,
4454 So. NVcstern Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU

Didelis moderniškas bungalow, 
lotas 60x125 pėdos arti Forest Pre
serve ir Beverly Hills, ant 87tos 
gatvės ir YVinchester Avė. Del in- 
formacijų šauk savininkų.

Tel. Lafayette 6488, 
4500 So. Mozart St.

MAINYSIU Soutuos lotą 31 pė
da, priimsiu grosernę, mašinų ar 
namų. Kaina $2500, savininkas ant 
pirmų lubų, 4445 So. Campbell Avė,

MEDINĮ nedidel namį mainysiu ant 
bučernės arba restaurant. Atvažiuokite 
bile kada. 5348 So. Halsted St. Tel. 
Yards 2773.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, mainysiu ant privatiško na
mo nepaisant apielinkės kas pir- mas tus loirr>C&.

Išsimaino 4o akerių ukC "VViscon- 
sin valstijoj ant mažo namo, loto 
ir bučernės, gera proga pasikabin
kite, žmogui ieškančiam darbo.

F. A. LUCAS and Co.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA arba išsimaino 
naujas muro namas, 4 flatų po 4 
kambarius, apšildomi, randasi 
Brighton Parke. 4445 So. Campbell 
Avė. Savininkas pirmos lubos.

$19,500 NUPIRKSI GRAŽIAUSI 
MURO NAMA 2 FLATŲ

Kieto medžio trimingas visas, 
franeuziški langai ir duris. Gražus 
dėl miegojimo porčiai 30x125 pėdų 
lotas. Įplaukos $50 { mėnesį.

Savininkas
5743 So. Lincoln St.

PARSIDUODA pioderniškas mūri
nis namas 2 flatų po 4 kamb. dide
lius. Parduosiu su nuostoliu ir 
priežasties, išvažiavimo iŠ miesto. 
4434 So. Campbell Avė. 1 lubos.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokio* 
rųfiies. Nėra skirtumo apielinkėi 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 0465
—<o

STATYTOJO PAAUKOJIMAS 
JO NUOSTOLIS — JUSU 

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

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

Atvykite subatoj ar nedėlioj pa
matyti šiuos pirkinius.

832 N. Tripp Avė.
Didelis nupigini mas už cash Iki 

pirmo morgičiaus. Priimsime spuL 
kos sąskaitų be nuostolių jums ar 
pirmo morgičiaus popieras kaipo pir
mų {mokėjimų.

TAI YRA JŪSŲ PROGA
Jeigu jus negalite atvykti, tai bū

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

PARDAVIMUI biznio prapertė su 
2 flatais ir cottage užpakalyj arba 
mainysiu ant loto. Savininkas bar- 
bernėj, 2612 W. 47th St. Telefonas 
Lafayette 4,226.

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

VERTA $8500, parduosiu už 
$4700.00, kampinis 6800 South, 1 Sto
ras, 5 kamb. Datas, 2 garažiai ir 2 
flatų, kitas namas. Turi geriausių 
progą savo gyvenime. Veikite grei
tai.

6844 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 8946

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

BARGENAS — TURIU — 
PARDUOT

Kaina $3400 mažas įmok ėji
mai, dviejų flatų medinis 5 ir 
6 kamb., taipgi garažas. Nau
jai nupentuota ir išdekoruota. 
Renda $51 i mėn. Galiu priimt 
nedidelį mainą. Ką turite jus? 
iki $500. 1816 String St. savi
ninkas ant vietos nuč 5 iki 7 
vak. arba šauk Euclid 4619.-------- 0,

MODERNIŠKI NAMAI

Gali sutaupyti jums 
$2,000.

Mes dar turime parda
vimui keletą labai puikių 
mūrinių moderniškų namų. 
Tie namai yra įrengti vė
liausios mados: augštas 
angliškas skiepas, stikliniai 
porčiai, elektra, gasas, 
maudynės; gražiai aptver
tas jardas.

Jei manote pirkti sau 
namą ir suteikti savo šei
mynai užganėdinimą, tai 
atsilankykite į musų ofisą.

Jus galit tą namą nusi
pirkti tik biskį įmokėjus, 
o kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais.

M. J. KIRAS
Real Estate

3335 S. Halsted St.

MARŲUETTE MANOR
Parsiduoda 5 kamb. ir sleeping 

porek mūrinis bungalow, 6535 So. 
Fransicko Avė. oktagon frontas, tile 
sienos toileto blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto Mar- 
ųuette Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. Naujas 
muro namas, 1-st class įrengimai 
octagon frontas, blizgančiais lan
gais, gam Šildomas, 3 karų gara
žas prie Marųuette Parko 7030 
Fairfield Avė. Kaina prieinama j 
mainus priimsiu mažų namą ar bun- 
galow.

Prie to jeigu jums nepatiks virŠ- 
minėti namai, tuomet mes galėsime 
pastatyt pagal jūsų noro gerai ir 
prieinama kaina. Kontraktorius.

JUOZAS ILIMAS,
4556 So. Rockwell St.

Tel. Virginia 2054

Visai pigiai, 
mainysiu j bungalow, arba du 
Marųuette arba Brighton Par-

5158 įSo. VVestern Avė.
TeJ. Prospect 8157

PARSIDUODA namas dviejų fla
tų, 7 ir 8 kambarių, po num. 1908 
W. Division gt. Kaina numažinta, 
sąlygos labai lengvos. Galima mai
nyti ant tuščio loto, apartmentų, 
arba rezidencijų apielinkėje.

Klauskite:
i Humboldt 3393

AR JUS GALITE VARTOT 
ĮRANKIUS

Aš turiu 2 namus, kurie reika
lauja mažų pataisymų ir jie gali
ma nupirkti prieinamai, 3639 Al- 
cott Avė. ir 4239 Ozanam St.

Jūsų 
pirmas 
narnom 
namus.

darbas bus priimtas 
{mokėjimas, 
sąlygom. —

likusieji 
Matykit

BERG,WALTER E.
Merimac 4773

kaipo 
priei- 
Šiuos


